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Wstęp

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją publikacji  Społeczne aspekty
udziału  Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  misjach  i  operacjach
poza granicami kraju (część I)  (Obronność. Zeszyty Naukowe WZiD, nr
1(17)/2016). W  poprzedniej  części  przedstawiono  założenia
metodologiczne,  w  których  sformułowano  problem  główny  i  sześć
problemów szczegółowych. Analizie poddano pierwsze trzy problemy. W
drugiej  części  artykułu  autorka  dokona  zatem  próby  odpowiedzi  na
pozostałe  problemy  badawcze. Celem  publikacji  jest  zidentyfikowanie  i
scharakteryzowanie  wybranych  społecznych  aspektów  działań
prowadzonych przez polskie Siły Zbrojne w ramach misji i operacji poza
granicami kraju. 

Kontynuując  rozważania  na  temat  społecznych  aspektów  misji  i
operacji  poza  granicami  kraju,  autorka  w  tej  części  zajmie  się
scharakteryzowaniem następujących obszarów:

 status prawny uczestników misji; 
 dwubiegunowe postrzeganie w społeczeństwie służby polskich żołnierzy

poza granicami kraju;
 misje i operacje poza granicami kraju a profesjonalizacja polskiej armii.

Status prawny uczestników misji 

W  działaniach  na  rzecz  pokoju  wynikających  z  charakteru
współczesnych konfliktów siły zbrojne już nie tylko mają za zadanie strzec
bezpieczeństwa na obszarze prowadzenia operacji, lecz także używać siły
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zgodnie  z  przyznanym mandatem i  zasadami  jej  użycia  (ang.  Rules of
Engagement), co może nawet oznaczać prowadzenie regularnych działań
bojowych.  Skutkiem  tego  jest  nasilający  się  wzrost  liczby  rannych,
poszkodowanych oraz poległych na misjach żołnierzy międzynarodowych
kontyngentów.  Wskazaną  powinnością  państw  stało  się  zapewnienie
pomocy  powracającym  z uszczerbkiem  na  zdrowiu  psychicznym  i
fizycznym  żołnierzom.  Pojawiła  się  potrzeba  unormowania  statusu
prawnego  uczestników  misji.  Rządy  państw,  których  członkowie  sił
zbrojnych  biorą  udział  w  międzynarodowych  działaniach  pokojowych
dostrzegły potrzebę wprowadzenia regulacji prawnej nadającej tej grupie
odrębny status i związane z nim uprawnienia.

Kolejnym  społecznym  aspektem  działań  polskich  żołnierzy  poza
granicami kraju jest więc unormowanie ich statusu prawnego. Stąd dalsze
rozważania  należy  skierować  na  analizę  statusu  prawnego  żołnierzy
służących w zagranicznych misjach i operacjach oraz wynikających z tego
tytułu uprawnień dla tej grupy osób.

Międzynarodowe  prawo  humanitarne  konfliktów zbrojnych  (MPHKZ)
nie reguluje statusu uczestników operacji i misji pokojowych (reguluje tylko
status kombatanta1). W związku z tym poszczególne państwa we własnym
zakresie definiują status i uprawnienia wyżej wymienionych osób.

W 1998 roku wszedł  w życie pierwszy akt  prawny regulujący pobyt
i służbę polskich żołnierzy poza granicami kraju – Ustawa z 19 lutego 1998
roku o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
poza granicami państwa. Oznacza to, że przez 45 lat polscy żołnierze nie
mieli żadnych uprawnień z tytułu uczestnictwa w misjach (początek udziału
Polski w misjach i operacjach poza granicami kraju datuje się na 1953 rok).
Wprowadzona  ustawa  co  prawda  normowała  m.in.  procedury  służby
żołnierzy w międzynarodowych działaniach, godziny pracy, zasady umów
itp., ale nie uregulowała statusu prawnego uczestników misji. 

Pomimo aktywnego zaangażowania w działania na rzecz światowego
pokoju, Polska długo pozostawała jedynym krajem NATO, w którym brak
było  regulacji  prawnej  dotyczącej  uczestników  misji  poza  granicami
państwa. Wprawdzie pierwsze projekty ustawy pojawiły się po 2000 roku,
ale nie zaowocowały przyjęciem stosownego aktu prawnego2. 

1 W Protokole dodatkowym do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. dotyczącym 
ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych został określony status kombatanta. 
W myśl artykułu 43 tego protokołu […] członkowie sił zbrojnych Strony konfliktu (inni niż 
personel medyczny i duchowy objęty artykułem 33 trzeciej konwencji) są kombatantami, to 
jest mają prawo bezpośredniego uczestniczenia w działaniach zbrojnych.

2 Por. C. Marcinkowski, Społeczne aspekty misji prowadzonych poza granicami państwa, 
[w:] G. Ciechanowski (red.), Polacy w misjach poza granicami kraju, doświadczenia, 
wspomnienia, perspektywy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2015, s. 108.
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Przełomowe okazały się operacje koalicyjne w Iraku i w Afganistanie,
w które  licznie  zaangażowane  było  Wojsko  Polskie.  Charakter  tych
operacji  znacznie różnił  się  od dotychczasowych,  w których brali  udział
Polacy.  Nie były to już działania stricte pokojowe, ale wręcz bojowe. W
konsekwencji  wzrosła  liczba  rannych,  poszkodowanych  oraz  poległych
żołnierzy.  Coraz  więcej  osób  potrzebowało  od  państwa  pomocy
medycznej,  psychologicznej  i  socjalnej.  Dotychczasowe  rozwiązania
legislacyjne,  które  oferowały  m.in.  doraźną,  jednorazową  zapomogę,
szybko okazały się niewystarczające. Priorytetem polskiego rządu stało się
unormowanie  statusu  prawnego  uczestników  misji  oraz  wprowadzenie
szeregu  uprawnień  dla  potrzebujących  żołnierzy  oraz  ich  rodzin.
Dostrzeżono potrzebę stworzenia systemu pomocy dla żołnierzy biorących
udział w działaniach poza granicami kraju, którzy doznali uszczerbku na
zdrowiu  fizycznym lub psychicznym oraz  ich  rodzin,  jak  również  rodzin
poległych żołnierzy.

Aktem  prawnym,  który  finalnie  uregulował  w  Polsce  status  prawny
uczestników  międzynarodowych  operacji  jest  Ustawa  o  weteranach
działań  poza  granicami  państwa,  którą  Sejm uchwalił  11  sierpnia  2011
roku.  Ustawa  ta  weszła  w  życia  30  marca  2012  roku  w  celu
zagwarantowania  szeregu  uprawnień  żołnierzom  i  funkcjonariuszom,
którzy reprezentowali Polskę poza jej granicami. Warte podkreślenia jest
to,  iż  w  Ustawie  przewidziano  materialne  i  niematerialne  formy
honorowania i zadośćuczynienia nie tylko żołnierzom, ale również innym
osobom  –  funkcjonariuszom3,  którzy  brali  udział  w  różnego  rodzaju
działaniach  poza  granicami  państwa.  Ze  względu  na  problematykę
niniejszej  publikacji  autorka  skupi  się  tylko  na  statusie  prawnym  i
uprawnieniach żołnierzy-uczestników misji i operacji poza granicami kraju.

