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Wybrane aspekty służby wojskowej 
w kontekście zmian strukturalnych 
Sił Zbrojnych RP

Przedmiotem analizy były opinie żołnierzy dotyczące następujących pro-
blemów badawczych: poziomu satysfakcji zawodowej żołnierzy, rozwoju za-
wodowego żołnierzy, wpływu wprowadzonego Nowego Systemu Kierowania 
i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP na warunki służby oraz zainteresowanie 
służbą w Narodowych Siłach Rezerwowych. Badanie przeprowadzono na loso-
wej próbie populacji ogólnej żołnierzy Sił Zbrojnych RP metodami ilościowymi 
z wykorzystaniem anonimowej ankiety audytoryjnej.

Poziom satysfakcji i rozwój zawodowy

Najwyżej ocenianym aspektem wykonywania zawodu żołnierza jest ak-
tywność fizyczna i sportowa. Szczególnie niekorzystnie wyróżniają się dostęp 
do nowoczesnej techniki (nie satysfakcjonuje aż co drugiego respondenta) 
i poczucie stabilności miejsca pracy.

W  odniesieniu do zmian legislacyjnych, które zaczęły obowiązywać 
w  roku przeprowadzania badania, daje się zauważyć, że mniej więcej tyle 
samo jest zmian skutkujących dla żołnierzy raczej pozytywnie, co i  zmian 
skutkujących raczej negatywnie. 

Większość żołnierzy planuje długoletnią służbę wojskową. Znaczna część 
respondentów wymieniła powody, których ewentualne pojawienie się prawdo-
podobnie spowoduje podjęcie przez nich decyzji o wcześniejszym niż aktualnie 
planowanym odejściu ze służby. Do dalszego pełnienia służby żołnierzy mo-
tywują przede wszystkim dobra ekonomiczne. Do nich należy zaliczyć kwe-
stie finansowe i emeryturę wojskową. Dla blisko jednej trzeciej żołnierzy bar-
dzo ważne okazują się motywy patriotyczne oraz przyjazna atmosfera pracy 
w miejscu służby. W dalszej kolejności żołnierze wskazują na trudną sytuację 
na cywilnym rynku pracy, zamiłowanie do wojska i  możliwość otrzymania 
mieszkania służbowego.
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Badanie ukazało, jak w siłach zbrojnych postrzegane jest podejście do 
obowiązków służbowych poszczególnych korpusów osobowych. Uogól-
niając, można stwierdzić, że najczęściej nisko oceniane są postawy szere-
gowych zawodowych, a korzystnie wyróżniają się postawy podoficerów 
zawodowych.

Zdecydowana większość żołnierzy odczuwa potrzebę podnoszenia swoich 
kwalifikacji zawodowych. Najczęściej wskazywano potrzebę rozwijania kom-
petencji w zakresie: wiedzy specjalistycznej związanej z zajmowanym stanowi-
skiem służbowym, znajomości języka angielskiego oraz wiedzy i umiejętności 
technicznych. W badaniu podjęto się oszacowania zapotrzebowania na różne 
formy doskonalenia zawodowego. 

Percepcja skutków zmiany systemu kierowania 
i dowodzenia

Spostrzegane przez żołnierzy skutki wprowadzenia Nowego Systemu 
Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP na sytuację w wojsku son-
dowano poprzez zastosowanie dwóch modeli badawczych. Po pierwsze, 
bezpośrednio pytano żołnierzy o ocenę skutków zmian systemu. Po drugie, 
dążono do uzyskania informacji o zauważalnych przez żołnierzy skutkach 
zmiany systemu w sposób pośredni – porównano jak żołnierze oceniali róż-
ne aspekty sytuacji w wojsku przed i po zmianie systemu kierowania i do-
wodzenia. 

Z odpowiedzi na bezpośrednie pytania o skutki zmian systemu wynika, 
że żołnierze najczęściej nie zauważają wpływu wprowadzenia Nowego Sys-
temu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP na sytuację w wojsku. 
Tendencja do pozytywnego oceniania skutków występuje w odniesieniu do: 
uzbrojenia, dyscypliny w wojsku oraz wyposażenia technicznego. Opinie ne-
gatywne charakterystyczne są zaś dla 11 pozostałych ocenianych aspektów, 
w szczególności zagadnień związanych z sytuacją zawodową żołnierzy oraz 
procesem dowodzenia (jednak skutki tego aspektu dość często oceniano też 
pozytywnie).

Częściej zauważany jest wpływ zmiany systemu na różne aspekty funk-
cjonowania macierzystych jednostek wojskowych. W  przypadku ocenia-
nia niemal każdego z analizowanych aspektów opinie pozytywne dominują 
nad negatywnymi (za wyjątkiem kwestii zabezpieczenia materiałowo-tech-
nicznego procesu szkolenia). Najczęściej korzystny wpływ wskazywany był 
w odniesieniu do gotowości bojowej, jakości wykonywanych przez jednostkę/
instytucję zadań oraz sprawności dowodzenia. Jednak obok pozytywnych 
opinii często pojawiało się wiele opinii negatywnych.

