
AWL
LEADER  
DEVELOPMENT 
SYSTEM
AKADEMICKI 
SYSTEM 
PRZYWÓDZTWA

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 
imienia generała Tadeusza Kościuszki

ul. Piotra Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław

www.wojsko-polskie.pl/awl/

VADEMECUM LIDERAVADEMECUM LIDERA

W PRAWDZIE ŻYĆ 
I CZERPAĆ WIEDZĘ

VERITASVERITAS HONORHONOR
Z HONOREM

 PEŁNIĆ SŁUŻBĘ

PATRIAPATRIA
Z PATRIOTYZMU 

CZERPAĆ SIŁĘ 
 DO OBRONY 
 OJCZYZNY



Największym zwycięstwem jest to, 
które odnosimy nad nami samymi. 
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AWL Leader Development System – Akademicki System Przywództwa (AWL LDS) to sko-
ordynowany i spójny zbiór procedur oraz wytycznych dotyczących problematyki przy-
wództwa wdrażanych w Akademii Wojsk Lądowych. Zagadnienia te odnoszą się do
realizacji zadań oraz prezentowania odpowiednich postaw przez dowódców, nauczycieli
akademickich, administrację Uczelni oraz podchorążych. Określone są w niej sposoby
postępowania w procesach dowodzenia, edukacji oraz w kwestiach organizacyjnych i ad-
ministracyjnych. O skutecznym edukowaniu, a raczej kształtowaniu liderów w AWL, bę-
dzie w dużym stopniu decydowała odpowiednia koordynacja działań wymienionych grup
akademickich. Każda z nich ma do spełnienia dedykowaną, bardzo ważną rolę w reali-
zacji założonego celu. A tym celem jest kształcenie obywatela, patrioty, dowódcy i przy-
wódcy.

Inspiracją do opracowania AWL LDS były dla mnie m.in.: doświadczenia, jakie zdobyłem
na uczelniach krajowych i zagranicznych, baza doświadczeń z licznych ćwiczeń wojsko-
wych realizowanych przez Akademię Wojsk Lądowych oraz staż naukowy w US Military
Academy West Point. Ponad dwustuletnia, co ważne – nieprzerwana, historia tej słynnej
amerykańskiej Uczelni zrodziła owoce w postaci doświadczeń dydaktycznych, nauko-
wych i szkoleniowych. Z niektórych z nich, jak np. West Point Leader Development Sys-
tem, postanowiłem nie tylko skorzystać, ale także po modyfikacji i dostosowaniu do
naszych potrzeb implementować je w procesie edukacji w Akademii Wojsk Lądowych.
W tym celu powołałem zespół składający się głównie z pracowników Instytutu Przy-
wództwa Wydziału Zarządzania AWL, ale również przedstawiciela dowódców i osoby
odpowiedzialnej za sprawy studenckie w naszej Uczelni. W pracach brali udział także
podchorążowie AWL.

W opracowaniu poruszyliśmy kilka obszarów edukacyjnych, szkoleniowych i wycho-
wawczych, które naszym zdaniem powinny stanowić fundament kształcenia i kształto-
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wania przyszłej kadry oficerskiej. W instrukcji West Point Leader Development System,
na bazie której opracowano AWL LDS, jest kilka z pozoru oczywistych zasad, na podsta-
wie których zbudowano przejrzysty i spójny system edukacji. Celem tego systemu jest
kształcenie obywatela, przyszłego dowódcy i lidera. Lidera, który: żyje honorowo, do-
wodzi honorowo i prezentuje to, co najlepsze. Bardzo ważną zasadą, za którą eliminuje
się bezwzględnie kadetów z West Point, jest tolerancja dla tych, którzy oszukują, kradną
lub akceptują takie zachowania. Przy czym mówi się tutaj także, a może przede wszyst-
kim, o kradzieży intelektualnej. To założenie rozszerzone o szczegółowe procedury do-
tyczące wszystkich uczestników życia w West Point skutkuje edukacją liderów, którzy
bardzo dobrze dają sobie radę w wojsku, a po zakończeniu służby wojskowej równie
dobrze spełniają się w biznesie, pozostając wzorcowymi obywatelami i patriotami. Takie
idee przyświecają także AWL LDS.