Nowe uregulowania wynikające z Ustawy o weteranach działań poza
granicami państwa zostały wprowadzone w następujących celach4:

 zapewnienia  weteranom  odpowiedniego  uhonorowania  oraz
podziękowania za udział w działaniach znacząco przyczyniających się do
utrzymania pokoju na świecie przez nadanie im odrębnego statusu;

 zapewnienia  pomocy  w  przystosowaniu  do  życia  i  pracy  osobom
poszkodowanym;

 związania zakresu wsparcia z  rzeczywistymi  potrzebami wynikającymi z
doznanego uszczerbku na zdrowiu;

3 Zgodnie z Ustawą status weterana działań poza granicami państwa przysługuje również 
funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej, Agencji Wywiadu oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

4 Por. B. Tomaszczuk (red.), Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań 
poza granicami państwa z aktami wykonawczymi, zbiór przepisów, Wojskowe Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, 2013, s. 5.
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 zapewniania  spójności  między  istniejącymi  przepisami  regulującymi
uprawnienia osób poszkodowanych.

Ustawa  określa  status  weterana  oraz  weterana  poszkodowanego
(zasady i tryb przyznawania), uprawnienia im przysługujące oraz warunki
i zasady korzystania z tych uprawnień. W dziewięciu rozdziałach ustawy
weterani  i  weterani  poszkodowani  mogą  znaleźć  informacje  na  temat
należnego  im  uhonorowania,  świadczeń  opieki  zdrowotnej  i  pomocy
psychologicznej,  dofinansowania  nauki,  uprawnień  socjalnych  oraz
pracowniczych  (pierwszeństwo  w  zatrudnieniu),  dodatku  weterana
poszkodowanego  oraz  zasad  funkcjonowania  Domu  Weterana  jako
placówki opiekuńczo-leczniczej. 

Zgodnie  z  art.  2  ustawy  status  weterana  działań  poza  granicami
państwa przysługuje  żołnierzom,  którzy  brali  udział  w  działaniach  poza
granicami  państwa  w  ramach  misji  pokojowej  lub  stabilizacyjnej
nieprzerwanie przez okres, na jaki zostali skierowani, jednak nie krócej niż
60 dni5.

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa
może  być  żołnierz,  który  biorąc  udział  w  działaniach  poza  granicami
państwa (niezależnie od czasu spędzonego na misji), doznał uszczerbku
na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami
lub  choroby  nabytej  podczas  wykonywania  zadań  lub  obowiązków
służbowych  poza  granicami  państwa,  z  tytułu  których  przyznano  mu
świadczenia odszkodowawcze6.

Ustawa  nadaje  szereg  uprawnień  weteranom  i  weteranom
poszkodowanym,  przy  czym  większość  świadczeń  medycznych  i
socjalnych  ze  względu  na  potrzeby  dotyczy  żołnierzy,  którzy  zostali
poszkodowani w działaniach poza granicami państwa.

Zgodnie  z  Ustawą  weteran  i  weteran  poszkodowany  posiadają
następujące uprawnienia7:

 otrzymanie legitymacji weterana/weterana poszkodowanego;
 uzyskanie  bezpłatnej  pomocy  psychologicznej  poza  kolejnością

(przysługuje również bliskim weterana);
 korzystanie poza kolejnością (stałe lub czasowe) z Domu Weterana oraz

możliwość uzyskania zapomogi na ten cel;
 dodatkowy urlop wypoczynkowy (5 dni);
 ubieganie się o zapomogę (po 65 roku życia);

5 Por. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa, 
Dz. U. z 2011 r., nr 205, poz. 1203, art. 1.

6 Por. tamże, art. 3.

7 Por. http://archiwalny.mon.gov.pl/pl/strona/379 [dostęp: 30.01.2016].
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 prawo do noszenia umundurowania i odznak wojskowych dla weteranów
rezerwy bądź w stanie spoczynku;

 zwrotu  kosztów  przejazdu  i  zakwaterowania  w  przypadku  udziału
w uroczystościach organizowanych przez MON;

 asysta honorowa podczas pogrzebu.
Weteran  poszkodowany  oprócz  wyżej  wymienionych  uprawnień  ma

również prawo do8:
 otrzymania wojskowej odznaki honorowej Za Rany i Kontuzje;
 skorzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urazów

i chorób nabytych podczas działań poza granicami państwa;
 pomocy  finansowej  na  kształcenie  do  wysokości  400%  najniższej

emerytury  (na  wybraną  formę  kształcenia:  szkoła  ponadgimnazjalna;
studia  pierwszego  stopnia;  studia  drugiego  stopnia;  jednolite  studia
magisterskie; studia podyplomowe);

 korzystania  z  pierwszeństwa  w  zatrudnieniu  w  jednostkach
organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MON;

 świadczeń określonych w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych (w
przypadku weteranów poszkodowanych pobierających rentę inwalidzką z
tytułu  urazów  lub  chorób  powstałych  w  związku  z  działaniami  poza
granicami państwa);

 korzystania z ulg taryfowych za przejazdy komunikacją miejską i środkami
krajowego  transportu  publicznego  (również  w  przypadku  weteranów
poszkodowanych  pobierających  rentę  inwalidzką  z  tytułu  urazów  lub
chorób powstałych w związku z działaniami poza granicami państwa);

 dodatku  dla  weterana  poszkodowanego  (tylko  w  przypadku  osób
pobierających emeryturę lub rentę inwalidzką);

 zwolnienia przyznanych mu w/wym. świadczeń od podatku dochodowego;
 bezpłatnego umundurowania  (jednorazowo,  tylko  w przypadku żołnierzy

nadterminowych).
Omawiana  ustawa  i  wynikające  z  niej  uprawnienia  mają  duży

wydźwięk  społeczny  –  mają  pomóc  żołnierzom  wracającym  z  misji  i
operacji poza granicami kraju w readaptacji do życia w kraju, rodzinie oraz
normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Można postawić tezę, że
dla weteranów i  weteranów poszkodowanych powrót  do pełnej  kondycji
psychicznej i  fizycznej bez pomocy państwa, czyli  bez unormowania ich
statusu prawnego, nie byłby możliwy. Po doznanych na misjach traumach i
odniesionych ranach udzielenie dodatkowej pomocy zdrowotnej, wsparcia
psychologicznego,  pomocy w podniesieniu  kwalifikacji  zawodowych  czy
wsparcia finansowego jest zasadną powinnością państwa oraz kluczowym
aspektem mającym newralgiczny wpływ na funkcjonowanie weteranów w
społeczeństwie.

