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Abstract 

Article presents the problem of women's military service in the Armed Forces of Po-

land. It shows the proportion of women in the military service, in a historical perspective, 

as well as today. The article announces the silhouettes of women – soldiers serving in the 

military corpuses in the period of I and II World War. It presents quantitative participation 

of women in contemporary Polish army, focusing on issues such as the number of women in 

the various types of armed forces and occupational groups. Moreover, as the criterion of 

analysis has been also considered ranks of women – soldiers, years of seniority and role of 

command, participation in missions abroad, and women in the service of the candidate. 
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Wprowadzenie 
 

Poniższy artykuł został poświęcony służbie wojskowej kobiet, a jego celem jest 

zaprezentowanie militarnej partycypacji kobiet. Problem główny niniejszego opra-

cowania został sformułowany w postaci pytania: jak ewoluował udział kobiet  

w strukturze Wojska Polskiego do roku 2012? W celu rozwiązania owego proble-

mu wykorzystano metodę monograficzną, która umożliwiła pozyskanie odpowie-

dzi na poniższe pytania szczegółowe: 

– jak przebiegała służba wojskowa kobiet w najnowszej historii Polski? 

–  jaki jest udział kobiet w siłach zbrojnych w latach 1989–2012? 

– jaki jest udział kobiet w operacjach poza granicami kraju? 

Wojsko od wieków było uznawane za domenę wyłącznie męską, a obecność 

kobiet widoczna była tylko w sytuacjach wyższej konieczności np. w obliczu za-

grożenia lub wojny, głównie wtedy, gdy zabrakło męskiego personelu. Ich udział  

w armii miał charakter nieregularny i nie był rozpowszechniony na skalę masową. 

Jak słusznie zauważa K. Obuchowska: „Historia wojska i wojskowości w świado-

mości społecznej funkcjonuje jako walka wojowników, rycerzy czy żołnierzy.  

W podręcznikach historii trudno bowiem o żeńskie przykłady. Trzeba sięgnąć po 
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literaturę specjalistyczną, aby dowiedzieć się o innych bohaterkach wojny niż Emi-

lia Plater”
1
.  

O status regularnego członka armii kobiety, po raz pierwszy, zaczęły się ubie-

gać jako siostry miłosierdzia w XV i XVI wieku. W 1653 r. w Wielkiej Brytanii 

pojawił się pierwszy szpital wojskowy, w którym personel współtworzyły kobiety. 

Pierwsze oddziały kobiece zaczęły się natomiast stabilizować dopiero w czasie 

pierwszej wojny światowej
2
. Kobiety zaczęły się wtedy angażować jako sanita-

riuszki, pielęgniarki, pełniły także funkcje pomocnicze oraz brały bezpośredni 

udział w walce. Od tego czasu można mówić o zorganizowanym udziale kobiet  

w walce, który był widoczny w wielu armiach państw świata.  

 

 

Militarna partycypacja kobiet w perspektywie historycznej 
 

W Polsce pierwsze próby zorganizowanego udziału personelu żeńskiego to 

okres przypadający przed I wojną światową, gdy kobiety przynależąc do różnych 

organizacji (drużyny strzeleckie, Związek Młodzieży Polskiej) otrzymywały pod-

stawowe wyszkolenie wojskowe. Wówczas wykształcił się pogląd, że służba woj-

skowa kobiet może być realizowana w służbie medycznej, wywiadzie oraz łączno-

ści. I takie zadania realizowały one w Legionach, Polskiej Organizacji Wojskowej 

oraz Ochotniczej Legii Kobiet. Przykładem może posłużyć, znana powszechnie  

z innej działalności, Maria Curie-Skłodowska, pracująca w służbach medycznych 

na froncie zachodnim podczas I wojny światowej.  

Ustawodawstwo powojenne przyniosło zakaz pełnienia służby wojskowej przez 

kobiety, co spotkało się z sprzeciwem ówczesnych organizacji je skupiających, 

głównie Komitetu Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju. Doprowadziło to do 

podjęcia problemu zaangażowania kobiet w sprawy związane z wojskowością, 

który stanął przed ówczesnymi władzami, czego dowodzi wystąpienie Józefa Pił-

sudskiego w Wilnie w 1921 r., gdzie zasugerował: „Powiem Panom nad czem teraz 

myślę. Uważam, że należy przeprowadzić pociągnięcie kobiet do służby wojsko-

wej. Nie jest to demokratycznie, aby tylko mężczyźni służyli w wojsku a kobiety 

nie. Przeprowadziłem to już w Sztabie Jeneralnym i w Ministerstwie Spraw Woj-

skowych, które się opierały, a mam nadzieję, że przeprowadzę także w Sejmie”.  

Marszałek parę lat później polecił w Państwowym Urzędzie Wychowania Fi-

zycznego i Przysposobienia Wojskowego zorganizowanie Referatu ds. WFiPW 

Kobiet, obsadzając jednocześnie istniejące tam stanowiska przez kobiety
3
. Dnia  

                                                           
1 K. Obuchowska, Armia – organizacja męskiej dominacji, [w:] Kobiety w grupach dyspozycyj-

nych społeczeństwa.Socjologiczna analiza udziału i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych gru-

pach dyspozycyjnych, red. K. Dojwa, J. Maciejewski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 

2006, s. 308. 
2 H. Kaczorowski, Socjologiczny kontekst funkcjonowania kobiet w wojsku [w:] tamże, s. 191. 
3 Wojskowa służba kobiet a restrukturyzacja Sił Zbrojnych, Rada ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych, 

Agencja Wydawnicza ULMAK, Warszawa 2002, s. 22– 23. 



BARBARA DRAPIKOWSKA 

 168 

9 kwietnia 1938 r. Sejm uchwalił ustawę o powszechnym obowiązku wojskowym, 

w której znalazły się przepisy dotyczące wojskowej służby kobiet. Od tego czasu 

zaczęły się one pojawiać dość licznie w obszarze wojskowości, a funkcjonującym 

strukturom kobiecym nadano ostateczny kształt i przyjęły one w 1939 r. nazwę 

Organizacja Przysposobienia Obronnego Kobiet. Dowództwo nad nią objęła Maria 

Wittekówna („Mira”), która jako pierwsza kobieta w polskim wojsku została  

w 1991 roku mianowana na stopień generała brygady
4
. Ona także stanęła na czele 

organizowanej wtedy Pomocniczej Służby Kobiet, którą w 1942 r. podniesiono do 

rangi Wojskowej Służby Kobiet, a w 1944 r. nadano wszystkim jej członkiniom 

stopnie wojskowe. W tym czasie płeć żeńska stanowiła 10% składu osobowego 

Armii Krajowej i była obecna we wszystkich jej strukturach. Najbardziej czynnie 

kobiety działały w łączności, gdzie obejmowały także funkcje kierownicze. Za przy-

kład może posłużyć Janina Karasiówna „Bronka” oraz Emilia Malessa „Marysia”.  

Jednak udział kobiet nie sprowadzał się tylko do służby w łączności, były one 

czynne także w kolportażu prasy i wydawnictw AK. Na czele Kancelarii Głównej 

Komendy Głównej AK stała kobieta – Janina Bredel „Marianka”. Centralnym kol-

portażem AK kierowała Wanda Kraszewska-Ancerowiczowa „Lena”, dysponująca 

sprawnym zespołem kolporterek. Z kobiet został zorganizowany odział Dywersja  

i Sabotaż Kobiet (oddział DYSK) na czele z Wandą Hertz „Kazik”. Tworzyły one 

także Patrole Minerskie, uczestniczące w wysadzaniu różnych obiektów oraz 

wspierały kwatermistrzowskie oddziały partyzanckie.  

Zaznaczyły także swój udział również w powstaniu warszawskim, gdzie w spe-

cjalnym plutonie łączności kanałowej stanowiły 60% składu. Po upadku powstania 

warszawskiego na prawach jeńców ponad 2 tys. kobiet dostało się do niewoli nie-

mieckiej, co było europejskim ewenementem, a straty wśród kobiet żołnierzy AK 

były wówczas szacowane na 5 tys. ofiar. O roli kobiet w Armii Krajowej, świadczy 

także ilość odznaczeń jakimi zostały obdarzone: „[…] w obszarze III (lwowskim) 

kobiety otrzymały 20% nadań Krzyża Walecznych, 40% Srebrnego Krzyża Zasługi 

z Mieczami i 50% Brązowego Krzyża Zasługi z Mieczami”
5
. 

W największym zakresie udział personelu żeńskiego, w czynie zbrojnym  

w II wojnie światowej, wiązał się z istnieniem 1. Samodzielnego Batalionu Kobie-

cego im. Emilii Plater. Członkinie tego batalionu, nazywane potocznie Platerów-

kami, stały się symbolem walk kobiet polskich o wyzwolenie kraju spod okupacji 

hitlerowskiej, choć stanowiły tylko odsetek wszystkich Polek biorących udział  

w wojnie. Po zakończeniu wojny, Batalion Platerówek został rozformowany roz-

kazem Naczelnego Dowódcy, marszałka Michała Roli-Żymierskiego. Cześć kobiet 

została osiedlona w osadzie wojskowej Zaplinie Dolne, której z czasem nadano 

oficjalną nazwę administracyjną Platerówka
6
.  

