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Atrybuty różnorodności kobiet żołnierzy w świetle 
wyników badań pilotażowych

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zarządzania różnorodnością w wojsku  
w ujęciu równości płci. Szczególna uwaga badaczy została skierowana na proble-
matykę aspiracji kobiet zatrudnionych w wojsku i zestawienie wyników badania  
w tym zakresie z warunkami pracy w siłach zbrojnych. Autorki przedstawiają kon-
cepcję zarządzania różnorodnością z perspektywy wymagania tworzenia  
w organizacji wojskowej warunków pracy, umożliwiających właściwe wykorzystanie 
różnic pomiędzy jej członkami. 

Słowa kluczowe: zarządzanie różnorodnością (diversity management), motywowanie pracowników 
(motivating employees), tożsamość kulturowa (cultural identity), zarządzanie w wojsku (management in the 
military)

Wstęp

Wojsko jest organizacją publiczną, rozumianą jako „wydzielone przez państwo do 
zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, ujęte w całość organi-
zacyjną składającą się z różnych pod względem rodzaju i wielkości wojskowych jed-
nostek i związków. Siły zbrojne dzielą się zwykle na poszczególne rodzaje, w skład 
których wchodzą rodzaje wojsk i rodzaje służb” (Urbanowicz, 1971). Wojsko jest 
specyficznym rodzajem organizacji, której przedstawiciela można rozpoznać od  
razu – mundur, broń i sprzęt wojskowy. W ujęciu organizacyjnym opiera się na dyscy-
plinie oraz ścisłej hierarchii – nacisk w zarządzaniu jest położony na podporządkowa-
nie się dowódcy oraz ustalonym zasadom i przepisom. Specyfiką służby żołnierzy jest 
to, iż wszyscy podlegają tym samym zasadom, wynikającym z tradycji i narzuconym 
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odgórnie; spełniają ustalone jako standardowe normy fizyczne i psychiczne, podlegają 
sztywno określonemu systemowi kar i nagród. Szczególnie ważnym atrybutem woj-
ska jest to, że przede wszystkim jest kojarzone z pracą wykonywaną przez mężczyzn, 
jednak według statystyk przygotowanych przez resort obrony narodowej na dzień  
31 grudnia 2016 roku w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej służbę pełniło 
4966 kobiet, co stanowiło 4,71% wszystkich żołnierzy (Wojskowa służba kobiet). Wobec 
powyższego ewentualne wyzwania w zarządzaniu związane z różnorodnością w woj-
sku to przede wszystkim kwestia płci.

Poszukując obszarów do rozwoju wojska z perspektywy zarządzania różnorod-
nością oraz w kontekście potrzeb kobiet, wykorzystano częściowo wyniki badań 
dotyczących zagadnienia rodzaju i poziomu aspiracji kobiet żołnierzy (Piotrowska- 
-Trybull, 2016). Badania, na które powołują się autorki artykułu, miały ponadto na 
celu wyjaśnienie istoty oddziaływania aspiracji zawodowych na sprawne wykony-
wanie zadań w wojsku. W trakcie prowadzonych badań ankietowych poszukiwano 
odpowiedzi na problem badawczy w następującym brzmieniu: Jaki rodzaj i poziom 
aspiracji posiadają badane kobiety żołnierze oraz w jaki sposób aspiracje oddzia-
łują na sprawne wykonywanie zadań? W badaniach założono, że aspiracje wpły-
wają na sprawne wykonywanie zadań, o ile ich rodzaj oraz stopień koresponduje 
z wybraną ścieżką zawodową i poziomem ważności, przypisanym poszczególnym 
obszarom życia.

Podstawy teoretyczne i praktyczne zarządzania różnorodnością  
w wojsku – perspektywa równości płci

Spośród wielu nowych koncepcji i metod zarządzania, których pojawienie się wy-
nika z dostosowywania się organizacji do otaczającej rzeczywistości, zarządzanie 
różnorodnością jawi się jako koncepcja odnosząca się do wyzwań związanych ze 
świadomym wykorzystaniem zróżnicowanego potencjału osób zatrudnionych  
 w przedsiębiorstwie (Leks-Bujak, 2014). 