8 Por. tamże.
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Dwubiegunowe postrzeganie w społeczeństwie służby
polskich żołnierzy poza granicami kraju

Ze względu na uwarunkowania  historyczne,  takie  jak  poświęcenie  i
zasługi  polskich  żołnierzy  na  przestrzeni  lat  dla  niepodległości  i
suwerenności  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  tradycję  szacunku  dla
żołnierskiego munduru, Wojsko Polskie jest jedną z instytucji cieszących
się największym zaufaniem wśród społeczeństwa. Zasadna jest zależność
postrzegania  wojska  przez  społeczeństwo  od  epoki,  położenia
geograficznego, stanu funkcjonowania państwa, sytuacji międzynarodowej,
tradycji  militarnych,  poczucia  zagrożenia  niepodległości,  działalności
promocyjnej  wojska  czy  intensyfikacji  działań  prowadzonych  przez
żołnierzy zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Dla obywateli Polski jako państwa demokratycznego zasadnicza rola
wojska sprowadza się do obrony kraju i jego interesów, czyli realizacji celu
obrony integralności i suwerenności kraju. Brak jest jednolitego stanowiska
wśród  społeczeństwa  na  temat  uzasadnienia  potrzeby  działań
prowadzonych  przez  Wojsko  Polskie  na  arenie  międzynarodowej,  a
mianowicie uczestnictwa w misjach i operacjach poza granicami kraju9. 

Problem  poruszony  w  tej  części  artykułu  jest  bardzo  ważnym
aspektem,  ponieważ  dotyczy  bezpośrednio  żołnierzy  i  ogółu  obywateli
Polski.  Zasadne  jest  więc  scharakteryzowanie  postrzegania  udziału
Wojska  Polskiego  w  misjach  i  operacjach  poza  granicami  kraju  przez
polskie społeczeństwo.

Przez wzgląd na fakt, że większość społeczeństwa czerpie informacje
na temat działań wojska głównie z mediów: telewizji, radia, prasy oraz z
Internetu10,  to  właśnie  one  są  głównym  kreatorem  postrzegania  w
społeczeństwie  udziału  polskich  żołnierzy  w  międzynarodowych
operacjach  wojskowych.  Pomimo  naukowego  charakteru  niniejszego
artykułu autorka będzie więc powoływała się również na źródła „potoczne”,
które kreują wizerunek wojska wśród ludzi.

Po przeanalizowaniu dostępnych w Internecie publikacji dotyczących
Polskich  Kontyngentów  Wojskowych,  komentarzy  internautów,  portali
społecznościowych, popularnych czasopism czy serwisów informacyjnych
można wnioskować, że kreują one dwubiegunowy, a więc całkowicie różny
wizerunek  udziału  polskich  Sił  Zbrojnych  w  misjach  i  operacjach  poza
granicami kraju. Najogólniej – pozytywny i negatywny. Należy podkreślić,
że  analiza  taka  pozwala  na  określenie  wizerunku  kreowanego  przez

9 Por. B. Wachowicz, Percepcja wojska w społeczeństwie, raport z badań socjologicznych, 
Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych, Warszawa, 2005, s. 11.

10 Por. tamże, s. 5.
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media,  w dużej  mierze  odzwierciedlającego  panujące  w  społeczeństwie
opinie.  Z drugiej  zaś  strony  należy  pamiętać,  że  media  mają  znaczący
wpływ na kształtowanie się  tych opinii.  Widać zatem jak bardzo jest  to
relacja wzajemnie się warunkująca11.

Negatywna opinia na temat udziału polskich żołnierzy w działaniach
poza granicami kraju zaczęła nasilać się wraz ze wzrostem liczby rannych
i poszkodowanych oraz poległych w trakcie służby na misjach żołnierzy.
Szczególną rolę odegrały tu operacje w Iraku i w Afganistanie, które mimo
powszechnie używanych w mediach i wśród polityków określeń „pokojowe”
czy  „stabilizacyjne”  okazały  się  operacjami  bojowymi.  Wraz  z
docierającymi poprzez media informacjami o tragicznych wydarzeniach w
Iraku czy Afganistanie w społeczeństwie zaczęły nasilać się wątpliwości
dotyczące  zasadności  i  słuszności  wysyłania  Wojska  Polskiego  w  te
rejony,  co  miało  wpływ  na  spadek  społecznego  poparcia  dla  działań
ekspedycyjnych sił zbrojnych.

Spadek poparcia polskiego społeczeństwa dla działań poza granicami
kraju  był  również  spowodowany  rozczarowaniem  związanym  z  tym,  że
nasze militarne wsparcie USA w Iraku nie przyniosło Polsce wymiernych
korzyści np. w postaci ekonomicznej lub zniesienia wiz12.

Negatywne  postrzeganie  misji  polskich  żołnierzy  w  społeczeństwie,
oprócz strat w ludziach, warunkowały również straty materialne oraz brak
przygotowania  żołnierzy  polskich  kontyngentów  do  pierwszych  zmian
(niewystarczająca jakość wyposażenia),  niechęć miejscowej  ludności  do
zagranicznych wojsk w ich kraju, brak bezpieczeństwa w polskiej strefie,
utrudnione  kontakty  z  rodzinami,  niedostateczna  pomoc  medyczna
poszkodowanym  oraz  niewystarczająca  pomoc  państwa  rodzinom
żołnierzy13.

Pomimo że z każdą kolejną zmianą PKW w Iraku i  w Afganistanie
wymienione  wyżej  negatywne  aspekty  ulegały  poprawie,  jak  np.
wyposażenie żołnierzy, poprawa łączności żołnierzy z rodzinami w kraju,
opieka medyczna czy uregulowanie statusu prawnego uczestników misji,
to w mediach, a co za tym idzie – w społeczeństwie, nadal utrzymuje się
negatywny wizerunek żołnierzy wyjeżdżających na służbę poza granicami
kraju.  Ze  względu  na  wynagrodzenie  finansowe  żołnierzy  służących  w
międzynarodowych misjach wojskowych, zaczęły pojawiać się opinie, które

11 Por. tamże, s. 33.

12 Por. R. Lewandowski, W. Lewandowski, Konsekwencje zaangażowania Polski w Iraku, 
Bezpieczeństwo Narodowe, BBN, I-II-209/9-10, s. 29.

13 Por. tamże, s. 26.
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nadawały  żołnierzom  miano  „najemników”,  czyli  żołnierzy  służących  w
obcym wojsku za pieniądze14. 

