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ABSTRAKT
 Dowodzenie w organizacji zhierarchizowanej, jaką jest wojsko, wymaga od kadry kierowniczej 
wszystkich szczebli posiadania określonych umiejętności, cech osobowości oraz predyspozycji, które 
zapewniają efektywne wykorzystanie potencjału podwładnych i sprawną oraz efektywną realizację 
zadań. Implikuje to bezwzględny wymóg posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy fachowej i do-
świadczenia zawodowego, co w połączeniu z zaangażowaniem oraz determinacją w dążeniu do celu 
gwarantuje sukces osobisty, a w konsekwencji, przyczynia się do sukcesu całej organizacji. 
 Wymóg odpowiednio wykształconej i przygotowanej kadry kierowniczej obecnie nabiera szcze-
gólnego znaczenia w Siłach Zbrojnych RP, kiedy zachodzące zmiany organizacyjne i strukturalne 
powinny być determinantą kształcenia oficerów, którzy będą zdolni rekompensować jakością i po-
ziomem dowodzenia zdecydowanie mniejsze stany osobowe. W liczebniejszej armii można sobie po-
zwolić na oficerów, którzy tylko częściowo będą wypełniali określone wymagania kompetencyjne. 
Stan obecny zdecydowanie wymusza konieczność niemal perfekcyjnego przygotowania oficera od 
samego początku jego kształcenia. 

SŁOWA KLUCZOWE
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 Wymagania w stosunku do oficerów powinny dotyczyć wielu obszarów, które definiują współ-
czesnego oficera żołnierza. Skupianie się tylko na kwalifikacjach zawodowych we wszystkich eta-
pach rozwoju zawodowego daje możliwość wykształcenia oficera, który będzie posiadał wymagane 
umiejętności i wiedzę niezbędne do pełnienia służby na kolejnych stanowiskach służbowych. Tak 
rozumiany profesjonalizm zawodowy nie wyczerpuje jednak znamion profesjonalizmu w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Poza wiedzą i doświadczeniem zawodowym należy wymagać obecnie czegoś więcej. 
Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji zróżnicowanych zadań poza granicami kraju uwidoczniły 
po raz kolejny znaczenie przywództwa w dowodzeniu. 
 Znajomość definicji czy treści zawartych w dokumentach doktrynalnych nie jest wystarczającym 
warunkiem, aby zbudować autorytet oficera, który mógłby być postrzegany w roli przywódcy. Tym 
bardziej, że właśnie przywództwo zaczyna odgrywać coraz większą rolę w działaniach bojowych. Siła 
rozkazu może okazać się niewystarczająca w sytuacjach kryzysowych, kiedy podwładni oczekują in-
nych zachowań od swojego przełożonego, który z dowódcy staje się liderem grupy i musi unieść 
ciężar podejmowania trudnych decyzji. Nie należy oczywiście zawężać znaczenia przywództwa tylko 
do sytuacji bojowych. Szeroko rozumiana działalność bieżąca również wymaga od każdego oficera 
specyficznych umiejętności, cech czy predyspozycji do budowy swojego autorytetu nieformalnego 
tak, by dla podwładnych stanowić oparcie w trudnych sytuacjach i wzór do naśladowania.
 Autorytet oficera z kolei jest jednym z elementów, który determinuje twierdzenie o byciu kompe-
tentnym. Ale żeby tak się stało, należy przestrzegać określonej ścieżki rozwoju, na której jest czas 

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Majewski, Zarządzanie kompetencjami, AON, Warszawa 2012.
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Rysunek 1. Etapy zdobywania kompetencji



38

i miejsce do zdobywania kwalifikacji, ale muszą być też okresy ich wdrażania i adaptowania w służbie. 
A kompilacja obu obszarów pozwala na płynne zdobywanie kompetencji niezbędnych do wypełniania 
obowiązków służbowych i sprawowania stanowisk kierowniczych1. Musi to być zatem oparte na uni-
wersalnym modelu budowania kompetencji każdego oficera (rysunek 1). 
 Podstawowym elementem przedstawionego modelu jest edukacja, której efektem są kwalifikacje. 
Nie można ich jednak traktować jako wystarczających w ocenie kompetencji oficera, bowiem określa-
ją one tylko minimalne wymagania niezbędne na danym stanowisku służbowym. Dopiero, zdobywane 
latami, doświadczenie zawodowe i praktyka oparta na wiedzy teoretycznej gwarantują profesjona-
lizm oficera. 
 Należy zatem zadać sobie podstawowe pytanie: kiedy i jak kształtować pożądane cechy i umie-
jętności? Odpowiedź nie jest trudna. Funkcjonuje przecież system doskonalenia zawodowego, który 
dość precyzyjnie definiuje obowiązki poszczególnych instytucji w zakresie doskonalenia kompeten-
cji. Nie oznacza to jednak, że zapewnia on wystarczające warunki do tego, by oficerowie w kolejnych 
etapach rozwoju nabywali je lub rozwijali i doskonalili te, które już posiadają. Pomimo zapisów w do-
kumentach formalnych, system doskonalenia cech przywódczych nie funkcjonuje. Brak stosownych 
zapisów i akcentowania tego problemu w środowisku decydentów wojskowych nie sprzyja atmosfe-
rze tworzenia rozwiązań systemowych w zakresie rozwijania i doskonalenia przywództwa w wojsku.
 Cały okres rozwoju zawodowego oficera powinien oscylować wokół osiągania kolejnych etapów 
samorealizacji, a także wiązać się z systemem kadrowym, który musi zapewnić możliwość promowa-
nia tych oficerów, którzy wybijają się ponad przeciętność. W procesie planowania rozwoju zawodowe-
go, poza wieloma kryteriami branymi pod uwagę, muszą się również znaleźć kompetencje przywód-
cze. Tym bardziej, że proces ich nabywania i doskonalenia musi być zainicjowany w pierwszych dniach 
procesu edukacji (rysunek 2).