W naszym opracowaniu bardzo często posługujemy się zdjęciami i rysunkami, hołdując
zasadzie, że jeden obraz potrafi zastąpić tysiąc słów. Wydaje nam się, że taka forma pod-
nosi atrakcyjność i przejrzystość publikacji. Zdecydowaliśmy się na angielskojęzyczny
tytuł, ponieważ chcemy budować swoją markę głównie na rynku międzynarodowym.
Uważamy, że naszą rolą jest poprawianie wiarygodności wśród sojuszników i wzbudza-
nie respektu u potencjalnych przeciwników. Do osiągnięcia tego celu potrzebna jest
nasza determinacja oraz uporządkowana strategia edukacji oficerów, którzy będą per-
manentnie poprawiać skuteczność neutralizacji zagrożeń naszego Państwa. Przewidu-
jemy rozesłanie publikacji w wersji angielskiej także do naszych partnerów zagranicznych.
AWL Leader Development System jest obecnie wdrażany w Akademii Wojsk Lądowych.

Zakładamy, że ta uporządkowana procedura, z pewnością niedoskonała, ale stanowiąca
pewną konkretną propozycję, przyczyni się do rozwoju i rozpropagowania idei przewo-
dzenia, wstępnie w AWL, a potem może w całych Siłach Zbrojnych RP. Zapraszamy
wszystkich chętnych do analizy i konstruktywnej krytyki tego opracowania. W taki spo-
sób, aby jego ewaluacja była wiarygodna, a przez to umożliwiała doskonalenie doku-
mentu. Naszym zdaniem wprowadzenie go w przyszłości do powszechnego systemu
edukacji i szkolenia kadr dowódczych to ważny element budowania efektywnego sys-
temu kształcenia oficerów jako patriotów, dowódców i przywódców Wojska Polskiego.

REKTOR-KOMENDANT
Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA
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Celem AWL Leader Development System jest stworzenie warunków do kształtowania
charakterów podchorążych jako przyszłych oficerów Wojska Polskiego, którzy każdego
dnia:

� żyją w prawdzie,
� uczą się zasad sztuki wojennej i wykorzystania w działaniach bojowych nowo-

czesnych technologii,
� pełnią służbę z honorem szanując godność każdego człowieka,
� kultywują wartości patriotyczne,
� modelują postawę zdolną do poświęcenia dla dobra narodu i w obronie ojczyzny.

Istotą AWL Leader Development System jest skupienie i ukierunkowanie wszystkich wy-
siłków Uczelni na kształtowaniu oraz wsparciu w rozwoju charakterów podchorążych
oraz uświadomienie wszystkim pracownikom AWL, jak ważny udział mają w kreowaniu
postaw przyszłych kadr dowódczych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostki
rozwijają charakter, kiedy mają charakterystyczne wzory do naśladowania, a ich przy-
wódcy ustanawiają i potrafią wyegzekwować wysokie standardy.