Skala  tego  zjawiska  jest  bardzo  trudna  do  zwalczenia  w  głównej
mierze ze względu na brak cenzury i anonimowość w sieci. Nagłówki w
Internecie  w  stylu:  Polscy  najemnicy15,  ,,Najemnik’’  –  niesamowite
zwierzenia  polskiego  najemnika16,  Bóg,  honor  i  kontrakt.  Najemnicy  na
wojnie. Zawodowiec może zarabiać do 650 dolarów dniówki  czy  Polska
hańba  w  Afganistanie17,  przyczyniają  się  do  tworzenia  negatywnego
obrazu poświęcenia polskich żołnierzy, którzy przecież reprezentują Polskę
poza jej granicami. Mimo że są to wpisy sprzed kilku lat, nadal można je
znaleźć  w  sieci.  Ponadto  pod  publikacjami  o  Polakach  w  Iraku  czy  w
Afganistanie  nadal  pojawiają  się  obraźliwe  wpisy  internautów,  tzw.
hejterów,  którzy  nazywają  żołnierzy  okupantami  czy  zbrodniarzami18.
Wpływ na tego typu wpisy ma też niska świadomość społeczeństwa oraz
brak  rzetelnych  informacji  w prasie  wyjaśniających,  na jakiej  podstawie
żołnierze  wyjeżdżają  na  misje.  Według  hejterów robią  to  z  pobudek
finansowych – zgłaszają się na ochotnika. Tymczasem żołnierze obecnie
nie wyjeżdżają na misje na ochotnika, ale na rozkaz19. 

Dwubiegunowość zawarta w tytule sekcji  artykułu oznacza,  że obok
opisanego  dotychczas  –  negatywnego  postrzegania  w  społeczeństwie
służby polskich żołnierzy w międzynarodowych operacjach istnieje również
inny – pozytywny sposób postrzegania działań weteranów poza granicami
państwa. I właśnie ten obraz jest coraz bardziej powszechny i promowany,
również poprzez media i Internet, a w głównej mierze przez organizacje
(stowarzyszenia i fundacje) zrzeszające i działające na rzecz weteranów.

W  wielu  publikacjach  dostrzeżono  wyszkolenie,  profesjonalizm  i
bardzo dobre kwalifikacje polskich żołnierzy służących w kontyngentach
poza  granicami  kraju.  Jako  działanie  pozytywne  ukazywana  jest
współpraca  wojska  z  miejscową  ludnością  cywilną  oraz  niesienie  jej
pomocy  humanitarnej.  Środki  masowego  przekazu  doceniają  również

14 http://sjp.pwn.pl/szukaj/najemnik.html [dostęp: 01.02.2016].

15 http://interia360.pl/moim-zdaniem/artykul/polscy-najemnicy,50578 [dostęp: 01.02. 2016].

16 http://www.wykop.pl/link/734013/najemnik-niesamowite-zwierzenia-polskiego-
najemnika/ [dostęp: 02.05.2016].

17 http://wolna-polska.pl/zydokomuna/polska-hanba-w-afganistanie [dostęp: 02.05. 2016].

18 Por. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,11820003,Najemnicy_czy_ 
bohaterowie__Gorzki_Dzien_Weterana_.html [dostęp: 02.05.2016].

19 http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/9329?t=-Hejter-czyli-nienawisc-i-glupota-w-
natarciu [dostęp: 02.05.2016].
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odwagę polskich żołnierzy, dobrą opiekę medyczną oraz wkład w walkę z
terroryzmem20.

W  opozycji  do  najemnika ukazuje  się  polskiego  żołnierza  jako
odważnego bohatera, który wykonując rozkazy godnie reprezentuje Polskę
na  arenie  międzynarodowej.  Zmiana  świadomości  społecznej  to  proces
długofalowy,  który  może  trwać  nawet  latami,  jednak  jest  to  proces
potrzebny.  Skuteczną  receptą  na  negatywne  opinie  na  temat  działań
weteranów  poza  granicami  państwa  jest  wiedza,  którą  społeczeństwo
może zdobyć poprzez kampanie społeczne i działania wizerunkowe oraz
działalność edukacyjną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Zgodnie  z  Ustawą  o  weteranach  działań  poza  granicami  państwa
dzień 29 maja jest Dniem Weterana Działań Poza Granicami Państwa21

(zwany  dalej  Dniem  Weterana).  Organizacje  zrzeszające  uczestników
misji, które brały udział w konsultacjach dotyczących uchwalenia ustawy o
weteranach, wskazały właśnie ten dzień, gdyż zgodnie z uchwałą ONZ jest
to  Międzynarodowy  Dzień  Uczestników  Misji  Pokojowych22.  Po  raz
pierwszy  Dzień  Weterana  obchodzono  w  2012  roku.  Już  wtedy  wśród
organizatorów  centralnych  obchodów  Dnia  Weterana  w  Warszawie
zrodziła  się  myśl,  aby kolejne obchody święta weteranów odbywały się
jako  zwieńczenie  większego  przedsięwzięcia.  Dostrzeżono  bowiem
potrzebę szerszej akcji informacyjnej w celu uświadomienia społeczeństwa
o poświęceniu polskich weteranów poza granicami kraju oraz wyzbywania
się negatywnego postrzegania polskiego uczestnictwa w misjach. Zrodził
się  pomysł  kampanii  społecznej,  którą  nazwano  „Dzień  Weterana  –
Szacunek i Wsparcie”23. 

Ministerstwo Obrony Narodowej, które w pełni zaakceptowało pomysł
organizatorów  (głównym  organizatorem  jest  Stowarzyszenie  Rannych  i
Poszkodowanych  w  Misjach  Poza  Granicami  Kraju),  współfinansuje
opisywane przedsięwzięcie, co wskazuje na jego rangę. Celem kampanii
jest  pogłębienie  wśród  polskiego  społeczeństwa  szacunku  do  polskich
barw  narodowych  i  munduru  oraz  uwrażliwienie  społeczeństwa  na
problemy weteranów i ich rodzin, a co za tym idzie wpływ na świadomość
Polaków dotyczącą potrzeby wsparcia dla rannych weteranów i ich rodzin
oraz szacunku dla weteranów działań poza granicami państwa. Ta akcja

20 Por. B. Wachowicz, Percepcja…, s. 24-25.

21 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach…, art. 15.

22 Por. Vademecum Weterana, Wybrane pytania i odpowiedzi dotyczące wprowadzanej 
ustawy o weteranach działań poza granicami kraju, s. 2, 
http://jaslo.wku.wp.mil.pl/files/jaslo/file/vademecum_weterana.pdf [dostęp: 10.02.2016].

23 Por. http://www.dzien-weterana.pl/dzien-weterana-2013-wroclaw/kampania-szacunek-i-
wsparcie.html [dostęp: 10.02.2016].
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społeczna  ma  pozwolić  polskim  żołnierzom  i  funkcjonariuszom  oraz
osobom cywilnym czuć dumę oraz cieszyć się szacunkiem i  wsparciem
społeczeństwa ze względu na służbę dla Ojczyzny w międzynarodowych
misjach i operacjach24.

