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Doświadczenie udziału w misjach, 
a zmiany w sytuacji społeczno-zawodowej 
żołnierzy WP – wybrane aspekty

Polscy żołnierze przez kilkadziesiąt lat nabywali doświadczenia podczas 
służby w  misjach pokojowych i  różnorodnych operacjach stabilizacyjnych 
poza granicami naszego państwa. Obecni byli nie tylko w Europie, ale też 
w Azji i Afryce. Największe zaangażowanie polskich sił zbrojnych w misje 
zagraniczne objęło region bliskowschodni. W  Egipcie, Syrii, Libanie oraz 
Izraelu obecnych było w sumie ponad 30 tysięcy żołnierzy. Zaangażowanie 
to zwiększyło się poprzez udział w misji stabilizacyjnej w Iraku, w której w la-
tach 2003–2008 służyło w sumie kilkanaście tysięcy polskich żołnierzy. Mi-
sje z udziałem Wojska Polskiego w Azji Środkowej, objęły Kaukaz, Pakistan 
i przede wszystkim Islamską Republikę Afganistanu, gdzie obecnie dobiega 
końca XV zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego1. Bezcenne doświad-
czenia, które polscy żołnierze zdobyli w  Iraku i  wielu innych miejscach na 
całym świecie, będą w przyszłości procentować i na zawsze zmienią kształt 
polskiej armii2. Skuteczny udział operacji w  Afganistanie byłby niemożliwy 
bez cennego doświadczenia z Iraku [...] To właśnie dzięki skutecznym opera-
cjom zagranicznym żołnierz polski jest postrzegany jako żołnierz XXI wieku: 
wyszkolony, profesjonalny, rozważny3.

Monitorowanie udziału Sił Zbrojnych RP w misjach poza granicami kra-
ju znajduje się w obszarze zainteresowań badawczych Wojskowego Centrum 
Edukacji Obywatelskiej. Wojskowe Biuro Badań Społecznych, jako wyspecja-
lizowana komórka WCEO od początku stabilizacyjnej misji w  Iraku (2003) 
systematycznie monitoruje, w sondażach prowadzonych wśród żołnierzy za-
wodowych, stosunek do tego typu operacji wojskowych. Wśród uczestników 

1 M. Marszalek, J. Zuziak, Wojsko Polskie w międzynarodowych misjach i operacjach po-
kojowych, AON, Warszawa, 2010.
2 J. Szmajdziński, [w:] Z. Bednarski, Polacy w służbie pokoju, DWiPO, Warszawa 2005, s. 7.
3 R. T. Andrzejczak, [w:] A. Z. Rawski, Oblicza misji, WCEO, Warszawa 2010, s. 5.
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misji prowadzono szczegółowe badania, których celem było zdiagnozowanie 
społecznych konsekwencji służby poza granicami kraju w wymiarze zawodo-
wym i osobistym oraz określenie wpływu uczestnictwa żołnierzy w misjach 
na funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP.

W latach 2004–2014 zrealizowano osiem tego typu projektów badawczych. 
Badania w ostatnich latach dotyczyły przede wszystkim operacji afgańskiej, 
ze względu na aktualne w tym czasie zaangażowanie WP w działania militarne 
na terytorium tego kraju4.

Wśród licznych problemów, będących podstawą analiz w  badaniach 
WBBS, znalazły się między innymi skutki, jakie udział w misjach wywołuje 
w życiu zawodowym i społecznym żołnierzy WP. W kontekście tego problemu 
omawiano także możliwość wykorzystania doświadczeń z misji w codziennej 
służbie żołnierzy po ich powrocie do kraju.

Z każdej sytuacji społecznej, w tym również zawodowej, człowiek wy-
chodzi bogatszy o nowe doświadczenia, nabyte umiejętności i wiedzę na te-
mat sposobów pokonywania nieznanych dotąd trudności. Jeżeli dodatkowo 
towarzyszy temu nasilenie czynników stresogennych, jest niemalże pewne, 
że sytuacja ta pozostawi ślad w  jej uczestnikach i może rzutować później 
na ich życie zawodowe i społeczne. W badaniach WBBS cyklicznie poddaje 
się ocenie potencjalne zmiany, jakie na skutek udziału w misjach poza gra-
nicami kraju zachodzą w życiu prywatnym i zawodowym żołnierzy w nich 
uczestniczących.