Rysunek 2. Proces formowania oficera

Źródło: opracowanie własne.
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1 Określenie „stanowiska kierownicze” odnosi się do wszystkich stanowisk, na których wypełniane są funkcje kierowania (dowodzenia), np.: dowódca, szef, komendant itp.
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 Całość przebiegu służby oficera to nic innego, jak ciągły proces zdobywania kwalifikacji oraz naby-
wanie nowych i podnoszenie poziomu już posiadanych kompetencji. Można ten ciąg zdarzeń eduka-
cyjnych i wychowawczych określić mianem procesu formowania oficera, który dąży do doskonałości 
w swoim rzemiośle wojskowym. Ponieważ w obecnym stanie rozwoju armii należy dążyć do kształce-
nia oficerów, którzy będą posiadali przynajmniej podstawowe kompetencje przywódcze, więc  proces 
ten musi być inicjowany już na etapie podstawowej edukacji przyszłego oficera, tj. w szkołach oficer-
skich i akademiach wojskowych. 
 Można śmiało stwierdzić, że prawdopodobnie jest to jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniej-
szy okres „formowania” oficerów, którzy w przyszłości będą stawać się kompetentnymi żołnierzami, 
dobrymi przełożonymi a nawet przywódcami. Popełnione w tym okresie błędy i zaniedbania z pew-
nością przełożą się na ich późniejszy rozwój. Kontynuacja służby w jednostkach wojskowych wymaga 
gruntownego przygotowania w początkowym okresie edukacji. W niektórych przypadkach brak tych 
podstaw zakłóci naturalny porządek rozwoju osobowości, bowiem służba w jednostce wojskowej jest 
okresem wdrażania teorii i nabywania kolejnych kompetencji oraz doskonalenia tych, które zostały 
nabyte w okresie początkowym.
 Z tego powodu nie można przecenić etapu, w którym następują ważne procesy wpływające na 
kształtowanie osobowości młodego człowieka i przyszłego oficera. Warto zatem się zastanowić, jak 
powinien przebiegać ten etap wstępny formowania oficera przywódcy oraz na jakie elementy należy 
zwrócić uwagę. Analiza problemu, opinie doświadczonych oficerów oraz własne przemyślenia wska-
zują na możliwość zidentyfikowania następujących determinant:

1) zdefiniowany wykaz pożądanych kompetencji społecznych
2) zdefiniowany wykaz kompetencji profesjonalnych
3) proces naboru do szkoły wojskowej
4) kształtowanie kultury organizacji i etosu służby oficera
5) system oceniania podchorążych
6) kodeks honorowy
7) praktyki dowódcze
8) dobór kadry dowódczej i dydaktycznej 
9) promowanie przywódców.

 Za początek procesu edukacji i zarazem formowania oficera można z pewnością uznać moment 
rekrutacji i wstępnej weryfikacji kandydatów na oficerów. Należy jednak zdefiniować wymagania 
w stosunku do kandydatów na oficera. Nastręcza to wielu problemów, gdyż od wielu lat nie ma jas-
nego profilu kompetencyjnego kandydata na oficera. Tym bardziej, że można zauważyć tendencję do 
bardzo ścisłego i „obiektywnego” parametryzowania wymagań, które należy zweryfikować w trakcie 
egzaminów wstępnych.
 Tabela 1 prezentuje wybrane kompetencje społeczne, które mogłyby być podstawą do zbudowa-
nia podstawowego profilu kompetencyjnego kandydata na żołnierza zawodowego. Zmiana jakościo-
wa procesu formowania oficera wymaga, aby przyszły oficer spełniał określone wymagania i cecho-
wał się choćby podstawowymi kompetencjami społecznymi, które są niezbędne w trakcie dalszej 
nauki i służby po zakończeniu szkoły oficerskiej. 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PODSTAWOWE:

1. komunikatywność

2. kultura osobista

3. umiejętność aktywnego słuchania

4. asertywność

5. odporność na stres

6. pozytywne nastawienie do ludzi

7. poczucie własnej wartości

8. kontrola własnych emocji

DODATKOWE:

1. umiejętność budowania zespołu

2. zdolność okazywania entuzjazmu

3. zdolność do empatii

4. podejmowanie ryzyka i realizacji trudnych zadań

5. umiejętność wywierania wpływu

6. umiejętność wspólnego działania

7. znajomość historii Polski

 Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest ułatwione konstruowanie egzaminu wstępnego, który 
powinien weryfikować oczekiwane kompetencje społeczne. Oczywiście ich spełnienie nie musi osiągać  
maksymalnego poziomu. W trakcie procesu edukacji będą one rozwijane i doskonalone. Jednak każdy 
podmiot tego procesu powinien spełniać przynajmniej podstawowe wymagania. Tym bardziej, że armia 
składa się z grup społecznych, a każdy przyszły oficera musi umieć funkcjonować w takiej grupie. 
 Kompetencje społeczne podzielono na dwie grupy: podstawowe i dodatkowe. Dzięki takiemu podej-
ściu dużo łatwiej jest definiować wymagania. Warunkiem takiego rozwiązania jest jednak odniesienie 
się do profilu kompetencyjnego absolwenta szkoły oficerskiej, czyli oficera w stopniu podporucznika. 
Na pierwszy rzut może się wydawać, że jest to dość rozbudowany zbiór wymagań, ale jeśli tylko ogólnie 
określimy oczekiwania w stosunku do oficera, to nie powinno to budzić większych kontrowersji. Szcze-
gólnie wtedy, gdy zdamy sobie sprawę, że nie są to jakieś zbyt wygórowane oczekiwania, a raczej zestaw 
cech określających kulturalnego człowieka.
 Trudno na tym etapie oczekiwać od kandydatów szczególnych kompetencji związanych z przyszłą 
profesją. Dlatego też kolejnym elementem powinno być zdefiniowanie kompetencji profesjonalnych, 
które będą rozwijane w trakcie procesu edukacji. Są one związane z konkretnymi wymaganiami sta-
wianymi absolwentom i odnoszą się bezpośrednio do programu kształcenia. A może to raczej właśnie 

Tabela 1. Profil kompetencji społecznych

Źródło: opracowanie własne.
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program kształcenia powinien być dostosowany do oczekiwań? To pytanie wydaje się być zasadne, gdyż 
proces edukacji powinien zapewnić absolwentowi doskonalenie kompetencji społecznych oraz nabycie 
niezbędnych kompetencji procesjonalnych, tak aby młody oficer był w pełni przygotowany do objęcia 
pierwszego stanowiska służbowego. 
 Współczesne uwarunkowania służby oficera wymagają od niego wszechstronnego przygotowania 
i posiadania umiejętności oraz wiedzy, która zapewni sprawną i efektywną realizację zadań. Ponadto 
„wyposażenie” młodego oficera w zaprezentowany w tabeli 2 zestaw kompetencji profesjonalnych sta-
nowi dla niego wartość dodaną w postaci komfortu służby. Świadomość posiadania takich kompetencji 
będzie budowała swoistą pewność siebie, a co za tym idzie, oficer będzie mógł skupić się na wdrażaniu 
wiedzy i umiejętności, czyli rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji. 
 Podejście takie może wydawać się zbyt idealistyczne, ale w szkołach oficerskich z lat 90. taki stan 
rzeczy funkcjonował. Nie należy więc tego traktować jako rewolucji w edukacji oficera, ale powrót do 
sprawdzonych i efektywnych rozwiązań.
 

KOMPETENCJE PROFESJONALNE

PODSTAWOWE:

1. planowanie działań

2. kontrola wykonywania zadań

3. organizowanie własnej pracy

4. zarządzanie informacjami

5. zarządzanie czasem

6. wyobraźnia taktyczna

7. świadomość sytuacyjna

8. wiedza taktyczna

9. wiedza techniczna

10. trafność i szybkość podejmowanych decyzji

11. nastawienie na skalkulowane ryzyko

DODATKOWE:

1. stosowanie się do przepisów, norm i reguł

2. funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym

3. znajomość języka angielskiego

4. znajomość innego języka obcego

5. dbałość o sprzęt i mienie

6. korzystanie z pomocy specjalistów

7. delegowanie zadań i uprawnień

Tabela 2. Profil kompetencji profesjonalnych

Źródło: opracowanie własne.
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 Szczególnie ważnym momentem w procesie formowania oficera jest etap naboru oraz weryfikacja 
zdefiniowanych wymagań początkowych. To właśnie etap prowadzenia egzaminów musi eliminować 
jednostki, które nie spełniają oczekiwań. Obecna forma prowadzenia egzaminów wydaje się mało 
efektywna, gdyż opinie o absolwentach są raczej negatywne. Zaproponowany wykaz kompetencji 
społecznych musi podlegać sprawdzeniu w trakcie tego etapu. Jednym ze sposobów jest oczywiście 
rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której można, przy użyciu odpowiednich pytań i analizie odpowie-
dzi oraz zachowań kandydata, określić, czy i jakim stopniu kandydat spełnia wybrane kompetencje. 
Nie wyczerpuje to oczywiście możliwości w tym zakresie. Uzupełniającym narzędziem mogą być testy 
kompetencyjne, które będą stanowiły dodatkowe źródło informacji o kandydacie. 
 Nie stoi to w sprzeczności z wachlarzem obecnych wymagań, wskazuje jednak na konieczność 
innego spojrzenia na zakres egzaminu. Szczególny nacisk należy kłaść na znajomość historii włas-
nego kraju i najważniejszych wydarzeń z historii wojskowości. Tradycje i historia własnego narodu 
muszą stanowić jedne z podstawowych wymagań na egzaminach wstępnych. Co więcej, pokrywa się 
to jednocześnie z jedną z kompetencji wymienionych w tabeli 1. W tym obszarze musi znaleźć się rów-
nież wymóg posiadania wiedzy humanistycznej. Poprawność językowa, zainteresowanie szeroko ro-
zumianą kulturą, sztuką muszą być atrybutami oficera. Wiedza humanistyczna kształtuje osobowość 
człowieka i pozwala znaleźć się w różnych sytuacjach, np. gdy jest zmuszony do zajęcia stanowiska 
w dyskusji. Należy dążyć do tego, aby oficer był przykładem wszechstronnie wykształconego obywa-
tela, a nie tylko profesjonalistą w swoim wojskowym fachu.
 Badanie motywacji do służby powinno podlegać szczególnej uwadze komisji egzaminacyjnej. Budo-
wanie etosu służby oficera jest jedną z podstawowych determinant kształtowania przywództwa w woj-
sku. Coraz częściej służba oficera jest zastępowana pracą, co sprowadza oficera do rangi pracowni-
ka. To nie tylko utrudnia, a wręcz uniemożliwia kształtowanie oficera przywódcy. Motywacja musi być  
oparta na chęci służby ojczyźnie, poświęceniu oraz świadomości, że życie prywatne będzie często pod-
porządkowane innym celom. Osoby, które za motywatory uznają przede wszystkim czynniki materialne, 
powinny być negatywnie weryfikowane. Merkantylizm nie wpisuje się bowiem w profil kompetencji, 
które muszą cechować przyszłego oficera. Oczywiście czynnik materialny i stabilność zawodowa mają 
znaczenie, ale nie mogą górować nad wymogiem poświęcenia swojego życia służbie.
 Wymóg określonego poziomu sprawności fizycznej nie podlega dyskusji. Kandydat na oficera musi 
być wysportowany i wykazywać się odpornością na trudy życia żołnierskiego. Może więc należy inaczej 
spojrzeć na ten etap egzaminu. Tym bardziej, że odpowiednio przygotowany egzamin z wychowania 
fizycznego może być kolejnym narzędziem w ocenie kompetencji przyszłego oficera. Zamiast indywidu-
alnego zestawu ćwiczeń fizycznych może warto przygotować sprawdzian oparty na selekcji dokonywa-
nej w jednostkach wojsk specjalnych. Kilkugodzinna gra terenowa prowadzona w grupach daje o wiele 
większe możliwości oceny kandydata. Można dzięki temu sprawdzić pracę zespołową, wpływanie na 
innych, przejmowanie dowodzenia oraz odwagę w podejmowaniu ryzyka i trudnych decyzji. Wojsko 
jest przecież takim rodzajem gry, w którym liczy się przede wszystkim zespół. Indywidualny egzamin ze 
sprawności fizycznej z pewnością umożliwi sprawdzenie, ile razy kandydat podciągnie się na drążku lub 
w jakim czasie przebiegnie określony dystans. Są to jednak umiejętności, które można rozwijać indywi-
dualnie w trakcie procesu edukacji podchorążych. Gra terenowa jest o wiele bardziej wymagająca, gdyż 
wymusza konieczność działania zespołowego, a jednocześnie wymaga odpowiedniego przygotowania 
fizycznego. Wydaje się więc zasadne, aby ta forma weryfikacji sprawności fizycznej była powszechnie 
stosowana. Jeśli przyjrzymy się kompetencjom w tabeli 1, to z łatwością uświadomimy sobie, że ta for-
ma egzaminu jest również elementem weryfikacji oczekiwanych kompetencji społecznych.
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 Bardzo ważnym determinantem w procesie formowania oficera przywódcy jest kultura organizacji 
i kształtowanie etosu służby oficera. Atmosfera panująca w uczelni wojskowej musi przede wszystkim 
zapewniać warunki do nauki i wychowania przyszłych oficerów. Nie może jednak pozostawać w oderwa-
niu od realiów życia wojskowego. Kadeci muszą być kształceni w atmosferze typowego życia wojskowe-
go, gdzie eksponowane są artefakty składające się na kulturę organizacji, która stanowi o odrębności 
i pewnego rodzaju elitarności środowiska wojskowego2. Wszyscy oficerowie zaangażowani w proces 
edukacji elewów są zobowiązani do współtworzenia kultury organizacyjnej, która ze względu na swoje 
elementy składowe stanowi kulturowe a zarazem edukacyjne tło kształtowania przywódców w wojsku. 
Trzon tej grupy musi tworzyć nie tylko kadra dowódcza pododdziałów szkolnych, ale również kadra 
dydaktyczna, która poprzez codzienny kontakt w czasie zajęć podtrzymuje i utrwala określone nawyki 
i zachowania u podchorążych.
 Podchorążowie jako podmiot procesu formowania oficera przywódcy muszą stanowić aktywne 
ogniwo tworzenia i funkcjonowania kultury organizacji. Dlatego na tym etapie rozwoju umożliwia się 
im zrozumienie zasad funkcjonowania oficera, który jest współodpowiedzialny za sukces organizacji. 
Można wyróżnić dwa zasadnicze elementy decydujące o jakości kultury organizacyjnej i jej wpływie 
na kształtowanie i doskonalenie przyszłych oficerów przywódców, tj. artefakty oraz normy i wartości. 
Wśród artefaktów kultury organizacji można wyróżnić takie, jak: językowe, behawioralne i fizyczne3:

1.  Artefakty językowe oznaczają specyfikę języka wojskowego, który stanowi, jednakowo interpre-
towany przez wszystkich żołnierzy, aparat pojęciowy. Poprawność stosowania słownictwa woj-
skowego jest jednym z czynników budujących autorytet przywódcy, jest zarazem egzemplifikacją 
werbalną posiadanej wiedzy. Przekazywanie oraz wymaganie używania poprawnego słownictwa 
wojskowego buduje w sposób naturalny pozycję przywódcy oraz zmusza innych do jego adapto-
wania, co jest przejawem wpływania na otoczenie i kształtowania relacji. Choć język stosowa-
ny w wojsku nie zawsze spełnia wszystkie wymagania poprawności językowej, to jednak należy 
dążyć do przestrzegania norm językowych. Elokwencja oraz stosowana terminologia wojskowa 
wpływają na postrzeganie poszczególnych oficerów. Osobnym zagadnieniem dotyczącym kwe-
stii języka wojskowego jest powszechne używanie wulgaryzmów, które stały się integralną częś-
cią komunikowania się i są powszechnie akceptowalne. Pomimo że pozostaje to w sprzeczności 
z poprawnością językową, to jednak uwarunkowania historyczne i długoletnie nawyki nie ulegają 
natychmiastowej zmianie. Niemniej jednak, w toku procesu kreowania przywódców w wojsku, 
należy bezwzględnie dążyć do eliminowania wulgaryzmów. 

2.  Artefakty behawioralne to nic innego jak wymagania zawarte w regulaminach, które precyzyjnie 
określają sposób zachowania i postępowania żołnierzy. Konieczność przestrzegania regulamino-
wych zachowań nie może podlegać dyskusji lub nieuzasadnionej interpretacji. Szczególnie relacje 
pomiędzy przełożonymi a podwładnymi muszą być w pierwszej kolejności oparte na regulami-
nach, których przestrzeganie jest obowiązkiem każdego oficera. Nie powinno to jednak elimi-
nować z życia wojskowego zachowań, które można określić mianem zdroworozsądkowych. Nad-
mierny formalizm, czasami niczym nieuzasadniony, negatywnie wpływa na relacje międzyludzkie. 
Odchodzenie od niego w określonych sytuacjach skraca dystans, ułatwia komunikowanie się 

2  Por. W. Łydka, Doskonalenie kompetencji przywódczych oficerów, AON, Warszawa 2015, s. 102. 
3  Tamże, s. 103–104.



44

oraz pokazuje, że można być przełożonym, który nie tylko potrafi wydawać rozkazy, ale rów-
nież budować zespół. Okazywanie przysłowiowego ludzkiego oblicza nie stanowi o słabości, lecz 
o sile oficera. 