W  ramach  kampanii  „Dzień  Weterana  –  Szacunek  i  Wsparcie”
organizowane  są  przedsięwzięcia,  które  w  znamienny,  pozytywny  i
skuteczny  sposób  wpływają  na  postrzeganie  przez  społeczeństwo
uczestnictwa polskich Sił Zbrojnych w misjach i operacjach poza granicami
kraju. Do takich przedsięwzięć można zaliczyć m.in.:

 kampanię  informacyjną  w  2013  roku  zatytułowaną  Sylwetki  weteranów
(przestrzeń  miejską  Wrocławia  i  miejsc  związanych  z  weteranami
wypełniano  plakatami  prezentującymi  sylwetki  weteranów  –  postać  z
krótkim opisem oraz kampanię spotową – 45 sekundowe spoty filmowe
pokazywane w Internecie, kinach Helios oraz Telewizji Polskiej); 

 prezentacje multimedialne dla młodzieży w szkołach jako lekcje historii i
patriotyzmu (organizowane przez weteranów prezentujących trudną służbę
polskich  żołnierzy  i  funkcjonariuszy  w  misjach  poza  granicami  kraju;
możliwość  zapoznania  się  z  pamiątkami  z  misji  udostępnionymi  przez
weteranów);

 Esej  o  weteranach (konkurs  historyczno-literacki  dla  młodzieży  w 2013
roku);

 konkurs  fotograficzny  dla  internautów  (zdjęcia  powiązane  z  procesem
odbudowy kraju,  działaniami  ratowniczymi,  humanitarnymi  oraz  pomocy
lokalnej społeczności)25;

 konferencje  popularno-naukowe  oraz  naukowe  (podejmujące
problematykę  uczestnictwa  Polaków  w  misjach  i  operacjach  poza
granicami kraju, weteranów działań poza granicami państwa itp.);

 pikniki  weterana,  rajdy,  zawody strzeleckie,  koncerty z  okazji  obchodów
Dnia Weterana26;

 spoty telewizyjne – w których biorą udział znani polscy celebryci, aktorzy,
sportowcy itp.  –  promujące szacunek i  wsparcie dla weteranów działań
poza granicami państwa27; 

 utworzenie  na  portalu  Facebook  społeczności  „Dzień  Weterana  –
Szacunek i Wsparcie”, dzięki któremu użytkownicy portalu mogą m.in. na
bieżąco śledzić przedsięwzięcia organizowane na rzecz weteranów takie
jak „1% podatku dochodowego dla rannych weteranów”. 

24 Por. tamże. 

25 Por. http://www.dzien-weterana.pl/dzien-weterana-2013-wroclaw/kampania-szacunek-i-
wsparcie.html [dostęp: 10.02.2016].

26 Por. http://www.dzien-weterana.pl/dzien-weterana-2014.html [dostęp: 10.02.2016].

27 Por. http://dzien-weterana.pl/ [dostęp: 10.02.2016].
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Inną  akcją  społecznościową,  która  promuje  wizerunek  weteranów
w społeczeństwie,  a  także  zachęca  społeczeństwo  do  pomocy
poszkodowanym żołnierzom i funkcjonariuszom, jest „Kawa dla Weterana”.
Jest to cykliczna, prowadzona na portalu Facebook, akcja organizowana
przez  Fundację  Szarik na  wzór  amerykańskich  kampanii  wspierających
wojskowych.  Akcja  polega  na  tym,  że  raz  w  miesiącu  osoby
zainteresowane pomocą żołnierzom mogą zrezygnować z kubka kawy i
przekazać  jej  równowartość  na  rzecz  polskich  weteranów  misji
zagranicznych.  Jednocześnie  mogą  zamieścić  na  portalu  Facebook
zdjęcie niewypitej  kawy podpisując,  że to wsparcie dla weteranów oraz
informując o tej akcji swoich znajomych. Pozyskane w ten sposób środki
Fundacja  Szarik  przeznacza  na  organizowanie  dogoterapii  (terapia  z
udziałem  psa)  weteranów  z  zespołem  stresu  pourazowego.
Długoterminowym  celem  jest  utworzenie  systemu  wsparcia  terapii  dla
weteranów za  pomocą leczniczego  kontaktu  z  psami  we  współpracy  z
ośrodkami zdrowia, szpitalami oraz psychologami z całego kraju28. 

Popularność  „Kawy  dla  Weterana”  udowadnia,  iż  polskie
społeczeństwo co raz bardziej szanuje i docenia służbę polskich żołnierzy
poza granicami kraju i stara się ich wspierać. Opisane kampanie społeczne
na  rzecz  weteranów  skutecznie  zmieniają  społeczne  postrzeganie
żołnierzy służących w międzynarodowych misjach, ponieważ docierają do
Polaków  poprzez  media,  Internet  i  portale  społecznościowe,  czyli  w
obecnej dobie – główne nośniki informacji kształtujących poglądy na dany
temat. 

Mówiąc  o  pozytywnym wizerunku w społeczeństwie  służby polskich
żołnierzy poza granicami kraju,  nie można pominąć kluczowej  roli,  jaką
odgrywa  w  tym  obszarze  Centrum  Weterana  Działań  Poza  Granicami
Państwa (zwane dalej Centrum). Jest to jednostka organizacyjna podległa
MON,  która  pełni  funkcję  ośrodka  pomocy  dla  weteranów  oraz  rodzin
poległych na misjach żołnierzy i pracowników wojska. Osoby te mogą w tej
warszawskiej placówce (ul. Puławska 6a) bezpłatnie uzyskać poradę oraz
konsultacje prawne i psychologiczne w sprawie rozwiązania dotykających
ich  problemów.  Centrum,  oprócz  roli  informacyjno-konsultacyjnej,  pełni
również  funkcję  edukacyjno-promocyjną  oraz  pielęgnowania  pamięci  i
tradycji.  W  ramach  funkcji  edukacyjno-promocyjnej  realizowana  jest
działalność  popularyzująca  udział  Wojska  Polskiego  w  zagranicznych
działaniach. Trzecią funkcją zajmuje się Zespół Tradycji, który za cel stawia
sobie  pielęgnowanie  pamięci  o poległych  w działaniach  poza  granicami
państwa  żołnierzach  i  pracownikach  wojska.  Zajmuje  się  organizacją  i
prowadzeniem  Sali  Tradycji  oraz  biblioteki, a  także  gromadzeniem  i

28 Por. http://www.kawadlaweterana.pl/o-co-chodzi/ [dostęp: 10.02.2016].
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ekspozycją  przedmiotów  i  dokumentów związanych  ze  służbą  polskich
żołnierzy w misjach i operacjach poza granicami kraju29. 