Badani posługując się skalą od -2 do +25, oceniali wpływ udziału w mi-
sjach na różne aspekty swojego życia zawodowego i osobistego. Wykres 1 
prezentuje opinie na temat zmian, jakie na skutek uczestnictwa w misjach za-
szły w życiu zawodowym żołnierzy. Zestawiono wyniki z sześciu projektów 
badawczych prowadzonych od 2006 roku. Zachowując swoją wcześniejszą 
dodatnią lub ujemną tendencję, pokazują one pewne podobieństwa w ocenie 
poszczególnych elementów przez ankietowanych, biorących udział w kolej-
nych badaniach. Trzeba jednak zauważyć, że w roku 2006 opinie responden-
tów były bardziej pozytywne.

4 Por. M. Kloczkowski, T. Iwanek, W. Nowosielski, M. Wachowicz, Społeczne aspek-
ty służby poza granicami kraju, WBBS, Warszawa 2004; M. Kloczkowski i  in., Psycho-
społeczne aspekty służby poza granicami kraju, WBBS, Warszawa 2006; Kloczkowski,  
M. Wachowicz, M. Weseliński, Wpływ udziału polskich żołnierzy w misjach poza grani-
cami kraju na profesjonalizację SZ RP, WBBS, Warszawa 2008; M. Kloczkowski, J. Zaj-
dzik, Wpływ udziału polskich żołnierzy w misjach wojskowych poza granicami kraju na 
proces profesjonalizacji, WBBS, Warszawa 2009; M. Kloczkowski, Ł. Kiciński, Zdrowotne 
i psychospołeczne skutki udziału żołnierzy WP w misjach poza granicami kraju, WCEO/
WBBS, Warszawa 2010; M. Iwanek, Readaptacja żołnierzy powracających z  misji woj-
skowych poza granicami państwa, WCEO/WBBS, Warszawa 2011; J. Zauer, G. Predel, 
Społeczne aspekty służby poza granicami kraju (na przykładzie XI zmiany PKW Afgani-
stan), WCEO/WBBS, Warszawa 2013; M. Sińczuch, J. Zauer, K. Gronek, Doświadczenia 
i  konsekwencje udziału w  misjach poza granicami kraju w  opinii uczestników, WCEO/
WBBS, Warszawa 2014.
5 Skalę zbudowano tak, że: -2 oznaczało zmianę zdecydowanie niekorzystną, -1 – raczej 
niekorzystną, 0 – nic się nie zmieniło, +1 – raczej korzystną, +2 – zdecydowanie korzystną. 
Wyniki zaprezentowano w postaci średnich arytmetycznych.
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Jak widać, zawsze najkorzystniej oceniane są zmiany w sytuacji mate-
rialnej, co wynika z  faktu wyższego uposażenia żołnierza odbywającego 
służbę w PKW. Niewielkie zmiany dotyczą obciążenia obowiązkami służbo-
wymi i  ich zgodności z posiadanymi kwalifikacjami. Od roku 2011 daje się 
zauważyć różnice w ocenie aspektów rozwoju zawodowego. Na minusową, 
a więc niekorzystną stronę skali, przesunęły się oceny perspektywy kariery 
zawodowej, bezpieczeństwa zawodowego – rozumianego jako poczucie pew-
ności zachowania pracy oraz możliwości doskonalenia zawodowego poprzez 
rozwój profesjonalnych zainteresowań. Na przestrzeni lat, ankietowani raczej 
niekorzystnie oceniali możliwości awansu na wyższe stanowisko służbowe 
po powrocie z  misji, jak również zmiany swojego stanu zdrowia, na który 
służba poza granicami kraju nie wpływa pozytywnie. Ponadto w tym roku 
po raz pierwszy wykazano, że dzięki udziałowi w misji, respondenci lepiej 
postrzegają zawód żołnierza.

Dokonując oceny zmian, jakie wskutek uczestnictwa w misjach poza gra-
nicami kraju zaszły w życiu osobistym i społecznym, również posługiwano się 
skalą od -2 do + 26. Zestawienie ocen respondentów od 2006 roku zaprezen-
towano na wykresie 2. Jak widać, są one bardziej korzystne niż te dotyczące 
sfery zawodowej i utrzymują się na zbliżonym poziomie. Jedynie dane z 2006 
roku wyróżnia zdecydowanie korzystna pozycja na skali. Być może wynika 
to ze specyfiki projektu badawczego, który dotyczył reprezentatywnej grupy 
żołnierzy, którzy uczestniczyli w misji w Iraku. Jednocześnie w odrębnym ba-
daniu udział brali ich współmałżonkowie7.

