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STRESZCZENIE

Podjęta problematyka badawcza dotyczy strategii zarządzania talentami 
w Siłach Powietrznych RP. Artykuł składa się ze wstępu, opracowania wy-
ników badania ilościowego utalentowanych podchorążych z Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Sił Powietrznych i żołnierzy zawodowych z 1 i 2 Skrzydła Lot-
nictwa Taktycznego, teoretycznego ujęcia strategii, jej prezentacji, a także 
zakończenia. Badanie naukowe zostało przeprowadzone w latach 2015–2018.
W artykule zaprezentowano analizę literatury przedmiotu wraz z zastoso-
waniem teorii do praktyk w wojsku, a szczególnie w Siłach Powietrznych RP. 
Opisano i zinterpretowano wyniki sondażu diagnostycznego w zakresie 
strategicznego zarządzania talentami utalentowanych podchorążych i żoł-
nierzy zawodowych. Dodatkowo opracowano teoretyczną piramidę strategii 
zarządzania talentami. Zostały omówione badania polskie i zagraniczne do-
tyczące podjętego tematu.

SŁOWA KLUCZOWE

talent, zarządzanie talentami, Siły Powietrzne RP, wielowymiarowa strategia 
zarządzania talentami, strategia zarządzania talentami

WSTĘP

Upowszechnienie teorii rozwoju i zarządzania talentami nabiera ogromne-
go znaczenia w różnych grupach społecznych oraz na różnych etapach cyklu 
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życia organizacji1. Wielowymiarowa strategia zarządzania talentami może 
stać się jednym z istotnych elementów także w wojskowej polityce personal-
nej, z uwagi na zmiany społeczno-polityczne, masowe zbrojenia na świecie, 
a także częste łamanie norm prawa międzynarodowego. Właściwie zastoso-
wana strategia zmusza do planowania działań operacyjno-taktycznych przez 
dowództwo, ustawicznego rozwoju żołnierzy zawodowych, pozyskiwania no-
wych kompetencji. Podmiotowe i przedmiotowe podejście do istoty talentu 
i zarządzania talentami jest niezwykle ważne dla formacji wojskowych.
Analiza strategii zarządzania talentami jest związana z szeroko pojętą wie-
lowymiarowością i przybiera różną postać w odniesieniu do modelowania2, 
identyfikacji systemu zarządzania zasobami osobowymi, zmian oraz inno-
wacji. Powinna rozpocząć się od identyfikacji kluczowych i określenia różno-
rodnych kompetencji3. Występują one w różnych obszarach i dotyczą wielu 
koncepcji zarządzania talentami, na poziomie indywidualnym, grupowym 
i organizacyjnym. Dynamiczne zmiany determinują analizę talentów kluczo-
wych do wykonania bieżących i przyszłych zadań.
Analiza zarządzania talentami zmierza do podejścia podmiotowo-organi-
zacyjnego4. Jak dowodzi J.A. Tabor, organizacje, które chcą wdrożyć system 
zarządzania talentami (element przewagi konkurencyjnej), powinny swoje 
działania zacząć od analizy strategii oraz kluczowych kompetencji5. W dru-
giej kolejności istotne jest stworzenie atmosfery niezbędnej do wprowadze-
nia systemu zarządzania talentami6. 
Inne wnioski płyną z badań P. Cappelliego, zgodnie z którymi trudno prze-
widzieć, jakie talenty będą potrzebne za kilka lat, ponieważ organizacje nie 
są w stanie tego dokładnie określić7. Sugeruje on więc przyjęcie podejścia 
make and buy (wyważenia i łączenia rozwoju „gwiazd organizacyjnych”).
 Celem procesu modelowania strategii jest wypracowanie „właściwe-
go” podejścia do problematyki. Instrumentalne zastosowania mikro-, 

1  T. Davis i in., Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarządzania talentami w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
2  Por. A. Janowski, Zarządzanie talentami w kontekście efektywności organizacji na przykładzie zakładów ubezpieczeń na życie, Difin, War-
szawa 2017. 
3  Por. D.G. Collings, K. Mellahi, Strategic Talent Management: A Review and Research Agenda, „Human Resource Management Review” 2009, 
nr 11.
4  J. Sunday, Talent management: effect on organizational performance, „Journal of Management Research” 2012, t. 4, nr 2.
5  J.A. Tabor, Zarządzanie talentami jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji, 
red. E. Rogalska, A.P. Balcerzak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
6  M. Morawski, B. Mikuła, Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 
2009, nr 3–4 (68–69).
7  P. Cappelli, Talent on demand. Managing talent in the age of uncertainty, Harvard Business Press, Brighton 2008.
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makro- i  metastrategii na podstawie wybranej grupy można odnaleźć 
w „eksperymentach myślowych” A. Einsteina (zastosowanie analogii prze-
chodzenia w myśleniu od dwuwymiarowego do kolejnych jej wymiarów).
Użyteczność strategii w różnych naukach ilustruje tabela 1. 

Tabela 1. Definicje i użyteczność strategii w różnych naukach8

Autor Definicje i użyteczność

A. Einstein (XX w.)
– fizyka

• w dziedzinach innych niż fizyka
• łączenie wybranych elementów strategii z innymi 

metodami i podejściami w celu wzbogacenia myśli 
strategicznej

• wykorzystanie tych strategii jako inspiracji  
do budowania innego podejścia do analizowanych 
problemów badawczych

Ch. Brewster (2003)  
– psychologia organizacji

• wyłania się oraz kształtuje stopniowo
• powinna doskonalić
• musi być napędzana przez zdolności
• określa podstawowe kompetencje
• powinna zawierać działania wypływające  

z warunków funkcjonowania danej organizacji

F. Tropenaars  
i Ch. Hampdena-Turner 

(2005) – filozofia

• jest myślą racjonalną, działaniem  
z góry zaplanowanym i przemyślanym

• musi być napędzana przez rynek
• jest ewolucyjna (pozwala przetrwać firmom  

najlepiej radzącym sobie  
w procesie naturalnej selekcji)

• powinna pozwolić organizacjom na adaptację  
tzw. najlepszych praktyk zarządzania 

Artykuł ten prezentuje wstępną analizę statystyczną niezbędną do dia-
gnozy realizacji strategii zarządzania talentami w Siłach Powietrznych RP. 
Jego głównym celem jest przedstawienie problematyki interdyscyplinar-
nej strategii zarządzania talentami w badaniach własnych oraz krajowych 
i zagranicznych. Problem badawczy dotyczy wdrażania i realizacji strategii 
zarządzania talentami w Siłach Powietrznych RP. W artykule zaprezentowa-
no także teoretyczny model strategii zarządzania talentami w wojsku.

