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zastępca kierownika w Wojskowym Biurze Badań Społecznych 
Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej

Ocena przygotowania zawodowego oficerów 
na pierwszym stanowisku służbowym 
do służby poza granicami kraju

W systemie szkolnictwa wojskowego funkcjonują dwa modele przygotowa-
nia przyszłych kadr oficerskich. Pierwszy obejmuje absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych, którzy kształceni są jako kandydaci na żołnierzy zawodowych 
w uczelniach wojskowych (Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Mary-
narki Wojennej, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych oraz Wyższa Szkoła 
Oficerska Wojsk Sił Powietrznych). 

W drugim modelu nabór na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej pro-
wadzony jest spośród1:

• absolwentów szkół wyższych mających dyplom ukończenia studiów 
wyższych, niebędących żołnierzami zawodowymi

• podoficerów zawodowych mających dyplom ukończenia studiów wyż-
szych na kierunkach i w specjalnościach przydatnych w określonym 
korpusie osobowym albo posiadających dyplom ukończenia studiów 
wyższych i kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej 
w określonym korpusie osobowym

• absolwentów krajowych uczelni medycznych. 
Wojskowe Biuro Badań Społecznych Wojskowego Centrum Edukacji Oby-

watelskiej od kilkunastu lat2 realizuje badania w zakresie diagnozy przygoto-
wania zawodowego oficerów. W  ostatnim czasie poświęcone są one przygo-
towaniu zawodowemu oficerów pełniących służbę na pierwszym stanowisku 
służbowym3. W  2012 roku podjęto się realizacji badań wśród ówczesnych

1 <http://www.bip.mon.gov.pl/pliki/file/PRAWO_inne/Decyzja_w_sprawie_naboru_2013.
pdf>, (dostęp 11.12.2013).
2 A. Orzyłowska, Przygotowanie zawodowe podoficerów zawodowych dla potrzeb Sił 
Zbrojnych RP, sprawozdanie z badań WBBS, Warszawa 2005; M. Kloczkowski. Przygoto-
wanie zawodowe oficerów i  podoficerów, sprawozdanie z  badań WBBS, Warszawa 2007; 
M. Sińczuch, Ocena jakości kształcenia w uczelniach wojskowych w opinii podchorążych, 
sprawozdanie z badań WBBS, Warszawa 2008.
3 M. Baran-Wojtachnio, Ocena jakości kształcenia i szkolenia wojskowego, sprawozdanie 
z badań WBBS, WCEO Warszawa 2011; M. Baran-Wojtachnio, Ocena przygotowania zawo-
dowego żołnierzy WP, sprawozdanie z badań WBBS, WCEO Warszawa 2012.
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absolwentów uczelni wojskowych i  studium oficerskiego (na kilka dni przed 
promocją na pierwszy stopień oficerski), które w tej samej grupie powtórzono 
w 2013 roku, kiedy żołnierze ci pełnili już obowiązki na pierwszym stanowisku 
służbowym. W badaniach tych uczestniczyli również bezpośredni przełożeni 
wspomnianych absolwentów, którzy z własnej perspektywy oceniali przygo-
towanie do służby młodych oficerów. Były to badania wieloaspektowe, diagno-
zujące między innymi: motywy wyboru zawodu wojskowego, katalog cech, 
wiedzy i umiejętności szczególnie ważnych w służbie oficera WP, użyteczność 
wiedzy wyniesionej ze studiów wojskowych/studium oficerskiego oraz ocenę 
przygotowania zawodowego ze wskazaniem obszarów deficytowych.