3.  Artefakty fizyczne, czyli umundurowanie, są tymi, które w pierwszej kolejności wyróżniają żołnie-
rza. Wymóg przestrzegania przepisów ubiorczych musi być integralnym elementem kształtowa-
nia przyszłego oficera. Zgodny z wymaganiami i schludny wygląd oficera świadczy o jego postawie 
i podporządkowaniu się regulaminom. Należy bezwzględnie dążyć do przestrzegania przepisów 
dotyczących umundurowania oraz podkreślać konieczność dbałości o wygląd zewnętrzny. Posia-
danie kompetencji przywódczych musi być podkreślane przez nienaganny wygląd oficera, jako 
przejaw szacunku do munduru i tradycji wojskowych. Bezpośrednio z mundurem jest również 
związane noszenie dystynkcji, które nie mogą być traktowane tylko jako element umundurowa-
nia, lecz powinny być traktowane jako przejaw dumy z posiadanego stopnia wojskowego i przyna-
leżności do korpusu osobowego. Posiadanie stopnia wojskowego to jednocześnie zobowiązanie 
do prezentowania postawy i zachowania, które nie może pozostawać w sprzeczności z ogólnie 
przyjętymi zasadami. Powaga munduru i posiadanego stopnia zobowiązuje do określonego za-
chowania oraz daje możliwość łatwiejszego wdrażania i prezentowania zachowań honorowych, 
jako specyficznej formy kształtowania relacji między oficerami. 

 Poza wymienionymi artefaktami, na kulturę organizacji wpływają również normy oraz wartości, któ-
rym hołduje organizacja. Szczególną uwagę należy poświęcić prawidłowemu funkcjonowaniu procesu 
doskonalenia kompetencji przywódczych. Wynika to z konieczności rygorystycznego przestrzegania 
imperatywu zgodności pomiędzy normami i wartościami deklarowanymi a przestrzeganymi. Wydaje się, 
iż jest to jeden z najtrudniejszych do osiągnięcia wymogów w procesie kształcenia przyszłych przywód-
ców. Aspekt naśladowania zachowań, implikuje konieczność zachowania zgodności teorii z praktyką 
przywództwa. Najlepiej przygotowane i przekazane treści teoretyczne, spójność wszystkich modułów 
oraz planowa działalność muszą znajdować swoje odzwierciedlenie w ich przestrzeganiu. Pozostawie-
nie deklaracji niewypełnionych prezentowanymi postawami, odniesie odwrotny skutek. 
 Szczególną uwagę w opisywanym procesie edukacji przyszłych oficerów musi ogrywać odpowiednio 
skonstruowany proces oceniania podchorążych. Powinien on opierać się na kilku zasadniczych ele-
mentach, które zapewnią na przestrzeni całego okresu edukacji miarodajne informacje o postępach 
oraz osiąganiu pożądanego profilu absolwenta. Założenia takiego systemu mogą być oparte na kodek-
sie postępowania podchorążego, który powinien być wzorowany na Kodeksie Honorowym Żołnierza 
Zawodowego. Odpowiednio dostosowane zapisy takiego dokumentu winny bezpośrednio wpływać na 
postawy przyszłych oficerów. Z jednej strony kształtowałyby oczekiwane postawy, z drugiej uczyłyby 
rozwiązywać konflikty na drodze honorowej. Tym bardziej, że nie każde przewinienie musi podlegać 
karze dyscyplinarnej. Przyszły oficer musi wiedzieć i rozumieć, że istnieje pewny margines zachowań, 
które mogą być przedmiotem sporu pomiędzy dwoma podchorążymi (przyszłymi oficerami), ale mogą 
być rozstrzygnięte na drodze honorowej. 
 Odrębną kwestią mogłyby być okresowe testy kompetencyjne, które świadczyłyby, w jakim stopniu 
zostały poprawione „wskaźniki” odnoszące się do wstępnie zdefiniowanych kompetencji społecznych. 
Ponadto można w ten sposób mierzyć poziom osiągania poszczególnych kompetencji profesjonalnych, 
których rozwój i doskonalenie powinny wzrastać z każdym rokiem nauki. Niejako uzupełnieniem w ta-
kim podejściu musi być sporządzanie okresowych opinii, które zawierałyby interpretację uzyskanych 
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wyników testów kompetencyjnych oraz opinie przełożonych oparte na własnych obserwacjach. W tak 
skonstruowanym systemie ocen znaczącą rolę musi odgrywać kadra dydaktyczna uczelni wojskowej, 
która ma również kontakt z podchorążymi. Jej ocena nie powinna opierać się tylko na mierzalnych wyni-
kach efektów nauki, ale musi również obejmować takie aspekty, jak: komunikatywność, zaangażowanie, 
aktywność czy przejawianie inicjatywy.
 Praktyki dowódcze stanowią bardzo ważny element procesu formowania oficera przywódcy ze 
względu na możliwość weryfikacji teorii z praktyką. Odbywanie praktyk można podzielić na trzy etapy:

– praktyki na swoim roczniku
– mentoring
– praktyki dowódcze w jednostce wojskowej.

