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Kompetencje stały się przedmiotem szczególnej wagi we współcze-
snym zarządzaniu. Zagadnienia identyfikacji i kształtowania pożądanych 
kompetencji na poziomie organizacji jako całości, w odniesieniu do po-
szczególnych stanowisk pracy zarówno w wymiarze operacyjnym, taktycz-
nym, jak i strategicznym oraz w odniesieniu do poszczególnych pracowni-
ków są złożone i wieloaspektowe. W związku z tym określenie modelu 
kompetencji jest kluczowym elementem strategicznego zarządzania zaso-
bami ludzkimi w organizacji1. 

Ze względu na indywidualny charakter systemów zarządzania opar-
tych na koncepcji kompetencji w literaturze przedmiotu odnajdujemy wiele 
różnorodnych definicji terminu kompetencje. Pod pojęciem kompetencji 
można rozumieć zbiór wiedzy, umiejętności i cech, które pozwalają sku-
tecznie wykonywać zadania oraz efektywnie osiągać cele na danym sta-
nowisku pracy, a także w kontekście strategicznych celów organizacji oraz 
motywacji do działania. Tak zdefiniowane kompetencje mogą być odno-
szone zarówno do stanowiska pracy jak i do osoby wykonującej pracę na 
tym stanowisku2. W literaturze można znaleźć dwa podejścia do definio-
wania pojęcia kompetencji. Tłumaczone na język polski w ten sam sposób 
- jako kompetencje, w studiach autorów odnoszą się do dwóch zakresów: 
termin competence – to ujęcie funkcjonalne, odnosi się do umiejętności 
osiągania minimalnych standardów ustalonych celów, oraz competency – 
ujęcie behawioralne, odnosi się do zachowań pracownika, które umożliwia-
ją mu osiąganie wysokiej wydajności pracy3. Ponadto można zauważyć 

                                                 
1 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków, 2006, s. 186. 
2 K. Szczepańska-Woszczyna, Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjno-

ści przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa, 2016, s. 57. 
3 Tamże, s. 50. 
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dwa nurty w definiowaniu pojęcia kompetencje: pierwszy to definicje wią-
żące kompetencje bezpośrednio z człowiekiem, którego dotyczą, a zatem 
określające zakres wiedzy, umiejętności czy też odpowiedzialności lub 
uprawnień do działania, utożsamiające je ze zbiorem zachowań, które 
część osób opanowuje lepiej niż inne, dzięki czemu w określonej sytuacji 
działają one sprawniej, jak również ze zdolnościami, zainteresowaniami, 
cechami osobowości, jako parametrami, które różnicują jednostki między 
sobą. Drugi nurt to definicje odnoszące to pojęcie do wykonywanej pracy 
lub zajmowanego stanowiska i traktujące kompetencje jako pełnienie funk-
cji w organizacji4. Zatem współczesne postrzeganie i interpretacja kompe-
tencji pracowniczych wymaga holistycznego podejścia, uwzględniającego 
idee i konceptualizacje występujące w dwóch wyższej omówionych nur-
tach. 

Podejście holistyczne do definiowania kompetencji jest przydatne dla 
zrozumienia kombinacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 
które są konieczne na poszczególnych stanowiskach pracy. Kompetencje 
wymagane w pracy zawodowej obejmują zarówno kompetencje konceptu-
alne (poznawcze, wiedzę i rozumienie), jak i operacyjne (funkcjonalne, 
psychomotoryczne i umiejętności aplikacyjne). Kompetencje związane 
z efektywnością indywidualną obejmują kompetencje konceptualne (meta-
kompetencje, zdolność uczenia się), jak i operacyjne (kompetencje spo-
łeczne, w tym zachowania i postawy)5. 