AWL Leader Development System w sposób holistyczny podchodzi do rozwijania kom-
petencji przywódczych, kształtowania charakterów podchorążych, na które wpływ mają
wartości i tradycje narodowe, nowoczesne standardy szkolnictwa wyższego, najlepsze
praktyki dowodzenia oraz badania nad rozwojem indywidualnym i organizacyjnym. Od-
powiadając na potrzeby wynikające z konieczności zapewniania przez SZ RP bezpie-
czeństwa narodowego oraz na wymagania stawiane przez polskie społeczeństwo, AWL
LDS jest ukierunkowany na przygotowanie swoich absolwentów do wykonywania trud-
nych zadań zarówno w ojczyźnie, jak i w każdym miejscu na świecie zgodnie z realizo-
wanymi zobowiązaniami sojuszniczymi. Złożoność celu, jaki stawia sobie Akademia przy
tworzeniu i rozwijaniu AWL LDS, wynika właśnie ze zróżnicowanego środowiska opera-
cyjnego, w którym przyjdzie kierować działaniami bojowymi przyszłym podporucznikom
Wojska Polskiego. Dlatego wysiłek dowódczy, dydaktyczny, wychowawczy i administra-
cyjny całej społeczności Uczelni koncentruje się na wsparciu podchorążych w dążeniu
do osiągnięcia pierwszego celu w służbie ojczyźnie, jakim są szlify oficerskie i gotowość
do przewodzenia w realizowaniu odpowiedzialnych zadań w zakresie bezpieczeństwa
i obronności państwa.
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Fundamenty AWL LDS
– wartości, dziedzictwo narodowe,

etos, zasady



10

Honor
z honorem pełnić służbę

Honor jest substytutem cnoty i dlatego jest bardzo
potrzebny w życiu. Sprawia, że oficer staje się żoł-
nierzem bez skazy. Jego ważnym objawem jest po-
szanowanie godności ludzkiej oraz dotrzymywanie
danego słowa [14].

Patria
z patriotyzmu czerpać siłę do obrony ojczyzny

Patriotyzm jako dojrzała świadomość narodowych
wartości jest źródłem odważnego poświęcenia
zdrowia i życia w obronie ojczyzny. Patriota to
człowiek gotowy do poświęcenia i ponoszenia
ofiar dla dobra własnego narodu i żywotnych inte-
resów państwa.

Wartości lidera AWL

Veritas
w prawdzie żyć i czerpać wiedzę

Dążenie do poznania prawdy jest najlepszą drogą
zdobywania wiedzy. Wiedza prowadzi do profes-
jonalizmu. Prawda to fundament pokory, która nie
jest słabością, ale siłą charakteru [20].
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Dziedzictwo narodowe przywództwa
Tworząc AWL LDS Uczelnia inspiruje się dziedzictwem narodowym bogatym w przy-
kłady wybitnego przywództwa, aby czerpiąc z bogatej historii Polski kształtować przy-
szłość naszej Ojczyzny.

Król Jan III Sobieski uznawany jest za jednego z najwybitniejszych mo-
narchów i wodzów państwa polskiego. Jego styl przywództwa umożliwił
mu łączenie posiadanych zdolności dyplomatycznych z umiejętnościami
strategicznymi, które gwarantowały budowanie i podtrzymywanie sta-
bilnych i strategicznych sojuszy. Dzięki skutecznemu łączeniu przy-
wództwa politycznego z umiejętnością prowadzenia działań militarnych
jest wzorem wodza wszechstronnie panującego nad sytuacją. Odebrane
przez króla wykształcenie, jego kwalifikacje oraz szerokie horyzonty myś-
lowe sprawiły, że mógł realizować wybitne koncepcje polityczne.
Najsłynniejsze sukcesy wojskowe Sobieskiego to zwycięstwo nad Turkami w bitwie pod
Chocimiem 11 listopada 1673 r. oraz dowodzenie bitwą pod Wiedniem w 1683 r., która za-
kończyła się klęską Imperium Osmańskiego [6, 21].

Generał Tadeusz Kościuszko był jednym z wielkich wodzów militarnych
i politycznych w historii Polski. Jako Naczelnik Narodu w trudnych cza-
sach zaborów stał się wzorem wielkiego patriotyzmu. Żyjąc wizją wol-
nej Polski umiał jednoczyć ludzi do walki o niepodległość. Wśród wielu
atrybutów przywódczych, jakimi charakteryzował się Patron AWL, na-
leży wymienić uczciwość w sprawach państwowych oraz silne poczucie
honoru. Jego legenda wielu pokoleniom dostarczała symboli ważnych
do kształtowania się norm zbiorowej lojalności i wzorców postaw [1].