 W pierwszym przypadku, podchorążowie są wyznaczani na stanowiska tzw. funkcyjnych na swoim 
roczniku, czyli pełnią funkcje dowódców drużyn, pomocników dowódców plutonów czy dowódców plu-
tonów na ostatnim roku studiów. Jest to o tyle ważne, że uczą się odpowiedzialności oraz dowodzenia 
swoimi kolegami, co uświadamia wszystkim, że w określonych sytuacjach relacje prywatne muszą być 
podporządkowane relacjom służbowym (jak powszechnie wiadomo, najtrudniej dowodzi się kolegami). 
Tego typu sytuacje będą napotykali na swojej przyszłej ścieżce rozwoju zawodowego i będzie to etap 
wstępny do znalezienia się w podobnych sytuacjach w przyszłości.
 Drugi przypadek, czyli mentoring, powinien skupiać się na budowaniu relacji międzyludzkich oraz 
kształtowaniu odpowiedzialności za podwładnych. Podchorążowie starszych roczników powinni spra-
wować swoisty nadzór nad przydzielonymi im pod opiekę młodszymi kolegami. Stanowiliby dla nich 
źródło inspiracji oraz wzorzec do naśladowania. Sprawujący tę funkcję musieliby nauczyć się odpowie-
dzialności oraz poszukiwania metod i narzędzi motywowania młodszych, czyli podwładnych. Oczywi-
ście porządek dnia i przydzielone inne obowiązki nie powinny ograniczać możliwości kontaktu w relacji 
„mistrz – uczeń” oraz podlegać okresowej kontroli i ocenie. Bowiem w obu przypadkach podchorążowie 
muszą być oceniani przez swoich przełożonych (kadrę dowódczą) i zapoznawani z uzyskanymi wynika-
mi. Z jednej strony jest to rodzaj informacji zwrotnej, z drugiej – forma nadzoru i kontroli, której muszą 
być świadomi. Będzie to ich przyzwyczajało do przyszłego stanu, w którym każdy oficer, z racji hierar-
chizacji organizacji wojskowej, podlega permanentnej ocenie i okresowym kontrolom. 
 Osobnym zagadnieniem są praktyki dowódcze w jednostkach wojskowych. Osobnej ocenie podlega 
problem ich długości. Mając na względzie własne doświadczenia oraz opinie innych oficerów, można 
pokusić się o stwierdzenie, że powinny one trwać około 4–6 miesięcy i odbywać się co najmniej raz, na 
ostatnim roku kształcenia. Podchorążowie powinni do tego czasu zdobyć wystarczającą wiedzę i kom-
petencje do pełnienia funkcji dowódcy plutonu w jednostce wojskowej. W szczególnych przypadkach 
może to być stanowisko dublera dowódcy plutonu. Proponowany okres praktyki wiąże się z dużym 
prawdopodobieństwem, iż jednostka wojskowa będzie w tym czasie przynajmniej raz odbywała szko-
lenie poligonowe. Jest to o tyle ważne, że specyfika tej formy szkolenia wymusza znacznie więcej od 
kandydata na oficera. Ma on możliwość sprawdzenia się zarówno w trakcie szkolenia w garnizonie, jak 
i w trakcie zwiększonego wysiłku szkoleniowego. Ponadto tak długi okres praktyki daje większe możli-
wości wykazania się w roli nie tylko dowódcy, ale również wychowawcy. 
 Rzeczą oczywistą jest, że cały okres praktyki dowódczej w jednostce wojskowej musi podlegać oce-
nie na podstawie odpowiednio skonstruowanego wykazu kompetencji profesjonalnych oraz zawierać 
ocenę opisową, która jest zdecydowanie bardziej miarodajna niż wymiar mierzony oceną liczbową. 
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 Aby jednak cały opisany system działał sprawnie, musi opierać się na głównym czynniku, jakim jest 
kadra dydaktyczna i dowódcza. Wbrew pozorom może okazać się, że jest to jeden z najtrudniejszych 
warunków do spełnienie. Dowódcy plutonów i kompanii szkolnych są pierwszymi wzorcami do naśla-
dowania dla podchorążych i muszą być odpowiednio przygotowani i zmotywowani do takich zadań. Nie 
może to być przypadkowy dobór, bowiem błędy popełnione przez nich w etapie formowania oficera 
przywódcy z pewnością wpłyną na rozwój postaw i kształtowanie charakterów przyszłych oficerów. 
Powinni oni rozumieć, że jakość ich działań bezpośrednio wpływa na jakość całej armii i są personalnie 
odpowiedzialni za kształtowanie kolejnych pokoleń oficerów. Jest to problem o tyle skomplikowany, że 
istnieje tendencja do pozostawiania w szkole oficerskiej najlepszych oficerów, którzy spełniają oczeki-
wania oraz wykazują chęć służby w uczelni wojskowej. Z drugiej jednak strony nie posiadają oni żadne-
go doświadczenia zawodowego w roli dowódcy plutonu czy kompani. W początkowym etapie edukacji 
podchorążych nie ma to większego znaczenia, ale wraz z upływem czasu wymagania wobec nich będą 
rosły. Choćby w sytuacji zajęć praktycznych ze sprzętem, gdzie kadra dowódcza powinna asystować ka-
drze dydaktycznej oraz stanowić źródło wsparcia dla swoich podwładnych. W sytuacji braku doświad-
czenia mogą utracić swój autorytet, który będzie bardzo trudno odbudować. Dlatego też wydaje się za-
sadnym, aby kadrę dowódczą rekrutować spośród oficerów, którzy mają za sobą określony staż służby 
w jednostce wojskowej. Osobną kwestią, która wymaga zdefiniowania, jest problem przebiegu dalszej 
kariery kadry dowódczej tak, aby służba w szkole oficerskiej nie była dla nich końcem kariery.
 Ostatnią kwestią w procesie formowania oficera przywódcy jest problem odpowiedniego ekspo-
nowania najlepszych podchorążych, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w kształceniu oraz cechują się 
kompetencjami przywódczymi. Już w trakcie nauki muszą być odpowiednio premiowani i nagradzani. 
Ponadto powinni oni być elementem promocji idei przywództwa jako niezbędnego atrybutu oficera. 
Może to również przejawiać się w postaci możliwości wyboru jednostki wojskowej, w której chcą służyć. 
Byłby to namacalny dowód dla ich następców, że warto się starać, aby osiągnąć swój cel, a bycie przy-
wódcą przekłada się na realne możliwości decydowania o swojej karierze.

