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Wstęp 

 
Istotne znaczenie kompetencji przywódczych w osiąganiu celów, do-

wodzeniu oraz działalności wychowawczej w armii jest znane i doceniane 
w różnych wojskach krajów należących do sojuszu NATO. Każdy przy-
wódca powinien być świadomy tego, że istota przywództwa tkwi w jednost-
ce i jej zachowaniu się, co następnie ma wpływ na pracę całego zespołu 
(batalionu, kompanii czy drużyny). Co więcej, często w przypadku działań 
wojskowych stanowi to „być albo nie być” całego przedsięwzięcia i może 
decydować nie tylko o wyniku wojny czy walki, ale przede wszystkim bę-
dzie decydowało o życiu, zdrowiu i bezpieczeństwie podwładnych żołnie-
rzy. Obecnie w literaturze przedmiotu można spotkać ponad trzysta defini-
cji przywództwa. Najbardziej spopularyzowana definicja została wprowa-
dzona przez R.W. Griffina. Traktuje ona przywództwo jako proces, który 
polega na użyciu wpływu, bez sięgania po środki przymusu, z zamiarem 
kształtowania celów grupy lub organizacji, motywowania zachowań nasta-
wionych na osiąganie tych celów oraz do pomnożenia w definiowaniu kul-
tury grupy lub organizacji. Jako właściwość jest to zestaw cech przypisy-
wanych przywódcom1. Odnosząc się do kompetencji, uznaje się, że jest to 
całokształt uprawnień i odpowiedzialności wynikających z obowiązków 
osób zajmujących stanowiska. Kompetencje, które przysługują dowódcom 
określają regulaminy, instrukcje i inne dokumenty normatywno-prawne 
oraz ustalone przez wyższych przełożonych zakresy obowiązków, upraw-
nień i odpowiedzialności2. W związku z tym, że w artykule mowa o kompe-
tencjach przywódczych przyszłych żołnierzy, autor zdecydował się odnieść 
                                                           

1 Z. Zgoda i in., Etyczny wymiar przywództwa w organizacji, Studies & Proceedings 
of Polish Association for Knowledge Management, nr 85/2017, s. 71. 

2 Leksykon wiedzy wojskowej, Wydawnictwo MON, Warszawa, 1997, s. 173. 
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do podziału kompetencji wg Tomasza Majewskiego3, gdzie do głównych 
kompetencji zalicza się: 

• kompetencje bazowe; 
• kompetencje profesjonalne; 
• kompetencje społeczne; 
• kompetencje konceptualne. 
W artykule dokonano analizy kompetencji przywódczych, które są pre-

ferowane przez poszczególne kraje NATO na wybranych przykładach. 
Następnie porównano ze sobą zestawienia najważniejszych wymogów 
rekrutacyjnych w stosunku do ochotników do służby wojskowej w armii 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Holandii oraz Niemiec.  

Po przystąpieniu Polski do NATO w 1999 roku problematyka przy-
wództwa nabrała szczególnego znaczenia. Doktryna Sojuszu przyjmuje4, 
że najwłaściwszą drogą do odniesienia sukcesu na współczesnym polu 
walki jest odpowiednie ukształtowanie systemu i procesu dowodzenia5. 
W związku z tym kształtowanie kompetencji przywódczych powinno sta-
nowić jeden z priorytetów w ramach procesu szkolenia i doskonalenia ka-
dry dowódczej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Autor odnosi się do wszystkich powyższych definicji, które przyjął na 
potrzeby artykułu. 

 
 

Armia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 
 
Przywództwo jest podróżą, w której nieustannie uczysz się i rozwijasz6. 

Przywództwo wojskowe stanowi sumę takich zalet intelektualnych, jak ro-
zumienie ludzi i wartości etyczne, które umożliwiają pomyślne inspirowanie 
grupy ludzi i panowanie nad nią7. Są to słowa gen. mjr. Johna 
A. Lejeune’a, które bardzo dobrze odzwierciedlają wymogi odnoszące się 
do kompetencji przywódczych kandydatów do służby wojskowej na potrze-
by armii USA. Szkolenie kandydatów na żołnierzy, podoficerów i oficerów 
prowadzone jest tam przez uczelnie wojskowe. Szczególna waga w proce-
sie rekrutacji jest przykładana do cech osobowości i charakteru, wartości 

