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Sytuacja społeczno-zawodowa 
pracowników wojska

Projekt badawczy dotyczący sytuacji społeczno-zawodowej pracow-
ników wojska był kontynuacją systematycznie prowadzonych przez Woj-
skowe Centrum Edukacji Obywatelskiej badań sondażowych na ten temat. 
Badanie terenowe zrealizowano wśród pracowników cywilnych resortu 
obrony narodowej we wrześniu i październiku 2014 r. metodą ankiety au-
dytoryjnej, z wykorzystaniem kwestionariusza do samodzielnego wypeł-
nienia. W trakcie badania terenowego zebrano 632 prawidłowo wypełnio-
ne kwestionariusze ankiet, co pozwoliło na utrzymanie założonego błędu 
statystycznego na poziomie 4%.

Prezentowane wyniki badań przedstawiają poglądy i  oceny respon-
dentów odnoszące się do problematyki związanej z wykonywaniem przez 
nich pracy zawodowej oraz ich funkcjonowaniem w  tak specyficznym 
środowisku pracy, jakim są jednostki wojskowe i inne instytucje resorto-
we. Analizy te można traktować jako wyznacznik ogólnego stanu nastro-
jów panujących w  środowisku pracowników wojska, determinowanych 
nie tylko poprzez aktualną sytuację społeczno-zawodową, lecz także ma-
terialną.

Pracownicy wojska są raczej zadowoleni ze swojej sytuacji zawodowej 
i ogólnie oceniają ją pozytywnie. 

Pojecie „sytuacji zawodowej” jest jednak terminem bardzo obszernym, 
obejmującym zespół wielorakich czynników, charakteryzujących wykony-
wany zawód, takich jak: relacje ze współpracownikami, fizyczne warunki 
wykonywania pracy, sytuację prawną i  formalną oraz wysokość otrzymy-
wanego wynagrodzenia.

Aby zdiagnozować poczucie związku pracowników resortu obrony narodo-
wej z instytucją wojska, zadano im pytania dotyczące tego, czy są dumni z pracy 
w Wojsku Polskim i czy czują się jego częścią. Ankietowani przede wszystkim 
odczuwają dumę z faktu swojego zatrudnienia (72%, z czego 1/3 podkreśla to 
zdecydowanie). Ponad połowa respondentów potwierdza, że czuje się częścią 
Wojska Polskiego.
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Ponad połowa respondentów uważa, że w przyszłości ich sytuacja zawo-
dowa nie ulegnie żadnym zmianom, a co szósty spodziewa się jej pogorsze-
nia. Tylko co dwudziesty oczekuje poprawy warunków swojego zatrudnienia. 
Ponadto co drugi badany uwzględnia możliwość utraty pracy w  wojsku 
z powodu likwidacji jednostek lub redukcji zatrudnienia. 

Większość aspektów swojej sytuacji zawodowej pracownicy wojska oce-
niają pozytywnie, chociaż gorzej niż w 2013 r. Nadal największą satysfakcję 
dają im relacje międzyludzkie (ze współpracownikami, żołnierzami zawodo-
wymi oraz bezpośrednimi przełożonymi). Badani są też zadowoleni z miejsca 
pracy i  zajmowanego stanowiska oraz zgodności obowiązków służbowych 
z posiadanymi zainteresowaniami i kwalifikacjami. Niestety, w porównaniu 
do roku 2013, o połowę zmniejszył się odsetek pozytywnych ocen ogólnej at-
mosfery panującej w środowisku pracy.

Generalnie dobrze oceniana jest organizacja pracy i  jej poszczególne 
elementy, takie jak: przestrzeganie przepisów BHP, określanie zakresu obo-
wiązków, przekazywanie decyzji służbowych i  zabezpieczenie materiałowe 
wykonywanych zadań. Warto zauważyć, że prawie połowa pracowników 
wojska twierdzi, iż regularnie wykonuje zadania spoza swojego zakresu obo-
wiązków. Natomiast tylko nieliczni pracują ponad normatywny czas pracy 
i w większości są za to dodatkowo wynagradzani.