W literaturze przedmiotu można spotkać szereg propozycji odnoszących się do 
sposobu rozumienia pojęcia „zarządzanie różnorodnością”; najważniejsze dla roz-
ważań prowadzonych w niniejszym artykule są następujące:

■ „Zarządzanie różnorodnością odnosi się do dostrzegania różnic pomiędzy 
pracownikami oraz do świadomego rozwijania strategii, polityk i programów, które 
tworzą klimat dla poszanowania i wykorzystania tych różnic na rzecz realizacji ce-
lów organizacji” (Jagoda, 2016).

■ „Realizowane w ramach zarządzania różnorodnością działania kształtują śro-
dowisko pracy, tak aby w otwarty sposób zapewnić wszystkim możliwość poszuki-
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wania nowych, wcześniej niewidocznych utalentowanych osób należących do grup 
marginalizowanych. Podstawowym więc założeniem tej koncepcji jest zapewnienie 
w miejscu pracy wszystkim różniącym się przecież od siebie pracownikom różnych 
możliwości, zarówno jeśli chodzi o dostęp do pracy, szanse rozwoju zawodowego, 
wynagrodzenie, jak i godzenie życia zawodowego z rodzinnym” (Leks-Bujak, 2014).

■ „W zarządzaniu różnorodnością nie chodzi jednak o dawanie preferencji czy 
wyrównywanie szans indywidualnym członkom jakiejś grupy (choć to przy okazji), 
lecz o uznanie, że szeroko rozumiana różnorodność podnosi jakość całej organiza-
cji. (...) Zarządzanie różnorodnością to zatem wykorzystywanie różnorodnych do-
świadczeń, różnorodnych umiejętności, predyspozycji i wrażliwości (czysto zawo-
dowych, lecz również kulturowych) w całej organizacji lub firmie” (Durska, 2009).

Szukając odniesienia do wykorzystania pojęcia zarządzania różnorodnością w woj-
sku, należy na początku scharakteryzować jego działania w zakresie równości płci.  
W odpowiedzi na wymogi rynku dotyczące polityki gender w resorcie obrony narodo-
wej powołano Radę do Spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Aktualnie działa ona na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 464/MON 
z 25 listopada 2014 roku (Decyzja nr 464/MON z dnia…). Jest to organ opiniodawczo- 
-doradczy i zajmuje się sprawami dotyczącymi wojskowej służby kobiet. 

Do głównych zadań realizowanych przez Radę należy:
■ przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej opinii, ra-

portów i ekspertyz dotyczących służby pełnionej przez kobiety;
■ przygotowywanie i przedstawianie analiz dotyczących służby kobiet;
■ wskazywanie czynników, które mają największy wpływ na wykonywanie służ-

by przez kobiety;
■ utrzymanie współpracy z Koordynatorem do Spraw Równego Traktowania;
■ utrzymywanie współpracy z organami reprezentującymi żołnierzy zawo-

dowych;
■ współpraca z organizacjami pozarządowymi w sprawach wynikających z peł-

nienia przez kobiety służby wojskowej; utrzymanie współpracy z instytucjami kra-
jowymi i zagranicznymi w sprawach wynikających z pełnienia przez kobiety służby 
wojskowej;

■ prowadzenie działalności informacyjnej przeznaczonej dla kobiet, poświęco-
nej działaniom prowadzonym przez Radę;