                                                           
3 T. Majewski, Kompetencje dowódcze oficerów Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP, 

Zeszyty Naukowe AON, AON, Warszawa, 2006, s. 32.  
4 NATO STANDARD AJP-01 ALLIED JOINT DOCTRINE, Edition E Version 1, Febru-

ary 2017, s. 4-5. 
5 http://www.natolibguides.info/comprehensiveapproach/documents#s-lg-box-924050 

[dostęp: 11.06.2018]. 
6 https://www.army.mil/article/160028/leadership_integrity_motivates_team [dostęp: 

11.06.2018]. 
7 R. Pęksa, Przywództwo wojskowe w Korpusie Marines USA, [w:] Edukacja obywatel-

ska i działalność informacyjna w wojsku wobec perspektywy integracji z NATO, Departa-
ment Społeczno-Wychowawczy MON, Warszawa, 1997, s. 93. 
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moralnych, które ujawniają się już w trakcie wstępnej kwalifikacji kandyda-
tów. Oprócz powyższych cech niezbędne jest świadectwo dobrego zdro-
wia. W związku z tym kandydaci są zobowiązani do wypełnienia szeregu 
ankiet i testów8. Istnieje również preferowany wiek kandydatów, który po-
winien zawierać się w przedziale 17-22 lata. Wynika to z faktu, że jest to 
najlepszy okres, aby kształtować w młodych ludziach cechy przywódcze. 
Należy więc stwierdzić, że w procesie rekrutacji a następnie selekcji naj-
ważniejsze są kompetencje społeczne, na które składają się umiejętność 
współdziałania z innymi rekrutami, którzy w przyszłości mogą stać się 
kompanami na polu walki w każdych warunkach, oraz komunikacji inter-
personalnej. Podczas kursu rozwija się między innymi takie kompetencje 
społeczne, jak: wiedza, odwaga, uczciwość, takt, sprawiedliwość, bezinte-
resowność, lojalność, prawość. Istotne są także cechy osobowości, takie 
jak: inteligencja, empatia, umiejętność panowania nad emocjami oraz tole-
rancja. Ta ostatnia cecha jest bardzo istotna w środowisku wielokulturo-
wym, jakiego idealnym przykładem jest społeczeństwo amerykańskie. Ar-
mia amerykańska kontynuuje doktrynę szkoleniową przyjętą na przełomie 
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Była ona wynikiem sformuło-
wania w 1981 roku doktryny bitwy i operacji powietrzno-lądowej, a także 
wprowadzenia standardów kwalifikacji wojskowych.  

Powyższy system jest zarazem szkoleniem rozwijającym przywódców 
wojskowych, który opiera się na trzech filarach9: Są to: 

• kształcenie instytucjonalne; 
• doświadczenia zdobywane w jednostkach operacyjnych; 
• samokształcenie. 
Szkolenie wojskowe w Stanach Zjednoczonych posiada zarówno for-

mę stacjonarną, jak i korespondencyjną. Program kursu jest skoncentro-
wany na przywództwie wojskowym i opiera się na problematyce przywódz-
twa i doradztwa, kierowania szkoleniem, studiach wojskowych, broni i stu-
diach bitew. W ramach przywództwa uwzględnia się sprawność fizyczną, 
filozofię przywództwa, dyskusje kierowane, system doradztwa, ocenianie 
działania podwładnych, wykłady gościnne oraz efektywne komunikowanie 
się za pomocą pisma. Podczas odbywania kolejnego etapu szkolenia po-
jawiają się nowe elementy, takie jak: problematyka molestowania seksual-
nego, efektywna komunikacja werbalna, trening przywództwa, panowanie 
nad stresem oraz sztuki walki i przywództwo ogólne.  

Kompetencje przywódcze są zarówno kształtowane, jak i oceniane, 
podczas wykonywania czynności administracyjnych, musztry, szkolenia 
taktycznego, oceniania innych uczestników szkolenia, wychowania fizycz-

                                                           
8 T. K. Kowalik, Działalność dydaktyczno-wychowawcza Akademii Sił Lądowych Sta-

nów Zjednoczonych w West Point w latach 1802-2002, Departament Wychowania 
i Promocji Obronności, Warszawa, 2007, s. 117. 