Wielu autorów podejmuje próby szczegółowego wskazania komponen-
tów kompetencji. Spencer Jr. i Spencer - jako jedni z pierwszych, identyfi-
kując elementy składowe kompetencji, wymieniali: wiedzę, umiejętności, 
określone standardy zachowań, wartości etyczne oraz entuzjazm, uzależ-
nione od indywidualnych predyspozycji, niezwykle trudne do nauczenia, 
a przy tym krytyczne - zdaniem autorów - dla skuteczności w zakresie wy-
konywanych zadań6. Podstawowymi komponentami kompetencji są wie-
dza i umiejętności - wymieniane przez wszystkich autorów zajmujących się 
problematyką kompetencji. Wiedza (ogólna, teoretyczna, specjalistyczna) 
obejmuje to wszystko, czego pracownik nauczył się zarówno podczas for-
malnego procesu edukacji (szkoły, studia), jak i w ramach samokształcenia 
się (tak rozumiana wiedza - wiązana z formalnym potwierdzeniem określo-
nego statusu wykształcenia w formie świadectw, dyplomów, certyfikatów - 
pokrywa się z terminem kwalifikacje). Umiejętności praktyczne (techniczne, 
technologiczne, profesjonalne) dotyczą natomiast tego, co pracownik rze-
czywiście potrafi robić (często są utożsamiane z doświadczeniem i/lub 

                                                 
4 Tamże, s. 50. 
5 F. D.-L. Deist, J. Winterton, What Is Competence?, Human Resource Development 

International, Vol. 8, No. 1, 2005. 
6 L. M. Spencer Jr., S.M. Spencer, Competence at Work. Models for Superior Perform-

ance, John Wiley&Sons Inc., New York, 1993. 
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zdolnościami do działania). Do składników kompetencji zaliczane są też 
postawy i zachowania (zachowania oczekiwane w miejscu zatrudnienia). 
Jako składnik kompetencji wymieniana jest też motywacja. Kontrowersje 
natomiast wzbudza zaliczanie do komponentów kompetencji cech charak-
teru i cech osobowości pracowników. 

Uwzględniając różne kryteria można wyróżnić poszczególne rodzaje 
kompetencji. W literaturze przedmiotu występuje wiele ich klasyfikacji7. 
Najbardziej ogólny podział uwzględniający obiekt, którego kompetencje 
dotyczą pozwala wyróżnić8: 1) kompetencje zawodowe, nazywane przez 
M. Armstronga kompetencjami ogólnymi, które są charakterystyczne 
i wspólne dla poszczególnych zawodów (lub pełnionych funkcji). Kompe-
tencje te są analogiczne, niezależnie od tego, w jakiej instytucji wykony-
wany jest ten zawód; 2) kompetencje stanowiskowe, nazywane przez 
M. Armstronga kompetencjami szczegółowymi, są ściśle związane z okre-
ślonym stanowiskiem pracy lub rolą organizacyjną; 3) kompetencje korpo-
racyjne są wspólne dla wszystkich pracowników organizacji (zawodu). Bu-
dują spójną, jednolitą kulturę przedsiębiorstwa dla wszystkich pracowni-
ków.  

Znacznie bardziej szczegółowe podejście do podziału kompetencji re-
prezentuje G. Filipowicz (Tab. 1).  
 

Tab. 1 Zestawienie kompetencji pracowniczych 

Źródło: G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami perspektywa firmowa i osobista, Oficyna 
Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 102. 

                                                 
7 Przykładowo wg G. Cheetham i G. Chivers: kompetencje poznawcze, funkcjonalne, 

osobiste, etyczne, metakompetencje; wg P. A. McLagan: kompetencje zadaniowe, zorien-
towanie na wyniki, rezultaty, kompetencje wyjściowe, wiedza, umiejętności, postawy jako 
behawioralny element kompetencji; kompetencje konceptualne i operacyjne, i in. por. G. 
Cheetham, G. Chivers, Towards a holistic model of professional competence. Journal of 
European Industrial Training, 20(5), 1996, s. 20-30; P. A. McLagan, Competencies: The 
next generation. Training & development, 51(5), 1997, s. 40-48. 