W poniższym materiale przedstawiono wnioski dotyczące przygotowa-
nia oficerów do służby wojskowej poza granicami kraju, które pochodzą ze 
wskazanych badań WBBS. Należy zwrócić uwagę, że prezentowane dane 
dotyczą wąskiej, wybranej grupy żołnierzy, absolwentów uczelni wojsko-
wych oraz studium oficerskiego z 2012 roku4, którzy dokonywali samooce-
ny przygotowania zawodowego z  perspektywy rocznych doświadczeń na 
pierwszym stanowisku służbowym. Trzeba mieć świadomość, że byli to żoł-
nierze bez doświadczenia udziału w  misjach poza granicami kraju, a  ich 
przygotowanie do wykonywania zawodu wyniesione zostało wyłącznie ze 
studiów wojskowych, nauki w studium oficerskim. Jak wynika z przytoczo-
nych badań, żołnierze ci nie wynieśli również zbyt bogatej praktyki z po-
bytu w jednostkach wojskowych w okresie szkolenia specjalistycznego. Są 
specyficzną grupą żołnierzy, bo jako dowódcy plutonów powinni liczyć się 
z możliwością dowodzenia podczas misji poza granicami kraju. Wydaje się 
zatem, że syntetyczna analiza przygotowania zawodowego do służby poza 
granicami kraju w tej grupie żołnierzy jest uzasadniona.

W poniższym tekście rozwinięte zostaną następujące tezy: ocena systemu 
szkolenia kandydatów do korpusu oficerskiego, służbowa użyteczność wie-
dzy wyniesionej ze studiów oraz ogólna ocena przygotowania zawodowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem przygotowania do służby poza granicami kraju.

Ocena systemu szkolenia kandydatów 
do korpusu oficerskiego

Eksplikowany wyżej system szkolenia kandydatów do korpusu oficerskie-
go jest w ocenie ponad połowy ankietowanych absolwentów raczej lub zdecy-
dowanie właściwy. Dość często wyrażano jednak opinię przeciwną. Niemal 
identyczne zdanie w tej kwestii mieli bezpośredni przełożeni (wykres 1).

4 W badaniach udział wzięło 317 absolwentów z 2012 roku – oficerów młodszych, co stano-
wiło 50% populacji tych żołnierzy.
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Wykres 1. Odpowiedź na pytanie: „Czy, Pana(i) zdaniem, system szkolenia 
kandydatów do korpusu oficerskiego jest właściwy, czy też 
niewłaściwy?” 

Jednym z najbardziej skrytykowanych, w swobodnie formułowanych wypo-
wiedziach badanych, elementów szkolenia był jego program, postrzegany jako 
przestarzały, nieaktualny, nieodpowiadający realiom służby. Ankietowani pod-
kreślali znaczenie przekazywania młodym adeptom służby wojskowej doświad-
czeń żołnierzy wynikających z udziału w misjach poza granicami kraju. Jeden 
z nich określił to: System szkolenia oparty jest na anachronicznym modelu do-
stosowanym do realiów służby zasadniczej; Stosowanie aktualnych rozwiązań, 
procedur i doświadczeń z misji – nikłe; Uważam, że system szkolenia nie do koń-
ca przygotowuje do realnej służby. Ogranicza się do książek, które często mają 
swoje lata i nie oddają aktualnej sytuacji panującej w jednostkach wojskowych 
i całym wojsku; Należy uaktualnić system nauczania pod względem merytorycz-
nym. W tym celu dobrym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie odpowiedniej ka-
dry dydaktycznej przeszkolonej w nowych strukturach, systemach.

W wypowiedziach respondentów pojawiał się również problem zbyt małej 
w stosunku do potrzeb liczby godzin języka angielskiego.

Kwestia programu szkolenia pojawiła się również w kontekście analizy 
praktycznego wykorzystania wiedzy przekazywanej podczas studiów woj-
skowych/nauki w studium oficerskim. 

Z danych wynika, że respondenci najczęściej korzystają z wiedzy stricte 
wojskowej. W  bardzo małym stopniu użyteczna jest dla nich historia sztuki 
wojennej czy też wiedza humanistyczna (na wykresie 2 zestawiono sumę kate-
gorii „zdecydowanie tak” i „raczej tak” oraz „zdecydowanie nie” i „raczej nie”).