9 Tamże, s. 94. 
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nego oraz szkolenia ogniowego. Podczas szkolenia ze sztuk walki najwy-
żej oceniana jest zdolność rozwiązywania problemów. Podstawowym ce-
lem wprowadzenia do przywództwa jest zbudowanie świadomości tego, że 
żołnierz to przede wszystkim wojownik, a pozostałe jego cechy są tego 
pochodnymi. W takim podejściu do kształcenia kompetencje profesjonalne 
(specjalistyczne) są niezbędne. Kurs filozofii przywództwa jest przede 
wszystkim ukierunkowany na wykształcenie umiejętności rozróżniania 
trzech pojęć: dowodzenia, kierowania i przywództwa. Dowodzenie związa-
ne jest z władzą nad podwładnymi, która wynika z regulaminów i prawa, 
a jej wyznacznikiem jest stopień i stanowisko. Kierowanie określane jest 
jako proces planowania, organizowania, koordynacji i kontroli zasobów 
(ludzkich, materiałowych i finansowych) w celu wykonania zadania. Nato-
miast proces wpływania na innych w celu wykonania misji poprzez uświa-
domienie zamiaru, celu i właściwe motywowanie jest przywództwem. Nale-
ży także nadmienić, że takie czynniki, jak wiedza, decyzyjność, postawa 
żołnierska i sprawiedliwość są również istotne i kształtuje się je podczas 
kursu.  

W armii amerykańskiej wzorowy przywódca powinien10: 
• być świadomy, iż służy społeczeństwu; 
• przedkładać interesy wynikające ze służby nad własne; 
• cechować się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności; 
• ciągle poszerzać swoją wiedzę i umiejętności; 
• przedkładać interesy grupowe nad indywidualne; 
• wykazywać się honorem i odwagą; 
• pozostawać wiernym przełożonym i Konstytucji; 
• być lojalnym wobec swoich podwładnych; 
• reprezentować wysoką kulturę osobistą; 
• być przykładem dla innych11. 
Na powyższe zasady przywództwa składają się również kompetencje 

konceptualne, które odnoszą się do umiejętności przewidywania konse-
kwencji działań zarówno swoich, jak i podwładnych oraz decyzyjności.  

Najlepszym odzwierciedleniem kompetencji przywódcy amerykańskiej 
armii jest poniższa tabela 1 stworzona na podstawie Military Leadership 
Headquaters, Departament of the Army, Washington D.C. 199012. 

 
 
 

                                                           
10 Por. R. Pęksa, Przywództwo wojskowe…, s. 98. 
11 D. M. Sinder, J. A. Nagl, T. Paff, Army professionalism, the military ethic, 

and officership in the 21st century, The Strategic Studies Institute, Carlisle, 1999, s. 36-38 
cyt. za http://www.nowastrategia.org.pl/przywodztwo-w-profesjonalnej-i-zawodowej-
armii/#_ftnref23, [dostęp: 11.06.2018]. 

12 R. Pęksa, Przywództwo wojskowe…, s. 101-102. 
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Tabela 1. Kompetencje przywódcy w Armii USA 
 

Jako przywódca musisz by ć Przykłady 

Uczciwy i mieć silny charakter 

• determinacja; 
• elastyczność; 
• współczucie; 
• samodyscyplina; 
• inicjatywa; 
• służenie przykładem; 
• konsekwencja. 

Oddany etyce armii zawodowej 

• prawość; 
• bezinteresowna służba; 
• lojalność wobec narodu i armii; 
• obowiązkowość. 

Przykładem wartości jednostki 

• odwaga; 
• kompetencje; 
• szczerość; 
• poświęcenie. 

Zdolny do rozwiązywania złożonych 
problemów etycznych 

• analiza czynników i sił; 
• interpretowanie sytuacji; 
• wybór rodzaju działania służącego 

narodowi. 
Jako przywódca musisz zna ć Przykłady 

Cztery czynniki przywództwa oraz ich 
wpływ na siebie 

• przewodzenie; 
• przywódca; 
• sytuacja; 
• komunikowanie. 

Standardy 
• źródła standardów obowiązujących 

w armii; 
• ich odniesienie do walki. 

Siebie 
• osobowość i postępowanie; 
• mocne i słabe strony; 
• wiedzę, umiejętności i postawy. 

Ludzką naturę 
 
 

• potencjał dobrego i złego postępo-
wania; 

• w jaki sposób depresja i smutek 
uczestniczą w strachu, panice; 

• w jaki sposób strach wpływa na 
działanie. 

 
Swoją pracę 
 

• efektywnie planować 
i komunikować się; 

• nadzorować, doradzać, ćwiczyć; 
• rozwijać podwładnych; 
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• prezentować techniczną i taktyczną 
kompetencję; 

• podejmować właściwe decyzje ak-
ceptowane przez żołnierzy. 