                                                           
4 Odsłonięcie posągu gen. bryg. Marii Wittek, źródło: http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/2900 

[dostęp: 24.07.2012].  
5 A. Jędro, Zmiana pozycji zawodowej kobiet w służbie wojskowej w ciągu lat [w:] Kobiety  

w grupach…, wyd. cyt., s. 187. 
6 Tamże, s. 181– 189. 
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W całym Wojsku Polskim po wojnie kwestia służby wojskowej kobiet nie ist-

niała. Było tak nie tylko w Polsce ale także na całym świecie. Zmianę polityki an-

gażowania kobiet do sił zbrojnych przyniosły dopiero lata 70. ubiegłego wieku  

i zalewająca wówczas świat fala feminizmu. Zapoczątkowana została ona w armii 

amerykańskiej. Wcześniej jeśli miano do czynienia z powoływaniem kobiet do 

wojska, to głównym celem było wyręczenie mężczyzn z drugorzędnych funkcji, na 

rzecz ich bezpośredniego udziału w walce. W latach 70 nastąpiła zmiana postrze-

gania roli kobiet w społeczeństwie i w rodzinie oraz zmiany w świadomości sa-

mych zainteresowanych, wywołane żądaniami nowych szans zawodowych dla 

kobiet wysuwanych przez ruchy feministyczne. Spowodowało to wejście w życie 

szeregu ustaw o równości płci i zakazie dyskryminacji ze względu na płeć. Przy-

czyną powoływania kobiet do wojska było także odciążenie służby wojskowej od 

nadmiernego wysiłku fizycznego, jak również pozytywny wpływ służby kobiet na 

wizerunek i pozycję wojska w społeczeństwie
7
. Ważną determinantą były ponadto 

problemy demograficzne, a dokładniej pogłębiający się niż demograficzny, co 

zmusiło wiele krajów do dopuszczenia kobiet do stanowisk wojskowych. 

Nie bez znaczenia mogą być predyspozycje samych kobiet. A. Dębska przeko-

nuje, że wobec wyzwań jakie stanęły przed organizacjami po 1989, personel męski 

okazuje się mniej konkurencyjny, jeśli weźmiemy pod uwagę takie czynniki jak: 

 mniejsze zapotrzebowanie na siłę fizyczną na współczesnym polu walki; 

 zapotrzebowanie na wysoki poziom wykształcenia; 

 nowe kompetencje społeczne takie jak inteligencja emocjonalna, zdolności 

komunikowania się;  

 otwartość na zmiany i umiejętności adaptacyjne do zmiany; 

 „wewnatrzsterowność” i umiejętność samodoskonalenia się. 

Stały napływ kobiet do wojska i pojawienie się w związku z tym określonych 

nowych problemów, dotyczących integracji w armii, było przyczyną utworzenia  

w 1976 r. specjalnego organu – Komitetu ds. Służby Wojskowej Kobiet w Siłach 

Zbrojnych NATO.  

W Polsce nowy rozdział rozpoczął się w 1988 r., kiedy w środowisku studentek 

akademii medycznych rozpoczęła się rekrutacja absolwentek do służb w korpusie 

medycznym na stanowiska lekarzy, farmaceutów i psychologów. Status formalny 

kobiet nie różnił się niczym od statusu mężczyzn, jednak nie można tak samo rzecz 

o statusie nieformalnym. Na odmienny sposób postrzegania i traktowania kobiet 

wpływało szereg czynników, takich jak: brak stricte wojskowego wykształcenia, 

niemożność odwołania się do wspólnych z resztą środowiska wojskowego do-

świadczeń, a przede wszystkim cała gama uwarunkowań związanych z odmienno-

ścią płci
8
. 

Sytuacja ta stopniowa zaczęła ulegać poprawie od momentu, kiedy kobiety do-

stały możliwość ubiegania się o indeks uczelni wojskowych. Wywołane to było 

                                                           
7 A Skrabacz, Wojskowa służba kobiet w wybranych armiach świata, AON, Warszawa 2000, s. 10. 
8 A. Jędro, wyd. cyt., s. 189. 
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kluczowym w historii III RP momentem, jakim było wejście Polski do struktur 

organizacyjnych NATO, 12 marca 1999, i przyjęcie w związku z tym standardów 

wojskowych obowiązujących w Sojuszu, w tym także dotyczących zwiększenia 

udziału kobiet w Siłach Zbrojnych.  

 

 

Militarna partycypacja kobiet we współczesnej armii  
 

We wstępnej fazie rozważań, warto zastanowić się, jak zmienił się udział ko-

biet pełniących służbę wojskową na przełomie ponad dwudziestu lat, czyli od 1989 

do 2012 roku. Analiza danych statystycznych pozwoliła stwierdzić, że w ciągu 

tego okresu odsetek ten się zwiększył, na początku lat dziewięćdziesiątych wynosił 

on 0,1%
9
 a obecnie 2,31%

10
. 

Od początku XXI wieku udział kobiet systematycznie wzrastał. Po 1999 r. uzy-

skały one możliwość służby we wszystkich korpusach osobowych, a nie tylko  

w medycznym i muzycznym, jak miało to miejsce wcześniej. Pomimo utrzymują-

cej się tendencji wzrostowej, odsetek kobiet w armii zdołał przekroczyć 1% dopie-

ro pod koniec 2007 roku. Kadra zawodowa ogółem liczyła wtedy 78 555 osób,  

w związku z tym udział kobiet wynosił 1,22%. Rok wcześniej odsetek ten stanowił 

0,99% wszystkich żołnierzy
11

.  

Pod koniec roku 2001, czyli tuż po tym jak zaczęto przyjmować kobiety do 

szkół wojskowych, udział ten był nieznaczny, wynosił 0,36%, czyli 303 kobiety, 

przy czym kadra zawodowa była wtedy liczniejsza, gdyż stanowiło ją 83 817 żoł-

nierzy. W wyniku trwających w dalszym ciągu reform w armii następuje redukcja 

personelu, która obejmuje obie płcie, dlatego też ogólna liczba żołnierzy uległa 

zmniejszeniu
12

.  

W latach 2003–2006 dokonała się zmiana o pół procenta, tj. z 0,52% w 2003 

roku do 0,99% w roku 2006. Rok później służbę wojskową w Siłach Zbrojnych 

pełniły 962 kobiety. Najliczniejszym był jak zwykle korpus oficerów, gdzie było 

ich 550, czyli ponad połowa. Ponadto w szkołach wojskowych kształciło się wtedy 

256 kandydatek na żołnierzy zawodowych, z czego 209 na oficerów i 47 na pod-

oficerów
13

.  

Pod koniec 2008 roku w polskim wojsku służyły łącznie 1153 kobiety, co sta-

nowiło 1,43% ogólnej liczy żołnierzy. Najwięcej należało do korpusu oficerów 

zawodowych, gdzie służyła ponad połowa wszystkich pań, tj. 638 osoby. W korpu-

                                                           
9 Udział kobiet w systemie bezpieczeństwa państwa, Materiały z Konferencji pod patronatem 

Minister Izabeli Jarugi-Nowackiej, CBW, Warszawa 2003, s.54.  
10 Rada ds. Kobiet w SZ RP – statystyki: stan na 01.07.2012 r., źródło: 

http://www.mon.gov.pl/pl/strona/365 [dostęp: 24.07.2012].  
11 Dane udostępnione przez Departament Kadr MON, cyt. za: B. Drapikowska, Kulturowy model ko-

biecości a funkcjonowanie kobiet w wojsku, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010 [praca magisterska], s. 20. 
12 Tamże, s. 21. 
13 Tamże. 



MILITARNA PARTYCYPACJA KOBIET W SIŁACH ZBROJNYCH RP 

 171 

sie podoficerów zawodowych, liczba kobiet sięgała 424 osoby, z kolei w korpusie 

szeregowych zawodowych było ich 91. Najwięcej kobiet pełniło służbę w Woj-

skach Lądowych, ponad dwa razy więcej niż w drugim co do udziału kobiet pionie 

kadrowym, tj. Siłach Powietrznych i ponad cztery razy więcej niż w Marynarce 

Wojennej
14

.  

W 2009 r. z kolei w wojsku służyły 1502 kobiety, przy czym w korpusie ofi-

cerskim było ich 779, w korpusie podoficerskim 583, z kolei wśród szeregowych 

140 i dodatkowo 330 kandydatek na żołnierzy uczących się w szkołach wojsko-

wych. Odsetek ich udziału wyniósł wówczas 1,92%
15

.  

Jeśli punkt rozważań przesuniemy na lata 2010/2011, to największa reprezen-

tacja kobiet zasilała szeregi Wojsk Lądowych (794), następnie Sił Powietrznych 

(347), najmniej kobiet służy w Marynarce Wojennej (168). Najliczniejszy pozo-

stawał korpus oficerski, liczący 869 kobiet, podczas gdy korpus podoficerski miał 

ich 660, natomiast korpus szeregowych 222
16

.  

Na stan osobowy istniejący na dzień 01.07.2012 r., w dalszym ciągu najlicz-

niejszym korpusem osobowym pozostaje korpus oficerski (912 kobiet). Mniej licz-

ny jest korpus podoficerski (670). Natomiast bez zmiennie najmniej reprezenta-

tywny pod względem udziału kobiet jest korpus szeregowych zawodowych,  

w którym liczba pań sięga 551
17

.  