We wszystkich projektach badawczych respondenci najkorzystniej oce-
niali zmiany, jakie wskutek udziału w misjach zaszły w ich relacjach z ko-
legami. Niewątpliwie wpływa na to poczucie silniejszej więzi z  osobami, 
z którymi uczestniczyli oni w trudnej i stresogennej sytuacji. Po powrocie 
z misji, żołnierze dostrzegali wzrost swojego prestiżu zarówno w środowi-
sku prywatnym, jak i zawodowym. Nieco mniej korzystnych zmian zauwa-
żali w relacjach z przełożonymi i podwładnymi, a także w atmosferze śro-
dowiska pracy. Ponadto ankietowani prawie w ogóle nie zauważają, aby na 
skutek uczestnictwa w misji, zaszły jakieś wyraźne zmiany w ich samopo-
czuciu i relacjach rodzinnych – z dziećmi i współmałżonkami lub partnera-
mi. W roku 2014 respondenci dodatkowo oceniali hierarchię wartości życio-
wych, która w ich opinii zmieniła się korzystnie na skutek udziału w misji. 
Po powrocie do kraju bardziej pozytywnie zaczęli także postrzegać samych 
siebie. 

6 Skalę zbudowano tak, że: -2 oznaczało zmianę zdecydowanie niekorzystną, -1 – raczej 
niekorzystną, 0 –nic się nie zmieniło, +1 oznaczało zmianę raczej korzystną, a +2 – zdecy-
dowanie korzystną. Wyniki zaprezentowano w postaci średnich arytmetycznych.
7 M.  Kloczkowski i  in., Psychospołeczne aspekty służby poza granicami kraju, WBBS, 
Warszawa 2006.
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Wykres 1. Zmiany w sytuacji zawodowej żołnierzy jako skutek uczestnictwa 
w misji*

Źródło: M. Kloczkowski i in., Psychospołeczne aspekty służby poza granicami kraju, WBBS, 
Warszawa 2006; M. Kloczkowski, M. Wachowicz, M. Weseliński, Wpływ udziału polskich 
żołnierzy w  misjach poza granicami kraju na profesjonalizację SZ RP, WBBS, Warszawa 
2008; M. Kloczkowski, J. Zajdzik, Wpływ udziału polskich żołnierzy w misjach wojskowych 
poza granicami kraju na proces profesjonalizacji, WBBS, Warszawa 2009; M. Kloczkowski, 
Ł. Kiciński, Zdrowotne i  psychospołeczne skutki udziału  żołnierzy WP w  misjach poza 
granicami kraju, WCEO/WBBS, Warszawa 2010; M. Iwanek, Readaptacja żołnierzy 
powracających z  misji wojskowych poza granicami państwa, WCEO/WBBS, Warszawa 
2011; J. Zauer, G. Predel, Społeczne aspekty służby poza granicami kraju (na przykładzie XI 
zmiany PKW Afganistan), WCEO/WBBS, Warszawa 2013; M. Sińczuch, J. Zauer, K. Gronek, 
Doświadczenia i konsekwencje udziału w misjach poza granicami kraju w opinii uczestników, 
WCEO/WBBS, Warszawa 2014.

* Rok 2006: uczestnicy misji w PKW Irak, N=499; Rok 2008: uczestnicy misji poza gra-
nicami państwa, N=257; Rok 2009: uczestnicy misji poza granicami państwa, N=574; 
Rok 2010: uczestnicy misji poza granicami państwa, N=501; Rok 2011: uczestnicy VIII 
zmiany PKW Afganistan, N=400; Rok 2013:uczestnicy XI zmiany PKW Afganistan, 
N=735; Rok 2014: uczestnicy misji poza granicami państwa z ostatnich 5 lat, N=689.
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Wykres 2. Zmiany w sytuacji społecznej żołnierzy jako skutek uczestnictwa 
w misji*