8  R.B. Dills, Strategie geniuszy. Myśl jak Albert Einstein, Helion, Warszawa 2012.

Źródło: opracowanie własne.
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WYNIKI SONDAŻU DIAGNOSTYCZNEGO ZREALIZOWANEGO WŚRÓD  
UTALENTOWANYCH PODCHORĄŻYCH I ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH  
W SIŁACH POWIETRZNYCH RP

Sondaż diagnostyczny został przeprowadzony w jednostkach wojskowych 
w Siłach Powietrznych RP oraz w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych 
(obecnie: Lotnicza Akademia Wojskowa). Pozwolił na identyfikację strategii 
zarządzania talentami. Niezwykle istotne są takie elementy, jak: definiowa-
nie talentu, identyfikacja utalentowanych żołnierzy i ich kluczowych kom-
petencji, tworzenie ścieżek rozwoju, analiza osiągnięć.
Poniżej zaprezentowano ilościowe wyniki badania własnego na reprezenta-
tywnej grupie osób utalentowanych w Siłach Powietrznych RP (rysunek 1). 
Przeprowadzono zatem wstępną analizę statystyczną, aby zbadać realizację 
strategii zarządzania talentami w Siłach Powietrznych RP.
Utalentowani żołnierze zawodowi identyfikują elementy strategii. W warian-
cie dotyczącym identyfikacji utalentowanych żołnierzy przez przełożonych 
44% badanych udzieliło odpowiedzi „Zdecydowanie tak” lub „Raczej tak”; 
43% przyznało, że przełożeni analizują wyniki utalentowanych żołnierzy; 
39% wyraziło opinię, że przełożeni rozwijają talenty przez tworzenie planu/
ścieżki rozwoju, wspierają rozwój indywidualny i/lub zespołowy oraz wpły-
wają na karierę; 33% zauważyło u przełożonych określenie celów zarządza-
nia żołnierzami i ich ponadprzeciętnych zdolności; 32% badanych twierdzi, 
że przełożeni sprawdzają, czy żołnierz wie, że zarządzanie talentami istnieje 
i w jaki sposób jest prowadzone; 29% udzieliło odpowiedzi, że przełożeni 
mają wiedzę dotyczącą dokumentów wykorzystywanych do analiz długo-
terminowych. Udostępnianie osobom utalentowanym dokumentacji doty-
czącej wdrażania zarządzania talentami w celu ich dalszego motywowania 
wskazało 25% badanych. Zdaniem 25% żołnierzy zawodowych przełożeni 
określają cele zarządzania talentami.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Przełożeni/wykładowcy identyfikują i definiują 
talent

Przełożeni/wykładowcy identyfikują utalentowanych 
żołnierzy

Przełożeni/wykładowcy rozwijają talenty przez tworzenie 
planu/ścieżki rozwoju, wspierają rozwój indywidualny 

i/lub zespołowy, wpływają na karierę

Przełożeni/wykładowcy analizują wyniki 
utalentowanych żołnierzy

Przełożeni/wykładowcy udostępniają osobom 
utalentowanym dokumentację związaną z wdrażaniem 

zarządzania talentami w celu ich dalszego motywowania

Przełożeni/wykładowcy sprawdzają, czy podchorążowie mają 
wiedzę dotyczącą dokumentów wykorzystywanych do analiz 

długoterminowych związanych z działaniem 
utalentowanych żołnierzy

Przełożeni/wykładowcy sprawdzają, czy żołnierz wie, 
że zarządzanie talentami istnieje i w jaki sposób 

jest prowadzone

Przełożeni/wykładowcy określają cele zarządzania talentami

Przełożeni/wykładowcy określają cele zarządzania żołnierzami 
i ich ponadprzeciętnymi zdolnościami

Zdecydowanie TAK pod Raczej TAK pod Nie mam zdania pod Raczej NIE pod

Zdecydowanie NIE pod Zdecydowanie TAK żz Raczej TAK żz Nie mam zdania

Raczej NIE żz Zdecydowanie NIE żz

Rysunek 1. Elementy strategiczne – utalentowani podchorążowie z Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Sił Powietrznych oraz utalentowani żołnierze zawodowi 
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W kwestii strategicznego zarządzania talentami respondenci wypowiedzieli 
się pozytywnie na temat:

• identyfikowania utalentowanych żołnierzy zawodowych,
• rozwijania talentów przez tworzenie planów, ścieżki rozwoju, wspierania 

rozwoju indywidualnego i/lub zespołowego, wpływania na karierę,
• analizowania wyników utalentowanych żołnierzy zawodowych.

W przypadku pozostałych elementów strategii zarządzania talentami prze-
ważała odpowiedź „Nie mam zdania”. Badania potwierdziły, że sama strate-
gia nie funkcjonuje na poziomie kształcenia podchorążych, którzy studiują 
kierunki wojskowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (obecnie 
Lotnicza Akademia Wojskowa) w Dęblinie.
Wyniki sondażu diagnostycznego upoważniają do stwierdzenia, że przed do-
wódcami pojawiają się nowe wyzwania, w postaci:

• poinformowania wszystkich żołnierzy zawodowych o istnieniu i wdraża-
niu strategii zarządzania talentami,

• wydania formalnego dokumentu w tej sprawie,
• wydania pilnie instrukcji, np. w formie schematu i pouczenia, jak z niej 

korzystać,
• wskazania jasnej ścieżki kariery,
• precyzyjnego określenia zasady kontraktu psychologicznego,
• doprecyzowania działania zgodnie ze standardami analizy strategicznej.
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że zarządzanie talentami istnieje, i w jaki sposób 
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Nie mam zdania (żołnierze zawodowi)

0%

Zdecydowanie TAK (podchorążowie) 

Zdecydowanie NIE (podchorążowie)   

Raczej NIE (żołnierze zawodowi ) 

Raczej TAK (podchorążowie)

 Zdecydowanie TAK (żołnierze zawodowi) 

Zdecydowanie NIE (żołnierze zawodowi)

Źródło: opracowanie własne.
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Wdrożenie wymienionych elementów przyczyni się do optymalizacji strate-
gii zarządzania talentami w jednostkach wojskowych. 
Dobrze opracowana strategia zarządzania talentami powinna:

• generować wartości dodane względem strategicznego zarządzania za-
sobami osobowymi,

• brać pod uwagę wszystkie warianty tej analizy z uwzględnieniem tego, 
że strategia zarządzania talentami istnieje w wojsku jako informacja nie-
jawna oraz wymusza sformułowanie modelu zarządzania talentami na 
bazie systemu zarządzania zasobami osobowymi.