Należy jednak zauważyć, że wskaźnik ten podwoił się w stosunku do wcze-

śniejszego roku. Tendencja ta wynika z zmian reorganizacyjnych w polskiej armii 

zapoczątkowanych w 2007 r. Mianowicie wcześniej, korpus szeregowych zawo-

dowych był w praktyce trudno osiągalny dla kobiet, z uwagi na to, że jego szeregi 

zasilali głównie mężczyźni po zasadniczej służbie wojskowej, lub też przeszkole-

niu wojskowym. Po utworzeniu Narodowych Sił Rezerwowych kobiety mają za-

tem większą możliwość, aby zasilić poczet szeregowych zawodowych, co znajduje 

odzwierciedlenie w aktualnych wskaźnikach statystycznych. 

Należy także dodać, że wiele kobiet w dalszym ciągu pozostaje także w rezer-

wie lub dyspozycji oraz w jednostkach organizacyjnych MON, co może utrwalać 

stereotyp, iż kobieta w wojsku kojarzy się najbardziej z sprawami administracyj-

nymi, czyli „mundur wyjściowy, kawa i dokumenty”. Udział kobiet w pozostałych 

pionach przedstawia wykres 2.  

 

                                                           
14 Tamże.  
15 B. Szubińska, Wojskowa Służba Kobiet, źródło: http://www.wojsko-polskie.pl/articles/view/ 

14332/Wojskowa%20s%C5%82u%C5%BCba%20kobiet.html [dostęp: 24.07.2012]. 
16 Wojskowa Służba Kobiet, źródło: http://www.wojsko-polskie.pl/wazne-dla-zolnierzy/abc-

sluzby/16424,wojskowa-sluzba-kobiet.html [dostęp: 24.07.2012]. 
17 Rada ds. Kobiet w SZ RP…, wyd. cyt. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 1. Udział procentowy kobiet w kadrze Sił Zbrojnych w latach 2001–2012  

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wojskowa Służba Kobiet, http://www.wojsko-polskie.pl/wazne-dla-

zolnierzy/abc-sluzby/16424,wojskowa-sluzba-kobiet.html [dostęp: 24.07.2012]. 

Wykres 2. Stan osobowy kobiet – żołnierzy w Wojsku Polskim wg pionów kadrowych  

(na stan 01.01.2012) 

 

Biorąc pod uwagę stan osobowy kobiet – żołnierzy zawodowych, według kor-

pusów osobowych w jakich służą, to w dalszym ciągu najliczniejszy pod tym 

względem jest korpus medyczny, gdzie służbę odbywa 432 kobiet. Kolejny – drugi 

co do liczby kobiet – korpus osobowy, to korpus logistyki, gdzie liczba kobiet się-

ga 253, trzeci natomiast korpus łączności i informatyki, posiadający w swym „po-

tencjale żołnierskim” 236 kobiet. Następnie pod względem liczebności kobiet pla-

sują się korpus ogólnowojskowy (181) Pozostałe korpusy są już zdecydowanie 

mniej liczne. Najmniej reprezentacyjne pod względem udziału kobiet są korpusy: 

finansowy (18), rakietowy i artylerii (27), radiotechniczny (27), Żandarmerii Woj-

skowej (29) oraz rozpoznania i walki elektronicznej (39)
18

.  

                                                           
18 Rada ds. Kobiet w SZ RP…, wyd. cyt. 
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Przyjmując za kryterium analizy stopnie wojskowe, posiadane przez kobiety  

w korpusie oficerów zawodowych, to najwięcej kobiet posiada stopień podporucz-

nika (343) oraz porucznika (275). Najwyższym natomiast stopniem wojskowym 

jest stopień pułkownika, którego doczekało się 10 kobiet, natomiast 24 osoby płci 

żeńskiej wykonuje zadania służbowe w stopniu podpułkownika. Dokładniejsze 

dane na ten temat przedstawia poniższy wykres 3.  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Rada ds. Kobiet w SZ RP…, wyd. cyt. 

Wykres 3. Stan osobowy kobiet – żołnierzy wg stopni wojskowych (na stan 01.07.2012) 

 

Nie budzi wątpliwości fakt, że istnieje wprost proporcjonalna zależność między 

stopniem wojskowym a grupą kobiet go reprezentującą, tj. im wyższy stopień tym 

mniej kobiet go reprezentuje. Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż biorąc pod uwagę 

krótką historię wojskowej partycypacji kobiet, żołnierz nie jest w stanie osiągnąć 

aż tak wysokiej pozycji w hierarchii wojskowej.  

Dokonując analizy struktury kobiet pod względem wieku, należy stwierdzić, że 

w wojsku najwięcej jest kobiet między 25 a 29 rokiem życia. Stosunkowo dużo jest 

także kobiet przed 25 rokiem życia, a także pomiędzy 30 a 34 rokiem życia.  

W 2008 r. najczęściej występującym wiekiem wśród żołnierzy płci żeńskiej jest  

27 lat (180) i 28 (106). W roku 2010 – 40% całego żeńskiego składu nie przekro-

czyło granicy 30 lat. Natomiast tylko 1,3% kobiet, co w wartości bezwzględnej 

wynosi 24 osoby, osiągnęło 50 lat i więcej. (wydawnictwo) Sytuacja ta pozostała 

niezmienna do dzisiaj. 

Istotną kwestią pod względem statystycznym jest również udział kobiet w peł-

nieniu funkcji dowódczych. W roku 2008 takich kobiet w wojsku było 256, co 

stanowiło 1,62% wszystkich dowódców. Stanowisko dowódcy jednostki, w randze 

pułkownika, pełniła tylko jedna kobieta w wojsku, co stanowiło 1,2% wszystkich 

osób na tym stanowisku. Spośród wszystkich dowódców plutonu 5% udziału przy-

padała kobietom, co w wartości bezwzględnej wynosiło 152 osoby. Dowódcą dru-

żyny było wówczas 35 kobiet, co stanowiło 0,9% osób pełniących tę funkcję.  

Z kolei dowódcą obsługi było 13 kobiet (0,7%), a ponadto 33 kobiety obejmowało 
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inne stanowiska dowódcze. Warto jednak podkreślić, że dane te podwoiły się do 

końca 2010 r., bo spośród służących wówczas 1751 kobiet, ponad 1/3 bo 482 pań 

pełniło służbę na stanowiskach dowódczych (300 oficerskich, 182 podoficerskich), 

przy czym najczęściej obejmowanym stanowiskiem była funkcja dowódcy pluto- 

nu (261)
19

.  

W 2012 r. liczba kobiet – dowódców wzrosła do wartości bezwzględnej 458. 

W dalszym ciągu najliczniej reprezentowane są na stanowisku dowódcy plutonu – 

229 kobiet. Funkcje dowódcy kompanii (lub równorzędną) pełni niespełna 7 ko-

biet
20

.  

Dokonując zestawienia statystycznego dotyczące wojskowej służby kobiet, nie 

należy zapominać również o służbie kandydackiej. Pod koniec 2008 r. w szkołach 

wojskowych kształciło się 511 absolwentek. Największym zainteresowaniem ko-

biet odznaczały się wyższe szkoły oficerskie, tj. WSO Wojsk Lądowych oraz WSO 

Sił Powietrznych, których absolwentki stanowiły blisko połowę wszystkich studen-

tek szkół oficerskich. Blisko co piąta kandydatka do służby wojskowej podejmo-

wała edukację w akademiach wojskowych, czyli Akademii Marynarki Wojennej  

i Wojskowej Akademii Technicznej. Ponad 1/3 absolwentek kształciło się z kolei 

w wyższych szkołach podoficerskich, których jest obecnie osiem (Wrocław, Po-

znań, Toruń, Zegrze, Dęblin, Koszalin, Ustka i Łódź).  

W 2010 r. natomiast spośród 4500 kandydatów aplikujących do szkół wojsko-

wych, w czterech uczelniach tego typu, 7% wszystkich kandydatów stanowiły ko-

biety, co w wartości bezwzględnej daje wynik 319 osób. Dokładniejsze zestawienie 

służby kandydackiej przedstawiono w tabeli 1.  
 

T a b e l a   1  

Liczba kandydatów spośród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na I rok wojskowych 

studiów stacjonarnych 

Uczelnia 
Limit 

miejsc 

Liczba 

zgłoszo-

nych 

W tym 

kobiet 

Przystąpi-

ło do eg-

zaminów 

W 

tym 

kobiet 

% 

Liczba 

przyję-

tych 

W tym 

kobiet 
% 

WAT 169 1707 290 902 142 15,7 169 21 12,4 

AMW 40 527 106 212 43 20,3 40 8 20,0 

WSOWL 55 1789 86 798 86 10,8 55 4 7,2 

WSOSP 45 550 48 237 48 20,2 45 11 24,0 

OGÓ-

ŁEM 

309 4573 530 2149 319 14,8 309 44 14,0 

Źródło: Rada ds. Kobiet w SZ RP…, wyd. cyt.  

 

                                                           
19 Wojskowa Służba Kobiet, źródło: http://www.wojsko-polskie.pl/wazne-dla-zolnierzy/abc-

sluzby/16424,wojskowa-sluzba-kobiet.html [dostęp: 24.07.2012]. 
20 Rada ds. Kobiet w SZ RP…, wyd. cyt. 
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Na dzień 01.07.2012 w szkołach wojskowych rożnego typu kształci się 377 

kandydatek na żołnierzy. Najwięcej studentek jest w uczelniach medycznych 

(106), nieco mnie kobiet w swoich szeregach studenckich posiada WAT (95). 

Reszta kobiet pobiera edukację na WSOWL we Wrocławiu (68), WSOSP w Dębli-

nie (58) oraz w AMW (50)
21

.  