Źródło: M. Kloczkowski i  in., Psychospołeczne aspekty służby poza granicami kraju, WBBS, 
Warszawa 2006; M. Kloczkowski, M. Wachowicz, M. Weseliński, Wpływ udziału polskich żoł-
nierzy w  misjach poza granicami kraju na profesjonalizację SZ RP, WBBS, Warszawa 2008;  
M. Kloczkowski, J. Zajdzik, Wpływ udziału polskich żołnierzy w misjach wojskowych poza gra-
nicami kraju na proces profesjonalizacji, WBBS, Warszawa 2009; M. Kloczkowski, Ł. Kiciński, 
Zdrowotne i  psychospołeczne skutki udziału żołnierzy WP w  misjach poza granicami kraju, 
WCEO/WBBS, Warszawa 2010; M. Iwanek, Readaptacja żołnierzy powracających z misji woj-
skowych poza granicami państwa, WCEO/WBBS, Warszawa 2011; J. Zauer, G. Predel, Społecz-
ne aspekty służby poza granicami kraju (na przykładzie XI zmiany PKW Afganistan), WCEO/
WBBS, Warszawa 2013; M. Sińczuch, J. Zauer, K. Gronek, Doświadczenia i konsekwencje udzia-
łu w misjach poza granicami kraju w opinii uczestników, WCEO/WBBS, Warszawa 2014.

* Rok 2006: uczestnicy misji w PKW Irak, N=499; Rok 2008: uczestnicy misji poza grani-
cami państwa, N=257; Rok 2009: uczestnicy misji poza granicami państwa, N=574; Rok 
2010: uczestnicy misji poza granicami państwa, N=501; Rok 2011: uczestnicy VIII zmiany 
PKW Afganistan, N=400; Rok 2013:uczestnicy XI zmiany PKW Afganistan, N=735; Rok 
2014: uczestnicy misji poza granicami państwa z ostatnich 5 lat, N=689.
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Społeczne oczekiwania na istnienie wojska silnego, sprawnego, dobrze 
przygotowanego, zdolnego do współpracy z  NATO, dobrze wyposażonego, 
nowoczesnego, dającego gwarancję suwerenności państwowej i integralności 
terytorialnej, zrealizowały się teoretycznie w  andragogice wojskowej. Udo-
wadnia ona, że specjalistyczna edukacja wojskowa, nabywanie wiedzy i do-
świadczeń militarnych oraz ogólne wychowanie wojskowe, są obok uzbrojenia, 
doktryn i sojuszy wojskowych podstawą silnej armii8. Jeżeli człowiek dorosły 
kształtuje swoje kwalifikacje poprzez zdobywanie wiedzy, umiejętności i kom-
petencji społecznych, to dla żołnierza zawodowego służba na misji jest niewąt-
pliwie sprawdzianem posiadanej wiedzy i umiejętności bojowych oraz źródłem 
nowych doświadczeń, dzięki którym może on poszerzać i kształtować zarów-
no twarde, jak i  miękkie kompetencje. Andragogika wiąże się ze społeczną 
koniecznością nieustannego przygotowania ludzi dorosłych do funkcjonowa-
nia w warunkach ciągłych zmian technologicznych, organizacyjnych, ustrojo-
wych, kulturowych i cywilizacyjnych. Powoduje to, że kwalifikacje zawodowe 
dorosłych ulegają ciągłej dewaluacji, tracą przydatność i wymagają aktualiza-
cji. Dotyczy to także żołnierzy zawodowych, na których spoczywa nieustanny 
obowiązek bycia w gotowości utrzymywanej nie tylko poprzez trening fizycz-
ny, lecz także rozwój intelektualny9. Wszystkie operacje, w jakich brały i wciąż 
biorą udział polskie jednostki, dały szanse na merytoryczną ocenę systemów, 
jak i generowały ogromny postęp oraz pozwalały na gromadzenie bezcennego 
doświadczenia, które dziś procentuje na wszystkich szczeblach dowodzenia10.

Jednym z  celów analiz podejmowanych przez WBBS było rozpoznanie, 
w jaki sposób doświadczenia żołnierzy WP zdobyte na misjach są wykorzysty-
wane po ich powrocie do macierzystych jednostek w kraju. Wykres 3 prezen-
tuje dane z czterech projektów badawczych, w których pytano respondentów 
o korzystanie z umiejętności i doświadczeń nabytych podczas służby w PKW11. 

W odpowiedziach ankietowanych, zebranych na przestrzeni ostatnich pię-
ciu lat, odnotować można pewną tendencję opinii. Doświadczenia uczestników 
misji są po ich powrocie do kraju zupełnie niewykorzystywane lub wykorzy-
stywane w małym stopniu, co potwierdza około 70% badanych. Uogólniając, 
stwierdzić można, że tylko co piąty żołnierz jest usatysfakcjonowany możli-
wością częstego dzielenia się zdobytym doświadczeniem i  służenia nowymi 
kwalifikacjami, a pozostali mają poczucie niedosytu w tym względzie. Obraz 
graficzny rozkładu odpowiedzi pozwala sądzić, iż brak kategorii „trudno po-
wiedzieć” w badaniu z 2009 roku, spowodował, że aż połowa ankietowanych