W  kontekście  problematyki  niniejszego  rozdziału  publikacji
najistotniejszą płaszczyzną działania Centrum Weterana jest, jak to określił
kierownik  zespołu  edukacyjno-promocyjnego,  Andrzej  Korus:  […]
informowanie  społeczeństwa  o  misjach,  o  tym,  dlaczego  żołnierzowi
należy się szacunek, a gdy potrzebuje – także wsparcie30. Poprzez różne
formy działalności (m.in. organizowanie konferencji naukowych, prelekcji,
wykładów,  spotkań  weteranów  z  młodzieżą,  publikację  artykułów  i
wspomnień  weteranów,  wystawy  okolicznościowe)  pracownicy  Centrum
chcą upowszechniać  wśród społeczeństwa znaczenie  i  dorobek udziału
polskich  żołnierzy  w  międzynarodowych  misjach  i  operacjach.  Z
zamierzenia Centrum Weterana ma stać się  depozytariuszem wiedzy o
udziale polskich żołnierzy w działaniach poza granicami państwa31.

Centrum  Weterana,  podobnie  jak  opisane  wcześniej  kampanie
społeczne,  pozytywnie  wpływa  na  postrzeganie  przez  polskie
społeczeństwo  udziału  Sił  Zbrojnych  RP w  misjach  i  operacjach  poza
granicami kraju. Centrum jest symbolem szacunku, jakim państwo polskie
obdarza  weteranów.  Wskazuje  to  Polakom  wyraźny  obraz  żołnierzy  –
bohaterów, którym należy się szacunek i wsparcie. 

Obserwując  dotychczasową  działalność  Centrum  Weterana  oraz
zainteresowanie, jakim cieszy się wśród społeczeństwa (głównie żołnierzy i
młodzieży),  a  także  efekty  kampanii  społecznych  oraz  działań
prowadzonych  przez  fundacje  i  stowarzyszenia  działające  na  rzecz
weteranów  (liczba  takich  organizacji  ciągle  rośnie),  autorka  uważa  za
zasadne  postawienie  tezy,  iż  w  perspektywie  czasu  istnieje  wysokie
prawdopodobieństwo wykorzenienia w Polsce negatywnego postrzegania
udziału Wojska Polskiego w działaniach poza granicami państwa.

Misje poza granicami kraju
a profesjonalizacja polskiej armii

Profesjonalizacja Sił  Zbrojnych RP jest  nieodłączną częścią procesu
ich  jakościowej  transformacji,  gwarantującą  gotowość  do  realizacji
konstytucyjnych  funkcji  oraz  wypełniania  misji,  które  wynikają  z
zobowiązań  sojuszniczych  oraz  umów  międzynarodowych  na  terenie

29 Por. http://centrum-weterana.mon.gov.pl/pl/7.html [dostęp: 10.02.2016].

30 M. Schwarzgruber, Żywe Centrum, [w:] Weteranom szacunek i wsparcie, wydanie 
specjalne Kuriera Weterana, Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 2014, s. 12.

31 Por. http://centrum-weterana.mon.gov.pl/pl/7.html [dostęp: 10.02.2016].
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Polski  i  poza  jej  granicami32.  Profesjonalizacja  polega  na  rezygnacji  z
obowiązkowej służby wojskowej oraz zamienieniu jej w zawodową służbę
ochotniczą,  przy  równoczesnej  przebudowie  fundamentalnych  dziedzin
funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP33, do których należą m.in.34:

 uzawodowienie stanów osobowych;
 modernizacja techniczna;
 profesjonalny system szkolenia.

Zgodnie z Programem profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej  na  lata  2008-2010  celem  profesjonalizacji  polskiej  armii  jest
podwyższenie  jej  potencjału  oraz  zdolności  operacyjnych.  Za  główny
powód profesjonalizacji uznaje się zmiany w środowisku bezpieczeństwa i
związane z nimi asymetryczne zagrożenia i wyzwania, do podejmowania
których niezbędne są inaczej  zorganizowane siły  zbrojne.  Współczesne
redefiniowanie  zagrożeń  bezpieczeństwa  jest  katalizatorem  ciągłego
transformowania Sił Zbrojnych RP, a co za tym idzie dostosowywania ich
do  zmian  zachodzących  w  środowisku  bezpieczeństwa  poprzez
uzyskiwanie pożądanych zdolności operacyjnych.

Czy  opisana  wyżej  profesjonalizacja  polskiej  armii  jest  związana
z udziałem Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach poza granicami kraju?
Autorka  już  w  tym  miejscu  publikacji  odpowiada  twierdząco  na  tak
postawione  pytanie.  Co  więcej  –  zasadne  jest  nawet  stwierdzenie,  że
profesjonalizacja Sił Zbrojnych jest konsekwencją zaangażowania polskich
żołnierzy w działania poza granicami kraju. Najbardziej znamienne w tej
kwestii były operacje w Iraku i w Afganistanie, które wręcz bezpośrednio
przyczyniły się do przyspieszenia transformacji polskiej armii. Ten skutek
ekspedycyjnej  działalności  Sił  Zbrojnych  również  można  uznać  za
społeczny  aspekt,  gdyż  żołnierze  są  częścią  społeczeństwa,  a  sama
organizacja wojskowa działa niejako dla społeczeństwa, gwarantując jego
bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. 

32 Por. Zespół Prasowy Sztabu Generalnego WP, Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP 
w Pytaniach i Odpowiedziach, s. 1, 
http://sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/Profesjonalizacja_ Si_263%20_Zbrojnych%20_RP
%20_w%20_Pytaniach_%20i_%20_Odpowiedziach1). pdf [dostęp: 12.02.2016].

33 Por. Zespół do spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, Profesjonalizacja Sił Zbrojnych 
RP w Pytaniach i Odpowiedziach, http://www.wojsko-polskie.pl/pl/sily-zbrojne-rp/14279, 
profesjonalizacja-sil-zbrojnych-rp-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html [dostęp: 12. 02.2016].