Marszałek Józef Piłsudski, jako wzór wielkiego wodza, a zarazem do-
wódcy w działaniach bojowych na szczeblu taktycznym, wskazuje na za-
sadniczy element przywództwa wojskowego umożliwiający osiąganie
sukcesów na polu walki, jakim jest szacunek do żołnierza. Pomimo że był
bardzo wymagającym dowódcą i nie szczędził ostrej krytyki, potrafił
chwalić zwykłych żołnierzy i pobłażać im, jeśli dostrzegł potrzebę wzmoc-
nienia ich morale. Zawsze na pierwszym miejscu cenił sobie odpowie-
dzialność za sprawy państwowe i dobro narodu. Jednocześnie piętnował
partykularne podejście do kariery, zarówno wojskowej, jak i politycznej [8].
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Generał August Emil Fieldorf był jednym z najsłynniejszych Żołnierzy
Wyklętych. Do historii przeszedł jako generał Nil, dowódca Kedywu AK
i organizacji „NIE” walczącej z sowiecką okupacją Polski. Jego heroiczna
postawa jest symbolem przywództwa niezłomnego oraz siły charakteru
niepozwalającego na wyrzeczenie się wartości, w które się wierzy. Fiel-
dorf uczestniczył we wszystkich kolejnych bitwach Legionów Polskich
zostając odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy. Przełożeni tak go
oceniali: „Umie żyć z żołnierzami i wychowywać ich w zamiłowaniu dys-
cypliny i porządku; bardzo lubiany przez swoich podkomendnych. Spo-
kojny, taktowny, pracowity” [23].

Pułkownik Witold Pilecki, bohater narodowy, jest uważany za jednego
z najbardziej odważnych ludzi na świecie. Jako oficer kawalerii Wojska
Polskiego ofiarnie walczył w wojnie obronnej Polski w 1939 r. Wyrazem
ogromnej odwagi, a zarazem największego poświęcenia był ochotniczy
pobyt Rotmistrza w KL Auschwitz. To dzięki Pileckiemu świat usłyszał
o obozowej rzeczywistości. Jego codzienna konspiracyjna działalność,
walka o przetrwanie swoje i innych zakończyła się wygraną bitwą o god-
ność i zachowanie człowieczeństwa. Pułkownik Pilecki jest przykładem
nieugiętej postawy wobec zniewalających jednostki i całe narody reżi-

mów totalitarnych, człowieka wiernego zasadom, mimo otaczającej go rzeczywistości
obozu koncentracyjnego czy komunistycznego więzienia [10].

Generał Stefan Rowecki „Grot” brał udział w walce o niepodległość Pol-
ski w Legionach Polskich, w bojach o granice Rzeczypospolitej w latach
1918-1921, w obronie Polski przed agresją niemiecką we wrześniu 1939 r.
oraz dowodził podziemną Armią Krajową. Generał „Grot” był wojsko-
wym o silnym charakterze i niekwestionowanym autorytecie. Rowecki
należał do wyróżniających się dowódców polskiej armii – był niezwykle
obowiązkowy i bardzo pracowity. Dzięki jego staraniom dowodzone
przez niego oddziały stawały się najlepiej wyszkolonymi jednostkami
w II Rzeczypospolitej. Jednym z głównych osiągnięć generała Rowec-

kiego było stworzenie od podstaw podziemnego wojska polskiego w kraju okupowa-
nym przez Niemców oraz przeprowadzenie akcji scaleniowej wszystkich organizacji
i grup wojskowych działających w polskim podziemiu podczas II wojny światowej [19].
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Generał Stanisław Maczek był dowódcą 10 Brygady Kawalerii pierwszej
jednostki pancerno-motorowej Wojska Polskiego, a późnej 1 Dywizji Pan-
cernej. W sposób szczególny zasłynął w decydującym etapie bitwy o Nor-
mandię podczas II wojny światowej, gdzie dzięki nieugiętej obronie
kierowanej przez niego dywizji, przyczynił się do zwycięstwa w bitwie
pod Falaise. Jako dowódca był przykładem niezłomnego charakteru
i cnót moralnych. Był bardzo energiczny i pełen inicjatywy, posiadał grun-
towne wykształcenie wojskowe i doświadczenie liniowe. W praktyce do-
wódczej był samodzielny, szybki i śmiały podczas realizacji zadań.
Generał Maczek, legendarny dowódca wojsk pancernych, został uznany za niepokonanego
w każdej bitwie. Uosabiał najlepsze cechy oficera i znakomitego dowódcy nowoczesnych
wojsk. Był znakomitym strategiem i praktykiem wykorzystania broni pancernej [16].