Swój oddział • możliwości i ograniczenia oddziału. 
Jako przywódca musisz Przykłady 

Wskazać cel 
• wyjaśnić czemu służy zadanie; 
• wyjaśnić swoje intencje. 

Wskazać kierunek 

• planować; 
• osiągać standardy; 
• określić cele; 
• podejmować decyzje i rozwiązywać 

problemy; 
• nadzorować, oceniać, uczyć, tre-

nować; 
• ćwiczyć żołnierzy jako zespół. 

Zapewnić motywację 

• dbać o żołnierzy; 
• służyć przykładem; 
• rozwijać spójne zespoły żołnierskie, 

nadawać sens służbie, nagradzać 
działania powyżej standardów; 

• karać żołnierzy, którzy intencjonal-
nie uchybiają standardom lub nie 
wykonują rozkazów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Pęksa, Przywództwo wojskowe w Korpusie 
Marines USA, [w:] Edukacja obywatelska i działalność informacyjna w wojsku wobec per-
spektywy integracji z NATO, Departament Społeczno-Wychowawczy MON, Warszawa, 
1997, s. 101-102. 

Kompetencje przywódcze są nieodzownym elementem służby podofi-
cerów i oficerów Armii USA na każdym szczeblu dowodzenia i edukacji. 
Powyższa tabela pokazuje najważniejsze aspekty niezbędne dla przywód-
cy wojskowego, przy jednoczesnym podaniu przykładów odniesienia 
w codziennych działaniach służbowych. Jest to kompendium tego, jaki 
wzorowy przywódca powinien być, co powinien wiedzieć, znać i potrafić. 

 
 

Armia holenderska 
 
Od 2011 roku Siły Zbrojne Holandii są w pełni uzawodowione. Ich 

struktura to cztery rodzaje wojsk: wojska lądowe, siły powietrzne, marynar-
ka wojenna i żandarmeria wojskowa13. Wstępny nabór do armii opiera się 

                                                           
13 Encyklopedia popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013, 

s. 479. 
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na podstawie diagnozy posiadanych cech osobowości kandydatów, ich 
zdolności uczenia się, logicznego myślenia, umiejętności komunikacyjnych 
oraz wiedzy ogólnej. Holandia posiada również akademie wojskowe, które 
są istotnymi instytucjami w kształceniu przyszłych przywódców14. Obecna 
wizja przywództwa Połączonych Sił Zbrojnych Holandii bazuje częściowo 
na przywództwie sytuacyjnym oraz zachęcaniu do przyjmowania roli przy-
wódcy, ale również zawiera takie elementy jak cechy osobowości, zacho-
wanie, przewodzenie grupie, autentyczność przywództwa czy przywództwo 
adaptacyjne15. Obecna wizja przywództwa holenderskiej armii łączy w so-
bie trzy elementy: „być”, „działać” i „uczyć”, co pomaga wypełniać cztery 
role przedstawionej wizji przywództwa za pomocą kompasu przywództwa 
(lider, profesjonalista, menadżer i trener)16, co przedstawia poniższy rys. 1. 

 

Źródło: P. de Bock, P. Olsthoorn, Leadership development of junior Army leaders: a Dutch 
perspective, [w:] Journal of Military and Strategic Studies, VOLUME 16, ISSUE 4(2016), 
s. 158. 

Rys. 1. Kompas przywództwa (Ministerstwo Obrony Hol andii)  
 
Odmiennie niż w armiach innych państw w armii holenderskiej nie 

przykłada się niemal w ogóle wagi do wykształcenia rekrutów. Preferowany 
jest niski stopień wykształcenia. Jest to spowodowane tym, że łatwiej jest 
ukształtować młodego człowieka zgodnie z potrzebami i wymaganiami 
armii od podstaw, aniżeli przekształcać jego umiejętności czy zmieniać 
                                                           

14 https://jmss.org/jmss/index.php/jmss/article/view/596 [dostęp: 11.06.2018]. 
15 MoD, Actualisering Visie Leidinggeven Defensie (Updating the Defense Leadership 

Vision). Analyserapport. Den Haag: Defensiestaf, 2012. 
16 P. de Bock, P. Olsthoorn, Leadership development of junior Army leaders: a Dutch 

perspective, [w:] Journal of Military and Strategic Studies, VOLUME 16, ISSUE 4(2016), 
s. 157. 
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posiadane nawyki. Podczas kursu rekruci zdobywają wiedzę oraz prak-
tyczne umiejętności instruktorsko-metodyczne. Uczą się kierowania oraz 
umiejętności odpowiedniego wykorzystania zasobów materiałowo-
technicznych17. Przeszkolenie kandydatów do armii holenderskiej obejmuje 
problematykę powiązanych ze sobą trzech obszarów relacji: ZADANIE - 
JEDNOSTKA - ZESPÓŁ18.  