 

 

Kobiety w operacjach poza granicami kraju 
 

Wnioski z analizy danych ilościowych wskazują, że liczba kobiet biorących 

udział w takich misjach średnio co roku wahała się w granicach 50 osób. Stanowi 

to około 1% w stosunku do liczby żołnierzy – mężczyzn
22

.  

Początkowo nabór kobiet związany był głównie z zabezpieczeniem medycz-

nym dla PKW. Było to związane z potrzebami Sił Zbrojnych oraz dostępnością dla 

kobiet – żołnierzy tylko stanowisk o specjalnościach medycznych. W czasie misji 

obejmowały one różne stanowiska. Kobiety pozostające w stopniu oficera mogły 

być szefem grupy medycznej, kierownikiem laboratorium lub dowódcą grupy me-

dycznej. Pełniące służbę w stopniu chorążych piastowały stanowiska dowódcy 

sekcji oraz tak jak kobiety – podoficerowie funkcję ratownika medycznego lub 

pielęgniarki.  

Sytuacja uległa zmianie po 2003 roku, kiedy szeregi wojska zaczęły zasilać ab-

solwentki szkół oficerskich oraz akademii wojskowych reprezentujące różne kor-

pusy, m. in. ogólnowojskowy, radiotechniczny, rakietowy i artylerii, logistyki, 

obrony przed bronią masowego rażenia, żandarmerii wojskowej, łączności i infor-

matyki, lotnictwa i marynarki wojennej. W związku z tym rozszerzył się wachlarz 

stanowisk, na które obecnie mogą zostać wyznaczone kobiety na misjach, gdyż 

uzyskały one inne kwalifikacje przydatne w czasie misji. Do najpopularniejszych 

należą: dowódca plutonu, zastępca dowódcy kompanii, telegrafistka – telefonistka, 

oficer łącznikowy, oficer operacyjny, konsultant ds. psychoprofilaktyki, psycholog, 

radcy prawny, kierownik kancelarii.  

Zgodnie z „najstarszymi” danymi dotyczącymi udziału kobiet w misjach poko-

jowych i stabilizacyjnych, pochodzącymi z Raportu Służba wojskowa kobiet w SZ 

RP – 2006 r., odsetek kobiet dzielących trudy żołnierskiego rzemiosła poza grani-

cami kraju do 2004 r. w poszczególnych PKW przedstawiał się następująco
23

:  

 PKW KFOR – 8 kobiet, co stanowiło 0,66% całości kontyngentu;  

 PKW EUFOR/SFOR – 1 kobieta, co stanowiło 0,1% składu; 

 PKW UNIFIL – 16 kobiet, co stanowiło 0,8% składu;  

 PKW UNDOF – 17 kobiet, co stanowiło 0,6% całości; 

                                                           
21 Rada ds. Kobiet w SZ RP…, wyd. cyt. 
22 Służba kobiet w Siłach Zbrojnych RP – raport za 2006 rok, źródło: 

http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/3250 [dostęp: 24.07.2012]. 
23 Tamże. 
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 PKW Irak – 31 kobiet, co stanowiło 0,04% kontyngentu; 

 PKW Afganistan – 2 kobiety. 

Udział kobiet w misjach zagranicznych w roku 2007 wynosił 38 osób i w po-

szczególnych kontyngentach przedstawiał się następująco:  

 KFOR – 2 kobiety;  

 EUFOR – 2 kobiety; 

 UNIFIL – 2 kobiety; 

 UNDOF – 5 kobiet; 

 IRAQ – 21 kobiet; 

 AFGANISTAN – 6 kobiet
24

. 

Przesuwając punkt na osi czas do roku 2011, można obliczyć, że do pełnienia 

służby poza granicami kraju skierowano 111 kobiet. Zdecydowana większość  

z nich (97) została wyznaczona do pełnienia służby w VII i VIII zmianie PKW 

Afganistan (57 oficerów i 40 podoficerów). W PKW KFOR natomiast w XII i XIII 

zmianie wzięło udział 9 kobiet (5 oficerów i 4 podoficerów). Pozostałe 5 kobiet  

(2 oficerów i 3 podoficerów) wykonywało zadania służbowe w granicach Bośni, 

zasilając skład XII zmiany.  

Rok później – w roku 2012 – liczba kobiet wysyłanych na misje wzrosła do 

140. Spośród nich najwięcej kobiet odbywało służbę w PKW Afganistan (120). 

Reszta kobiet zasilała szeregi PKW KFOR (18) oraz PKW EUFOR (2)
25

.  

Z poniższych danych wynika, że udział kobiet w misjach pokojowych i stabili-

zacyjnych jest marginalny, jednakże zaobserwować można tendencję poszerzania 

zakresu stanowisk obejmowanych przez nie na misjach, stosownie do nabywanego 

doświadczenia w służbie.  

Instytucje odpowiedzialne za formowanie kontyngentów wskazują na różne 

przyczyny takiego zjawiska. Po pierwsze jest to brak kandydatek o wymaganych 

kwalifikacjach, niezbędnych akurat dla Sił Zbrojnych w rejonie prowadzenia misji. 

Po drugie jest to brak odpowiednich warunków sanitarnych – konieczność zagwa-

rantowania oddzielnych toalet, łazienek. Kolejną przyczyną jest także bardzo nie-

bezpieczny charakter większości misji i chęć ochrony kobiet przed „skrajnymi 

warunkami życia”. W związku z realizacją konwencji ONZ 1325 dotyczącej ko-

nieczności zagwarantowania udziału kobiet w wspieraniu pokoju i bezpieczeństwa, 

w procesie rekrutacji kandydatów, nie stwarza się barier dla kobiet zainteresowa-

nych służbą w kontyngentach
26

.  

Barierą natomiast mogą być liczne stereotypy związane z płcią funkcjonujące 

w społeczeństwie, wg których kobiety nie są dostatecznie agresywne, by były, tak 

jak mężczyźni, skuteczne w walce. Takie stanowisko przyjął także znany antropo-

log amerykański M. Ghiglieri, które przedstawił w swojej książce Ciemna strona 

                                                           
24 Dane przedstawione przez płk Beatę Laszczak na konferencji Służba Kobiet w formacjach 

mundurowych w XXI w., zorganizowanej przez Centralną Bibliotekę Wojskową 5 marca 2008 r. 
25 Rada ds. Kobiet w SZ RP…, wyd. cyt. 
26 Służba wojskowa kobiet…, wyd. cyt. 
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człowieka. Według niego agresja jest zaprogramowana w naszym DNA, ale istnieją 

daleko idące różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami, mianowicie tylko sam-

cza połowa gatunku jest wyposażona w skłonności do okazywania agresji, co prze-

jawia się w stosowaniu przez nich przemocy.
27

 Nie jest jednak prawdą, iż kobiety 

nie przejawiają zachowań agresywnych. Płeć żeńska częściej się angażuje w agre-

sje werbalną, a nie fizyczną, tak jak płeć męska. Tak jest z wyłączeniem jednego 

obszaru, w którym kobiety są bezkonkurencyjne, mianowicie jest to ochrona wła-

snego potomstwa. Poziom agresji jest wtedy bardzo duży i może występować we 

wszystkich możliwych odmianach
28

.  

Jednak okazuje się, że SZ coraz częściej angażują się w misje pokojowe, pod-

czas których umiejętności personalne stereotypowo przypisywane kobietom są 

bardziej przydatne niż skłonność do agresji. „Kobiety umiejętnie łączą wyszkolenie 

wojskowe z pojednawczym nastawieniem, szukaniem rozwiązań kompromisowych 

na drodze negocjacji, zdolnością do empatii z ofiarami przemocy, a ich obecność 

redukuje napięcie, podczas gdy obecność mężczyzn w mundurze jest dla innych 

mężczyzn wyzwaniem, co może prowadzić do eskalacji konfliktu”
29

. 

Kobiety uczestniczące w misjach są traktowane życzliwie ze strony swoich ko-

legów, o czym przekonać mogą słowa samych zainteresowanych: 

– „jeśli chodzi o misję to spotkałam się tam z wielką życzliwością ze strony 

kolegów, wojskowych, byli naprawdę pomocni, wyjechałam na misję razem ze 

swoim wtedy narzeczonym a teraz już mężem, także było mi dużo łatwiej mając go 

przy sobie, nie tęskniłam za krajem i rodziną tak bardzo”
30

.  

Ponadto warto wspomnieć, że ekwipunek, w który zostają wyposażone kobiety 

biorące udział w misjach zagranicznych. Jest on taki sam jak dla żołnierzy – męż-

czyzn, czyli krem i maszynka do golenia oraz męska bielizna. W artykule W czó-

łenkach po poligonie możemy przeczytać: „Męska bielizna i maszynka od golenia 

– to część zestawu, który dostają, wyjeżdżające na misję do Iraku... polskie kobiety 

– żołnierze. Na szczęście mężczyźni nie są wyposażeni w zamian w typowo dam-

skie akcesoria do higieny intymnej”
 31

.  

 

 

                                                           
27 M. Ghiglieri, Ciemna strona człowieka, Wydawnictwo CiS, Wydawnictwo WAB, Warszawa 

2001, cyt. za: M. Adamkiewicz, Wymiary śmierci bitewnej [w:] Edukacja Humanistyczna w Wojsku, 

Dom Wojska Polskiego, Nr 2/2005, s. 51–58. 
28 A. Skrabacz, Wojskowa służba kobiet..., wyd. cyt., s. 17. 
29 A. Pacześniak, Równość płci w siłach zbrojnych krajów europejskich, [w:] Kobiety w grupach 

dyspozycyjnych..., wyd, cyt., s. 334. 
30 B. Drapikowska, Służba wojskowa kobiet w Wojskach Lądowych Sił Zbrojnych RP. Analiza 

socjologiczna, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, s. 41.  
31 W czółenkach po poligonie, źródło: http://wiadomosci.onet.pl/1346526,2677,kioskart.html [da-

ta dostępu: 24.07.2012]. 