8 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami teoria…, s. 99. 
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Kompetencje badali również m.in. Thierry, Monod, Levy-Leboyer, Brat-
ton, Kossowska i Sołtysińska, Rakowska, Sitko-Lutek, Oleksyn, Rostowski, 
Sajkiewicz, Walczak9. Podsumowując, można stwierdzić, że pod pojęciem 
kompetencji należy rozumieć zbiór wiedzy, umiejętności i cech, które po-
zwalają skutecznie wykonywać zadania oraz efektywnie osiągać cele na 
danym stanowisku pracy oraz w kontekście strategicznych celów organi-
zacji oraz motywacji do działania. Tak zdefiniowane kompetencje mogą 
być odnoszone zarówno do stanowiska pracy, jak i do osoby wykonującej 
pracę na tym stanowisku w różnych typach organizacji. 

W szerokim ujęciu, wszelkie działania organizacji są zawsze oparte na 
kompetencjach zatrudnionych ludzi. Istotna jest zatem identyfikacja tych 
kompetencji, które umożliwią organizacji najbardziej efektywne funkcjono-
wanie. Jest to możliwe dzięki budowie modeli kompetencji i ich wdrażaniu. 
Modelowanie kompetencji stanowi zespół działań, których celem jest stwo-
rzenie idealnego profilu, czy też wzorca kompetencji10, jako zestawu cha-
rakterystyk, które pracownik powinien posiadać dla efektywnego wykony-
wania obowiązków zawodowych11, określa kompetencje niezbędne do 
wykonywania specyficznych ról zawodowych lub organizacyjnych12. Model 
kompetencji powinien zawierać zbiór (listę oraz opisy) wszystkich kompe-
tencji, które organizacja uważa za niezbędne do realizacji swojej strategii 
i osiągnięcia celów oraz do odniesienia sukcesu w prowadzonej działalno-
ści. Rolą modelu kompetencji jest zarówno wskazanie listy kompetencji 
wymaganych od wszystkich pracowników (lub grup pracowników czy 

                                                 
9 D. Thierry, N. Monod., C. Sauret, H. Bełżecka-Goethals, M. Egeman, Zatrudnienie 

i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Poltext, Warszawa 1994; C. Levy-
Leboyer, Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext, 
Warszawa, 1997; D .A. Bratton, Develop a framework of core competencies, Credit Union 
Magazine, 64(10), 1998, s. 17-18; M. Kossowska, I. Sołtysińska, Szkolenia pracowników 
a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002; A. Rakowska, Kompetencje 
menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, UMCS, Lublin, 2007; 
A. Rakowska, A. Sitko-Lutek, Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa, 2000; T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami teoria 
i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2010; T. Rostowski, Kompetencje a jakość 
zarządzania zasobami ludzkimi, 2008; A. Sajkiewicz, Jakość zasobów pracy. Kultura, 
kompetencje, konkurencyjność, Poltext, Warszawa, 2004; A. Sajkiewicz, Kompetencje 
menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa 2008; W. Walczak, Rola kapitału 
ludzkiego w procesie rozwijania gospodarki opartej na wiedzy; D. Kopycińska, Kapitał ludzki 
jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Szczecin, 2009.  

10 A. Pocztowski, A. Miś, Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowa-
nia kapitału ludzkiego w organizacji, B. Kożuch (red.), [w:] Kształtowanie kapitału ludzkiego 
firmy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2000, str. 71. 

11 G. L. Steward, K.G. Brown, Human Resource Management. Linking Strategy to 
Practice, John Wiley Sons, USA, 2009, s. 134. 

12 C. D. Fogg, Implementing your strategic plan: How to turn „intent” into effective ac-
tion for sustainable change, New York: American Management Association, 1999, za: Ennis 
M. R., Competency Models: A Review of the Literature and The Role of the Employment 
and Training Administration (ETA), U.S. Department of Labor, 2008. 
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wreszcie poszczególnych pracowników), jak i precyzyjne zdefiniowanie 
poszczególnych kompetencji w kategoriach jednostkowych cech (wiedza, 
umiejętności i inne charakterystyki, takie jak predyspozycje i postawy) oraz 
zachowań mających największy wpływ na osiąganie wyników w danej or-
ganizacji. 