Czynnikami determinującymi powodzenie realizacji zamierzeń zespołu 
są posiadane kompetencje bazowe i wykonawcze obejmujące specyfikę 
wojska, do których są zaliczane19: 

• znajomość zagadnień politycznych na wyższym poziomie; 
• wiedza i świadomość; 
• zrozumienie zadań stawianych zespołowi; 
• świadomość oczekiwań innych osób wobec zespołu; 
• znajomość taktyki przyjętej przez dowódcę; 
• znajomość aktualnych problemów w zespole; 
• świadomość własnych zadań i odpowiedzialności; 
• uzmysłowienie zdolności, kompetencji i potrzeb zespołu; 
• metody pracy; 
• ocenianie; 
• wypracowywanie decyzji; 
• ochrona informacji; 
• procedury postępowania; 
• interakcje w zespole; 
• sprawne komunikowanie się; 
• współdziałanie; 
• motywowanie i stymulowanie; 
• uczestnictwo w życiu zespołu; 
• nagradzanie i karanie; 
• wykorzystywanie pomysłów i opinii; 
• wizja członków zespołu; 
• wskazywanie przykładów. 
Jak wspominano wyżej, to kompetencje wykonawcze i bazowe są 

podstawą do rozwoju pozostałych kompetencji, ponieważ zawierają ele-
menty kompetencji społecznych, konceptualnych oraz profesjonalnych. 
Kompetencje przywódcze doskonali się przez różnego rodzaju szkolenia, 
np. rozwijające techniki prezentacji, umiejętność komunikowania się, pro-

                                                           
17 J. F. Dębski, Budowa zespołu i przywództwo wojskowe - doświadczenia ze szkole-

nia w armii i siłach powietrznych Holandii, [w:] Edukacja obywatelska i działalność informa-
cyjna w wojsku wobec perspektywy integracji z NATO, Departament Społeczno-
Wychowawczy MON, Warszawa, 1997, s. 103-104. 

18 Tamże. 
19 Tamże, s. 104-105. 
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wadzenia zebrań i wywiadów, pozyskiwania informacji oraz oceniania 
i składania meldunków. 

Przede wszystkim technik tych używa się do nauczenia20: 
• realnego połączenia wiedzy teoretycznej z praktyką; 
• motywowania do rozwiązywania problemów; 
• lepszego funkcjonowania w grupie; 
• sposobów przekazywania wiedzy. 
Wojsko holenderskie wyszukuje wśród grupy kandydatów tych, którzy 

posiadają pożądane cechy przywódcze. Dzieje się to za pomocą systemu 
weryfikacji opracowanego na potrzeby armii holenderskiej, ponieważ nie 
każdy żołnierz ma predyspozycje, aby pełnić obowiązki służbowe na 
wszystkich stanowiskach. 

 
 

Siły Zbrojne Niemiec - Bundeswehra 
 
Liczebność Bundeswehry w 2017 roku to 178 tysięcy żołnierzy. Pla-

nowano zwiększenie tej liczby do 185 tysięcy21, a obecnie powstał zamiar 
rozszerzenia liczebności wojska niemieckiego do 200 tysięcy żołnierzy do 
2024 roku22. Wprowadzony w 1957 r. powszechny obowiązek obrony 
sprawdził się w tworzeniu coraz większej liczby przeszkolonych żołnierzy, 
stąd do 2011 roku w niemieckiej armii dużą część stanowili żołnierze 
z poboru. Koniec lat osiemdziesiątych dla Bundeswehry to okres dobrze 
wyposażonej i wyszkolonej armii, dysponującej nowoczesnym sprzętem 
oraz korpusem dowódczym o wysokich walorach bojowych. W 1990 r. po 
zjednoczeniu Niemiec nastąpiła powolna redukcja liczby żołnierzy. Stało 
się tak za sprawą tego, że Niemcy nie były już państwem frontowym usy-
tuowanym przy żelaznej kurtynie. Wobec powyższego poprzednie zagro-
żenie militarne przestało istnieć, a dodatkowymi czynnikami były przyna-
leżność do Unii Europejskiej oraz NATO23. 