Istotnym zagadnieniem w kontekście oceny przygotowania zawodowe-
go jest określenie cech, wiedzy i umiejętności szczególnie ważnych w służ-
bie oficera WP. Respondenci zwrócili uwagę na pięć płaszczyzn, z których 
najistotniejszą jest umiejętność dowodzenia. Ważna w  służbie oficera jest 
również odporność psychiczna i  wiedza specjalistyczna związana z  zaj-
mowanym stanowiskiem służbowym. Równie często zwracano uwagę na
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sprawność fizyczną. Pośród umiejętności szczególnie ważnych w służbie ofi-
cera WP znalazły się też składowe kompetencji społecznych5, takie jak umie-
jętność budowania zespołu oraz motywowania podwładnych do działania. 

Wykres 2. Użyteczność wiedzy wyniesionej ze studiów wojskowych/studium 
oficerskiego

5 Naukowe definicje kompetencji społecznych najczęściej akcentują dwie ich funkcje – na-
wiązanie i  utrzymywanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, zaspokajających 
potrzeby aprobaty, akceptacji, przynależności oraz realizowanie własnych celów dzięki wy-
wieraniu wpływu na innych [w:] A. Matczak, K. Martowska, Profil kompetencji społecznych. 
Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 
Warszawa 2013, s. 6.
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Mniej ważne wydają się inne elementy kompetencji społecznych: umiejętność 
oceny podwładnych, rozpoznawania wśród nich struktur nieformalnych i zjawisk 
patologicznych, umiejętność rozwiązywania konfliktów. Respondenci stosunko-
wo rzadko wskazywali, że znajomość procedur NATO, przygotowanie do służby 
poza granicami kraju są ważne w służbie oficera WP. Zaledwie 9% ankietowa-
nych absolwentów z 2012 r. i 5% ich przełożonych oceniło, że jest to służbowo 
użyteczna wiedza. Można przypuszczać, że perspektywa służby poza granicami 
kraju jest dla nich zbyt odległa i nie przywiązują do niej zbyt dużej wagi.

Podobnie służbę oficera WP postrzegają ich bezpośredni przełożeni, choć 
częściej dostrzegają znaczenie wiedzy ogólnowojskowej i umiejętności oceny 
podwładnych. Absolwenci z kolei, częściej niż ich przełożeni, podkreślali zna-
czenie umiejętności psychofizycznych i znajomości języka angielskiego – pod-
stawowego kanału informacyjnego podczas misji zaganicznych (wykres 3).

Wykres 3. Odpowiedź na pytanie: „Proszę określić, na podstawie własnego 
doświadczenia, jaka wiedza i umiejętności są szczególnie ważne 
w służbie oficera WP?” 

Respondenci mieli możliwość wyboru maksymalnie 5 z 15 odpowiedzi. Dane nie sumują 
się do 100%.
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Samoocena przygotowania zawodowego

Ogólna samoocena przygotowania zawodowego sytuuje się na wyso-
kim poziomie. Z danych wynika, że 79% respondentów dobrze oceniło siebie 
w tym zakresie, a pozostałe 21% – źle. Na podobnie wysokim poziomie przy-
gotowanie zawodowe absolwentów ocenili ich bezpośredni przełożeni, przy 
czym pozytywne noty częściej otrzymywali absolwenci uczelni wojskowych 
niż studium oficerskiego (wykres 4).

Wykres 4. Ocena przygotowania zawodowego absolwentów z 2012 roku 
w poszczególnych grupach respondentów 

Odwołując się do danych z 2012 roku6, należy podkreślić, że samoocena 
badanych w zakresie przygotowania zawodowego wyraźnie wzrosła (wykres 
5). W badaniu przeprowadzonym wśród żołnierzy o rocznym stażu służby, na-
stąpił wzrost pozytywnych ocen o 18%. Największy przyrost ocen pozytyw-
nych wystąpił w grupie absolwentów Akademii Marynarki Wojennej (+40%) 
oraz Studium Oficerskiego SP (+30%).