■ podejmowanie działań z zakresu promocji służby wojskowej kobiet.
Resort obrony narodowej współpracuje z Biurem NATO ds. Równości Płci 

oraz Komitetem NATO ds. Równości Płci. Biuro pełni funkcję sekretariatu dla 
Komitetu i poza realizacją prac administracyjno-biurowych zajmuje się również 
doradztwem dla przewodniczącego Komitetu w kwestiach związanych z płcią oraz 
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rozpowszechnianiem na ten temat informacji. Komitet NATO ds. Równości Płci 
jest organem, który doradza Komitetowi Wojskowemu w kwestiach równości płci  
w wojskach Sojuszu. Promocja równości płci stanowi istotę działania Komitetu, któ-
ry wpływa na łączenie kompetencji i doświadczeń obu płci, tak aby stawały się one 
integralną częścią prowadzonej polityki, programów i operacji wojskowych, traktując 
je jako niezbędne i dopełniające się przy rozwiązywaniu współczesnych problemów 
bezpieczeństwa w poszczególnych krajach i globalnie. Powyższe działania mieszczą się  
w portfolio narzędzi rekomendowanych przez B. Urbaniak (2014, s. 69), jako struk-
turę działań organizacyjnych zarządzania różnorodnością w organizacji.

Identyfikacja czynników wyróżniających kobiety żołnierzy –  
perspektywa aspiracji zawodowych

Założenia koncepcji badania atrybutów różnorodności w wojsku 

Koncepcja zarządzania różnorodnością stawia przed organizacją wyzwanie, jakim 
jest stworzenie warunków pracy, w których będzie możliwe właściwe wykorzy-
stanie różnic pomiędzy jej uczestnikami. Rezultatem tych działań jest środowisko  
„w którym każdy będzie się czuł wartościowy, w którym talenty wszystkich osób będą  
w pełni zużytkowane, a cele organizacji osiągnięte” (Lawthom, 2003). 

Podstawą teoretyczną do zbadania czynników wpływających na zarządzanie róż-
norodnością w organizacji były trzy płaszczyzny, które wymienia W. Walczak (2011) 
jako podstawowe do definiowania różnic w organizacji: tożsamość pierwotną, toż-
samość wtórną i tożsamość organizacyjną.

Dla potrzeb niniejszego artykułu postawiono sobie cele, które dotyczyły identy-
fikacji atrybutów różnorodności kobiet żołnierzy oraz wstępnej oceny realizacji za-
łożeń koncepcji zarządzania różnorodnością w Siłach Zbrojnych RP. Do realizacji 
poniższego celu wykorzystano część wyników badania aspiracji kobiet, które prze-
prowadzono na grupie 34 kobiet żołnierzy, uczestniczących w różnych formach 
szkolenia i kształcenia w Akademii Obrony Narodowej (Piotrowska-Trybull, 2016). 
Badanie miało charakter pilotażowy; wykorzystano metodę sondażową i technikę 
ankiety. Analizę danych pozyskanych od kwietnia do maja 2016 roku przeprowa-
dzono za pomocą narzędzi Excel i Statistica. 

Tożsamość pierwotna i wtórna 

Pierwszą płaszczyzną identyfikacji czynników wspólnych kobiet żołnierzy jest toż-
samość pierwotna, określona jako wymiar wewnętrzny widoczny w predyspozy-
cjach, sposobie myślenia i zachowania, będący wyróżnikiem danej grupy (Walczak, 
2011). W praktycznym rozumieniu jest to wspólny system wartości, norm i prze-
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konań, sposób myślenia i zestaw cech, które mogą być postrzegane jako atuty tej 
grupy. Kolejnym wymiarem analizy problematyki różnorodności jest świadomość 
miejsca i roli, jaką zajmuje bycie kobietą żołnierzem w życiu zawodowym i prywat-
nym – tożsamość wtórna. Badanie atrybutów tożsamości wtórnej (Walczak, 2011) 
odniesiono do motywacji pełnienia roli żołnierza. Zdefiniowano ją jako wewnętrzny 
stan, który spowodował ukierunkowaną aktywność do poszukiwania pracy w wojsku 
(Majewski, 2016).