BARBARA DRAPIKOWSKA 

 178 

Podsumowanie 
 

Przez wiele lat kobietom stawiano bariery, które uniemożliwiały podjęcie przez 

nie służby wojskowej. Bariery te miały charakter formalnoprawny, czyli brak od-

powiednich przepisów prawa, ale były także związane z licznymi stereotypami 

funkcjonującymi w społeczeństwie, według których kobiety są za słabe i za mało 

agresywne, aby służyć w wojsku. Jednak często okazywało się, że w czasie nad-

zwyczajnego zagrożenia, kiedy brakowało mężczyzn, wojsko kierowało się w stro-

nę kobiet z prośbą o zasilenie szeregów, a także same zainteresowane, czuły  

w sobie obowiązek wsparcia ojczyzny – wówczas, w sytuacjach krytycznych nikt 

nie podnosił kwestii słabej tężyźnie fizycznej.  

Zasada ta znalazła potwierdzenie w wielu państwach, w tym również w Polsce, 

gdzie w czasie I i II wojny światowej służyły kobiety. Służba wojskowa kobiet  

w I wojnie światowej upłynęła pod znakiem Polskiej Organizacji Wojskowej oraz 

Ochotniczej Legii Kobiet i była realizowana w służbie medycznej, wywiadzie  

oraz łączności
32

. Analogiczna sytuacja miała miejsce w czasie II wojny światowej, 

kiedy co dziesiąty żołnierz Armii Krajowej był kobietą. Wówczas realizowały one 

swoje zadania początkowo w Organizacji Przysposobienia Obronnego Kobiet, następ-

nie w Pomocniczej Służbie Kobiet oraz wreszcie Wojskowej Służbie Kobiet. Najbar-

dziej jednak znany przykładem na udział personelu żeńskiego, w czynie zbrojnym 

w II wojnie światowej, był 1. Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater.  

Mimo że w drugiej wojnie światowej wiele kobiet udowodniło swoje predys-

pozycje do służby wojskowej, to bardzo szybko o tym zapomniano i powrócono do 

wcześniejszych przyzwyczajeń, pomimo, że znaki aprobaty kobiet w wojsku prze-

jawiały ówczesne autorytety, czego dowodzi przykład generała D.D. Eisenhowera, 

który przekonywał o przydatności kobiet do żołnierskiego rzemiosła: „Sprzeciwia-

łem się służbie kobiet w wojsku do czasu, gdy zetknąłem się z nią w Londynie, 

przekonałem się wówczas, jak świetnie spisują się na różnych stanowiskach [...] 

pod koniec wojny nawet najbardziej zakute łby dały się przekonać, co znalazło 

wyraz w żądaniu o liczniejsze kontyngenty kobiet”
33

. Pamięć odświeżyły dopiero 

amerykańskie feministki, które jako pierwsze „chwyciły za broń”.  

Wojsko Polskie z kolei doceniło przydatność kobiet do regularnej służby do-

piero u progu XXI, choć nikt nie jest w stanie stwierdzić, w jakim stopniu wynika-

ło to z łamania wewnętrznych stereotypów, a w jakim – z wymogów standaryza-

cyjnych NATO, które nie dopuszczały dyskryminacji kobiet przy „rozdawaniu” 

indeksów uczelni wojskowych. Wejście do NATO wymusiło zatem otwarcie pilnie 

strzeżonych bram jednostek wojskowych dla kobiet i umożliwienie im realizacji zawo-

dowej w formacjach mundurowych. Co więcej, wymusiło także stopniowe dostoso-

                                                           
32 Wojskowa służba kobiet a restrukturyzacja Sił Zbrojnych, Rada ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych, 

Agencja Wydawnicza ULMAK, Warszawa 2002, s. 22– 23. 
33 D. Eisenhower, Krucjata w Europie, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1998, s. 131. 
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wywanie dotychczasowego „zmaskulizowanego” mienia wojskowego do obecności 

i służby kobiet, jak również socjalizowania żołnierzy do koedukacyjnej armii.  

Udział kobiet w 2012 r. osiągnął wartość 2,6% i można mieć nadzieję, że bę-

dzie wzrastał. Udział kobiet w wojsku jest znakiem przemian zachodzących  

w samej armii. Początkowo była ona instytucją tradycyjną, gdzie liczba kobiet była 

niewielka, a ich rola sprowadzała się do działań zabezpieczających. W miarę 

upływu czasu armia zaczęła się zmieniać, a charakterem swoich zmian przypomi-

nać nowoczesne organizacje, czy też firmy wzorowane na modelach zachodnich 

korporacji. Zasady rekrutacji oraz „zepchnięcie” spraw płci pracownika na dalszy 

plan doprowadziło do zwiększenia liczby kobiet w armii. Coraz częściej mogły 

zajmować one stanowiska istotne z punktu widzenia sił zbrojnych i stały się także 

coraz bardziej widoczne
34

.  

O wiele wyraźniej proces ten jest dostrzegany w armiach takich państw jak 

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, czy chociażby Republika Czeska lub Alba-

nia. W wojsku polskim, póki co przebiega on wolniej. Jednakże z uwagi na zmiany 

społeczne, jest nieunikniony i można prognozować, że w przeciągu najbliższych 

kilkunastu lat stanie się widoczny również w polskiej armii, a osiągnięte do tej 

pory wskaźniki, będą systematycznie wzrastać, zarówno w wymiarze ilościowym – 

większy udział kobiet w wojsku, jak i jakościowym – większa pozycja kobiet  

w hierarchii wojskowej oraz dowodzeniu.  
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THE MILITARY PARTICIPATION OF WOMEN IN THE 

POLISH ARMED FORCES 

 

 

Abstract 

Article presents the problem of women's military service in the Armed Forces of  

Poland. It shows the proportion of women in the military service, in a historical perspec-

tive, as well as today. The article announces the silhouettes of women - soldiers serving in 

the military corpuses in the period of I and II World War. It presents quantitative participa-

tion of women in contemporary Polish army, focusing on issues such as the number of 

women in the various types of armed forces and occupational groups. Moreover, as the 

criterion of analysis has been also considered ranks of women - soldiers, years of seniority 

and role of command, participation in missions abroad, and women in the service of the 

candidate. 

Key words – women in army, women military service, military participation of women 

 

 

Introduction 
 

The following article is devoted to the issue of women’s military service and its 

goal is to present their military participation. The main issue tackled by this piece 

of work has been presented in the form of a question: How has the participation of 

women in the structures of the Polish Armed Forces been, evaluated for the period 

up and till 2012? In order to solve the aforementioned problem the author applied  

a monographic method which allowed for the finding of answers for the following 

detailed questions: 

– what was the course of women’s military service in the modern history of 

Poland? 
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– what was women’s share in the Armed Forces in the years 1989-2012? 

– what is women’s share in the military operations carried out abroad? 

For centuries the army was exclusively a man’s realm, and the presence of 

women was visible only in situations of utmost necessity, e.g. in face of danger or 

war, mainly when the men’s personnel was insufficient. Women’s participation in 

the Armed Forces was irregular and was not common. As it is aptly noticed by  

K. Obuchowska: the history of the army and military affairs are perceived by 

societies as the war of fighters, knights or soldiers, all of them being men. In 

historical books it is difficult to find female examples. It is necessary to look into 

specialist literature to learn about heroines other than Emilia Plater
1
.  

It was in the 15th and 16th century when women for the first time started to 

seek the status of regular army members as the sisters of Mercy. The first military 

hospital with both male and female personnel was created in 1653 in Great Britain. 

However, the first female troops appeared during World War I
2
. At that time 

women were orderlies and nurses; also they performed auxiliary functions and took 

an active part in fighting. From that moment one could see women’s organized 

participation in fighting being visible in armies of many countries. 

 

 

Military participation of women in the historical perspective 
 

In Poland the attempt to have organized participation of female personnel was 

visible before World War I, when women, who belonged to different organizations 

(rifle squads, Union of Polish Youth), received basic military training. At that time 

there was an opinion that women’s military service can be realized in the medical 

service, intelligence and communication service. Thus, such tasks were realized in 

Legions, the Polish Military Organization, as well as the Voluntary Legion of 

Women. As an example one can take Maria Curie-Skłodowska, famous for her 

various acts, who served in medical service on the Western Front during World 

War I.  

Post-war legislation decided on the ban of women’s military service which 

evoked protests from the then female organizations, mainly of The Committee of 

Female Military Training. As a result, the problem of women’s engagement in 

military affairs had to be tackled by the then government, the best proof for that is 

the speech delivered by Józef Piłsudski in Vilnius in 1921 where he suggested: 

Gentlemen, I will tell you what I am thinking about. In my opinion women should 

be involved in military service. It is not democratic that only men serve in the army 

                                                           
1 K. Obuchowska, Armia – organizacja męskiej dominacji, [in:] Kobiety w grupach 

dyspozycyjnych społeczeństwa .Socjologiczna analiza udziału i roli kobiet w wojsku, policji oraz  

w innych grupach dyspozycyjnych, eds. K. Dojwa, J. Maciejewski, Publishing House: Wyd. 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, p. 308. 
2 H. Kaczorowski, Socjologiczny kontekst funkcjonowania kobiet w wojsku [in:] ibidem, p. 191. 
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and women not. I have already convinced the General Staff and the Ministry of 

Military Affairs, which had been reluctant, and I hope to carry this out in the Sejm.  