34 Por. S. Koziej, Profesjonalizacja Sił Zbrojnych, referat na konferencji: Wymiary 
bezpieczeństwa europejskiego na progu XXI wieku, Uniwersytet Humanistyczno-
Przyrodniczy, Kielce 9-10.09.2008, s. 2, http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:8i6fFQUNS w8J:koziej.pl/wp-
content/uploads/2015/07/profesjonalizacja_sil_zbrojnych.doc+&cd=5&hl= pl&ct=clnk&gl=pl 
[dostęp: 12.02.2016].
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Znane jest powiedzenie, że armie są przygotowywane do prowadzenia
minionej wojny. Sformułowanie to dobrze wpisuje się w kontekst udziału Sił
Zbrojnych  RP w  misji  irackiej  i  afgańskiej.  Co  prawda  Wojsko  Polskie
posiadało doświadczenie w prowadzeniu misji  i  operacji  poza granicami
kraju,  ale  pokojowych, a  nie  wojennych,  wymagających  prowadzenia
działań  bojowych.  Szybko  okazało  się,  że  charakter  misji  odbiegał  od
założeń  mandatowych,  z  czym  związana  była  kwestia  wyposażenia  i
przygotowania  polskiej  armii,  która  szykowała  się  do  misji  „pokojowej”.
Krytycznie oceniano wyekwipowanie polskich żołnierzy, nieadekwatne do
realiów misji.  Sukces zależał w dużej  mierze od dostępu i  umiejętności
korzystania  z  nowoczesnych  technologii.  Polscy  żołnierze uczyli  się  od
żołnierzy  amerykańskich  czy  brytyjskich,  ale  długo  ograniczały  ich
możliwości  korzystania  z  nowoczesnych  systemów.  Jedną  z  głównych
trudności  stanowiły  zasady  użycia  broni  –  odrębne  w  różnych
kontyngentach  (zależne  od  charakteru  powierzonych  im  misji).  Polscy
dowódcy  nie  mieli  również  doświadczenia  we  współpracy  cywilno-
wojskowej, która okazała się podstawą misji. Wymienione czynniki wraz z
innymi,  będącymi  „nowością”  dla  polskiej  armii,  stanowiły  swoisty
sprawdzian  bojowy,  który  zakończył  się  powodzeniem  oraz  zdobyciem
niezbędnego  doświadczenia  do  prowadzenia  misji,  a co  za tym idzie  –
wskazówek  i  dowodów  na  potrzebę  transformacji  Sił  Zbrojnych  RP.
Prowadzenie działań w Iraku dało dowód, że żołnierze poborowi nie byli
przygotowani,  by sprostać wymaganiom i  zadaniom charakterystycznym
dla  tego  typu  operacji.  Powodem  był  oczywiście  krótki
(dziewięciomiesięczny)  okres  ich  szkolenia  oraz  związany  z  nim  brak
umiejętności  obsługi  zaawansowanego  technologicznie  sprzętu.
Potwierdziło  to  konieczność  posiadania  profesjonalnych  żołnierzy  –
zawodowców oraz modernizacji i dostosowania sprzętu. Przystąpienie do
programu  profesjonalizacji  Sił  Zbrojnych  RP,  przejawiające  się  w
zawieszeniu poboru i transformacji armii w zawodową, było więc w dużej
części  konsekwencją  udziału  w  misjach  poza  granicami  kraju35.  Z
perspektywy  czasu  można  ocenić,  że  potrzeba  zwiększenia
ekspedycyjności  polskiej  armii  oraz  osiągnięcia  interoperacyjności  z
armiami  państw  NATO  była  jednym  z  głównych  katalizatorów
profesjonalizacji  polskich  Sił  Zbrojnych,  czyli  utworzenia  dobrze
wyszkolonej i wyposażonej armii ochotniczej. 

Doświadczenia  zdobyte  podczas  służby  polskich  żołnierzy  w  Iraku
ewidentnie  wskazywały  na  potrzebę  posiadania  w  strukturach  Sił
Zbrojnych RP wojsk specjalnych, których, jak się okazało, czynny udział w
operacjach wyraźnie zwiększa szansę sukcesu. Uwidoczniła się również
potrzeba powołania szczebla operacyjnego zdolnego do równoczesnego

35 Por. E. Ambroziak, Wojna za…złotych. Polska misja stabilizacyjna w Iraku – bilans 
zysków i strat, Polityka & Bezpieczeństwo, nr 2/2013, Uniwersytet w Białymstoku, s. 6-7.
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dowodzenia kontyngentami w kilku operacjach zagranicznych, jak również
planowania  i  dowodzenia  operacjami  międzynarodowymi.  Zrozumienie
tych potrzeb znacząco wpłynęło na dynamizację procesu transformacji Sił
Zbrojnych  RP  oraz  wskazało  kolejne  kierunki  ich  rozwoju  i  wymogi
organizacyjne36.

Co więcej, służba polskich żołnierzy w ewoluującej misji w Iraku była
asumptem  do  rozwoju  zdolności  Sił  Zbrojnych  i  ich  profesjonalizacji  w
takich obszarach, jak37:

 pozyskanie  oraz  doskonalenie  zdolności  w  obszarze  dowodzenia
związkiem  taktycznym  w  wymiarze  wielonarodowym,  zgodnie  z
procedurami  NATO (Polacy dowodzili  Wielonarodową Dywizją  Centrum-
Południe);

 wytyczenie  kierunków  modernizacji  uzbrojenia  i  sprzętu  wojskowego
(nacisk kładziono m.in. na rozwój systemów sieciocentrycznych i łączność
satelitarną,  dodatkowe  opancerzenie  pojazdów,  nowe  przedmioty
zaopatrzenia mundurowego zgodne ze standardami NATO);

 zwiększenie  możliwości  logistycznych  (organizacja  oraz  zabezpieczenie
lotniczego i morskiego transportu z Polski w rejon operacji);

 wprowadzenie znaczących zmian w strukturze organizacyjnej szkolenia i
programach szkolenia (doświadczenia polskich żołnierzy z operacji w Iraku
i Afganistanie są wykorzystywane w szkoleniu dowództw i sztabów oraz w
ćwiczeniach  z  wojskami,  np.  kursy  z  zakresu  współpracy  cywilno-
wojskowej CIMIC);

 przebudowanie  struktur  dowodzenia  siłami  zbrojnymi  oraz  tworzenia
jednostek uzawodowionych, o wysokim stopniu gotowości bojowej.

Zasadniczym  aspektem  udziału  w  misji  irackiej  i  afgańskiej  była
możliwość przeszkolenia  i  sprawdzenia  polskich  żołnierzy w warunkach
rzeczywistego zagrożenia bojowego oraz test sprzętu. Kilkadziesiąt tysięcy
zaangażowanych w te międzynarodowe operacje żołnierzy i pracowników
Wojska Polskiego stanowi nową, profesjonalną jakość w Siłach Zbrojnych,
które  stały  się  zdolne  do  skutecznej  współpracy  na  rzecz  budowania  i
umacniania  światowego  pokoju  i  bezpieczeństwa.  Zdolne  prowadzić
działalność  ekspedycyjną  nie  tylko  w  ramach  działań  pokojowych,  lecz
także  we  współczesnych  operacjach,  które  często  pokojowe są  tylko  z
nazwy,  a  tak  naprawdę  wymagają  pełnej  zdolności  bojowej  i
specjalistycznego wyszkolenia żołnierzy. 