Ocena ważności poszczególnych sfer życia przez kobiety żołnierzy oraz cechy 
wskazane przez respondentki jako występujące u nich w stopniu ponadprzeciętnym, 
a także motywy wyboru zawodu żołnierza można rozważać w kontekście dwóch  
z wymienionych płaszczyzn tożsamości, a mianowicie pierwotnej i wtórnej. Szcze-
gółowe wyniki w zakresie wag przypisanych przez respondentki poszczególnym 
obszarom życia przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Ważność poszczególnych obszarów życia w opinii respondentek

Obszary życia Odpowiedzi
Mało ważne Przeciętnie 

ważne
Bardzo ważne

1. Zapewnienie środków finansowych -   2 (5,88%) 31 (91,17%)

2. Realizacja zainteresowań - 12 (35,29%) 21 (61,76%)
3. Wypoczynek, podróże   3 (8,82%) 13 (38,23%) 17 (50,00%)
4. Praca zawodowa   1 (2,94%) 13 (38,23%) 19 (55,88%)
5. Życie rodzinne   2 (5,88%) - 31 (91,17%)
6. Kontakty towarzyskie   2 (5,88%) 24 (70,58%)   7 (20,58%)
7. Dalszy rozwój/kształcenie - 10 (29,41%) 23 (67,64%)
8. Rywalizacja sportowa 12 (35,29%) 17 (50,00%)   4 (11,76%)
9. Działalność prospołeczna (wolontariat) 17 (50,00%) 13 (38,23%)   3 (8,82%)
10. Inne   1 (2,94%) -   1 (2,94%)

Źródło: Piotrowska-Trybull, 2016 

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 1, obszarami życia, którym re-
spondentki przypisują bardzo dużą wagę, są: zapewnienie środków finansowych, 
życie rodzinne, dalszy rozwój (kształcenie), realizacja zainteresowań wykraczających 
poza pracę zawodową, praca zawodowa, wypoczynek oraz podróże. Obszarom ży-
cie rodzinne oraz zapewnienie środków finansowych respondentki najczęściej przy-
pisywały wartość – 3 bardzo ważne (liczność mody wyniosła w obu przypadkach 
– 31). Tak więc wspólny system wartości kobiet żołnierzy to: zabezpieczenie finan-
sowe, rodzina oraz rozwój osobisty. 

ZZL(HRM)_3-4(116-117)_Piotrowska-Trybull_M_Jablonska-Woloszyn_M_53-65



44 Marzena Piotrowska-Trybull, Maria Jabłońska-Wołoszyn

Ciekawe, iż respondentki, uprawiając profesję, w której „duch bojowy”, prze-
łamywanie słabości, sprawność fizyczna i psychiczna są kluczowymi atrybutami,  
w większości uznały rywalizację sportową za przeciętnie lub mało ważną. 

Kolejnym obszarem badań tożsamości pierwotnej były cechy kobiet żołnierzy 
traktowane przez nie jako atut. Respondentki miały wskazać cechy, które posiadają 
w stopniu ponadprzeciętnym – uzyskane wyniki zaprezentowano na wykresie 1.

Wykres 1. Cechy kobiet żołnierzy, występujące w stopniu ponadprzeciętnym 
– w opinii badanych
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Źródło: Piotrowska-Trybull, 2016
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Jak wynika z danych zaprezentowanych na wykresie 1, najwięcej wskazań otrzy-
mały takie cechy, jak: poczucie odpowiedzialności za swoje działania i podwład-
nych, sumienność i obowiązkowość. Ponadto część badanych deklarowała posia-
danie cech niezwykle przydatnych z punktu widzenia pełnienia służby żołnierza 
zawodowego, a wśród nich: spokój i opanowanie w trudnych warunkach, ale jed-
nocześnie energiczność i chęć do działania. Co więcej, respondentki podkreślały, że  
w stopniu ponadprzeciętnym cechuje je: empatia, pilność, punktualność, umiejęt-
ność utrzymania porządku, a także łatwość adaptacji do nowych warunków. Żadna 
z respondentek nie zaznaczyła, że szybko i łatwo podejmuje decyzje. 

Zagadnieniem rozważanym w kontekście tożsamości wtórnej są motywy wybo-
ru zawodu żołnierza przez kobiety (wykres 2). 