Trzeba podkreślić, że kategorie powiązane z  rozwojem zawodowym, 
to od lat najgorzej oceniane aspekty pracy w wojsku. W  tym roku przy-
było negatywnych ocen dotyczących możliwości awansu i  doskonalenia 
zawodowego (szczególnie wśród najlepiej wykształconych pracowników, 
zatrudnionych na najniższych stanowiskach). W  badanej grupie 3/4  re-
spondentów nie awansowało od momentu rozpoczęcia pracy w obecnym 
miejscu, a  tylko połowa była kierowana na szkolenia w  ciągu ostatnich 
dwóch lat. Jednocześnie ponad połowa ankietowanych pracowników woj-
ska (68%) odczuwa potrzebę doskonalenia swoich umiejętności i poszerza-
nia wiedzy w zakresie przygotowania zawodowego.

Warto dodać, że pracownicy z wykształceniem średnim oraz byli żoł-
nierze zawodowi są najmniej zainteresowani poszerzaniem wiedzy i umie-
jętności. W przeprowadzonych analizach ujawniła się zależność wskazująca 
na to, że wraz ze wzrostem wieku i długości stażu pracy badanych, maleją 
ich potrzeby rozwoju zawodowego.

Ankietowani po raz kolejny pozytywnie, chociaż wyraźnie gorzej niż 
przed rokiem, oceniają zgodność obowiązków służbowych z własnymi kwa-
lifikacjami i zainteresowaniami. Najbardziej pozytywnie wypowiadają się na 
ten temat kierownicy i osoby podległe bezpośrednio żołnierzom zawodowym, 
także wyżej uposażone częściej wypowiadają się pozytywnie. Nie dziwi też 
fakt, że obowiązki służbowe częściej są zgodne z osobistymi zainteresowa-
niami pracowników wojska, będących jednocześnie emerytami wojskowymi 
(wykres 1).



196

Wykres 1. Czy jest Pan(i) zadowolony z możliwości rozwoju zawodowego 
i zakresu obowiązków? (średnie arytmetyczne z ocen)*

Źródło: J. Zauer, Sytuacja społeczno-zawodowa pracowników wojska, WCEO, Warszawa 
2013, 2014; Ł. Kiciński, Sytuacja społeczno-zawodowa pracowników wojska, WCEO, War-
szawa 2012; J. Łatacz, Sytuacja społeczno-zawodowa pracowników wojska, WCEO, War-
szawa 2011; J. Łatacz, Ł. Kiciński, Sytuacja społeczno-zawodowa pracowników wojska, 
WBBS, Warszawa 2010; J. Łatacz, J. Dziedzic, Sytuacja społeczna i zawodowa pracowni-
ków wojska, WBBS, Warszawa 2009.

* Oceny wyrażano na skali od -2 do +2 (gdzie -2 oznaczało „bardzo niezadowolony”, 
a +2 „bardzo zadowolony”).

Największe niezadowolenie wśród pracowników wojska wzbudza wyso-
kość wynagrodzeń i jak widać na wykresie 2, występuje tu tendencja wzro-
stowa. Z  deklaracji badanych wynika, że obecnie średnie wynagrodzenie 
netto wynosi 1821 zł. Jednak połowa ankietowanych nie zarabia więcej niż 
1700 zł „na rękę”, a najczęściej deklarowano kwotę 1600 zł. Swoje rozczaro-
wanie w tym zakresie wyrażają przede wszystkim pracownicy zatrudnieni 
na niższych stanowiskach. Wymiar finansowy ich pracy jest wciąż najmniej 
satysfakcjonującym elementem życia zawodowego. Znacznie częściej swoje 
zadowolenie z  pobieranego obecnie wynagrodzenia wyrażają pracownicy 
wojska, którzy są jednocześnie emerytami wojskowymi.
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Wykres 2. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z wysokości wynagrodzenia? 
(średnie arytmetyczne z ocen)*

Źródło: J. Zauer, Sytuacja społeczno-zawodowa pracowników wojska, WCEO, Warsza-
wa 2013, 2014; Ł. Kiciński, Sytuacja społeczno-zawodowa pracowników wojska, WCEO, 
Warszawa 2012, J. Łatacz, Sytuacja społeczno-zawodowa pracowników wojska, WCEO, 
Warszawa 2011, J. Łatacz, Ł. Kiciński, Sytuacja społeczno-zawodowa pracowników woj-
ska, WBBS, Warszawa 2010; J. Łatacz, J. Dziedzic Sytuacja społeczna i zawodowa pra-
cowników wojska, WBBS, Warszawa 2009.