 
 

Zmiany w otoczeniu Sił Zbrojnych 
 

Odrębną kwestię stanowi ocena zmian zachodzących w środowisku 
bezpieczeństwa Polski i Sił Zbrojnych RP jako organizacji, która powinna 
przełożyć się również na zmiany w procesach zarządzania zasobami ludz-
kimi. Powyższe zagadnienie było przedmiotem rozważań w ramach Stra-
tegicznego Przeglądu Obronnego. Wnioski z tej analizy zawarte zostały 
w Koncepcji Bezpieczeństwa RP. Wszyscy badacze są zgodni co do faktu, 
że zachodzące zmiany będą miały dynamiczny charakter. Dynamika wyda-
rzeń w otoczeniu bezpieczeństwa Polski jest dziś największa od upadku 
Układu Warszawskiego. Obserwujemy coraz gwałtowniejsze zmiany, nie 
tylko polityczne, ale również gospodarcze, społeczne czy kulturowe13. 
Przyszłe środowisko bezpieczeństwa zgodnie z amerykańskimi dokumen-
tem doktrynalnym takim jak Joint Operating Environment JOE 2035 defi-
niowane będzie przez dwa kluczowe wyzwania. Pierwsze to kwestionowa-
nie norm (contested norms) prawa międzynarodowego przez różne pod-
mioty o charakterze państwowym oraz nieformalnym. Drugie to utrzymują-
ca się anarchizacja regionów (persistent disorder), w których nie ma silnej 
władzy państwowej zapewniającej stabilne funkcjonowanie społeczeństw14. 
Wyzwania te trzeba rozpatrywać w kontekście różnych trendów zachodzą-
cych w sferach porządku międzynarodowego, demografii globalnej oraz 
rozwoju technologicznego powiązanego z powszechną dostępnością za-
wansowanych rozwiązań technologicznych. Dlatego też przyszłe środowi-
sko operacyjne sił powietrznych będzie determinowane poprzez: wysoką 
dynamikę zmian, nieprzewidywalność, kompleksowość i wielowymiaro-
wość. Zgodnie z powyższym amerykański dokument doktrynalny przed-
stawiający koncepcję funkcjonowania sił powietrznych w przyszłości – Air 
Force Future Operating Concept wprowadza pojęcie operational agility – 
operacyjnej mobilności zapewniającej adaptację do zmiennych warunków. 
Jest ona definiowana jako zdolność do błyskawicznego generowania 
i przesunięć w rozwiązaniach danego problemu. Zdolność ta będzie wy-
magać zmiany sposobu myślenia dotyczącej przejęcia i utrzymania inicja-

                                                 
13 Koncepcja Obronna RP, Ministerstwo Obrony Narodowej, s. 16. 
14 Joint Operating Environment 2035, s.4. 
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tywy u wszystkich żołnierzy sił powietrznych15. Zgodnie z AFOC przyszłe 
środowisko operacyjne wymusi na siłach powietrznych rozwinięcie nastę-
pujących zdolności: 

• zdolności do prowadzenia zintegrowanych, połączonych operacji 
w wymiarze powietrznym, lądowym, morskim oraz cyberprzestrzeni, 

• zdolności do wypracowania szybkich decyzji w warunkach niepeł-
nej informacji, 

• zdolności do dynamicznego dowodzenia / zarządzania posiadany-
mi zasobami, 

• zdolności do zrównoważonego doboru zasobów w celu wykonania 
zadania, 

• zdolności do podnoszenia efektywności zespołów zadaniowych. 
W przyszłym środowisku operacyjnym w odniesieniu do sił powietrz-