6  M. Baran-Wojtachnio, Ocena przygotowania zawodowego żołnierzy WP, sprawozdanie 
z badań WBBS, WCEO Warszawa 2012.
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Wykres 5. Analiza porównawcza twierdzących odpowiedzi na pytanie: „Czy, 
ogólnie rzecz biorąc, czuje się Pan(i) dobrze przygotowany(a) do 
wykonywania zadań służbowych?”

Wykres przedstawia łączny rozkład kategorii „zdecydowanie tak” i „raczej tak”. W ana-
lizie danych z 2012 roku wyłączono kategorię „trudno powiedzieć” – 5%.

Szczegółowa analiza wybranych aspektów przygotowania zawodowe-
go wskazuje, że średnie oceny oscylują między oceną dostateczną a oceną 
dobrą lub nawet – w przypadku sprawności fizycznej i odporności na stres 
– oceną dobrą z plusem. Najgorzej jednak wypadło przygotowanie do służby 
poza granicami kraju (znajomość procedur NATO). 

Zestawienie porównawcze (tabela 1) ilustruje podobny sposób oceniania 
poszczególnych elementów przygotowania, z tą uwagą, że tegoroczne wyniki 
są nieznacznie lepsze od uzyskanych w 2012 roku. W bieżącym badaniu włą-
czono rozszerzoną wersję zagadnień związanych z kompetencjami społecz-
nymi, których ocena sytuuje się w środku analizowanej stawki.

Trzeba podkreślić, że samoocena badanych w  zakresie cech, wiedzy 
i umiejętności, uznanych przez nich jako szczególnie ważne w służbie oficera 
WP7, jest stosunkowo dobra. 

Bezpośredni przełożeni bardzo podobnie oceniają poszczególne aspek-
ty przygotowania zawodowego swoich podwładnych, są jednak bardziej 
krytyczni względem nich. Generalnie, wyżej cenią absolwentów uczelni 
wojskowych niż studium oficerskiego. Najlepiej postrzegają przygotowanie 

7 Są to: sprawność fizyczna, odporność psychiczna, umiejętność budowania zespołu, 
umiejętność motywowania podwładnych do działania, dowodzenie oraz wiedza specjali-
styczna związana z zajmowanym stanowiskiem 
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Tabela 1. Średnie oceny poszczególnych aspektów przygotowania 
zawodowego w perspektywie porównawczej 
(skala od 2 – niedostatecznie do 5 – bardzo dobrze)

Oceniane aspekty
Lata

2012 2013 

Sprawność fizyczna 4,4 4,6

Odporność psychiczna 4,4 4,5

Znajomość języka angielskiego 4,0 4,2

Wiedza ogólnowojskowa (regulaminy) 3,8 4,1

Umiejętność budowania zespołu brak danych 4,1

Umiejętność motywowania podwładnych
do działania

brak danych 4,1

Dowodzenie 3,7 4,0

Umiejętność oceny podwładnych brak danych 4,0

Umiejętność rozwiązywania konfliktów
wśród podwładnych

brak danych 4,0

Wiedza specjalistyczna związana 
z zajmowanym stanowiskiem

3,5 3,9

Obsługa sprzętu 3,4 3,9

Umiejętność rozpoznawania struktur
nieformalnych i zjawisk patologicznych
wśród podwładnych

brak danych 3,7

Organizowanie działalności
szkoleniowo-wychowawczej

3,5 3,6

Gospodarowanie mieniem wojskowym 3,2 3,4

Znajomość procedur NATO, przygotowanie
do służby poza granicami kraju

2,9 3,2

w  zakresie sprawności fizycznej oraz znajomości języka angielskiego. Na 
ostatnim miejscu w  hierarchii uplasowała się znajomość procedur NATO, 
przygotowanie do służby poza granicami kraju (tabela 2).