Utalentowani żołnierze zawodowi zidentyfikowali następujące wymia-
ry strategii zarządzania talentami: podmiotowy, kompetencyjny (atrybu-
cyjny), społeczno-rodzinny (organizacyjny) i motywacyjny (podmiotowo-
-atrybucyjno-organizacyjny). 

PROCES IDENTYFIKOWANIA  
UTALENTOWANYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Identyfikowanie to rozpoznanie przydatności unikalnych cech, kompeten-
cji, postaw, motywacji utalentowanych żołnierzy zawodowych. Identyfikacja 
powinna być zatem rozpatrywana w ujęciu indywidualnym, grupowym oraz 
organizacyjnym, w tym psychologicznym.
W niniejszym artykule zostanie przedstawionych wszystkie sześć nurtów 
teoretycznych Driesa (tabela 2). Szczegółowo klasyfikuje on i opisuje takie 
dziedziny, jak: psychologię edukacji, psychologię pracy, psychologię pozy-
tywną oraz psychologię społeczną. Omówione nurty, w ramach operacjo-
nalizacji głównych kryteriów oraz kontrybucji, wyłaniają nowe podejście do 
problematyki talentu. Celowość zastosowania interpretacji psychologicznej 
i interdyscyplinarnej wynika z różnic i percepcji. 
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Nurt 
teoretyczny

Operacjonalizacja  
talentu

Główne  
kryteria

Główna  
kontrybucja

Zarządzanie 
zasobami 
ludzkim

Talent  
jako kapitał

Kontrybucja 
organizacji

Połączenie talentu 
indywidualnego  

z organizacyjnym

 Psychologia 
organizacji

Talent 
 jako różnice

Predykcja 
ważności

Tradycja różnych badań  
w selekcji personalnej, 

systemów i oceny pracy

Psychologia 
edukacji Talent jako dar Określony obszar Silna podstawa  

teoretyczna

Psychologia 
pracy

Talent  
jako tożsamość

Koncepcja 
krystalizacji

Uznanie dynamicznej  
natury talentu

Psychologia 
pozytywna

Talent jako 
mocna strona Samospełnienie

Traktowanie pozytywnych 
wątków bardziej  

jako badanie wyborów  
niż mierzenie błędów

Psychologia 
społeczna

Talent jako percepcja 
talentu Dokładność

Dostosowanie elementów 
społecznej percepcji (talent, 
który nie jest dostrzeżony,  

nie istnieje)

Identyfikacja w ramach perspektywy indywidualnej zachowania organizacyj-
nego9 wynika z takich czynników, jak: uczenie się, motywacja10, osobowość11,  

9 Miękkie kompetencje pomagają uzyskiwać „twarde” rezultaty, co jest niewymierne i niemożliwe do precyzyjnego oszacowania, nawet 
jeśli nadal nie wiemy, na czym polega istota wielu kompetencji społecznych, takich jak przywództwo, wywieranie wpływu lub budowanie 
relacji opartych na zaufaniu.
Kompetencje społeczne można najkrócej zdefiniować jako umiejętności warunkujące sprawne zarządzanie sobą i wysoką skuteczność in-
terpersonalną. Kapitał ludzki należy do pracowników. To oni są właścicielami kompetencji. Organizacja wypożycza kompetencje pracowni-
ków (zob. T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006). Ogromnego znaczenia nabierają 
kompetencje psychospołeczne, które umożliwiają skuteczne i innowacyjne wykorzystanie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności zawo-
dowych (zob. P. Smółka, Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Oficyna Wolters Kluwer Bu-
siness, Kraków 2008, s. 20; por. M. Sajdak, Psychologiczna perspektywa przywództwa strategicznego w zwinnym przedsiębiorstwie – wyniki 
badań empirycznych, „Studia Oeconomica Posnaniensa” 2014, t. 2, nr 10 (271), s. 104–118.
10 Motywacja jest to ogólny termin odnoszący się do regulacji zachowania zaspokajającego potrzeby i dążącego do określonego celu. 
Człowiek, oceniając szanse prawdopodobieństwa osiągnięcia celu (wyniku), kieruje się zarówno doświadczeniem własnym, jak i społecz-
nym, a także analizą warunków działania. Por. R. Franken, Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2013, 
s. 30–45; Z. Nieckarz, Psychologia motywacji w organizacji, Difin, Warszawa 2011.
11 Osobowość jest to system regulacji i integracji psychicznej, który składa się ze zbioru cech indywidualnych oraz zbioru relacji zachodzących 
między nimi. Osobowość rozpatruje się jako strukturę cech. Przez cechy osobowości rozumie się względnie trwałą właściwość człowieka, 

Źródło: W. Ming-Chang, D. Nurhadi, S. Zahro, Integrating the talent management program as a new concept to develop a sustainable 
human resource at higher educational institutions, „International Journal of Organizational Innovation” 2016, t. 8, nr 4; N. Dries, The 
psychology of talent management: A review and research agenda, „Human Resource Management Review” 2013, t. 23, s. 272–285 
(tłumaczenie własne). 