ZAKOŃCZENIE
 Zaprezentowane w artykule własne wnioski i przemyślenia nie wyczerpują z pewnością problematyki 
tworzenia rozwiązań systemowych w zakresie procesu edukacji oficera przywódcy. Niemniej jednak po-
zwalają uzmysłowić sobie znaczenie wyszczególnionych determinant jako tych, które w znacznej mierze 
mogą poprawić stan jakościowy młodych oficerów. Wdrożenie jednolitych i usystematyzowanych roz-
wiązań w systemie szkolnictwa wojskowego znacząco poprawi jakość kształcenia przyszłych przywód-
ców. Nie bez znaczenia będzie również ich przyszły wpływ na stan funkcjonowania całych Sił Zbrojnych. 
To oni bowiem będą na drodze rozwoju zawodowego zajmowali kolejne stanowiska kierownicze, a tym 
samym, ich wpływ na procesy edukacyjne oraz wychowawcze będzie wzrastał. Równocześnie oficerowie 
przywódcy będą w stanie dokonać znaczącej zmiany jakościowej. Tym bardziej, że mogą i powinni kształ-
tować swoich następców poprzez prezentowanie i naśladowanie pożądanych wzorców zachowań. 
 Obecny okres przemian organizacyjnych w SZ RP powinien zostać wykorzystany przez ośrodki 
decyzyjne do skupienia większej uwagi na zdefiniowaniu na nowo kompetentnego oficera. Ciągłe po-
mijanie oraz marginalizacja znaczenia przywództwa w wojsku może doprowadzić do niemal nieod-
wracalnych zmian. Szczególnie jeśli zdamy sobie sprawę, że samymi dokumentami doktrynalnymi czy 
regulaminami nie zmienimy mentalności ludzkiej. Zakorzenione poczucie siły wynikające z władzy 
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przypisanej stanowiskom służbowym i stopniom wojskowym jest tylko przejawem władzy formalnej, 
która w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia może okazać się niewystarczająca. To właśnie ofi-
cer, dowódca a zarazem przywódca, jest gwarantem sprawnego i efektywnego wykorzystania potencja-
łu podwładnych. Największym dobrem każdej organizacji powinni być ludzie i kapitał drzemiący w nich, 
a poszczególnymi szczeblami muszą dowodzić najlepsi oficerowie przywódcy.

ABSTRACT
Commanding of the hierarchical organization, which is the army, requires managers at all levels have 
the skills, personality traits and predispositions that ensure effective use of the potential of subordi-
nates and the efficient and effective execution of tasks. This implies an absolute requirement to have 
an appropriate level of expertise and experience, combined with the commitment and determination 
in the pursuit to ensure personal success and, consequently, contributes to the success of the entire 
organization. The requirement of properly educated and prepared executives has special significance 
in the Polish Armed Forces, during organizational and structural changes, should be determinant of 
education officers who will be able to compensate of the quality and level of command much lower 
state of the army. The more numerous army, can afford to officers who are only partially filled defined 
competency requirements. The present state clearly call for the need nearly perfect preparation of 
officers from the very beginning of his education.
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command, leadership, education of officers.
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