Generał Stanisław Sosabowski był dowódcą pierwszej polskiej Samo-
dzielnej Brygady Spadochronowej, a także jednym z uczestników ope-
racji „Market Garden” oraz walk o Arnhem. Od początku służby dawał
się poznać jako niezwykle utalentowany wojskowy, o wyjątkowo wyso-
kich ambicjach. Był bardzo wymagający, zarówno wobec siebie, jak i swo-
ich podwładnych. Dzięki wiedzy i umiejętnościom praktycznym przy-
czynił się do wysokiego poziomu wyszkolenia pierwszych polskich spa-
dochroniarzy. Dowodzeni przez niego żołnierze wykazali się podczas
walki prawdziwym męstwem, walcząc w trudnym terenie przeciwko
przeważającym siłom przeciwnika. Dzięki bohaterskim walkom polskich żołnierzy udało
się ewakuować siły brytyjskie, które definitywnie utknęły w bitwie pod Arnhem [18].

Papież Jan Paweł II to najwybitniejszy współczesny polski przywódca
duchowy, który wprowadził cały Kościół w trzecie tysiąclecie. Karol Woj-
tyła dzięki swojemu bogactwu duchowemu i intelektualnemu stał się naj-
większym moralnym autorytetem i wzorem do naśladowania. Przezwy-
ciężył kryzys w Kościele i uczynił go bardziej globalnym. Podjął tysiące
dobrych decyzji, wygłosił setki ważnych homilii, wydał szereg encyklik.
Podejmując dialog ekumeniczny i międzyreligijny, odznaczył się jako
przywódca całej ludzkości. Niestrudzony orędownik wolności i pokoju
dotarł swoimi podróżami papieskimi w niemal każdy zakątek świata.
Jego wezwanie „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi” stało się inspiracją do
osta-tecznego wyzwolenia Polski i Europy z niewoli komunizmu [2].

Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski dowodząc brygadą artylerii pod-
czas I wojny światowej zastosował nowoczesne sposoby ścisłego
współdziałania swoich wojsk z piechotą. Jako szef Sztabu Generalnego
był jednym z głównodowodzących w Bitwie Warszawskiej mając
znaczący udział w planowaniu operacji, która zapewniła zwycięstwo nad
Rosją sowiecką. Jego postawa prawości, czystości uczuć i charakteru po-
dziwiana była przez kadry oficerskie II Rzeczypospolitej. Generał Roz-
wadowski, jako zwolennik wojny manewrowej, z niepospolitym polotem
myśli i niezmordowaną energią starał się wszczepić swoje koncepcje w
dowódców armii czy grup i ich sztaby. Wskrzeszał ducha inicjatywy oraz rozbudzał myśl
operacyjną tak, aby stały się one inspiracją do podejmowania nieszablonowych decyzji [24].
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Praca na stanowisku dowódczym w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Koś-
ciuszki jest wyzwaniem odpowiedzialnym. Na dowódcy bowiem ciąży wielka odpowiedzial-
ność za podchorążych. Dowódca pełni wiele funkcji – odpowiada za sprawność organizacyjną,
porządek i służbę podchorążych, za tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny woj-
skowej, ale przede wszystkim za ich wychowanie. W związku ze sprawowaniem funkcji wy-
chowawczej, warto pamiętać o słowach brytyjskiego dowódcy wojskowego B.L. Montgo-
merego: „Dowódcy muszą ciągle rozmawiać ze swym wojskiem; im więcej żołnierze widzą
i słyszą swych dowódców, częściej są przez nich wprowadzani w sytuację, tym wyższe jest ich
morale. Dowódca musi stale śledzić stan ducha swych żołnierzy tak, aby mógł uchwycić od-
powiedni moment psychologiczny dla rozpoczęcia pogawędek ze swym wojskiem” [25, 28].