Tabela 2. Nurty teoretyczne – teoria Driesa 
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percepcja, trening, zdolności przywódcze, zadowolenie z pracy, zdolności 
podejmowania indywidualnych decyzji, umiejętność oceny sytuacji, posta-
wy, selekcja zawodowa, charakterystyka psychologiczna zawodu, stres za-
wodowy12 (nurt HRM, psychologia edukacji, pracy). Ten rodzaj identyfikacji 
organizacyjnej wpływa na różnice indywidualne u ludzi, prowadzi do prób 
klasyfikacji, kategoryzowania i porządkowania indywidualności, odwołując 
się do biologicznych i środowiskowych czynników wyjaśniających te różnice 
(talent jako różnice). Jest naukowym studium osoby, w tym rzetelnego opisu 
ludzkiej indywidualności13.
Według D.J. Bema dowiadujemy się, kim jesteśmy, z obserwacji własnych za-
chowań społecznych; czegoś doświadczamy, a potem wyciągamy z tego wnio-
ski14 (psychologia społeczna). Można odwołać się do obserwacji własnych  
zachowań, a w efekcie – do zidentyfikowania swoich cech i postaw, procesu 
atrybucji (najpierw postrzegamy czynniki sytuacyjne, potem czynniki osobo-
wościowe i jeśli dostrzegamy jedną główną przyczynę własnego zachowania 
się, to dochodzimy do wniosku, że jest to wystarczające wytłumaczenie)15.
Warto zwrócić uwagę, że zidentyfikowane talenty w wojsku mają także wiele 
cech osobowościowych, obejmują wysoki poziom wiary w siebie i zdolności 
do radzenia sobie w trudnych warunkach. Pewność siebie pomaga w two-
rzeniu skutecznych procesów wpływających na osiąganie wybitnych wyni-
ków. Osoby utalentowane mają umiejętność wyrażania siebie i komuniko-
wania. To niezwykle ważne cechy przy wykonywaniu zawodów o wysokim 
ryzyku i o dużym stopniu złożoności. Ponadto umiejętności werbalizowania 
myśli w celu wykonania zadań operacyjnych i umiejętności logicznego my-
ślenia pozwalają na przyjęcie zdyscyplinowanego podejścia do rozwiązy-
wania problemów. Cechą wspólną ludzi utalentowanych jest koncentracja 

wprawdzie niedostępną do bezpośredniej obserwacji, lecz stanowiącą rzeczywistą podstawę różnic indywidualnych w zachowaniu się. 
Główne składowe osobowości człowieka to: motywacja i potrzeby; temperament; inteligencja i zdolności; systemy wartości.
12 A.P. Williams, A belief-focused process model of organizational learning, „Journal of Management Studies” 2001, nr 38 (1).
Według niektórych badaczy, źródłem stresu żołnierzy zawodowych jest zderzenie ze sobą podporządkowania i hierarchii z indywidualnymi 
potrzebami i zainteresowaniami. Por. J.F. Terelak, Stres zawodowy. Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2007, s. 475; J.F. Terelak, Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, War-
szawa 2005, s. 17; J. Hills, Neuroscience and talent. How neuroscience can increase successful execution of talent strategy, „Human Resource 
Management International Digest” 2012, t. 20, nr 3; J. Hills, A succession planning – or smart talent management?, „Industrial and Commer-
cial Training” 2009, nr 41 (1), s. 3–8.
13  D.J. Bem, An experimental analysis of self-persuasion, „Journal of Experimental Social Psychology” 1965, nr 1; R. McAdams, The person.  
A new introduction to personality psychology, John Wiley and Sons, Hoboken 2006.
14  D.J. Bem, An experimental…, dz. cyt.
15 H. Gasiul, Teorie emocji i motywacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007.
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na najważniejszych elementach sukcesu, wymarzonego rezultatu i realizacji 
celów na służbie16 (zarządzanie zasobami ludzkimi).
Kompetencje społeczne kształtowane są w relacjach z innymi ludźmi. Po-
znając innych, poznajemy siebie, przezwyciężamy tremę, nieśmiałość, na-
wiązujemy kontakty, uczymy się (talent jako dar i kapitał).
Według P. Smółki istnieją talenty interpersonalne mające potencjał (zdolno-
ści i chęci), wpływające na rozwijanie pożądanych umiejętności interperso-
nalnych (psychologia społeczna i psychologia organizacji).
Don Tapscott zwraca uwagę na takie elementy procesu identyfikacji, jak: wol-
ność, dopasowanie do potrzeb, baczna obserwacja, wiarygodność, współ-
praca, rozrywka, innowacyjność, samodzielne decydowanie o miejscu pracy,  
o okresie zatrudnienia, elastyczności łączenia życia zawodowego i prywatnego. 
Młodzi ludzie coraz większą wagę przywiązują do wiarygodności przyszłego 
pracodawcy, stąd poszukiwanie informacji na jego temat w dostępnych 
środkach masowego przekazu17 (zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia 
pracy). Na zajęciach teoretycznych i szkoleniowych podchorążowie korzy-
stają z dobrodziejstw techniki, która daje możliwość indywidualnego rytmu 
służby, dostosowania do własnych potrzeb i preferencji. Nowe technologie 
i  innowacyjne rozwiązania nie zastąpią jednak kontaktu mistrza z uczniem 
i ten czynnik przy planowaniu kariery zawodowej kolejnych pokoleń musi być 
uwzględniany18 (psychologia edukacji).
W odniesieniu do talentów pojawia się termin „Talent 4.0”, który bazuje na 
nowej fazie rozwoju globalnego Internetu19, innych mediów oraz komunika-
cji werbalnej. Powstałe współcześnie media i sposób komunikowania się 
kształtują w talentach konsekwentne działanie oraz realizację celów indy-
widualnych i zespołowych20 (psychologia społeczna). 

16 Por. T. Davis i in., Ewaluacja talentu…, dz. cyt., s. 27.
17 A.E. Sękowski, Psychologiczne uwarunkowania wybitnych zdolności, [w:] Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, red. A.E. Sę-
kowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
18 M. Kapela, Student w kulturze ponowoczesnej, „Edukacja i Dialog. Czasopismo Liderów Edukacji” 2012, nr 234–235; P. Smółka, Kompeten-
cje społeczne…, dz. cyt., s. 20.
19 Pod nazwą Web 4.0. kryje się nowa faza rozwoju Internetu, która zakłada interakcję pomiędzy właścicielami serwisów internetowych 
oraz użytkownikami. Daje użytkownikom możliwość ingerowania w treści oraz dodawania własnych aplikacji. Bierny odbiorca treści staje 
się aktywnym dostawcą pomysłów, kreatywnych rozwiązań.
20  Por. J.A. Tabor, Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 168.
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ROZWIJANIE I WSPIERANIE ROZWOJU INDYWIDUALNEGO 
I ZESPOŁOWEGO