A few years later, the Marshal recommended that the State Office of Physical 

Education and Military Training (Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego  

i Przysposobienia Wojskowego) organized a department of Physical Education and 

Military Training for Women, at the same time employing there women
3
. On the 

9
th
 of April 1938, the Sejm passed a bill on common compulsory service, including 

regulations concerning the military service of women. From that moment they 

started to appear quite numerously in the military sphere, and the functioning 

women structures were given their final shape with the name Organizacja 

Przysposobienia Obronnego Kobiet (Women Military Training Organization), 

accepted in 1939. Its command was in the hands of Maria Wittekówna („Mira”), 

who was the first woman in the Polish Army commissioned to the rank of 

Brigadier General
4
. She was also the leader of the Auxiliary Women’s Service 

(Pomocnicza Służba Kobiet) which was being organized at that time, and which in 

1942 was upgraded to the Military Women’s Service (Wojskowa Służba Kobiet) 

and in 1944 all its members were given military ranks. At that time women 

constituted of 10% of Armia Krajowa (AK) (Home Army) and were present in all 

its structures. The most active women served in communication services holding 

even the top posts. As an example one can take Janina Karasiówna „Bronka” as 

well as Emilia Malessa „Marysia”.  

However, women’s participation was not limited to service in communication; 

they were also active in the distribution of press and AK’s materials. The Main 

Office of the AK Headquarters (Kancelaria Główna Komendy Głównej AK) was 

run by – Janina Bredel „Marianka”. Central AK distribution was lead by Wanda 

Kraszewska-Ancerowiczowa „Lena”, having at her disposal an efficient team of 

women working as distributors. Women formed a unit called DYSK (Dywersja  

i Sabotaż Kobiet) / (Diversion and Sabotage Women) with the leadership of Wanda 

Hertz „Kazik”. They also created Minerva Patrols, participating in the blowing up 

of different objects as well as supporting underground quartermaster units.  

Women also left a mark of their participation in Warsaw Uprising, where in 

special platoon of channel communication they constituted 60% of the group. After 

the fiasco of the Warsaw Uprising over 2 thousand women were taken captive by 

Germans, which was a European sensation, and the death toll among AK female-

soldiers is estimated as 5 thousand victims. The role of women in the Home Army 

(AK) is also emphasized by the number of honours awarded to women: ‘[…] in 

area III (Lviv) women received 20% of the Cross of Valor decorations, 40% of the 

                                                           
3 Wojskowa służba kobiet a restrukturyzacja Sił Zbrojnych, Rada ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych, 

Agencja Wydawnicza ULMAK, Warsaw 2002, pp. 22- 23. 
4 Odsłonięcie posągu gen. bryg. Marii Wittek, source: http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/2900 

[date of access: 24.07.2012].  
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Silver Cross of Merit with Swords, and 50% of the Bronze Cross of Merit with 

Swords’
5
. 

The most significant mark of women’s participation in battle during World 

War II is connected with the existence of the Emilia Plate 1
st
 Independent 

Women’s Battalion (1. Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater). The 

members of this battalion, colloquially called ‘Platerówki’, became the symbol of 

the fight of the Polish women for the liberation of the country from under of the 

Nazi occupation, although they constituted of only a percentage of all Polish 

women actively participating in the war. After the end of the War, the Emilia Plater 

Battalion was dissolved by the order of the Commander-in-chief, Marshal Michał 

Rola-Żymierski. Some of the women were settled in a military village in Zaplin 

Dolne, which was later officially given an administrative name Platerówka
6
.  

After the War, the issue of women’s military service did not exist in the whole 

of the Polish Army. The same situation was observed in the whole world. The 

change of policy concerning the engagement of women in the armed forces 

appeared as late as in the 1970s, accompanied by the wave of feminism flooding 

the present world. It started in the US Army. Earlier the conscription of women 

was caused mainly by the need to replace men on secondary posts so that they 

could take part directly in fighting. In the 1970s there was a shift in the perception 

of women and their role in society and in family as well as a change of 

consciousness of women themselves evoked by claims concerning new 

professional perspectives for women put forward by feminist movements. It 

resulted in a number of bills concerning the equality of sexes and a ban of sexual 

discrimination. Moreover, the reason why women were called into the Army was to 

relieve military service from an excessive physical exertion as well as take 

advantage of the positive influence of women’s military service on the image and 

position of the Army in society
7
. Furthermore, a very important determinant was 

the demographic problem, and more precisely the increasing demographic decline, 

which forced many countries to accept women in military positions.  

The predisposition of women can also be significant here. According to  

A. Dębska, in face of the new challenges that organizations had to meet after 1989, 

male personnel turned out to be not very competitive due to the following factors: 

 lower demand for physical strength on the present battle field; 

 demand for high level of education; 

 new social competences such as emotional intelligence, communication 

abilities;  

 openness to changes and ability to adapt to new conditions; 

 ‘inner-direction’ and self-development. 

                                                           
5 A. Jędro, Zmiana pozycji zawodowej kobiet w służbie wojskowej w ciągu lat [in:] Kobiety  

w grupach…, op. cit., p. 187. 
6 Ibidem, pp. 181- 189. 
7 A Skrabacz, Wojskowa służba kobiet w wybranych armiach świata, AON, Warsaw 2000, p. 10. 
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The constant entrance of women into the army and the resulting new problems 

concerning their integration in the army was the incentive to create in 1976  

a special body – NATO Committee on Women in the NATO Forces (Komitet ds. 

Służby Wojskowej Kobiet w Siłach Zbrojnych NATO).  

In Poland a new chapter started in 1988 when among the female students of 

medical universities there was recruitment for service in the medical corps to the 

posts of doctors, pharmacists and psychologists. The formal status of women was 

the same as the status of men, but one cannot say the same about the informal 

status. The different way in how women were perceived and treated was influenced 

by a number of factors such as: lack of an exclusively military education, lack of 

possibility to refer to experiences common for the rest of the military fraternity, 

and most of all, the whole set of conditions related to the differences in gender
8
. 

The situation started to change for the better since the moment when women 

received the possibility to apply for places at military universities. It was caused by 

the turning point in the history of the Third Republic of Poland namely the Polish 

accession to NATO on 12th March 1999, and consequently the accepting of the 

military standards applicable in the Alliance, including the increase of women’s 

participation in the Armed Forces.  

 

 

Women’s military participation in the present Army 
 

At the first stage of the deliberation it is worth thinking about the way the 

participation of women in military service changed during the time span of  

20 years, thus from 1989 until 2012. The analysis of statistical data allows one to 

conclude that at this period of time the percentage increased from 0,1%
9
 at the 

beginning of the ‘90s to the 2,31%
10

 observed presently. 

Since the beginning of the 21st century the participation of women has 

systematically increased. After 1999 they received the right to serve in all 

personnel corps, not only in medical and musical ones, as was possible earlier. 

Despite the increasing tendency, the percentage of women serving in the army 

managed to exceed 1% by the end of 2007. The professional personnel at that time 

amounted to 78 555 people, thus the women’s share was 1,22%. A year earlier, the 

percentage was 0,99% of all soldiers
11

.  

                                                           
8 A. Jędro, op. cit., p. 189. 
9 Udział kobiet w systemie bezpieczeństwa państwa, Materials from a Conference organized 

under the patronage of Minister Izabela Jaruga-Nowacka, CBW, Warsaw 2003, p.54.  
10 Rada ds. Kobiet w SZ RP – statystyki: stan na 01.07.2012 r., source: 

http://www.mon.gov.pl/pl/strona/365 [date of access: 24.07.2012].  
11 Data provided by the Personnel Department of the Ministry of National Defence, quoted after: 

B. Drapikowska, Kulturowy model kobiecości a funkcjonowanie kobiet w wojsku, Uniwersytet 

Łódzki, Łódź 2010 [Master’s Thesis], p. 20. 
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At the end of 2001, thus just after the moment when women were accepted in 

military schools, their participation was insignificant, amounting to 0,36%, which 

constituted 303 women, while professional personnel were more numerous at that 

time with 83 817 soldiers. As a result of reforms carried out in the army the 

number of personnel was reduced, concerning both sexes, thus the general number 

of soldiers was also lower
12

.  

In years 2003–2006 one could observe a change of half a percent, i.e. from 

0,52% in 2003 to 0,99% in 2006. A year later there were 962 women in the Polish 

Army. The most numerous was, as usual, the officers corps with 550 women, 

which constituted over half of the women serving in the army overall. Moreover, 

there were 256 female students in military schools as candidates for professional 

soldiers out of whom there were 209 candidates for officers and 47 for 

noncommissioned officers
13

.  

At the end of 2008 there were 1153 women in the Polish Army, which constituted 

1,43% of the total number of soldiers. Most of them belonged to the corps of 

professional soldiers, where over half of the women served i.e. 638 persons. In the 

corps of professional NCOs the number of women reached 424 persons, while in 

the corps of private professionals, the number of women was 91. Most women 

served in the Land Forces, more than twice as much as in the next most populated 

(with women) force i.e. the Air Force and over four times more than in the Navy
14

.  