Wykres 2. Motywy wyboru zawodu żołnierza, wskazane przez respondentki – w %
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Zdecydowana większość badanych kobiet (59% ogółu uczestniczących w bada-
niu) za najważniejszy motyw wyboru zawodu żołnierza uznała oferowane w wojsku 
możliwości rozwoju indywidualnego. Kolejne wskazania badanych kobiet bardzo 
silnie korespondują z atrybutami wymienianymi w tożsamości pierwotnej. I tak, 
41% badanych kobiet wskazuje pewność pracy, jaką daje wojsko, postrzegane jako 
stabilny pracodawca, oferujący pracę ciekawą i pełną wyzwań. Kobiety żołnierze 
wskazują również na zainteresowanie Siłami Zbrojnymi RP (32% badanych), prestiż 
zawodu oficera (29%), stosunkowo wysokie wynagrodzenie oraz przywileje, a także 
wewnętrzne powołanie do służby ojczyźnie (w obu przypadkach odpowiedziało 
tak po 26% respondentek). Wojsko daje również kobietom możliwość sprawdzenia 
się w trudnych sytuacjach (35% badanych), w tym także w warunkach odmiennych 
kulturowo. 

Zestawiając preferowane wartości oraz ponadprzeciętne cechy kobiet żołnierzy, 
można wnioskować, iż ich tożsamość pierwotna nie opiera się na woli walki, ale na 
usprawnianiu pracy w grupie oraz budowaniu zaufania w zespole, którego podstawą 
jest fakt, że żołnierze mogą nawzajem na sobie polegać. Z kolei podstawą wymiaru 
tożsamości wtórnej kobiet żołnierzy jest wysoka ocena profesji żołnierza, jej uży-
teczność i docenienie przez innych członków społeczeństwa. 

Tożsamość organizacyjna 

Jak podkreśla W. Walczak (2011), tożsamość organizacyjna, podobnie jak wtórna, 
odnosi się do roli, jaką każdy człowiek pełni w życiu, jednak „pozostaje pod silnym 
wpływem kultury organizacyjnej i jest zależna od wielu uwarunkowań tkwiących  
w organizacji. (…) Jest przede wszystkim pochodną zajmowanego miejsca w orga-
nizacji i wynikiem decyzji osób, które są odpowiedzialne za kształtowanie procesów 
składających się na strategię zarządzania kapitałem ludzkim”.

W świetle powyższych rozważań respondentki poproszono o wskazanie, w ja-
kim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniami zaproponowanymi w kwestionariuszu 
ankiety, dotyczącymi oceny atrybutów tożsamości organizacyjnej: pracy własnej, 
pracy przełożonych oraz atmosfery w zespole.

Blisko 42% ankietowanych w dużym stopniu odczuwa satysfakcję z pracy i tyleż 
samo podkreśliło, że w stopniu przeciętnym. Respondentki w małym stopniu były 
zadowolone z osiągniętego na obecnym etapie stanowiska; najczęściej własne osią-
gnięcia w pracy oceniały jako przeciętne – 71,4%, tylko jedna respondentka pod-
kreśliła, że wartościuje je jako duże. Wśród badanych, których zadowolenie z zaj-
mowanego stanowiska kształtowało się na poziomie przeciętnym, większość uznała 
swoje osiągnięcia w pracy także jako przeciętne – 61,1%, natomiast – 38,9% oceniło 
je jako duże. W kontekście barier organizacyjnych, na które wskazywały respon-
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dentki, można przypuszczać, że struktura organizacyjna poszczególnych jednostek 
może ograniczać realizację ich aspiracji zawodowych. Natomiast osoby badane, które  
w dużym stopniu były zadowolone z zajmowanego stanowiska, w większości eks-
ponowały głęboką satysfakcję z osiągnięć w pracy (ok. 66%), z kolei blisko 34% 
określało je jako przeciętne. 