„Nasz rozwój, poczynając od dzieciństwa, poprzez kolejne etapy odróżniania 
tego, co obiektywne, od tego, co subiektywne, wytwarza w nas pragnienie 
zrozumienia, jakie są rzeczy same w sobie, w odróżnieniu od tego, jakimi się 
nam wydają. Nauka to w dużej mierze próba odpowiedzi na to ogólne pyta-
nie […]. Wraz z rozwojem nauki staje się jednak wątpliwe, czy może ona podać 
ostateczną odpowiedź na pytanie, jakie są rzeczy same w sobie […]. W kon-
sekwencji samo to pojęcie staje się wątpliwe” – twierdzi Michael Dummett21. 
Rozwój dotyczy jednostek charakteryzujących się wysokimi wymaganiami 
względem systemu edukacji, w której upatrują szansę samorealizacji oraz 
pozyskania lepszej pozycji społecznej. Od podchorążych i żołnierzy zawo-
dowych oczekuje się wiedzy praktycznej pozwalającej na rozwiązywanie 
problemów, w tym w radzeniu sobie ze stresem. Ta grupa wyróżnia się ela-
stycznością – poszukiwaniem swojego miejsca w świecie, który oferuje inte-
resującą pracę, zgodną z oczekiwaniami i kompetencjami. 
Bywają oni także konformistami, przystosowują się do grupy i stają się jej 
członkami. W ich zachowaniu dominuje optymizm i pragnienie wolności22. 
Opisując utalentowanych podchorążych i żołnierzy zawodowych, dostrze-
gamy przeciwieństwa:

• autonomia i przynależność,
• rebelia i konformizm – przeciwstawiają się standardom socjalnym oraz 

chcą przynależeć do grupy,
• idealizm i pragmatyzm,
• narcyzm i intymność – mają często obsesję na punkcie własnego wyglą-

du i potrzeb23.
Jednak ludzie utalentowani, z natury ciekawi, chcą poszerzać swoją wie-
dzę i  zdobywać umiejętności przez formalne i nieformalne sposoby ucze-
nia  się. Intelektualna zdolność do szybkiego przyswajania nowych koncepcji 

21 Por. T. Kopczyński, Ryzyko personalne w zarządzaniu projektami złożonymi organizacyjnie, [w:] Ryzyko w zarządzaniu strategicznym.  
Aspekty podmiotowe i przedmiotowe, red. E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
Poznań 2013.
22 J. Cewińska, M. Stricker, K. Wojtaszczyk, Zrozumieć pokolenie Y – wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Kulturowe uwarunko-
wania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009. 
23 Por. M.R. Solomon, Conquering consumerspace: marketing strategies for branded world, Amacon, Nowy Jork 2003, s. 66; por. W. Griswold, 
Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 85–90.
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i technik oraz aktywna postawa związana z filtrowaniem oraz wybieraniem 
najistotniejszych elementów dotyczących danej dziedziny nauki związana 
jest z szybką adaptacją do nowych lub zmienionych warunków i daje pożą-
dane efekty. Zależy im na szybkim uzyskaniu informacji, podanych w sposób 
logiczny i ugruntowany w teoriach naukowych. W kształceniu wojskowym, 
podobnie jak w cywilnym, pojawiają się programy dostosowane do potrzeb 
studentów. Placówki edukacyjne tworzą odpowiednie warunki do rozwoju 
osobowości i kształtowania wartości uniwersalnych. Pomoc wykładowców 
może odegrać w tym zakresie ogromną rolę. 
Zgodnie z profesjonalnymi regułami zarządzania konieczne jest podejście 
systemowe do zarządzania kompetencjami24. Bez niego nie da się rozwiązać 
problemów dotyczących np. bezpieczeństwa międzynarodowego. Rolą do-
wódców jest dostrzeganie i zaspokajanie potrzeb podwładnych w zakresie:

• długofalowego rozwoju kariery, 
• poczucia celu działań operacyjnych,
• rozumienia środowiska funkcjonującego w skomplikowanych technolo-

giach,
• sposobu komunikacji opartego na zaufaniu25.

W wojsku panuje sztywny system alokacji żołnierzy w strukturach26. Pod-
władni mają świadomość, że w pierwszej kolejności muszą być zaspokojone 
potrzeby wojskowe, narzucone przez przełożonych, a poza miejscem pracy 
(po służbie) – potrzeby indywidualne, grupowe i rodzinne.

ANALIZOWANIE WYNIKÓW 
UTALENTOWANYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Zgodnie z polityką personalną przełożeni analizują wyniki, oceniają i pro-
mują żołnierzy. Dobrze przeprowadzona analiza wyników osiąganych przez 
podwładnych ma ogromne znaczenie dla dowódców i utalentowanych 
żołnierzy zawodowych. Świadomość ta motywuje żołnierzy i dowódców 

24 U. Jeruszka, Endogeniczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie pracy, „Szkoła. Zawód. Praca” 2016, nr 12.
25 Por. J.A. Tabor, Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie…, dz. cyt.; S. Guy, The fall and rise of talent management, „Personnel Today” 
2009, nr 27.
26 Żołnierz wykonuje rozkazy na służbie wojskowej i nie ma bezpośredniego wpływu, gdzie będzie pracował, dlatego korzysta z benefitów, 
jak mieszkanie służbowe, wysokie zarobki i inne.
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o jeszcze większej skuteczności działań operacyjno-taktycznych. Sam pro-
ces analizy nie wystarczy. Kompetencyjne przywództwo jest warunkiem 
kształtowania silnych osobowości żołnierzy zawodowych. Bieżąca analiza 
ma ogromny wpływ na decyzje dotyczące niebezpiecznych zadań operacyj-
nych27. Sprawne działania łączy się z dyscypliną. Zarządzanie przez dyscypli-
nę jest charakterystyczne dla wojska i związane z nowoczesnym podejściem 
do zarządzania zasobami osobowymi. 
Do rzetelnej oceny poziomu kompetencji, w tym społecznych, nie wystarcza 
jedynie pojedyncze kryterium, stosuje się więc „kategorię hybrydową”28.
Kolejną analizowaną cechą jest adaptacja do nich. Utalentowani ludzie nie 
boją się zmian. Są otwarci na innowacje29. Tym, co wyróżnia utalentowanych 
żołnierzy zawodowych, jest umiejętność inicjowania i wprowadzania zmian 
w różnych obszarach30. 
Zdolności przywódcze są niezbędne w różnorodnych działaniach operacyj-
nych i w procesie przetwarzania informacji. Z uwagi na decyzyjność, która 
ma swoje podłoże w wielu aspektach działania operacyjnego, szybki prze-
pływ informacji jest bardzo ważny. 

SPOŁECZNA TEORIA WYMIANY

Do tworzenia strategii zarządzania talentami w Siłach Powietrznych RP 
powinna być wykorzystana społeczna teoria wymiany. Jak sugeruje Wen-
dy Griswold, jeśli chcemy zidentyfikować grupę utalentowanych osób, to 
musimy odnaleźć formy wyrazu, za pomocą których tworzy ona wyobra-
żenie na własny użytek (i dla innych)31. Zgodnie z teorią wymiany oczekuje 
się także pozytywnych relacji, które związane są ze wsparciem organiza-
cyjnym, efektami pracy (służby) oraz właściwej identyfikacji tych relacji32. 