Zmiana podejścia do przywództwa była efektem zakończenia zimnej 
wojny i wstąpienia do NATO. Odzwierciedleniem tego jest niemiecka re-
forma wojskowa (1998-2004), która zapoczątkowała tworzenie nowej dok-

                                                           
20 J. F. Dębski, Budowa zespołu i przywództwo…, s. 106. 
21 http://wiadomosci.wp.pl/kat,8311,title,Minister-obrony-Niemiec-zapowiada-liczebne-

wzmocnienie-Bundeswehry,wid,18321942,wiadomosc. z 10.05.2016 [dostęp: 30.06.2016]. 
22 http://www.rp.pl/Polityka/170229755-Niemcy-Do-2024-r-Bundeswehra-ma-liczyc-

prawie-200-tys-zolnierzy.html [dostęp: 20.01.2018]. 
23 H. A. Jacobsen, L. Souchon, W służbie pokoju: Bundeswehra 1955-1993, Wydaw-

nictwo Bellona, Warszawa, 1993, s. 64-66. 
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tryny wojskowej zgodnej z zaleceniami NATO, w tym dotyczącymi przy-
wództwa24. 

Obecnie Bundeswehra prowadzi również specjalistyczne kursy przy-
wództwa zgodnie z doktryną wojskową. Kursy te są przeznaczone dla żoł-
nierzy szczebla strategicznego armii niemieckiej i odbywają się w Akademii 
Bundeswehry25. Prowadzone są również cykliczne seminaria, opierające 
się na doktrynie wojskowej Niemiec. Mają one na celu wypracowywanie 
wspólnej perspektywy przywództwa w Bundeswehrze. Są przeznaczone 
dla oficerów w służbie czynnej oraz kilku oficerów rezerwy, a także dla 
cywilnego personelu wojskowego. Seminaria mają na celu umacnianie 
oraz doskonalenie wspólnej perspektywy przywództwa, a także wypraco-
wywanie metod przywództwa, zasad dobrego przywództwa oraz tworzenie 
sieci kontaktów ekspertów w dziedzinie przywództwa26. 

Podział wojsk Bundeswehry jest następujący: siły morskie, lądowe 
i powietrzne. Poza wyróżnionymi trzema rodzajami wojsk, w armii niemiec-
kiej istnieją także struktury, reguły, wzory postępowania i tradycje, u któ-
rych podłoża leży specyfika narodowa, osobliwości kulturowe oraz dzie-
dzictwo historyczne. Mają one istotny wpływ na kandydatów do służby oraz 
kreują ich wizerunek, sposób podejścia do zawodu oraz czerpanie satys-
fakcji z wykonywanej służby. Charakterystyczna cecha Bundeswehry to 
tzw. „wewnętrzne dowodzenie”. Oddziałuje ono bezpośrednio na żołnierzy 
i w sposób decydujący wpływa na ich środowisko zawodowe. Dzieje się 
tak za sprawą tożsamości dowodzenia z kierowaniem ludźmi za pomocą 
następujących uregulowań: pakietu ustaw i zarządzeń, reguł pisanych oraz 
niepisanych (kultury organizacji). 

Ogólnie nakreślone zadania pozwalają wyznaczyć cztery cele we-
wnętrznego dowodzenia27. Są nimi następująco: 

• legitymizacja służby wojskowej, czyli uzasadnienie służby wojsko-
wej pod względem politycznym i prawnym, z jednoczesnym uwzględnie-
niem aspektów etycznych. Kandydat-żołnierz powinien być gotów do peł-
nienia służby zgodnie z wewnętrznym przekonaniem o jej słuszności 
i dzięki temu móc stawać w obronie godności ludzkiej, prawa i pokoju; 

• integracja, czyli uświadomienie sobie przez żołnierza ścisłego 
związku armii z państwem i społeczeństwem oraz wzrost zrozumienia za-
dań Bundeswehry w NATO-systemie bezpieczeństwa kolektywnego. Kan-
dydat na żołnierza powinien zrozumieć, że służba wojskowa nie musi 
oznaczać zerwania z przyzwyczajeniami z życia cywilnego. Wymaga to od 
                                                           

24 T. Dyson, German Military Reform 1998–2004: Leadership and the Triumph of Do-
mestic Constraint over International Opportunity, [w:] European Security, Volume 14, 2005, 
Issue 3. 