nych szczególne znaczenie będzie miał także aspekt postępu technolo-
gicznego. Wymusi on sieciocentryczność i głęboką integrację poszczegól-
nych elementów systemu obronnego. Jako przykład można podać prace 
koncepcyjne nad zmianą dotychczasowych stanowisk dowodzenia AOC 
(Air Operations Center) na przyszłe MDOC (Multi – Domain Operations 
Center). Koncepcja MDOC opiera się na stworzeniu stanowiska dowodze-
nia umożliwiającego synergiczną synchronizację operacji nie tylko lotnic-
twa, ale innych rodzajów sił zbrojnych, w tym również działań w cyberprze-
strzeni. Powyższe uwarunkowania postawią przed środowiskiem podofice-
rów zawodowych sił powietrznych RP zupełnie nowe wyzwania oraz wy-
muszą skuteczną adaptację, która powinna umożliwić efektywne działanie. 
Rola korpusu podoficerskiego ulegnie znacznemu rozszerzeniu. Stanowić 
on będzie rzeczywisty fundament systemu obronnego i pierwszy poziom, 
na którym będzie realizowania integracja poszczególnych komponentów 
i domen. Bez pełnego zrozumienia relacji pomiędzy ogniwami systemu, 
zdolności do szybkiej adaptacji, integracji oraz tworzenia zespołów zada-
niowych poza sztywnymi strukturami na poziomie podoficerów, straci on 
zdolność do efektywnego działania. Wzrośnie również rola podoficerów 
jako rzeczywistych liderów dysponujących większą samodzielnością i po-
noszących proporcjonalnie większą odpowiedzialność. Obecnie funkcjonu-
jący model edukacji i funkcjonowania korpusu podoficerskiego ulegnie 
gruntownej modyfikacji w celu dostosowania go do zmian zachodzących 
w środowisku operacyjnym. Powyższe modyfikacje będą dotyczyć zarów-
no treści jak i zakresu kształcenia. Ponadto ścieżka kariery zawodowej 
będzie odzwierciedlać nową misję i większą rolę grupy podoficerów jako 
rzeczywistego fundamentu systemu obronnego i pierwszego poziomu inte-

                                                 
15 Operational agility is the ability to rapidly generate-and shift among-multiple solu-

tions for a given challenge. This agility will require Airmen to change the way they think 
about seizing and retaining the initiative in conflict, Air Force Future Operating Concept, 
s. 7. 
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growania jego komponentów. Przyszła grupa podoficerów musi być wypo-
sażona w nową, jasną i spójną wizję na funkcjonowanie, która powinna być 
kompatybilna z modelem stosowanym w wiodących, sojuszniczych siłach 
zbrojnych. Przyszli podoficerowie muszą zostać wyposażeni w kompeten-
cje pozwalające na pełnienie rzeczywistych ról przywódczych oraz dużą 
autonomię działania w modelu dowodzenia Mission Command, czyli scen-
tralizowanego dowodzenia i zdecentralizowanego wykonania zadań. Po-
ciągnie to za sobą zasadniczą zmianę w postrzeganiu korpusu podoficer-
skiego poprzez inne grupy osobowe oraz nową jakość relacji funkcjonal-
nych.  

 
 

Modele kompetencji w Siłach Zbrojnych jako organizacji 
 

Powyższe zmiany środowiska operacyjnego oraz pozyskanie wyma-
ganych zdolności sił powietrznych do skutecznego działania będą musiały 
wpływać na sposób zarządzania, w szczególności zasobem kadrowym 
podoficerów zawodowych. Właściwe funkcjonowanie tej grupy personelu 
będzie wymagało opracowania modelu kompetencji, który aktualnie nie 
jest w pełni zdefiniowany. 

Problematyka modelowania kompetencji w literaturze przedmiotu od-
nosi się głównie do przedsiębiorstw, ale z powodzeniem może być stoso-
wana w odniesieniu do innych organizacji, a w tym do Sił Zbrojnych RP. 
Siły zbrojne muszą uważnie śledzić zmiany zachodzące w środowisku 
bezpieczeństwa i ich otoczeniu. Muszą adekwatnie reagować - podobnie 
jak przedsiębiorstwa - dostosowując swoją strategię i modele zarządzania 
w stosunku do zmieniających się uwarunkowań. W Siłach Zbrojnych RP 
zachodzi wiele procesów tożsamych do innych organizacji. Jednym z nich 
jest obszar funkcjonalny zarządzania zasobami ludzkimi, w ramach które-
go prowadzona jest: rekrutacja, selekcja, kształcenie i ocena swoich zaso-
bów kadrowych. Podobnie jak w przypadku innych organizacji personel 
jest największym kapitałem Sił Zbrojnych. 