Zadaniem żołnierzy była też ocena ogólnego bilansu zysków i strat wyni-
kającego z wprowadzenia Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami 
Zbrojnymi RP (wykres 1). 
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Wykres 1. Jaki jest, Pan(i) zdaniem, ogólny bilans zysków i strat wynikający 
z wprowadzania Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia 
Siłami Zbrojnymi RP dla:

Uogólniając, można mówić o  dużym rozwarstwieniu opinii (znaczny 
odsetek pozytywnych jak i negatywnych) na temat skutków wprowadzenia 
Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Daje się 
przy tym zauważyć, że nie wszyscy żołnierze mają wystarczającą wiedzę 
na temat istoty tego systemu i  w  związku z  tym zbierając o  nim opinie, 
warto wyodrębnić poglądy oficerów jako szczególnie wartościowe w tym 
zakresie.

Niniejsze badanie ukierunkowane było na poznanie poglądów populacji 
ogólnej żołnierzy. W  sprawozdaniu z  badań przedstawiono wyniki analiz 
opinii oficerów, jednak należy je traktować jako szacunkowe, gdyż trzeba 
uwzględnić większy niż dla populacji ogólnej maksymalny błąd pomiaru 
(wynosi on 7,5%, podczas gdy dla populacji ogólnej – 4%). Oficerowie infor-
mujący o zauważeniu skutków zmian systemu dowodzenia częściej relacjo-
nują negatywny ich skutek.

Cyklicznie, co pół roku, przeprowadzany jest Generalny Sondaż Na-
strojów. Analizie poddano wyniki badań przeprowadzonych jesienią 2013 r., 
wiosną 2014 r. oraz jesienią 2014 r.1 Chociaż z tego porównania wynika, że 
żołnierze nie zmienili w  tym czasie swoich opinii, to wyodrębnienie opinii 
oficerów sugeruje, że w  przeciągu roku polepszyło się wyposażenie oraz 
materiałowe zabezpieczenie szkolenia w  jednostce wojskowej2, a  także na-
stąpiła poprawa działalności służb zabezpieczających funkcjonowanie jed-
nostki wojskowej3. Ocena poglądów oficerów jest jednak z  jednej strony 

1 Poddano analizie dane zebrane w ramach realizacji tematów będących podstawą sprawozdań: M. Iwanek, 
Generalny Sondaż Nastrojów. Żołnierze zawodowi – jesień 2013, WCEO, Warszawa 2014; M. Iwanek, Gene-
ralny Sondaż Nastrojów. Żołnierze zawodowi – wiosna 2014, WCEO, Warszawa 2014.
2 H=7,00; p=0,030.
3 H=11,25; p=0,004.
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obarczona dużym błędem pomiaru, z drugiej zaś wyniki uwypukliły, że wy-
krytych tendencji nie można automatycznie traktować jako skutków zmiany 
systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi – w międzyczasie mogły 
zdarzyć się inne rzeczy tym skutkujące.

W następstwie zastosowania dwóch modeli badawczych widać, że cho-
ciaż oficerowie pytani o skutki zmiany tego systemu często informują o wyni-
kłych trudnościach, to z porównania ocen różnych aspektów funkcjonowania 
jednostki wojskowej nie wynika, że po wprowadzeniu nowego systemu doszło 
do pogorszenia sytuacji. Widoczne są zaś pewne pozytywne zmiany, które 
zaszły w ciągu ostatniego roku. Należy więc uznać, że żołnierze faktycznie 
doświadczają trudności w wykonywaniu zadań, jednak dotyczą one bardzo 
szczegółowych kwestii.

Zainteresowanie służbą w Narodowych Siłach Rezerwowych

W  myśl ustawy o  powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej4, podstawowy trzon Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) powinni 
stanowić żołnierze po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz do-
tychczasowi żołnierze rezerwy. 

Wyniki ukazały, że respondenci nisko oceniają poziom wyszkolenia woj-
skowego żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Wśród ankietowanych do-
minuje pogląd, że stanowią oni niewielkie wsparcie dla obronności państwa 
i jeszcze mniejsze dla jednostki, w której pełnią służbę. Zdecydowana więk-
szość żołnierzy zawodowych nie chce wiązać swojej przyszłości z Narodo-
wymi Siłami Rezerwowymi. Zainteresowaniu służbą w NSR sprzyja młodszy 
wiek żołnierza. 

4 Służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych normuje ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) oraz inne akty 
prawne.