* Oceny wyrażano na skali od -2 do +2 (gdzie -2 oznaczało „bardzo niezadowolony”, 
a +2 „bardzo zadowolony”).

Niskie wynagrodzenia są główną przyczyną rozważania decyzji o odej-
ściu z pracy w wojsku. W większości dotyczy to osób przed 40 rokiem życia, 
z wykształceniem wyższym i podyplomowym.

Wśród pracowników wojska 15% wykonuje pracę dodatkową. Podejmują 
ją częściej mężczyźni z wykształceniem zawodowym, zatrudnieni w resorcie 
jako pracownicy fizyczni. Wyniki badania nie potwierdziły związku między 
wykonywaniem dodatkowej pracy, a obniżeniem jakości wypełniania obowiąz-
ków służbowych w wojsku. Nie wykazały także, aby wysokość wynagrodzenia 
pracowników wojska wpływała istotnie na ich wkład pracy w realizację obo-
wiązków służbowych.

Stosunki społeczne w miejscu pracy są przez pracowników wojska po-
strzegane pozytywnie.

Ich opinie wskazują, że relacje ze współpracownikami, to jedne z naj-
lepiej ocenianych aspektów pracy zawodowej. Większość respondentów po-
siada dobre relacje z żołnierzami zawodowymi w miejscu pracy. Mogą też 
liczyć na pomoc współpracowników, którzy doceniają ich i szanują bardziej 
niż bezpośredni przełożeni. 



198

Najczęściej wskazywanym przejawem zaburzeń stosunków międzyludz-
kich wśród pracowników wojska jest zazdrość, o której mówi blisko połowa 
ankietowanych.

Wyróżniono dwa najpopularniejsze typy gospodarstw domowych pracow-
ników wojska. Pierwszy, to rodzina dwuosobowa bez dzieci na utrzymaniu. 
Drugi typ rodziny tworzą trzy lub cztery osoby z jednym bądź dwojgiem dzieci.

Pogłębia się niezadowolenie z warunków materialnych własnych gospo-
darstw domowych, na co zasadniczo wpływa niskie wynagrodzenie respon-
dentów, będące głównym źródłem utrzymania.

Z deklaracji badanych wynika, że średni dochód gospodarstwa domowego 
oraz średni dochód przypadający na jedną osobę wzrosły niewiele i wynoszą 
obecnie odpowiednio 4332 zł i 1652 zł, a większości rodzin tylko oszczędny 
tryb życia pozwala zachować płynność finansową. Dodatkowo, ponad 1/3 an-
kietowanych (35%) spodziewa się obniżenia własnego statusu materialnego 
w ciągu najbliższego roku.

Gospodarstwo domowe co czwartego pracownika wojska posiada oszczęd-
ności, najczęściej na poziomie trzymiesięcznych dochodów. Mają one być 
głównie zabezpieczeniem w przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych. 
Zadłużonych jest ponad 2/3 gospodarstw, z  czego ponad 1/3 na kwotę prze-
kraczającą ich roczne dochody. Celem pożyczek jest kupno lub remont domu 
albo mieszkania oraz zakup dóbr trwałego użytku. Należy zwrócić uwagę, że 
przy pomocy kredytów uzupełniane są też braki w budżecie domowym pra-
cowników wojska, ponieważ co piąta rodzina zadłuża się na bieżące wydatki 
konsumpcyjne i spłatę wcześniejszych długów, a co dziesiąta musi pożyczać na 
stałe opłaty. Co czwarte gospodarstwo domowe korzysta z pomocy materialnej 
z zewnątrz, głównie od rodziny lub znajomych.

Opinia na temat opieki zdrowotnej świadczonej pracownikom wojska 
dzieli to środowisko. Tyle samo (po 40%) wyraża zadowolenie i  jego brak. 
Co piąty badany nie ma zdania. Większość badanych korzysta z pomocy le-
karzy specjalistów, zwłaszcza stomatologów, w ramach niepublicznej opieki 
medycznej. Jest to duże obciążenie finansowe dla respondentów i nierzadko 
brak pieniędzy zmusza ich do rezygnacji z tego typu usług. 