In 2009 there were 1502 women in the army, with 779 in the officer’s corps 

and 583 in the noncommissioned officers corps; while among privates there were 

140 women and additionally 330 candidates for female soldiers studying in 

military schools. The percentage of women’s participation amounted at that time to 

1,92%
15

.  

If we shift our deliberation to the years 2010/2011, we can notice that the 

biggest female representation was in the Land Forces (794), followed by the Air 

Force (347), and the smallest number served in the Navy (168). The corps with the 

highest number of women was the officer’s corps with 869 women while the corps 

of NCOs had 660 women, and finally private corps 222
16

.  

The personnel representation on 1st July 2012 shows that still the largest as far 

as women are concerned was the officer’s corps (912 women). A smaller one is 

NCOs corps (670). Still the smallest representation is in the privates corps with 551 

women
17

.  

                                                           
12 Ibidem, p. 21. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem.  
15 B. Szubińska, Wojskowa Służba Kobiet, source: http://www.wojsko-polskie.pl/articles/view/ 

14332/Wojskowa%20s%C5%82u%C5%BCba%20kobiet.html [date of access: 24.07.2012]. 
16 Wojskowa Służba Kobiet, source: http://www.wojsko-polskie.pl/wazne-dla-zolnierzy/abc-

sluzby/16424,wojskowa-sluzba-kobiet.html [date of access: 24.07.2012]. 
17 Rada ds. Kobiet w SZ RP…, op. cit. 
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However, it should be noticed that the index was doubled in comparison to the 

previous year. This tendency stems from the reorganization process in the Polish 

Army which was commenced in 2007; namely, earlier the corps of private 

professionals was not very accessible for women because the personnel constituted 

mainly of men after compulsory conscription service or basic military service. 

After the creation of the National Reserve Forces women have a better possibility 

to serve as professional privates, which is reflected in the present statistical data. 
 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

Source: own elaboration. 

Graph 1. Percentage participation of women in the personnel of the Armed Forces in years 

2001–2012  
 

Moreover, it should be stated that many women are still in reserve or at the 

military’s disposal as well as in the organizational units of the Ministry of National 
Defence, which might strengthen the stereotype that women in the Army are mostly 
associated with administrative issues, in other words ‘Gala uniform, coffee and 
documents’. The participation of women in other entities is presented in graph 2. 
 

 

Source: own elaboration on the basis of Wojskowa Służba Kobiet, http://www.wojsko-polskie.pl/wazne-dla-

zolnierzy/abc-sluzby/16424,wojskowa-sluzba-kobiet.html [date of access: 24.07.2012]. 

Graph 2. The number of women-soldier in the Polish Army according to personnel pillars  

(data on 1st January 2012) 
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Taking into consideration the state of professional female soldiers, on the basis 

of the corps they serve in, the medical corps is still the most numerous, where 432 

women serve. On the second position there is the logistics corps where the number 

of women reaches a total of 253, on the third position is the signals and IT corps 

having 236 women in its ‘manpower potential’. On the next position as far as the 

number of women is concerned there is the overall-military corps (181). The other 

corps are much less numerous. The least representative corps include: financial 

(18), rocket and artillery corps (27), radio-technical corps (27), and Military Police 

(29), as well as intelligence and electronic warfare (39)
18

.  

Following the criteria of military ranks given to women in the professional 

officer’s corps, the analysis reveals that most women have the rank of Second 

Lieutenant (343) and First Lieutenant (275). The highest military rank possessed by 

a woman is the rank of Colonel which has been given to 10 women, while 24 

female officers perform their duties at the rank of Lieutenant Colonel. More precise 

data concerning the issue is presented in the graph below. 

 

 

Source: own elaboration on the basis of Rada ds. Kobiet w SZ RP…, op. cit. 

Graph 3. The state of women-soldiers personnel according to military ranks  

(data valid on 1st July 2012) 

 

Undoubtedly, one can observe a direct proportional interdependence between 

the military rank and the group of women representing the rank i.e. the higher the 

rank the fewer women serve in the rank. It is absolutely understandable, since 

taking into consideration the short history of military participation of women,  

a soldier is not able to reach such a high position in the military hierarchy.  

Carrying out the analysis concerning the age of women, it turns out that in the 

army most women are 25 to 29 years old. There are also relatively many women 

younger than 25 years old, as well as those who are between 30 and 34 years old. 

In 2008 the most common age of female soldiers was 27 years old (180) and  

28 (106). In 2010 - 40% of the whole female personnel contingent were not older 
                                                           

18 Rada ds. Kobiet w SZ RP…, op. cit. 
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than 30-years-old. While only 1,3% of women, meaning 24 people, reached the age 

of 50-years-old and more. The situation remained unchanged until today.  

A vital issue from a statistical point of view is the participation of women in 

the performance of command functions. In 2008 there were 256 such women, 

which constituted 1,62% of all commanders. The post of unit commander, at the 

rank of Colonel, was performed by only one woman in the army, which constituted 

1,2% of all people at this post. Women constituted 5% of all platoon commanders, 

which in absolute value was 152 people. At that time 35 women were squad 

leaders which constituted 0,9% of people performing the function. However, it is 

worth emphasizing the fact that the data was doubled by the end of 2010, because 

out of 1751 women serving at that time, over 1/3, i.e. 482 women served in 

command posts (300 officer ones, 182 noncommissioned officer ones), while the 

most frequent post was the platoon commander (261)
19

.  

In 2012 the number of female commanders increased to the absolute value of 

458. Still women represent most frequently the post of platoon commander –  

229 women. The function of a company commander (or equal) is performed by no 

more than 7 women
20

.  

Preparing statistical data concerning women’s military service, one should not 

forget about the candidate service. At the end of 2008 military schools provided 

education to 511 graduates. Most popular among women were military academies 

i.e. Military Academy of Land Forces (WSOWL) as well as Polish Air Force 

Academy (WSOSP), whose female graduates constituted almost half of all female 

students of military schools. Almost every fifth female candidate for military 

service was educated in military academies, i.e. the Polish Naval Academy (AMW) 

and the Military University of Technology (WAT). On the other hand, over 1/3 of 

female graduates received education in schools for non-commissioned officers, 

presently there are eight such schools (Wrocław, Poznań, Toruń, Zegrze, Dęblin, 

Koszalin, Ustka and Łódź).  

In 2010, out of 4500 candidates applying to military schools, in four schools of 

this type, 7% of all candidates were women, which in absolute values gives 319 

people. More precise data concerning candidate service is presented in Table 1.  

Data valid on 1 July 2012 indicates that military schools of different type 

provide education to 377 female candidates for soldiers. Most female students are 

in medical universities (106), slightly fewer women study at WAT (95). The rest of 

the women study at WSOWL in Wrocław (68); WSOSP in Dęblin (58); and at 

AMW (50)
21

.  

 

                                                           
19 Wojskowa Służba Kobiet, source: http://www.wojsko-polskie.pl/wazne-dla-zolnierzy/abc-

sluzby/16424,wojskowa-sluzba-kobiet.html [date of access: 24.07.2012]. 
20 Rada ds. Kobiet w SZ RP…, op. cit. 
21 Rada ds. Kobiet w SZ RP…, op. cit. 
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T a b l e   1  

Number of candidates from the graduates of secondary schools for the I year of military full-

time studies 

School 

Limit 

of 

places 

Number 

of candi-

dates 

Inclu-

ding 

wo-

men 

Taking 

exams 

Inc-

luding 

wo-

men 

% 

Number 

of stu-

dents 

accepted 

Inclu-

ding 

wo-

men 

% 

WAT 169 1707 290 902 142 15,7 169 21 12,4 

AMW 40 527 106 212 43 20,3 40 8 20,0 

WSOWL 55 1789 86 798 86 10,8 55 4 7,2 

WSOSP 45 550 48 237 48 20,2 45 11 24,0 

In 

general 

309 4573 530 2149 319 14,8 309 44 14,0 

Source: Rada ds. Kobiet w SZ RP…, op. cit.  

 

 

Women in military involvement abroad 
 

The quantitative analysis leads to a conclusion that the number of women 

taking part in such missions amounts on average to 50 people yearly. This 

constitutes 1% in relation to the number of male soldiers
22

.  

At the beginning women mainly served in medical support of the Polish 

Military Contingent (PMC). It was connected with the needs of the Armed Forces 

and the fact that only posts with medical specialty were available for female 

soldiers. During a mission they received different posts. A female officer could be 

responsible for medical groups, lead laboratories or be the commander of a medical 

group. Those who served in the rank of warrant officers held the posts of section 

commanders and as female NCOs they were paramedics or nurses.  

The situation changed after 2003, when the female graduates of military 

schools representing different corps entered the army. The corps included inter alia: 

overall-military, radio-technical, rocket and artillery, logistics, defence against 

weapon of mass destruction, military police, ICT, air force and navy. Due to that, 

the scope of posts which could be assigned to women was extended, since women 

had other qualifications useful during a mission. The most popular include: platoon 

commander, deputy of company commander, telegraphist – telephonist, liaison 

officer, consultant for psycho-prophylaxis, psychologist, legal advisors, head of 

office. 