Militarne zaangażowanie Polski  w misje i  operacje prowadzone pod
egidą ONZ, NATO, Unii Europejskiej czy podejmowane w ramach doraźnie
tworzonych koalicji, uwiarygodniły Polskę jako ważnego partnera na arenie
międzynarodowej  oraz  wpłynęły  na  zintensyfikowanie  procesu

36 Por. R. Lewandowski, W. Lewandowski, Konsekwencje…, s. 30.

37 Por. tamże, s. 32-37.
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modernizacji  i  profesjonalizacji  Sił  Zbrojnych  RP.  Konsekwencją
zaangażowania  się  w operacje  prowadzone  przez  Sojusz
Północnoatlantycki  jest  osiąganie  co-  raz  większej  interoperacyjności  z
wojskami  innych  krajów,  na  co  wpłynęła  transformacja  i  modernizacja
(głównie  uzawodowienie,  zwiększanie  mobilności  i  zdolności  do
pozyskania  nowoczesnego  uzbrojenia  oraz  wyposażenia).  Konstatując,
aktywny udział Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach poza granicami
kraju  wpłynął  na  ich  profesjonalizację  oraz  warunkuje  rozwój
i funkcjonowanie polskiego wojska38. 

Podsumowując  rozważania  podjęte  w  tej  sekcji  artykułu,  warto
zaznaczyć, że tylko profesjonalne siły zbrojne są zdolne do skutecznego
reagowania  na  zagrożenia  zarówno  w  kraju,  jak  i  za  granicą.  Za
wdrożeniem procesu profesjonalizacji polskich Sił Zbrojnych przemawiało
dużo  czynników,  a  wśród  nich  bardzo  ważny  –  rozszerzenie  zakresu
odpowiedzialności polskiego wojska przejawiające się głównie w realizacji
zobowiązań  sojuszniczych,  a  co  za  tym  idzie  w  udziale  w
międzynarodowych  misjach  i  operacjach  ONZ,  NATO i  UE.  Potencjał  i
zdolności  operacyjne  Sił  Zbrojnych  RP  oraz  poziom  możliwości
zaangażowania  adekwatny  do  skali  zagrożeń  zwiększyły  się  w  wyniku
profesjonalizacji i modernizacji polskiej armii. Zwiększyła się skuteczność
prowadzenia  działań  Wojska  Polskiego  w  misjach  i  operacjach  poza
granicami  kraju,  co  uczyniło  z  Polski  ważnego  gracza  na  arenie
międzynarodowej. 

38 Por. M. Gocuł, Współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych RP,
Kwartalnik Bellona, nr 1/2014, Wojskowy Instytut Wydawniczy, s. 16. 
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Zakończenie

Konsekwencje udziału Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach poza
granicami  kraju  mogą  być  rozpatrywane  w  różnych  aspektach  m.in.
społecznym,  co  też  zostało  dokonane  w  dwóch  częściach  niniejszej
publikacji. 

Celem artykułu było zidentyfikowanie i scharakteryzowanie wybranych
społecznych aspektów działań prowadzonych przez polskie Siły Zbrojne
w ramach  misji  i  operacji  poza  granicami  kraju.  W  tej  części  ukazano
wpływ  działalności  ekspedycyjnej  Wojska  Polskiego  na  zmiany  prawne
dotyczące  statusu prawnego uczestników misji  oraz  scharakteryzowano
dwubiegunowe  postrzeganie  w  polskim  społeczeństwie  zaangażowania
polskich żołnierzy w międzynarodowe misje i operacje wojskowe. Poprzez
zidentyfikowanie  przyczyn  negatywnego  i  pozytywnego  wizerunku
weteranów  działań  poza  granicami  państwa  dowiedziono,  że  dzięki
kampaniom społecznym, działalności Centrum Weterana oraz organizacji
pozarządowych  wzrasta  pozytywne  postrzeganie  służby  polskich
weteranów  oraz  okazywanie  im  szacunku  i  wsparcia.  Jako  ostatni
społeczny aspekt przedstawiono ogromny wpływ udziału w misjach poza
granicami  kraju  na profesjonalizację  polskiej  armii  oraz  podniesienia  jej
znaczenia w NATO i na arenie międzynarodowej.

Podsumowując sześć przedstawionych w obydwu częściach artykułu
społecznych  aspektów  militarnego  zaangażowanie  Polski  w  misje  i
operacje poza granicami kraju, można zauważyć, że wszystkie aspekty są
ze sobą związane, a niektóre wręcz bezpośrednio na siebie oddziałują i
wpływają.  Np.  mechanizmy  i  procesy  społeczne  charakterystyczne  dla
instytucji  totalnej  oddziałujące na żołnierzy w bazie  wojskowej  potęgują
zagrożenia  ich  bezpieczeństwa  personalnego,  co  może  wpłynąć  na
psychikę żołnierzy. Przez to mogą nastąpić problemy w ich późniejszym
funkcjonowaniu  w  rodzinie.  Potrzebować  mogą  wsparcia  i  pomocy
psychologicznej,  którą  zapewnia  im  państwo  polskie  z  racji
przysługującego im statusu weterana. Ponadto jakość pomocy udzielanej
weteranom wpływa na społeczne postrzeganie służby polskich żołnierzy
poza granicami kraju. Jeśli  weterani cieszą się szacunkiem i wsparciem
społeczeństwa,  łatwiej  im  powrócić  do  normalnego  funkcjonowania  w
społeczeństwie i  rodzinie.  Z kolei  jeśli  społeczeństwo będzie przychylne
ekspedycyjnej działalności Wojska Polskiego, żołnierze nadal będą służyć
pod egidami ONZ, NATO czy UE. Wpływać to będzie na pogłębianie się
profesjonalizacji polskiej armii i wzrost znaczenia naszego kraju na arenie
międzynarodowej.  Można  postawić  tezę,  że  aspekty  te  działają  na
zasadzie  spirali.  Jeden  wpływa,  potęguje  lub  nawet  warunkuje  inny.
Najbardziej są one widoczne w odniesieniu do udziału w misjach w Iraku i
w Afganistanie. Te dwie misje pociągnęły za sobą najwięcej społecznych
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konsekwencji zarówno dla żołnierzy, ich rodzin, jak i całego społeczeństwa
polskiego. 

Należy  zauważyć,  że  autorka  przedstawiła  tylko  sześć  wybranych
przez  siebie  społecznych  aspektów,  które  nie  wyczerpują  tej  tematyki.
Przez  wzgląd  na  ciągłą  działalność  ekspedycyjną  Sił  Zbrojnych  RP
zagadnienia te powinny być ciągle badane i uzupełniane. 
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SOCIAL ASPECTS OF THE POLISH ARMED FORCES’
PARTICIPATION IN MISSIONS AND OPERATIONS

OVERSEAS (PART 2)

Abstract: The aim of the article is to identify and characterize selected
social  aspects  of  activities  carried  out  by  the  Polish  Armed  Forces  in
missions and operations overseas. In Part 2, the author presented three
aspects  describing  legal  status  of  mission  participants,  Polish  society’s
dual  perception  of  the  Polish  Military’s  participation  in  missions  and
operations  overseas  and  at  home.  Moreover,  the  correlation  between
international  missions  and  operations  and  the  Polish  Armed  Forces’
professionalization was discussed.
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