Tabela 2. Ocena atrybutów tożsamości organizacyjnej według kobiet żołnierzy

Stwierdzenia Zgadzam się ze stwierdzeniem
w małym 
stopniu 

w przeciętnym 
stopniu

w dużym 
stopniu

Wysoko cenię swoje osiągnięcia w pracy   1 (2,94%) 19 (55,8%) 14 (41,17%)

Praca jest zgodna z moimi zainteresowaniami   7 (20,58%) 11 (32,35%) 16 (47,05%)
Zależy mi na osiągnięciach w pracy, uznaniu 
przełożonych

  2 (5,88%) 14 (41,1%) 18 (52,94%)

Wyniki mojego działania zależą przede wszyst-
kim ode mnie, a nie innych osób i szczęścia

  6 (17,64%)   9 (26,47%) 19 (55,88%)

Odczuwam satysfakcję z pracy   6 (17,64%) 14 (41,17%) 14 (41,17%)
Zależy mi na stabilnej pracy zabezpieczającej 
byt rodzinie

  1 (2,94%) 5 (14,70%) 28 (82,35%)

Pozytywnie oceniam pracę mojego przełożonego   9 (26,47%) 13 (38,23%) 12 (35,29%)
Odczuwam, że w pracy mogę awansować na 
wyższe stanowiska

14 (41,17%) 13 (38,23%)   7 (20,58%)

Atmosfera w pracy jest przyjazna, czuję się 
komfortowo w miejscu pracy

  5 (14,70%) 14 (41,17%) 15 (44,11%)

Często odczuwam, że moja praca jest potrzeb-
na, ma sens

10 (29,41%) 14 (41,17%) 10 (29,41%)

Źródło: Piotrowska-Trybull, 2016

Dla prawie połowy badanych praca, jaką wykonują, jest w dużym stopnia zgodna 
z ich zainteresowaniami. Ponad połowa badanych (52%) podkreśliła, że w dużym 
stopniu zależy im na osiągnięciach w pracy oraz uznaniu przełożonych. Warto za-
znaczyć, że blisko 67% badanych, których poziom zadowolenia z zajmowanego sta-
nowiska był przeciętny, podkreślało, iż w dużym stopniu zależy im na osiągnięciach 
i uznaniu przełożonego, co można interpretować w kategoriach chęci awansu na 
kolejne, wyższe stanowiska w strukturze organizacyjnej. Zależność pomiędzy dąże-
niem do osiągnięć oraz uznania przełożonego a zadowoleniem z zajmowanego na 
obecnym etapie kariery stanowiska była istotna statystycznie oraz wykazywała dużą 
siłę związku. Najbardziej na osiągnięciach zależało respondentkom pozostającym  
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w służbie do 4 lat; 73,3% spośród nich wskazało, że zależy im na osiągnięciach  
i uznaniu w dużym stopniu. Jednocześnie warto podkreślić, że respondentki, które 
służyły w wojsku 9 lat i więcej, zaznaczały, iż na osiągnięciach zależy im w stopniu 
przeciętnym i dużym; żadna z badanych nie podkreśliła odpowiedzi – w małym stop-
niu (co w przypadku krócej pracujących – sporadycznie, ale jednak miało miejsce). 

Większość respondentek (55,5%) podkreślała, że wyniki ich działania są zależne 
przede wszystkim od nich, nie zaś od innych osób i okoliczności zewnętrznych,  
w tym szczęścia. Może to wskazywać na przekonanie badanych, że należy brać od-
powiedzialność za wyniki podejmowanych działań i poszukiwać źródeł własnego 
sukcesu w wytężonej pracy i posiadanych kompetencjach. Odczuwana przez re-
spondentki satysfakcja z pracy w sposób istotny może przekładać się na sprawność 
działań organizacyjnych. 