Trzy czynniki były najczęściej wskazywane jako przyczyny negatywnej 
samooceny badanych w  zakresie przygotowania zawodowego. Pierwszym 
z nich była zbyt mała liczba zajęć praktycznych (szkoleń specjalistycznych) 
realizowanych na studiach/w  studium (77% wskazań, dla N=61)8. Drugim

8 Respondenci mieli możliwość wyboru maksymalnie trzech odpowiedzi z dziewięciu za-
proponowanych. Dane nie sumują się do 100%. Podstawą procentowania jest liczba żołnie-
rzy, którzy w odpowiedzi na pytanie: „Czy, ogólnie rzecz biorąc, czuje się Pan(i) dobrze przy-
gotowany(a) do wykonywania zadań służbowych?”, wybrali kategorię „zdecydowanie nie” 
oraz „raczej nie”, N = 61.
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był przestarzały program studiów wojskowych/studium oficerskiego (60%), 
a trzecim – praktyki w jednostkach wojskowych (45%) niespełniające swego 
zadania. Wymienione wyżej czynniki zdeklasowały pozostałe, wskazywane 
znacznie rzadziej: praca na innym sprzęcie w trakcie szkolenia i w czasie 
obecnie wykonywanych obowiązków (36%), wyznaczenie na stanowisko 
niezgodne z kwalifikacjami (27%) oraz niski poziom nauczania na studiach 
wojskowych/w  studium oficerskim (25%). Dane wskazują, że znaczenia 
w tym względzie nie miało zaangażowanie badanych w procesie szkolenia 
(2%), czy też brak oczekiwanych cech psychofizycznych (1%).

Tabela 2. „Jak ocenia Pan(i) przygotowanie zawodowe podległych Panu(i) 
oficerów po studiach wojskowych lub oficerów po studium oficerskim 
w zakresie:” (skala od 2 – niedostatecznie do 5 – bardzo dobrze)

Oficerowie
po studiach
wojskowych

(N=100)

Oficerowie
po studium
oficerskim

(N=63)

Dowodzenia 3,6 3,3

Wiedzy specjalistycznej związanej 
z zajmowanym stanowiskiem

3,5 3,2

Wiedzy ogólnowojskowej (regulaminy) 3,9 3,5

Organizowania działalności 
szkoleniowo-wychowawczej

3,4 3,1

Gospodarowania mieniem wojskowym 3,3 3,3

Znajomości języka angielskiego 4,4 3,9

Umiejętności oceny podwładnych 3,6 3,4

Umiejętności budowania zespołu 3,7 3,4

Umiejętności motywowania podwładnych 
do działania

3,6 3,4

Umiejętność rozwiązywania konfliktów 
wśród podwładnych

3,6 3,3

Umiejętności rozpoznawania struktur 
nieformalnych i zjawisk patologicznych 
wśród podwładnych 

3,4 3,3

Znajomości procedur NATO, przygotowania 
do służby poza granicami kraju

3,1 2,7

Obsługi sprzętu 3,6 3,2

Sprawności fizycznej 4,5 4,0

Odporności psychicznej 3,9 3,6
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Uwaga przełożonych skierowana jest przede wszystkim na zbyt małą 
liczbę zajęć praktycznych (szkoleń specjalistycznych). W  przypadku absol-
wentów studium oficerskiego dość często pojawiała się kwestia wyznaczania 
na stanowisko niezgodne z kwalifikacjami (tabela 3). 

Tabela 3. „Jeśli uważa Pan(i), że podlegli Panu(i) oficerowie nie są dość 
dobrze przygotowani do wykonywania obowiązków służbowych, 
proszę określić, z czego to, Pana(i) zdaniem, wynika?”