25 https://www.fueakbw.de/index.php/en/military-doctrine [dostęp: 11.06.2018]. 
26 https://www.fueakbw.de/index.php/en/Training-Field-5000/16-common-bundeswehr-

module-for-leaders-of-pay-grade-a16-b3 [dostęp: 11.06.2018]. 
27 H. A. Jacobsen, L. Souchon, W służbie..., s.74. 
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niego jedynie niezbędnej umiejętności połączenia tych dwóch sfer 
w odpowiednim stosunku w celu właściwego wykonywania zadań; 

• motywacja, czyli zwiększenie gotowości kandydatów do rzetelnego 
i solennego wykonywania obowiązków, podejmowania odpowiedzialności 
oraz współdziałania. Należy również do tych czynników zaliczyć utrzymy-
wanie dyscypliny i zwartości wojska. Do realizacji tego zadania niezbędne 
jest budowanie atmosfery wzajemnego zrozumienia, zaufania i braterstwa. 
Stanowi to podstawę gotowości do działania tak poszczególnych żołnierzy, 
jak i całej struktury militarnej. Każdy elew, kadet czy podchorąży powinien 
czuć się potrzebny i szanowany, bez względu na posiadany stopień woj-
skowy; 

• kształtowanie wewnętrznego toku służby. W siłach zbrojnych, 
w czasie trwania służby, jej tok nie może godzić w godność człowieka oraz 
powinien pozostawać w zgodności z zasadami prawa. Nie trzeba doda-
wać, że musi on być ukierunkowany na zadania wojska oraz zapewniać ich 
efektywne realizowanie, w związku z powyższym powinien również zagwa-
rantowywać dyscyplinę i gotowość do działania, a także uszanować sferę 
prywatną i osobowość indywidualnego żołnierza. 

Od 1 lipca 2011 roku została zniesiona zasadnicza służba wojskowa. 
Na jej miejsce wprowadzono w pełni zawodową armię opartą na poborze 
ochotników ze środowiska cywilnego. Podobnie jak inne wojska NATO 
również Bundeswehra boryka się z trudnościami kadrowymi, co objawia 
się niedoborem specjalistów służb technicznych, inżynierów czy mechani-
ków. Aby wyeliminować ten problem kadrowy, wojska niemieckie preferują 
kandydatów o określonych kompetencjach technicznych i profesjonalnych. 
Wcześniej opisane wymagania odnoszą się jednak do kompetencji inter-
personalnych oraz społecznych, co stanowi również o ich istotności w pro-
cesie rekrutacji i następnie selekcji. Tak jak ma to miejsce w wielu armiach 
świata, obowiązkowym egzaminem, do którego rekruci są zobowiązani 
przystąpić, jest sprawdzian sprawności fizycznej. 

W Bundeswehrze kompetencyjność żołnierzy-dowódców oparta jest 
na elementach nowoczesnego kierowania ludźmi, co jest widoczne przy 
naborze kadry dowódczej w systemie personalnym. Do elementów tych 
należą poniższe czynniki28: 

• wskazywanie przyczyn i sensu podejmowanych działań; 
• pozostawianie sposobu wykonania postawionego zadania do decy-

zji podwładnych; 
• kooperatywny styl dowodzenia; 
• utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z podwładnymi oraz stały 

przepływ informacji; 
• pozytywny stosunek do drugiego człowieka; 

                                                           
28 H. A. Jacobsen, L. Souchon, W służbie pokoju..., s. 80. 
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• krytyczne podejście do własnego działania; 
• branie pod uwagę wiedzy i umiejętności podwładnych; 
• tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania; 
• znajomość żołnierzy i ich wzajemnych stosunków w zespole; 
• wzmacnianie wewnętrznej zwartości zespołu; 
• wzorowe wykonywanie obowiązków; 
• partnerska współpraca. 
Powyższe elementy determinują wybór odpowiednich ochotników, co 

pozwala na stwierdzenie, że kompetencje społeczne oraz profesjonalne są 
priorytetem w rekrutacji do Bundeswehry. 

Biorąc pod uwagę fakt, że Niemcy są członkami NATO i ONZ, biorą 
oni aktywny udział w różnego rodzaju misjach zagranicznych. W związku 
z tym ochotnik, przystępując do rekrutacji, informowany jest o ewentualnej 
konieczności uczestnictwa w misjach oraz związanych z nimi testach 
i sprawdzianach z kompetencji międzykulturowych. W takiej sytuacji atu-
tami ochotników będą: znajomość języków obcych, umiejętność adaptacji 
w środowisku odmiennym kulturowo oraz wysoka tolerancja odmiennych 
tradycji i kultury w rejonie misji29. 