Etos Akademii Wojsk Lądowych
Zasady postępowania w służbie dowódcy
Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Zasady postępowania w służbie Wojskowego Nauczyciela Akademickiego
Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Analizując proces przygotowania przyszłych kadr oficerskich RP należy zwrócić szczególną
uwagę na nieustanne generowanie pomysłów i szukanie sposobów pozwalających utrzymać
i utrwalać w młodych ludziach silną motywację do podejmowania nauki w uczelniach woj-
skowych, umacniając tym samym prestiż zawodu żołnierza. W kształceniu przyszłych kadr
oficerskich należy mocno akcentować tezę, że oficer powinien być nie tylko dobrym dowódcą
i fachowcem, ale także wychowawcą i nauczycielem. Wojskowy Nauczyciel Akademicki Aka-
demii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki wyróżnia się mądrością, jest wy-
kwalifikowanym specjalistą w dziedzinie, jaką wykłada. Jest przywódcą i liderem. Jego zada-
niem jest nie tylko przygotowanie żołnierzy do bycia świadomymi i odpowiedzialnymi oby-
watelami państwa polskiego, ale przede wszystkim patriotami znającymi swoje zobowiązania
wobec Ojczyzny. Wyzwaniem dla Wojskowego Nauczyciela Akademickiego jest również stała
motywacja podopiecznych do wielowymiarowego, indywidualnego rozwoju osobistego i za-
wodowego oraz utwierdzanie ich w przekonaniu o słuszności wyboru zawodu żołnierza. Woj-
skowy Nauczyciel Akademicki AWL powinien cieszyć się zaufaniem podopiecznych oraz być
dla nich autorytetem, który buduje poprzez swoją wiedzę, uczciwość, stanowczość i konsek-
wencję w podejmowanych działaniach. Wojskowy Nauczyciel Akademicki musi być świadomy
trudności stawianych przed nim zadań. Jest bowiem odpowiedzialny zarówno za sukcesy, jak
i niepowodzenia swoich podopiecznych [29].
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Etos podchorążego
Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Etos podchorążego Akademii Wojsk Lądowych to zbiór stałych wartości, zasad etycznych,
moralnych i zawodowych. Podchorąży musi odznaczać się nienaganną postawą moralną i być
wzorem dla innych. To osoba, która zna historię swojej Ojczyzny i jej bohaterów, szanuje tra-
dycje narodowe swojego kraju, jest świadomym i odpowiedzialnym obywatelem państwa pol-
skiego, patriotą oraz godnym reprezentantem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w myśl
dewizy Akademii Wojsk Lądowych – „Veritas, Honor, Patria”. Dawniej, mianem „ludzi honoru”,
tytułowało się rycerzy i wojowników, natomiast dziś współczesnych oficerów. Honor, to nie
cecha immanentna, ani kwestia deklaracji. Musi on być nieustannie potwierdzany zachowa-
niem jednostki bądź grupy w określonej sytuacji, częstokroć nieoczekiwanej i niebezpiecznej.
Podchorąży powinien być świadomy, że honor kształtuje się poprzez przyjęcie konkretnych
wartości moralnych i podporządkowanie się im w sposób bezwzględny i bezwarunkowy. Czy
jest się honorowym, można stwierdzić dopiero zdając „praktyczny egzamin z honoru”, gdy
własnymi czynami udowadnia się deklarowane wartości. Jednocześnie, zgodnie z myślą Jó-
zefa Piłsudskiego, podchorąży powinien pamiętać, że „Gdy człowiek ma przed sobą kilka dróg,
gdy męczy się i waha i nie wie, którą wybrać – niech wybiera drogę honoru, ta zawsze będzie
właściwsza” [27].