In accordance with the ‘oldest’ data concerning the participation of women in 

peace and stabilization operations taken from a report entitled Służba wojskowa 

kobiet w SZ RP – 2006 r., (Women’s military service in the Polish Armed Forces – 

2006) the percentage of women sharing the difficulties of the soldiers’ profession 

                                                           
22 Służba kobiet w Siłach Zbrojnych RP – raport za 2006 rok, source: 

http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/3250 [date of access: 24.07.2012]. 
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outside the borders of our country until 2004 looked as following in each particular 

PMC
23

:  

 PMC KFOR – 8 women, which constituted 0,66% of the whole contingent;  

 PMC EUFOR/SFOR – 1 woman, which constituted 0,1% of the contingent; 

 PMC UNIFIL – 16 women, which constituted 0,8% of the contingent;  

 PMC UNDOF – 17 women, which constituted 0,6% of the whole contingent; 

 PMC Iraq – 31 women, which constituted 0,04% of the contingent; 

 PMC Afghanistan – 2 women. 

The participation of women in overseas missions in 2007 amounted to  

38 people and in particular contingents it was as follows:  

 KFOR – 2 women;  

 EUFOR – 2 women; 

 UNIFIL – 2 women; 

 UNDOF – 5 women; 

 IRAQ – 21 women; 

 AFGHANISTAN – 6 women
24

. 

Moving the point on the time axis to the year 2011, one can calculate that  

111 women were deployed to serve abroad. Most of them (97) were appointed to 

serve in the 7th and 8th rotation of PMC Afghanistan (57 officers and 40 non-

commissioned officers). While in PMC KROR in the 12th and 13th rotation there 

were 9 women (5 officers and 4 NCOs). The remaining 5 women (2 officers and  

3 NCOs) served in Bosnia, supporting the composition of the 12th rotation.  

A year later – in 2012 – the number of women sent on missions increased and 

reached the total number of 140 women. Most of the women served in PMC 

Afghanistan (120). The rest supported the personnel of PMC KFOR (18) as well as 

PMC EUFOR (2)
25

.  

The data indicates that the participation of women in peace and stabilization 

missions is marginal, however one can notice the tendency to broaden the scope of 

posts held by women during missions, in accordance with the experience gained 

during military service.  

Institutions responsible for the formation of contingents refer to different 

reasons for such a phenomenon. Firstly, it is the lack of candidates with the 

required qualifications, necessary for the Armed Forces in the region of a mission. 

Secondly, it is the lack of adequate sanitation – the necessity to provide separate 

toilets and bathrooms. Another reason is also the dangerous character of most of 

the missions and the intention to protect women against ‘extreme life conditions’. 

Due to the realization of the UN convention 1325 concerning the guarantee of 

women’s participation in missions supporting peace and security, there are no 

                                                           
23 Ibidem. 
24 Data presented by Col Beata Laszczak during conference entitled Służba Kobiet w formacjach 

mundurowych w XXI w., organized by the Central Library on 5 March 2008. 
25 Rada ds. Kobiet w SZ RP…, op. cit. 
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obstacles during the candidates’ recruitment process for women interested in 

military contingents
26

.  

However, numerous stereotypes connected with the gender which are present in 

societies, stating e.g. that women are not aggressive enough to be as effective in battle 

as men, can be a barrier. Such a stand is also accepted by a famous American 

anthropologist M. Ghiglieri, which he presented in his book The dark side of man. In 

his opinion aggression is programmed in our DNA, but there are important differences 

between men and women, namely that only the male part of mankind is equipped with 

the tendency to aggressive behaviour which is demonstrated by the use of violence.
27

 It 

is not true, however, that women do not manifest aggressive behaviour. Females more 

often get engaged into verbal aggression, rather than physical as is in case of males. 

This is how it happens except in one area in which women are unbeatable, and this is 

the protection of their own children. The level of aggressiveness in this situation is 

extremely high and can appear in all possible variations
28

.  

Nevertheless, it turns out that the Armed Forces get engaged in peace missions 

during which the personal abilities stereotypically assigned to women are more 

useful then the tendency to aggression. Women are good at combining military 

training with a conciliatory attitude, looking for compromise solutions through 

negotiations, ability to show empathy to the victims of violence, and their presence 

reduces tension, while the presence of men in uniforms is a challenge for other 

men, which can lead to an escalation of a conflict
29

. 

Women participating in missions are treated with kindness by their colleagues, 

which can be proved by the words of the women themselves: 

– ‘as far as the mission is concerned I have experienced great kindness from 

my soldier-colleagues, they were really helpful. I went on the mission with my 

fiancé at that time and now my husband, so it was much easier for me having him 

at my side, I did not miss my country and family so much’
30

.  

Moreover, it is worth mentioning that the equipment provided to women taking 

part in missions is the same as for men, i.e. shaver and men’s underwear. In the 

article W czółenkach po poligonie (On the training area in high heel shoes) we can 

read: ‘Men’s underwear and shaver – this is the part of a set given to Polish female 

soldiers leaving for Iraq. Luckily men do not receive women accessories for 

intimate hygiene’
31

.  

                                                           
26 Służba wojskowa kobiet…, op. cit. 
27 M. Ghiglieri, Ciemna strona człowieka (The dark side of man), Wydawnictwo CiS, 

Wydawnictwo WAB, Warszawa 2001, quoted after: M. Adamkiewicz, Wymiary śmierci bitewnej 

[in:]  Edukacja Humanistyczna w Wojsku, Dom Wojska Polskiego, No. 2/2005, pp. 51-58. 
28 A. Skrabacz, Wojskowa służba kobiet..., op. cit., p. 17. 
29 A. Pacześniak, Równość płci w siłach zbrojnych krajów europejskich, [in:] Kobiety w grupach 

dyspozycyjnych..., op. cit., s. 334. 
30 B. Drapikowska, Służba wojskowa kobiet w Wojskach Lądowych Sił Zbrojnych RP. Analiza 

socjologiczna, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, p. 41.  
31 W czółenkach po poligonie, source: http://wiadomosci.onet.pl/1346526,2677,kioskart.html 

[date of access: 24.07.2012]. 
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Conclusion 
 

For many years women faced barriers which stopped them from participating 

in military service. The obstacles were of a formal-legal character, that is a lack of 

proper law regulations, but they were also connected with numerous stereotypes 

functioning in the society, according to which women were seen as weak and not 

aggressive enough to serve in the army. However, very often it turned out that in 

extreme danger, when there were not enough men, the army turned to women 

asking them for support, and the women themselves felt the patriotic duty to 

protect the country – then, in critical situations no one referred to the issue of 

physical weakness.  

The rule was confirmed in many countries including Poland where during 

World War I and World War II there were female soldiers. Women’s service 

during World War I was led under Polish Military Organization and Voluntary 

Legion of Women and it was realized as part of medical service, intelligence and 

communication
32

. An analogical situation was observed during World War II, 

when every tenth soldier of the Home Army (AK) was a woman. At that time they 

realized their tasks first as part of the Women Military Training Organization, then 

in Auxiliary Women’s Service, and finally in Military Women’s Service. However, 

the most vivid example of female military activity during World War II was the 

Emilia Plate 1
st
 Independent Women’s Battalion.  

In spite of the fact that during World War II many women proved their 

predisposition to military service, it was quickly forgotten and the previous state of 

being and habits returned, although the then authorities showed sign of approval 

for women in the army. A good example is D.D. Eisenhower who was convincing 

the world about the usefulness of women in the military profession; he said that he 

was against the service of women in the army until the time when he saw it in 

London, he got convinced then, that they were excellent in different posts [...] at 

the end of the War even the most stubborn people were convinced, which was 

expressed by the demand for more numerous women’s contingents
33

. The memory 

was refreshed by American feminists who took up arms as the first ones.  

The Polish Army appreciated the usefulness of women in regular service only 

on the verge of 21
st
 century, although nobody is able to decide to what extend it 

stemmed from breaking the internal stereotypes and to what extend it was caused 

by the NATO requirement for standardization, which did not allow sexual 

discrimination concerning access to military education. Accession to NATO forced 

the country to open the guarded gates of military units for women and enable them 

to realize careers professionally in uniformed formations. What is more, it forced 

the gradual adjustment of until that point masculine military premises to the 

                                                           
32 Wojskowa służba kobiet a restrukturyzacja Sił Zbrojnych, Rada ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych, 

Agencja Wydawnicza ULMAK, Warsaw 2002, pp. 22- 23. 
33 D. Eisenhower, Krucjata w Europie, Wydawnictwo Bellona, Warsaw 1998, p. 131. 



THE MILITARY PARTICIPATION OF WOMEN IN THE POLISH ARMED FORCES 

 193 

presence of women and their service, as well as soldiers’ socialization for a co-

educational army.  

The participation of women in 2012 reached the value of 2,6% and one can 

hope for its further increase. Women’s presence in the army is the sign of changes 

in the military area. At the beginning it was a traditional institution, where the 

number of women was very small, and their role was restricted to auxiliary 

activities. As the time passed, the army started to change its image: resembling 

modern organizations, or companies copying the model of western corporations. 

The rules for recruitment as well as shifting the issue of gender on to a secondary 

position resulted in an increase of the number of women in the army. More and 

more often women were able to hold posts of high importance for the Armed 

Forces and women have become more and more visible
34

.  

The process is much more clearly visible in the armies of such countries as the 

USA, Great Britain, or even the Czech Republic or Albania. In the Polish Army, 

the process is slower. However, as a result of social changes, it is unavoidable and 

it can be forecasted that within the next several years it will be also visible in the 

Polish Army, and the indicators seen so far will systematically increase, both in  

a quantitative dimension – greater women’s participation in the army, as well  

in qualitative dimension – a better position of women in the military hierarchy as 

well as command. 
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