27 J.D. Elicker i in., The role of leader-member exchange in the performance appraisal process, „Journal of Management” 2006, nr 4.
28  Kategoria hybrydowa jest rozumiana jako połączenie różnych metod oceny, często przeciwstawnych.
29 Por. A.M. Oehley, C.C. Theron, The development and evaluation of a partial talent management structural model, „Management Dynamics” 
2010, t. 19, nr 3, s. 1–28.
30 Ł. Sienkiewicz, Identyfikacja i pomiar talentu w organizacjach, [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, Instytut Pracy i Spraw  
Socjalnych, Warszawa 2005.
31 W. Griswold, Socjologia kultury…, dz. cyt.
32 J. Arnold i in., Work psychology. Understanding human behavior in the workplace, Financial Times Management, London 1995; R.J. Rig-
gle  i  in., A metaanalysis of the relationship between perceived organizational support and job outcomes: 20 years of research, „Journal of 
Business Research” 2009, nr 62.
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Ta teoria zakłada, że organizacje inwestują w utalentowanych pracowników, 
a pracownicy odwzajemniają te nakłady za pomocą różnorodnych działań 
na rzecz pracodawcy, w tym twórczych33. Dodatkowo ukazuje się zależno-
ści między inwestycjami w zasoby osobowe a postawami badanych. Zatem 
inwestycje w przyszłą karierę zawodową stanowią przewidywalne wartości 
i mają ogromne znaczenie34. 
Podchorążowie mają swoje potrzeby i aspiracje, które są wyznacznikiem 
otwartości na zmiany, co stanowi ważne źródło wiedzy o organizacji służby, 
motywacji do służby i postawie wobec niej. Rozwój indywidualny ma swoje 
zastosowanie w organizacjach opartych na wiedzy35. Jest on niezwykle istot-
ny dla rozwoju całej organizacji wojskowej, w tym rozwoju grupowego. 

PREZENTACJA MODELU TEORETYCZNEGO STRATEGII  
ZARZĄDZANIA TALENTAMI W SIŁACH POWIETRZNYCH RP

Według B.I. Buchelt „strategia zarządzania talentami to elastyczna konfigu-
racja celów oraz planów działania ukierunkowana nie tylko na pozyskiwanie 
i identyfikowanie, ale przede wszystkim utrzymanie, a w konsekwencji opty-
malne wykorzystanie talentów tak, aby pozwoliły one organizacji osiągnąć 
i utrzymać przewagę konkurencyjną”36. 
Badania własne literatury przedmiotu oraz grupy podchorążych i żołnierzy 
zawodowych w Siłach Powietrznych RP skłoniły autorkę do opracowania pi-
ramidy strategii zarządzania talentami oraz sformułowania własnej definicji 
wielowymiarowej strategii zarządzania talentami.
Najważniejszym elementem w analizie strategicznej jest identyfikacja po-
nadprzeciętnych zdolności do służby wojskowej i w życiu prywatnym. Pirami-
da strategii zarządzania talentami (rysunek 2) przedstawia wielowątkowość 
zagadnień dotyczących talentu indywidualnego, grupowego oraz organiza-
cyjnego. Model składa się z sześciu grup elementów. Pierwszy prezentuje 

33 R. Cropanzano, M.S. Mitchell, Social exchange theory: An interdisciplinary review, „Journal of Management” 2005, nr 31.
34 E. Aronson i in., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 2006; I. Björkman i in., Talent or not? Employee reactions to talent identification, 
„Human Resource Management” 2013, t. 52, nr 2.
35 Organizacja oparta na wiedzy jest rozumiana jako koncepcja zarządzania opierająca się na wiedzy konkretnych pracowników – żołnierzy 
zawodowych.
36 B.I. Buchelt, Strategiczne aspekty zarządzania talentami, [w:] Zarządzanie talentami w organizacji, red. A. Pocztowski, Wolters Kluwer 
Polska, Warszawa 2016.
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2. Strategia zarządzania talentami w wojsku – piramida 

relację między procesami i programami a wielowymiarową strategią zarzą-
dzania talentami, w tym identyfikacją ponadprzeciętnych zdolności w cza-
sie służby wojskowej. W ramach procesów i programów wewnętrznych wy-
różniono elementy indywidualne, grupowe i organizacyjne.

Procesy grupowe     Procesy indywidualne

Talent

Programy grupowe     Programy indywidualne
Rozwijanie 

ponadprzeciętnych 
zdolności

Ocena i promowanie 
ponadprzeciętnych 

zdolności

Motywowanie  
do rozwoju indywidualnego

Zarządzanie  
rozwojem żołnierzy

Identyfikacja 
 utalentowanych żołnierzy

 
Identyfikacja 

ponadprzeciętnych zdolności 
na służbie wojskowej  

oraz w życiu prywatnym

Procesy i programy organizacyjne

Proces identyfikacji kandydatów na stanowiska służbowe w Siłach 
Powietrznych RP składa się z identyfikacji kompetencji, określenia osobo-
wości oraz predyspozycji i przydatności na dane stanowisko w strukturze 
wojskowej.
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Motywowanie należy do zadań pracodawcy. Może być prowadzone w zakre-
sie indywidualnym, grupowym oraz organizacyjnym. W przypadku wojska 
wyróżnia się te trzy wymiary. Motywacja żołnierza zawodowego w wielu 
aspektach działania i jego motywowanie są kluczem do rozwoju całej orga-
nizacji.
Ocena i promowanie to istotne elementy strategii zarządzania talentami 
w Siłach Powietrznych RP. Ocena żołnierzy zawodowych opiera się w dużej 
mierze na analizach wyników osiąganych indywidualnie oraz grupowo. De-
cyzyjność w tym zakresie często budzi wątpliwości u ocenianych. Promowa-
nie może występować w wielu obszarach. Zauważanie ponadprzeciętnych 
zdolności jest próbą doceniania wysiłków, realizacji projektów oraz wykony-
wania rzetelnie rozkazów dowódców. Zależy jednak od właściwej postawy, 
zachowania oraz realizacji przyjętych celów. 
Rozwijanie talentów i stawianie na ich rozwój to kolejne elementy modelu 
strategii zarządzania talentami. Nie jest obojętne wpływanie na rozwój oraz 
indywidualno-grupowe projekty pracodawcy. Przez rozwój eliminuje się dys-
proporcje między indywidualnym a grupowym zachowaniem organizacyjnym. 
Efektem realizacji procesów indywidualnych i grupowych projektów orga-
nizacyjnych w ramach strategii zarządzania talentami jest osiągnięcie nad-
rzędnego celu, jakim jest kształtowanie talentów w Siłach Powietrznych RP.