8 L. Turos, Andragogika ogólna. III wydanie rozszerzone, Ypsylon, Warszawa 2004, s. 399.
9 L. Turos, Pedagogika ogólna, subdyscypliny i nauki pomocnicze, Ypsylon, Warszawa 2003, 
s. 213.
10 R. T. Andrzejczak [w:] A. Z. Rawski, Oblicza misji, WCEO, Warszawa 2010, s. 5.
11 Schemat ma charakter poglądowy i  prezentuje porównanie odpowiedzi respondentów, 
którzy w  poszczególnych latach uczestniczyli w  rożnego rodzaju misjach poza granicami 
państwa. Ze względu na fakt, że w roku 2009 pytanie to nie zawierało kategorii odpowiedzi 
„trudno powiedzieć” należy zachować ostrożność interpretacji danych.
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wybrała odpowiedź środkową, dotyczącą niskiego wykorzystania doświad-
czeń misyjnych.

W latach 2008 i 2009 Siły Zbrojne RP realizowały proces profesjonaliza-
cji, dlatego w badaniach przeprowadzonych przez WBBS skupiono się szcze-
gólnie na wpływie, jaki udział polskich żołnierzy w misjach poza granicami 
kraju może wywierać na tę profesjonalizację.

Jak podkreślali autorzy jednym z ważniejszych pytań, na jakie miały dać 
odpowiedź prezentowane badania, było pytanie o to, w jakim stopniu doświad-
czenia z misji wpływają na proces profesjonalizacji sił zbrojnych. Stąd też 
w kwestionariuszu ankiety zamieszczono zestaw pytań pozwalających na ze-
branie opinii żołnierzy zawodowych na ten temat. Jedno z nich odnosiło się bez-
pośrednio do tego problemu: Jak Pan(i) ocenia stopień wykorzystania wniosków 
i doświadczeń z misji w procesie profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP?12. Wyniki 
odzwierciedlające uzyskane wówczas odpowiedzi prezentuje wykres 4.

W latach 2008–2009 ponad połowa respondentów oceniła pozytywnie sto-
pień wykorzystania doświadczeń z misji w procesie profesjonalizacji SZ RP. 
Jednak co czwarty wyrażał ocenę negatywną, a blisko co piąty nie potrafił 
sprecyzować swojej opinii na ten temat.

Zastanawia fakt, że brak jest wykorzystania w macierzystych jednostkach 
bogatych doświadczeń polskich żołnierzy, wynikających ze służby na misjach. 
Być może wśród powodów takiego stanu rzeczy jest złe zarządzanie wiedzą13 
w strukturach polskich sił zbrojnych, które powinno opierać się na procesach 
kierowania nie tylko tworzeniem, ale też upowszechnianiem i wykorzystywa-
niem informacji. Wiedzę można posiadać, ale również można nią zarządzać, 
aby poprawić jakość podejmowanych decyzji i działań […] Zarządzanie polega 
na maksymalizacji stopnia wykorzystania wiedzy, która przyczynia się do stra-
tegicznego sukcesu14. Pamiętać należy, że wśród tzw. kompetencji twardych jest 
nie tylko wiedza oparta na danych i informacjach, ale też umiejętności czerpa-
ne z doświadczenia własnego, a przede wszystkim innych osób. 

Pewne jest, że udział żołnierzy WP w misjach poza granicami kraju wpły-
wa na ich sytuację społeczno-zawodową. Prowadzone cyklicznie badania mo-
nitorują poziom tego wpływu, a także rodzaj i ilość zmian z nim powiązanych. 
Wykres 5 prezentuje dane z  ostatnich trzech projektów badawczych WBBS, 
w których respondentów pytano o to, jak ogólnie zmieniła się ich sytuacja za-
wodowa w związku z pobytem na misji.

Jak widać, najliczniejszą grupę w każdej badanej populacji stanowili ci 
żołnierze, których sytuacja zawodowa nie uległa żadnym zmianom w związ-
ku z  ich udziałem w misjach. Jednak z danych wynika pewien pozytywny 
trend, który doskonale widać w  graficznej interpretacji. Wyraźnie ubywa

12 M. Kloczkowski, M. Wachowicz, M. Weseliński, Wpływ udziału polskich żołnierzy w mi-
sjach  poza granicami kraju na profesjonalizację SZ RP, WBBS, Warszawa 2008, s. 26.
13 J. E. Karney, Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa 
2007, s. 423.
14 Tamże, s. 424.
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ocen negatywnych, a przybywa tych, które świadczą, że sytuacja zawodowa 
żołnierzy poprawiła się na skutek uczestnictwa w misjach.