W przypadku zasobu kadrowego podoficerów najbardziej zaawanso-
wane rozwiązania w zakresie modelu kompetencji wypracowane zostały w 
USA i stanowią wzorzec dla wielu wiodących armii. Zgodnie z amerykań-
skimi ustaleniami doktrynalnymi podoficerowie prezentują profesjonalne 
wartości, kompetencje i cechy, dzięki którym uzupełniają korpus oficerski 
i aktywują swój potencjał. Ciesząc się zaufaniem, są skutecznymi liderami 
w zawodowej służbie wojskowej – są kręgosłupem sił zbrojnych16. Kolejny 
dokument doktrynalny dotyczący amerykańskiego korpusu podoficerów 

                                                 
16 The Noncommissioned Officer and Petty Officer, BACKBONE of the Armed Forces, 

National Defence University, Washington DC, 2014, s. 2. 
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zawodowych - AFI 36-2618 The Enlisted Force Structure - mówi o wspól-
nym podejściu w kwestii edukacji, rozwoju zawodowego i przebiegu kariery 
opartego na kompetencjach instytucjonalnych, a w tym przede wszystkim 
na kompetencjach przywódczych, menedżerskich i etosie służby. Kompe-
tencje te mają być wspólne dla wszystkich podoficerów niezależnie od 
zróżnicowania funkcji czy stanowiska, a zatem są traktowane jako kompe-
tencje ogólne17. 

Podejście do kadry podoficerskiej w kraju również ulega systematycz-
nym zmianom i wpisuje się w obowiązujące w NATO trendy. Dotychczaso-
we reformy sił zbrojnych przyniosły efekt w postaci zastąpienia poprzed-
niego systemu kształcenia w szkołach podoficerskich i szkołach chorążych 
na rzecz nowych szkół podoficerskich oraz systemu kursowego realizowa-
nego w wyznaczonych centrach szkolenia. Choć zmiany te dostosowały 
kształcenie podoficerów do nowego modelu zawodowych sił zbrojnych, to 
nie przyniosły znaczących zmian w wizji i roli tego zasobu kadrowego, któ-
ry byłby przełomem w jego funkcjonowaniu. Postrzeganie korpusu podofi-
cerskiego przez pryzmat wąskiej specjalizacji stanowi główne ograniczenie 
w funkcjonowaniu tej grupy. Jest to również bariera w delegowaniu odpo-
wiedzialności na niższe szczeble, co w efekcie usztywnia system dowo-
dzenia. 

 
 

Modelowanie kompetencji podoficerów w Polsce 
 

W aktualnym modelu funkcjonowania korpusu podoficerów zawodo-
wych można dostrzec lukę w obszarze definicji i opisu wymaganych kom-
petencji. Model ten jest głównie oparty na sztywnych kryteriach dotyczą-
cych posiadania odpowiedniego wykształcenia ogólnego podoficera, kur-
sów specjalistycznych, stanu zdrowia i sprawności fizycznej, a opiniowanie 
okresowe prowadzone jest na zasadzie uproszczonej, standardowej dla 
wszystkich stanowisk ankiety. Jedną z prób identyfikacji wymaganych 
kompetencji było badanie przeprowadzone w 2014 r. przez Wojskowe Biu-
ro Badań Społecznych na temat Kompetencje społeczne kadry dowódczej 
WP w kontekście wykonywania zadań służbowych. Autorzy badania: 
mjr Grzegorz Predel i Joanna Łatacz techniką audytoryjnych ankiet anoni-
mowych oraz wywiadów grupowych zbadali kompetencje społeczne takie 
jak: przywództwo, współpraca, komunikowanie się, wpływ i negocjowanie 
i postępowanie w sytuacjach trudnych. 