Kluczowym atrybutem tożsamości organizacyjnej są relacje z bezpośrednim 
przełożonym. Na temat ocen pracy przełożonego przez respondentki otrzymano 
następujące wyniki: wysoką i pozytywną ocenę sformułowało 35,3% badanych, nie-
co więcej oceniło ją przeciętnie – 38,2%, natomiast blisko 27% oceniło ją nisko.  
W kontekście relacji podwładny – przełożony istotne jest również wsparcie w roz-
woju indywidualnym oraz wskazywanie możliwych dróg awansu. Respondentki, 
oceniając te możliwości, w większości (42%) wskazały, że w małym stopniu zgadza-
ją się ze stwierdzeniem, iż w pracy mogą awansować na wyższe stanowiska; zbliżony 
procent badanych (38,2%) zgadzał się z tym stwierdzeniem w stopniu przeciętnym 
i tylko 20,5% zgadzało się z nim w dużym stopniu. 

Przywołane wyniki wskazują na umiarkowany optymizm respondentek w tym 
względzie, przypuszczalnie spowodowany znajomością uwarunkowań struktural-
nych i organizacyjnych w wojsku, które ograniczają ruchy kadrowe (awanse). 

Z kolei atmosferę w pracy badane w większości postrzegają jako przyjazną  
i w związku z tym czują się w pracy dobrze, co potencjalnie przekłada się na ich 
zaangażowanie i osiągane wyniki. Blisko 45% podkreśliło, że w dużym stopniu zga-
dza się ze stwierdzeniem, iż atmosfera w pracy jest pozytywna i zapewnia kom-
fort, podobny procent badanych kobiet zgodził się z tym stwierdzeniem w stopniu 
przeciętnym i tylko 14,7% wskazało na mały stopień zgodności w tym względzie. 
Ponad 77,8% ankietowanych, w wysokim stopniu zadowolonych z zajmowanego 
stanowiska, oceniło atmosferę w pracy jako przyjazną i w dużym stopniu zapewnia-
jącą komfort. Ponadto wysokie oceny atmosfery panującej w pracy sformułowało 
również 44,4% zadowolonych z zajmowanego stanowiska w stopniu przeciętnym. 
Respondentki, które były w małym stopniu zadowolone z obecnie zajmowanego 
stanowiska, postrzegały atmosferę w pracy jako przyjazną i zapewniającą komfort 
w stopniu przeciętnym – 85,7% oraz w małym – 14,3%.
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Blisko 30% badanych w dużym stopniu zgadza się ze stwierdzeniem, że ich 
praca jest potrzebna i ma sens, kolejne 41,2% zgadza się z nim w stopniu prze-
ciętnym, natomiast 29,4% wskazuje na mały stopień zgodności w tym zakresie. 
Spośród ankietowanych aż 85,7% niezadowolonych z obecnie zajmowanego sta-
nowiska deklaruje, że w małym stopniu zgadza się ze stwierdzeniem, jakoby praca 
dawała poczucie użyteczności i nadawała sens. Natomiast wraz ze wzrostem zado-
wolenia z zajmowanego stanowiska coraz większy udział badanych zgadza się z tym 
stwierdzeniem w dużym stopniu.

Bariery rozwoju kobiet w wojsku 

W kontekście powyższych wyników warto przytoczyć wypowiedzi respondentek, 
które dotyczyły barier organizacyjnych w największym stopniu ograniczających im 
realizację karier zawodowych. Częstą odpowiedzią był brak możliwości awansu na 
obecnym stanowisku w kontekście istniejących mało elastycznych struktur organi-
zacyjnych (będących pochodną etatu jednostki wojskowej), a także brak zastępowal-
ności kadry, wynikający z niedostatecznej liczby oficerów młodszych. Jak podkre-
ślały respondentki, sztywność struktur ogranicza liczbę „ważnych” stanowisk, do 
których aspiruje wielu żołnierzy. Jednocześnie wskazywano na niechęć przełożo-
nych do awansowania podwładnych, którą wyrażono stwierdzeniem: „nie rezygnuje 
się z konia, który ciągnie wóz”. Podkreślano, że dobry żołnierz (dobry pracownik) 
jest niekiedy zbyt cenny dla przełożonego, aby ten umożliwił mu awans. Wśród nie-
prawidłowości w systemie awansowania wskazywano także na nieformalne powią-
zania, które skutkują preferencjami dla jednych osób kosztem pozostałych, mimo 
podobnych kompetencji. Istniejące ścieżki kariery określano jako sztywne, zbyt 
rozciągnięte w czasie, niekiedy również jako źle zaprojektowane (brak korespon-
dencji z posiadanym wykształceniem). Powyższe bariery nie dotyczą tylko kobiet. 
Jak pokazują wyniki innych badań, są one wyzwaniem dla doskonalenia zarządzania 
zasobami ludzkimi w wojsku (zob. Jabłońska-Wołoszyn, 2016).