W  artykule przedstawiono tylko wybrane aspekty konotacji pomiędzy 
doświadczeniem udziału w misjach, a zmianami w życiu społeczno-zawodo-
wym polskich żołnierzy. Przemyślenia oparte zostały na wynikach raportów 
Wojskowego Biura Badań Społecznych, które może pochwalić się największą 
praktyką empirycznej analizy problemów społecznych w  Wojsku Polskim, 
w  tym także szerokiego spektrum zagadnień służby poza granicami kraju. 
Od ponad 10 lat WBBS monitoruje psychospołeczne i zawodowe konsekwen-
cje udziału w misjach. Celem zaprezentowanego materiału było przybliżenie 
tego, w jaki sposób doświadczenia służby w PKW mogą wpływać na zawodowe 
i osobiste sfery życia żołnierzy, poprzez ukazanie zmian, jakie u weteranów 
misji zaszły w tych obszarach. Uzasadniona jest kontynuacja tej problematy-
ki badawczej, aby monitorować dotychczasowe zależności pomiędzy służbą 
żołnierzy w PKW, a ich służbą i życiem w kraju. Warto również rozpoznawać 
nowe problemy w  tym obszarze. Zapoczątkowane tu rozważania mogą też 
być punktem wyjścia do dyskusji na temat niskiego progu wykorzystania 
praktycznych doświadczeń uczestników misji w codziennej służbie w kraju.

Wykres 3. Wykorzystanie doświadczeń udziału w misji*

Źródło: M. Kloczkowski, J. Zajdzik, Wpływ udziału polskich żołnierzy w misjach woj-
skowych poza granicami kraju na proces profesjonalizacji, WBBS, Warszawa 2009; M. 
Iwanek, Readaptacja żołnierzy powracających z misji wojskowych poza granicami pań-
stwa, WCEO/WBBS, Warszawa 2011; J. Zauer, G. Predel, Społeczne aspekty służby poza 
granicami kraju (na przykładzie XI zmiany PKW Afganistan), WCEO/WBBS, Warszawa 
2013; M. Sińczuch, J. Zauer, K. Gronek, Doświadczenia i konsekwencje udziału w mi-
sjach poza granicami kraju w opinii uczestników, WCEO/WBBS, Warszawa 2014.

* Rok 2009: uczestnicy misji poza granicami państwa, N=574; Rok 2010: uczestnicy 
misji poza granicami państwa, N=501; Rok 2011: uczestnicy VIII zmiany PKW Afga-
nistan, N=400; Rok 2013:uczestnicy XI zmiany PKW Afganistan, N=735; Rok 2014: 
uczestnicy misji poza granicami państwa z ostatnich 5 lat, N=689.
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Wykres 4. Wykorzystanie doświadczeń z misji w procesie profesjonalizacji SZ RP

Źródło: M. Kloczkowski, M. Wachowicz, M. Weseliński, Wpływ udziału polskich żołnie-
rzy w misjach poza granicami kraju na profesjonalizację SZ RP, WBBS, Warszawa 2008; 
M. Kloczkowski, J. Zajdzik, Wpływ udziału polskich żołnierzy w misjach wojskowych 
poza granicami kraju na proces profesjonalizacji, WBBS, Warszawa 2009.

Wykres 5. Zmiana sytuacji zawodowej żołnierzy w związku z pobytem na misji*

Źródło: M. Iwanek, Readaptacja żołnierzy powracających z misji wojskowych poza gra-
nicami państwa, WCEO/WBBS, Warszawa 2011; J. Zauer, G. Predel, Społeczne aspekty 
służby poza granicami kraju (na przykładzie XI zmiany PKW Afganistan), WCEO/WBBS, 
Warszawa 2013; M. Sińczuch, J. Zauer, K. Gronek, Doświadczenia i konsekwencje udzia-
łu w misjach poza granicami kraju w opinii uczestników, WCEO/WBBS, Warszawa 2014.

* Rok 2011: uczestnicy VIII zmiany PKW Afganistan, N=400; Rok 2013:uczestnicy XI 
zmiany PKW Afganistan, N=735; Rok 2014: uczestnicy misji poza granicami państwa 
z ostatnich 5 lat, N=689 (93% - uczestnicy misji w Afganistanie, N=644).
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