Jednakże inne badania prowadzone przez WBBS wskazują jedno-
znacznie, że środowisko wojskowe widzi potrzebę rozwijania kompetencji 
oraz potrafi identyfikować najważniejsze z nich. W badaniu Wybrane 

                                                 
17 AFI 36-2618, The Enlisted Force Structure, s. 3. 
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aspekty służby wojskowej w kontekście zmian strukturalnych sił zbrojnych 
RP grupa respondentów poproszona została o udzielenie odpowiedzi na 
pytanie, które z form rozwijania kompetencji służbowych powinny być sto-
sowane. Autorami badania byli mjr Grzegorz Predel i Łukasz Kiciński. 
W kolejnym badaniu przeprowadzonym przez Magdalenę Baran – Woj-
tachno pt. Ocena przygotowania zawodowego oficerów WP respondenci 
udzielili odpowiedzi na pytanie o określenie na podstawie własnego do-
świadczenia, jaka wiedza i umiejętności są szczególnie ważne w służbie 
oficera WP. Porównanie wyników powyższych badań pozwala zdefiniować 
zbiór wspólny kompetencji uważanych przez respondentów za kluczowe 
w służbie wojskowej w następującej sekwencji: 

• wiedza specjalistyczna związana z zajmowanym stanowiskiem, 
• wiedza i umiejętności techniczne (obsługa sprzętu), 
• sprawność fizyczna, 
• wiedza ogólno wojskowa, 
• znajomość języka angielskiego, 
• wiedza z zakresu gospodarowania mieniem wojskowym, 
• znajomość procedur NATO, przygotowanie do służby poza grani-

cami kraju, 
• odporność psychiczna. 
Biorąc pod uwagę podział stosowany przez M. Armstronga, powyższe 

kompetencje można zaliczyć do ogólnych, ponieważ są one postrzegane 
jako niezbędne w funkcjonowaniu każdego żołnierza, niezależnie od przy-
należności do korpusu osobowego czy pełnionej funkcji. Wyniki badania 
bazują jedynie na doświadczeniu zawodowym i pragmatycznym podejściu 
do problematyki kompetencji z punktu widzenia badanych żołnierzy. Anali-
za wyników kolejnych badań prowadzonych przez WBBS wśród oficerów 
wskazuje, że środowisko wojskowe rozróżnia również wiele kompetencji 
szczegółowych związanych z wykonywaniem obowiązków na poszczegól-
nych stanowiskach. W grupie oficerów pełniących funkcje dowódcze pod-
kreślano znaczenie kompetencji takich jak: 

• umiejętność dowodzenia (przywództwo), 
• umiejętność budowania zespołu, 
• umiejętność motywowania podwładnych do działania, 
• umiejętność wychowywania i szkolenia, 
• umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród podwładnych, 
• umiejętność oceny podwładnych, 
• umiejętność rozpoznawania struktur nieformalnych i zjawisk pato-

logicznych. 
W kontekście powyższych wyników badań warto porównać oficjalne 

zestawienie przedstawione w tabeli 2, dotyczące kompetencji instytucjo-
nalnych (korporacyjnych) wymaganych od kadry amerykańskich sił po-
wietrznych. Można stwierdzić, że wiele kompetencji jest tożsamych z tymi, 
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które zostały zaprezentowane powyżej, jednakże są one lepiej usystema-
tyzowane i tworzą logiczny ciąg. 