Honor podchorążego to postawa, którą charakteryzuje połączenie silnego poczucia własnej
wartości z wiarą w wyznawane zasady moralne, religijne lub społeczne i skłonność do na-
tychmiastowej reakcji na naruszanie tych zasad. Uczciwość to jedna z najważniejszych cech
człowieka, która buduje relacje międzyludzkie. Polega ona na wywiązywaniu się z podjętego
zobowiązania oraz przestrzeganiu reguł społecznych i uznanych norm moralnych. Podchorąży
dotrzymuje danego słowa i szanuje uznane wartości, nawet jeśli inni tego od niego nie ocze-
kują lub tego nie widzą, lub gdy jest to trudne, czy niepopularne [4].

LIDER ETOSU
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� podejście holistyczne,
� wspierać proces rozwoju, a nie utrudniać, upraszczać go, a nie komplikować,
� taka sama konsekwencja wymagania wobec podwładnych, jak i wobec siebie (po-

dwójne standardy) – nie okłamuję, nie oszukuję, nie okradam siebie (nie rezyg-
nuję z własnych marzeń i ideałów, z wolności, miłości, odpowiedzialności, z pra-
wego sumienia), nie okradam swoich podwładnych i rodziny – utrzymanie podo-
bieństwa wartości, postaw i zachowań przeciwko zgorszeniu i demoralizacji,

� najpierw zrozumieć samemu, potem dopiero wymagać tego od innych,
� z jednej strony silna integracja wysiłków (raczej wspierać niż naciskać), z drugiej

rozwijanie poczucia odpowiedzialności osobistej, ale zawsze w poczuciu łączności
ze wszystkimi żołnierzami – wrażliwość, empatia – budowanie zaufania,

� nie podkreślać autorytetu formalnego (urzędowego) – profesjonalizm i zaan-
gażowanie.

Zasady AWL LDS
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Struktura i komponenty AWL LDS
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AWL Leader Development System to z jednej strony skoordynowane i wieloaspektowe
działania zmierzające do ukształtowania silnego charakteru przyszłego dowódcy, który
identyfikuje się z ideałami ważnymi dla żołnierza–obywatela, w tym szczególnie z po-
czuciem obowiązku, honorem, patriotyzmem i etyką, z drugiej zaś to dążenie do osiągnię-
cia doskonałości w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji przywódczych poprzez
przekazywanie, w ramach realizowanych zajęć, wiedzy fachowej, którą wzmacnia się
doświadczeniem praktycznym wykładowców i instruktorów. Nacisk kładzie się na sposób
kształcenia – nie tylko kanałem od wykładowcy (instruktora) do podchorążego, ale także
pomiędzy samymi podchorążymi, na wzór amerykańskiego programu realizowanego
w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point.
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Kształtowanie kompetencji przywódczych w AWL zapewnia się poprzez stworzenie sprzy-
jającego środowiska oraz holistyczne i komplementarne podejście do systemu edukacji przy-
wódców wojskowych. Każdy jego element jest ważny i każdy z nich odgrywa swoją rolę w ewo-
lucji osobowości przyszłego oficera. Kluczowymi czynnikami zapewniającymi skuteczność sys-
temu jest systematyczność i konsekwencja w implementowaniu zasadniczych wartości w każdym
obszarze oddziaływania na rozwijane kompetencje. Wszystkie działania ukierunkowane są na
modelowanie oraz rozwijanie nawyków i postaw odpowiadających potrzebie posiadania silnego
charakteru, który zapewni przyszłemu dowódcy pełnienie służby wojskowej zgodnie z zasadami
prawdy, honoru i wartości patriotycznych.