Piramida strategii zarządzania talentami zawiera elementy ogólnego mode-
lu zarządzania talentami: w piramidzie występuje identyfikacja jako element 
strategii zarządzania talentami, w modelu również, inne cechy wspólne to: 
zarządzanie rozwojem żołnierzy oraz rozwijanie ponadprzeciętnych zdolno-
ści, motywowanie ich, ocena i promowanie. W strategii zarządzania talen-
tami (piramida) zostały doprecyzowane jej elementy i nadano im rangę od 
podstawowego do bardziej istotnego, zgodnie z otrzymanymi szczegółowy-
mi wynikami badania empirycznego. Model zarządzania talentami składa się 
z elementów, które zachowują ciągłość.

Rekrutacja    Identyfikacja    Rozwijanie    Motywowanie    Ocena    Promowanie 

Rysunek 3. Ogólny model zarządzania talentami

Źródło: opracowanie własne.
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Podstawowe procesy zarządzania talentami współgrające z modelem zarzą-
dzania talentami w wojsku to:

• stworzenie profesjonalnego miejsca służby wojskowej,
• rekrutacje wysoko wykwalifikowanych kandydatów,
• projektowanie ról i stanowisk dających pewną autonomię,
• zapewnienie możliwości rozwoju i awansu,
• tworzenie motywujących stanowisk i nagradzanie profesjonalizmu,
• umożliwianie pozytywnego kontraktu psychologicznego,
• planowanie ciągłości stanowisk,
• przeprowadzenie różnorodnych audytów wewnętrznych. 

Istotnym elementem strategii zarządzania talentami jest jej wielowymiaro-
wość (rysunek 4).
Badania potwierdziły, że „wielowymiarowa strategia zarządzania talentami 
to zaplanowane, zintegrowane i wieloaspektowe działania mające na celu 
wspieranie i rozwijanie talentów w ujęciu podmiotowym (indywidualnym i ze-
społowym), atrybucyjnym (kompetencyjnym) i organizacyjnym”37 (rysunek 4).

37 Definicja własna.

Rysunek 4. Wielowymiarowa strategia zarządzania talentami w wojsku a prestiż 
i przywództwo

Źródło: opracowanie własne

Wielowymiarowa strategia 

Zarządzanie talentami 

 Planowane działania             Zintegrowane działania                   Wieloaspektowe działania 

  Wspieranie talentów                 Wymiar podmiotowy 

 Cel               Wymiar atrybucyjny 

 Rozwijanie talentów                Wymiar organizacyjny 

  Prestiż      Przywództwo 
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Ważnym elementem badań nad strategią zarządzania talentami jest opty-
malizacja procesów związanych z polityką personalną. W tym obszarze wy-
jątkową rolę ma do spełnienia dowództwo jednostek wojskowych.
Wielowymiarowość strategii zarządzania talentami według R.E. Lewisa 
i R.J. Heckmana to w ogólnym rozumieniu:

• długofalowa koncepcja rozwoju wraz z celami i sposobami ich osiągnięcia,
• pomysł na unikatowość,
• koncepcja dużych zmian z myślą o przyszłości,
• koncepcja realizacji zgodnie z nadanymi priorytetami,
• koncepcja wieloaspektowości. 

Paul Iles38 podaje różne wymiary strategii zarządzania talentami w ujęciu 
organizacyjnym:

• wymiar operacyjny – przyszły sukces organizacji zależy od talentów oraz 
od zarządzania talentami,

• wymiar kulturalny – zarządzanie talentami jest częścią kultury organi-
zacji i należy wierzyć, że jest ona istotna dla sukcesów utalentowanych 
zasobów ludzkich, 

• wymiar konkurencyjny – jest to pionierska perspektywa, która proponu-
je ścieżkę zarządzania talentami z wysokim potencjałem,

• wymiar planowania zasobów ludzkich – jest to perspektywa także pio-
nierska pod względem administracyjnym i skierowana do talentów, co 
oznacza znalezienie kompetencyjnej osoby na odpowiednie stanowisko 
w określonym czasie,

• wymiar zarządzania zmianami – zakłada, że procesy zarządzania talenta-
mi wspomagają inne procesy zmian w organizacji. Traktują szeroko stra-
tegiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w ramach zarządzania zmianami.

Wymiary wewnętrzne często zderzają się z nieuzasadnionymi decyzjami 
żołnierzy na stanowiskach dowódczych i przyczyniają się do nieracjonal-
nego wykorzystywania ponadprzeciętnych uzdolnień pracowników. Pomimo 
wielu programów związanych z zarządzaniem talentami ciężko jest znaleźć 
wzorcowe organizacje realizujące racjonalne rozwiązania strategii zarządza-
nia talentami. 

38  P. Iles i in., Talent management and HRD. Toward a research agenda, „Journal of Human Resource Development International” 2010, nr 10, 
125–145; ciż, Talent management and HRM in multinational companies in Beijing. Definitions, differences and drivers, „Journal of World Bu-
siness” 2010, nr 2; ciż, Talent management as a management fashion in HRD. Towards a research agenda, „Human Resource Development 
International” 2010, nr 13 (2).
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ZAKOŃCZENIE
Autorka przeprowadziła wstępną analizę badań własnych i interpretację ich 
wyników. Przedstawiła optymalizację wdrażania strategii zarządzania talen-
tami, zadania dla dowódców oraz wnioski: teoriopoznawczy i utylitarny.
1. Wykładowcy i przełożeni powinni prowadzić zintegrowaną analizę wy-

ników indywidualnych, grupowych i organizacyjnych utalentowanych 
podchorążych i żołnierzy zawodowych w ramach programu zarządzania 
talentami (wniosek utylitarny).

2. Holistyczne podejście do strategii zarządzania talentami sprzyja kształ-
towaniu oczekiwanych postaw żołnierzy zawodowych (wniosek teorio-
poznawczy).