Zgodnie z planowaną reformą armii niemieckiej, która zakłada podział 
wojsk na trzy kategorie: główne siły obrony, siły reagowania kryzysowego 
oraz wojskową organizację pokojową, rekrutacja i szkolenie ochotników 
odbywać się będą głównie z założeniem pozyskania pełnowartościowych 
żołnierzy o kompetencjach  jak najpełniej odpowiadających przeznaczo-
nemu do obsadzenia stanowisku. 

 
 

Podsumowanie 
 
Reasumując, każda armia potrzebuje ludzi z predyspozycjami odpo-

wiadającymi kierunkowi specjalizacji wojskowej, które można i należy roz-
wijać, aby następnie ukształtować w toku szkolenia pełnowartościowego 
żołnierza. Rekrutacja wojsk amerykańskich największą wagę przykłada do 
wieku kandydata, który zawiera się w przedziale od 17 do 22 lat, czyli 
w czasie, w którym najłatwiej kształtuje się kompetencje przywódcze mło-
dych rekrutów. Istotne są również umiejętności społeczne oceniane na 
egzaminach wstępnych do uczelni wojskowych, które szkolą adeptów we 
wszystkich korpusach osobowych amerykańskiej armii. Przeszkolenie woj-
skowe największy największą uwagę poświęca na rozwijanie kompetencji 
społecznych oraz profesjonalnych. 

                                                           
29 Państwa członkowskie NATO: informator geograficzny, AON, Wydział Strategiczno-

Obronny, Zakład Geografii, Warszawa, 2003, s. 99. 
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W Holandii preferuje się rekrutację kandydatów według ich cech oso-
bowości oraz sprawdza się posiadane umiejętności w aspekcie uczenia 
się, komunikacji, myślenia logicznego oraz przeprowadza się test z wiedzy 
ogólnej. Nie istnieje preferowany przez armię holenderską rodzaj czy po-
ziom wykształcenia, przeciwnie, niższy poziom wykształcenia daje lepsze 
możliwości ukształtowania kandydata w toku szkolenia na żołnierza, na co 
zwraca się uwagę w procesie pozyskiwania ochotników do armii zawodo-
wej. W czasie kursu rekruci kształcą głównie umiejętności instruktorsko-
metodyczne, kierowanie i wykonywanie rozkazów. Duży nacisk kładzie się 
szczególnie na kształcenie kompetencji wykonawczych i bazowych, które 
stanowią punkt wyjścia do rozwijania wynikających z nich kompetencji spo-
łecznych, koncepcyjnych oraz profesjonalnych. Na szczególną uwagę za-
sługuje, że w Holandii dowódcy wyszukiwani są za pomocą istniejącego 
tam systemu. Ma on wgląd w cechy indywidualne żołnierza, które mogą 
być szczególnie preferowane i przydatne przy obsadzaniu danego stano-
wiska służbowego. 

Wojsko niemieckie podczas rekrutacji ocenia priorytetowo kompeten-
cje profesjonalne oraz społeczne. Następnym etapem jest przeprowadze-
nie egzaminu sprawności fizycznej. Podczas szkolenia największą uwagę 
przykłada się do kształcenia ocenianych również podczas rekrutacji kom-
petencji rozszerzonych o umiejętności interpersonalne. Pełen cykl szkole-
nia ma głównie na celu tzw. wewnętrzne umacnianie dowodzenia, które 
wyznaczają cztery główne czynniki: legitymizacja służby wojskowej, inte-
gracja, motywacja oraz kształtowanie wewnętrznego toku służby. 

Pomimo istniejących różnic wszystkich analizowanych systemów re-
krutacji w wybranych krajach NATO, należy stwierdzić, że podstawy kom-
petencji oraz predyspozycje kandydatów są w każdym z opisanych przy-
kładów bardzo wysoko ocenianym i niezmiernie ważnym elementem rekru-
tacji a następnie selekcji po to, aby właściwie ukształtować przyszłego 
przywódcę wojskowego. 
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LEADERSHIP COMPETENCES OF CANDIDATES  
FOR THE VOLUNTARY MILITARY SERVICE  

IN NATO’S COUNTRIES 
 

The purpose of this paper is to outline the leadership competences 
of candidates for the voluntary military service. It focuses on the require-
ments of candidates in the US Army, German Army and Dutch Army. 
These requirements are analysed and compared to each other, with par-
ticular emphasis on recruits’ leadership competences. 
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