 

Tabela 2. Podział kompetencji instytucjonalnych w U SAF 

KOMPETENCJE 
INSTYTUCJONALNE  

SUBKOMPETENCJE  

Użycie zdolno ści militarnych  Wiedza z zakresu strategii i sztuki operacyjnej 

Zdolność do wykorzystania potencjału jed-
nostki wojskowej, Sił Powietrznych i koalicji 

Zdolność w zakresie reagowania kryzysowego 

Perspektywa na funkcjonowanie  
organizacji  

Wiedza na temat struktury i relacji w organiza-
cji 

Wiedza na temat rządowych procesów zarzą-
dzania organizacją wojskową 

Świadomość uwarunkowań globalnych, regio-
nalnych i kulturowych 

Wiedza z zakresu komunikacji strategicznej 

Przestrzeganie kultury organizacji  Etyczne przywództwo 

Dochowanie wartości etosu wojskowego 

Samodoskonalenie zawodowe 

Zdolność do działania w hierarchicznej struk-
turze wojskowej 

Przywództwo  Rozwijanie i inspirowanie innych w organizacji 

Troska o podwładnych 

Zdolność do działania w warunkach różnorod-
ności postaw i zachowań 

Zarządzanie organizacj ą i zasobami  Umiejętne zarządzanie dostępnymi zasobami 

Umiejętność wprowadzania zmian w zarzą-
dzaniu 

Dążenie do ulepszeń  

Myślenie strategiczne  Wizja 

Umiejętność podejmowania decyzji 



Ireneusz Nowak 

190 

Zdolność do adaptacji 

Promowanie współpracy  Zdolność do budowania zespołu i koalicji 

Umiejętność negocjacji 

Komunikacja  Umiejętność jasnego komunikowania się 
w mowie oraz pisemnie 

Zdolność do aktywnego słuchania 

Źródło: AFI 36-2618, The Enlisted Force Structure. 

 
Wyniki powyższych badań oraz analiza teorii dotyczącej kompetencji 

pracowniczych wskazują, że istnieje potrzeba dalszego rozwijania wiedzy 
dotyczącej modelowania kompetencji w siłach zbrojnych. W przypadku 
korpusu podoficerów szczególnie ważne będzie zidentyfikowanie profilu 
kompetencji ogólnych wymaganych od wszystkich w tej grupie oraz meto-
dyczne opisanie profili kompetencji szczegółowych w charakterystycznych 
(jednorodnych) grupach stanowisk. Warto pamiętać, że zgodnie z Rozpo-
rządzeniem MON z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie korpusów osobo-
wych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej 
służbie wojskowej w samych tylko Siłach Powietrznych RP wyróżnia się aż 
65 specjalności podoficerów. W związku z powyższym wydaje się, że 
w przypadku Sił Powietrznych przy tworzeniu modelu kompetencji ko-
nieczny jest podział na trzy jednorodne grupy funkcjonalne: techniczną, 
operacyjną i logistyczną. W każdej z tych grup będą występowały różne 
kompetencje w zróżnicowanym nasileniu. Taki podział umożliwiłby wystar-
czająco precyzyjne zidentyfikowanie i opis kompetencji przy zachowaniu 
przejrzystości i funkcjonalności całego modelu kompetencji.  

W świetle powyższych rozważań można zatem postawić hipotezę, że 
wprowadzenie modelu kompetencji kadry podoficerskiej w Siłach Po-
wietrznych umożliwi lepsze funkcjonowanie tej organizacji oraz będzie 
w sposób bardziej efektywny odpowiadało na wymagania stawiane przez 
dynamicznie zmieniające się środowisko operacyjne.  
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COMPETENCES OF THE AIR FORCE NON-COMMISSIONED 

OFFICERS IN THE FUTURE OPERATIONAL 
ENVIRONMENT 

 

The paper discusses the development of competences of non-
commissioned officers. Future operational environment will require the 
ability to closely integrate individual components of the defence system 
and the adaptation to function within the framework of the Mission Com-
mand model, delegating responsibility to lower ranks. Therefore, there is 
a need to verify the current model of the non-commissioned personnel 
and base it on properly defined competences. A properly prepared model 
of competences will allow improving the educational system, assessing this 
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personnel group and making use of human assets in an efficient manner 
in order to respond to future challenges. 

Keywords:  defence capability, human resources management, com-
petences, operational environment, non-commissioned officers 

 