Z perspektywy zarządzania różnorodnością należy jednak wyeksponować ba-
riery związane z płcią. Zdaniem badanych, kobiety żołnierze są często wyznaczane 
na stanowiska zabezpieczające, część dowódców mężczyzn jest bowiem przekona-
na, że kobiety nie nadają się na niektóre stanowiska (Drapikowska, 2015). Stąd re-
spondentki mają świadomość, że ich poziom determinacji w dążeniu do osiągnięcia 
kolejnych ważnych stanowisk musi być znacznie wyższy niż mężczyzn, jeżeli chcą 
zaspokoić własne aspiracje zawodowe – zagadnienie to znajduje odzwierciedlenie  
w atrybutach tożsamości pierwotnej i wtórnej. 

Jednocześnie uczestniczki badania zwracały uwagę na indywidualne ogranicze-
nia wynikające z braku czasu na podjęcie kolejnych studiów, jak również pewne 
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cechy osobowościowe, w tym także lenistwo. Niestety jako ograniczenie respon-
dentki wskazywały także posiadanie rodziny, jak zaznaczyły bowiem ewentualny 
awans byłby związany ze zmianą jednostki, a ze względów rodzinnych nie jest to 
możliwe. 

Zakończenie 

Zidentyfikowane atrybuty różnorodności kobiet żołnierzy w kontekście koncepcji za-
rządzania różnorodnością pozwalają stwierdzić, że eksponowane przez respondentki 
cechy osobowościowe (poczucie odpowiedzialności za swoje działania i podwład-
nych, sumienność i obowiązkowość) oraz główne motywy wyboru zawodu (rozwój 
zawodowy, pewność pracy oraz możliwość sprawdzenia się w trudnych sytuacjach) 
korespondują z wymaganiami stawianymi żołnierzowi oraz są przydatne w pełnie-
niu służby. Trudność stanowi natomiast godzenie ról zawodowych i rodzinnych  
w zawodzie żołnierza. Przyjęta hierarchia wartości kobiet żołnierzy determinuje ich 
wybory między ewentualnym awansem i zmianą miejsca służby a poświęceniem 
się dla dobra rodziny. W kontekście łączenia kompetencji i doświadczeń przed-
stawicieli obu płci pełniących służbę wojskową należy podkreślić umiejętności ko-
biet w budowaniu relacji w zespole, opartych na zaufaniu., oraz ich poczucie dumy  
z wykonywanego zawodu. Powyższe stanowi bardzo duży wkład w zarządzanie ze-
społem i sprzyja spójności grupy. Rozwiązania przyjęte w resorcie obrony narodo-
wej w zakresie równości płci umożliwiają stosowanie koncepcji zarządzania różno-
rodnością, jednak napotykają na ograniczenia wynikające ze specyfiki organizacji 
„wydzielonej przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki 
zbrojnej” (Urbanowicz, 1971).
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The Diversity Attributes of  Women Soldiers in Light  
of  the Results of  Pilot Studies 

Summary
The article aims to provide an insight into diversity management in the military 
from the perspective of  gender equality. Special attention was devoted by the re-
searchers to the issue of  the aspirations of  women employed in the army as well 
as the comparison of  research results in this regard with working conditions in the 
armed forces. The authors present a concept of  diversity management in a military 
organization from the perspective of  the need to create working conditions that 
allow proper use of  differences among its members. 

____________________
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