Oficerowie
po studiach 
wojskowych

(N=100)

Oficerowie 
po studium 
oficerskim

(N=63)

Wyznaczenie na stanowisko niezgodnie 
z kwalifikacjami 15% 30%

Przestarzały program studiów 
wojskowych/studium oficerskiego 22% 27%

Niski poziom nauczania na studiach 
wojskowych/w studium oficerskim 13% 27%

Za mało zajęć praktycznych 
(szkoleń specjalistycznych) 
na studiach/w studium oficerskim

50% 54%

Praca na innym sprzęcie w trakcie szkolenia 
i w trakcie obecnie wykonywanych 
obowiązków 

28% 36%

Praktyki w trakcie szkolenia (w jednostkach) 
nie spełniają swojej roli 27% 24%

Niski poziom zaangażowania w trakcie
szkolenia 13% 13%

Nie posiadają oczekiwanych cech 
psychofizycznych 15% 21%

Respondenci mieli możliwość wyboru maksymalnie trzech odpowiedzi 
spośród zaproponowanych. Dane nie sumują się do 100%.

Z  deklaracji badanych wynika niemal powszechna (łącznie 93%, w  tym 
„zdecydowanie tak” – 66%, „raczej tak” – 27%) potrzeba doskonalenia umiejęt-
ności i poszerzania wiedzy z zakresu przygotowania zawodowego. Konieczność 
taką dostrzegają również bezpośredni przełożeni ankietowanych absolwentów9.

Respondenci zainteresowani dalszym doskonaleniem zawodowym10 widzą 
potrzebę pogłębiania głównie wiedzy specjalistycznej związanej z zajmowanym 
stanowiskiem służbowym (71% wskazań) oraz pogłębiania znajomości języka

9 W stosunku do absolwentów studiów wojskowych (90%, N = 100) i studium oficerskiego 
(90%, N = 63).
10 Respondenci mieli możliwość wyboru maksymalnie 5 odpowiedzi z 15 zaproponowanych. 
Dane nie sumują się do 100%. Podstawą procentowania jest liczba żołnierzy, którzy w odpo-
wiedzi na pytanie: „Czy odczuwa Pan(i) potrzebę doskonalenia swoich umiejętności i posze-
rzania wiedzy z  zakresu przygotowania zawodowego?”, wybrali kategorię „zdecydowanie 
tak” oraz „raczej tak”, N=91.
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angielskiego (60% wskazań). Obszarem deficytowym jest również znajomość 
procedur NATO, przygotowanie do misji zagranicznych (52%). Rzadko w polu 
zainteresowania badanych pojawia się konieczność doskonalenia w zakresie 
kompetencji społecznych. 

Zdanie przełożonych w tej sprawie jest podobne. Główny nacisk kładą 
na szkolenie w zakresie wiedzy specjalistycznej. Konieczność doszkalania 
podwładnych dostrzegają również w zakresie dowodzenia, gospodarowania 
mieniem wojskowym oraz obsługi sprzętu. W najmniejszym stopniu dotyczy 
to doskonalenia sprawności fizycznej, najwyżej przez nich ocenionej wśród 
wybranych aspektów przygotowania zawodowego. Konieczność poszerza-
nia wiedzy z zakresu znajomości procedur NATO dostrzega w przypadku 
absolwentów studiów wojskowych 30% przełożonych oraz w  stosunku do 
absolwentów studium oficerskiego 19% przełożonych.

Wyniki przeprowadzonych badań kreślą pozytywny obraz przygotowa-
nia zawodowego absolwentów z 2012 roku. Trzeba podkreślić, że doświad-
czenia służby w  jednostkach wojskowych pozytywnie wpływają na samo-
ocenę przygotowania zawodowego. Obszarem wiedzy zdiagnozowanym 
jako deficytowy jest znajomość procedur NATO, przygotowanie do służby 
poza granicami kraju. 
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