W  obszarze opieki zdrowotnej ankietowani oczekują od pracodawcy 
zwiększenia zakresu i częstości badań profilaktycznych przeprowadzanych 
w ramach okresowej kontroli zdrowia pracownika, zapewnienia opieki leka-
rzy specjalistów, w tym szczególnie dentystów albo stworzenia im możliwości 
leczenia w ramach abonamentu medycznego.

Pracownicy wojska deklarują, że mają niewiele czasu wolnego lub nie po-
siadają go wcale. W większości preferują bierny styl wypoczywania, najczę-
ściej w domu lub u rodziny. Jeżeli dysponują funduszami, to sami organizują 
sobie wypoczynek w kraju. 

Zaprezentowane tu wyniki badania sondażowego na temat sytuacji spo-
łeczno-zawodowej pracowników wojska świadczą niestety o pesymistycznych 
nastrojach respondentów, którzy wyrażali głębokie niezadowolenie, szczegól-
nie w kwestii własnej sytuacji materialnej. Jednocześnie daje się zauważyć 
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kilka aspektów ocenianych bardziej pozytywnie. Ankietowani mają silne po-
czucie więzi z  instytucją wojska, co potwierdza ich poczucie dumy z pracy 
w Wojsku Polskim i fakt, że czują się jego częścią.

Podsumowując, warto podkreślić najważniejsze wnioski wynikające 
z rozkładu opinii respondentów, świadczące o tym, że:

• należy spodziewać się negatywnych konsekwencji wpływu wysokości 
wynagrodzeń pracowników wojska na zabezpieczenie zatrudnienia, 
zwłaszcza na stanowiskach specjalistycznych. Z powodu niskich pensji 
i kilkuletniego braku podwyżek respondenci coraz częściej rozważają 
porzucenie pracy w resorcie obrony narodowej. Trend ten jest widoczny 
zwłaszcza wśród młodych specjalistów z wyższym i podyplomowym 
wykształceniem, a  także fachowców zatrudnionych na stanowiskach 
fizycznych, którzy jednocześnie wykazują największą zaradność i naj-
częściej podejmują pracę dodatkową.

• wymagane są zmiany w systemie rozwoju zawodowego pracowników 
wojska, zwłaszcza w  zakresie poszerzania ich kompetencji i  stwa-
rzania możliwości awansu. Zmiany te powinny szczególnie dotyczyć 
najmłodszych i najlepiej wykształconych osób, które przy braku per-
spektyw, po zdobyciu doświadczenia zawodowego, mogą odchodzić 
z pracy w wojsku.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że wraz ze wzrostem wieku i długości sta-
żu pracy badanych, maleją ich potrzeby rozwoju zawodowego, a pracownicy 
z wykształceniem średnim oraz byli żołnierze zawodowi są najmniej zaintere-
sowani poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności. Aby temu przeciwdziałać, 
należy dążyć do dynamizacji szkoleń, uelastycznienia struktur zatrudnienia 
oraz urealnienia zakresu obowiązków, tak aby były one dostosowane do kwali-
fikacji i zainteresowań pracowników szeregowych. Pozwoli to na lepsze wyko-
rzystanie potencjału tych ludzi i poprawi ich nastawienie do pracy:

• badania okresowe w  ramach medycyny pracy powinny być prowa-
dzone częściej i w większym zakresie. Odpowiadając na oczekiwania 
pracowników, należy rozważyć możliwość polepszenia dostępu do le-
karzy specjalistów, a zwłaszcza stomatologów oraz przemyśleć stwo-
rzenie systemu podstawowej opieki zdrowotnej na wzór abonamentów 
medycznych funkcjonujących na cywilnym rynku pracy.

• warto także rozważyć możliwość wspierania pracowników wojska 
w aktywnym spędzaniu czasu wolnego i zabezpieczaniu właściwego 
wypoczynku oraz regeneracji, poprzez edukację i organizację różnych 
form rekreacji.