Realizacja głównych funkcji zarządzania zasobami osobowymi w odniesie-
niu do oczekiwań talentów zmierza:

• w wymiarze rekrutacji – do docierania do potencjalnych kandydatów 
przez wykorzystanie Internetu, intranetu i różnych portali, a w kon-
tekście kandydatów – do wnikliwej rekrutacji umiejętności, zgodnie 
z uchwałą senatu uczelni wyższej,

• w wymiarze selekcji – do braku dyskryminacji i doboru zgodnego z kry-
teriami merytorycznymi,

• w wymiarze motywowania – do identyfikacji potrzeb i różnorodnych  
narzędzi w systemie motywacyjnym, które mają na celu sprawiedliwe 
wynagradzanie,

• w wymiarze zarządzania karierą – do korzystania z możliwości rozwo-
jowych, udziału w szkoleniach międzynarodowych i wielokulturowych39.

Zarządzanie talentami ma zapewnić:
• właściwe zarządzanie informacją w środowisku wielokulturowym,
• profesjonalne wykonywanie działań operacyjnych w celu awansowania 

i kreowania wartości dodanej,
• zarządzanie zaufaniem i zarządzanie samym sobą na bazie zdobytego 

doświadczenia i wiedzy przekazanej podczas licznych szkoleń, 
• elastyczny system szkoleń, który łączy się z wysokim wynagrodzeniem 

(systemem motywacyjnym) i ciągłym doskonaleniem, ale generuje wyso-
kie koszty,

• pozytywne nastawienie do realizacji celów proobronnych.

39  Por. J. Cewińska i in., Zrozumieć pokolenie Y…, dz. cyt., s. 131–132. 
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Strategia zarządzania talentami w wojsku, jak wskazują różne źródła, powin-
na uwzględnić aspekt twórczości40 z dwóch powodów:

• twórczość rozszerza ramy życia społecznego – jest atrybutem potęgi 
i niezależności umysłu oraz jego odrębności i niepowtarzalności,

• tworzenie uszczęśliwia – jest źródłem satysfakcji indywidualnej oraz za-
dowolenia społecznego41.

Postawy twórcze generują różnorodne kompetencje, ale także różne rodza-
je ryzyka. Maciej Brzozowski i Tomasz Kopczyński definiują wartościowanie 
kompetencji, podkreślając rangę wiedzy, umiejętności, cech i postaw nie-
zbędnych do wykonywania danej pracy42. Nierozłącznym elementem działań 
jest ryzyko. Zagrożenia mogą wynikać z różnych przyczyn społecznych, w tym 
postępu technologicznego43. Z jednej strony postęp jest pochodną ciągłych 
zmian, a z drugiej strony – może stwarzać nowe zagrożenia dla społeczeństwa.
Strategię zarządzania talentami w wojsku należy rozpatrywać w następują-
cych wymiarach: 

• podmiotowym,
• kompetencyjnym,
• społeczno-rodzinnym,
• praktyk,
• wartości,
• szkoleniowym,
• motywacyjnym,
• postaw,
• prestiżu,
• przywództwa.

40  W XX w. zmieniło się pojęcie słowa „artysta”. Nie tylko artysta jest twórcą: twórcami mogą być ludzie działający w innych niż sztuka 
dyscyplinach. Twórczość może obejmować wszystkie dziedziny ludzkiej aktywności w nauce, technice i działalności społecznej. Synonimem 
słowa „twórca” jest każdy człowiek zdolny do nowego działania. Stąd pojawia się pojęcie społeczeństwa twórczego, ery twórczości, globalnej 
twórczości, ery różnorodności. Każda twórczość implikuje nowość, a nie każda nowość implikuje twórczość. Stworzenie nowego dzieła ma 
różne skutki – od prostych do takich, które wstrząsnęły światem (np. żarówka, samolot, Internet, telefon komórkowy itd.). Władysław 
Tatarkiewicz pisał, że o twórczości decyduje nie sama nowość; stanowi o niej też coś innego – wyższy poziom działania, większy wysiłek, 
większa skuteczność. Energia umysłowa i nowość nie dają się mierzyć, mogą być oceniane jedynie intuicyjnie. Por. J. Strużyna, I. Marzec, 
Czynniki sukcesu w organizacjach publicznych. Przegląd stanowisk teoretycznych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2015, nr 3–4 (104–105).
41  M. Siekańska, Zdolności twórcze a satysfakcja z pracy zawodowej, [w:] Pedagogika działań twórczych, red. K.J. Szmidt, M. Modrzejewska-
-Świgulska, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005; C. Coulson-Thomas, Talent management and building high performance organizations, 
„Industrial and Commercial Training” 2012, t. 44, nr 7.
42  M. Brzozowski, T. Kopczyński, Metody zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
43  A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008; E. Urbanowska-Sojkin, Zarządzanie przedsiębiorstwem od kryzysu 
do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
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Kolejne wymiary strategii zarządzania talentami zależą od grupy badawczej. 
Reasumując, trzeba stwierdzić, że trafna i dobrze funkcjonująca strategia 
wymaga podejścia interdyscyplinarnego ze względu na złożoność zadań 
i procesów wewnętrznych. Badania nad strategią i jej elementami są nie-
zbędne w trafnej ocenie efektywności i elastyczności zasobów osobowych 
w wojsku. Niezwykle ważny jest odbiór realizowanej strategii zarządzania 
talentami przez dowódców oraz żołnierzy zawodowych. Autorka rekomen-
duje podjęcie przez dowódców wysiłku wprowadzania zmian w zarządza-
niu żołnierzami zawodowymi już na poziomie wstępnego przygotowania do 
służby wojskowej. Dodatkowo omawiana strategia powinna być realizowana 
wśród podchorążych, którzy studiują kierunki wojskowe na Lotniczej Akade-
mii Wojskowej. Należy także przeprowadzić badania społeczne po wprowa-
dzeniu strategii według rekomendacji, aby zdiagnozować procesy wdrażania 
nowego podejścia do społeczności wojskowych.

ABSTRACT

Talent management strategy in the Polish Air Forces is the crucial theme 
of author’s research. This article consists of an introduction, the quantity 
research of talented cadets from Dęblin and soldiers of the 1st and the 2nd 
Tactical Air Wings, theoretical points of strategy, a strategy presentation 
and a conclusion. The scientific research was carried out in between 2015 
and 2018.
The author presented an analysis of the literature and implementation of 
the theory to the practice in the Polish Armed Forces including the Polish Air 
Forces. The main goal of this article is a presentation and an interpretation 
of the own research in strategic talent management, talented cadets and 
soldiers. Theorical talent management strategy piramid developed by the 
author of this article is added and described as the main summary. Finally,  
Polish and foreign research were presented.
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