Wśród zasadniczych elementów AWL Leader Development System należy wyróżnić:
� kształcenie akademickie

Pozwala ono na transformację podchorążego z posiadacza wiedzy na świadomego użyt-
kownika wiedzy, który nie tylko wie, czyli ma świadomość sytuacji, ale rozumie za-
leżności pomiędzy zachodzącymi procesami. Zna on podstawy psychologiczne relacji
międzyludzkich, rozumie je, sam potrafi przyjmować odpowiednie postawy i wy-
woływać pożądane zachowania u podwładnych, tak aby wykonywać zadania i osiągać
założone cele, czyli jest zdolny skutecznie dowodzić.

� tradycje patriotyczne
Kultywowane są one podczas całorocznego kalendarza uroczystości i świąt państwo-
wych celebrowanych z wielką podniosłością zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Przy-
czyniają się one do rozwijania i budowania świadomości oraz tożsamości narodowej,
jak również kształtowania postaw podchorążych zgodnych z wartościami patriotycz-
nymi. Honor dowódcy to nie statystyki i jego zasługi, ale dobro wspólne walczących,
i tych, w których obronie się walczy. Tak postrzegana służba wojskowa za priorytet
przyjmuje poświęcenie partykularnych interesów, własnej kariery, a nawet zdrowia i ży-
cia w imię bezpiecznego rozwoju narodu polskiego, i jest cechą charakterystyczną praw-
dziwych dowódców–przywódców.

� kulturę organizacyjną AWL
Spełniając wymagania współczesnego przywództwa stwarza się przyjazny klimat sprzy-
jający rozwijaniu umiejętności współpracy oraz budowania bezpiecznego środowiska
współżycia społecznego. Wszelkie normy i zasady funkcjonowania wszystkich komórek
organizacyjnych AWL skupione są wokół budowania atmosfery wzajemnego zaufania
i łączą w jedną całość społeczność Uczelni zarówno ze środowiska pionu wojskowego,
akademickiego, administracji oraz zabezpieczenia logistycznego, jak i personelu będą-
cego wsparciem w sferze funkcjonalnej oraz bezpieczeństwa. Zbudowanie tak po-
strzeganego zaufania wewnątrz Uczelni pozwala na zrozumienie przez przyszłych
dowódców roli odpowiedzialności w dowodzeniu pododdziałem oraz ich transformację
z postawy odpowiedzialny za siebie, na postawę odpowiedzialny za ludzi.

� życie w pododdziale
Jest to połączenie wiedzy z praktycznym treningiem. Wiedzieć, rozumieć, robić i osiągać.
Żeby zachować ten ciąg logiczny, istnieje potrzeba realnego doświadczenia, które bie-
rze się z integracji wewnętrznych i zewnętrznych cech osobowości dowódcy–przy-
wódcy. Objawia się ona zgodnością osobistych, wewnętrznych przekonań, z werbalnymi
deklaracjami, którymi przywódca dzieli się z podwładnymi oraz z przyjmowaniem rze-
czywistych postaw i zachowań w życiu codziennym podchorążych, dzięki którym bu-
duje się atmosferę wzajemnego zaufania.

� doskonalenie kursowe
Zapewnia ono ciągłość procesu rozwoju i poszerzania kompetencji przywódczych czer-
piąc inspirację zarówno z własnych pasji i zainteresowań podchorążych, jak i potrzeb
wynikających z chęci zdobycia wiedzy i umiejętności w ramach realizowanego szkolenia
specjalistycznego przygotowującego do służby w różnych rodzajach wojsk komponentu
lądowego SZ RP. Mnogość powołanych w ramach działalności studenckiej kół i sekcji za-
interesowań podchorążych świadczy o skutecznym wpojeniu kardynalnej zasady sku-
tecznego przywództwa, jaką jest rozwój osobisty i samodoskonalenie.
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Koncepcję kształtowania kompetencji przywódczych podchorążych w AWL można zob-
razować za pomocą dziewięciu modułów. W pierwszej kolejności każdy moduł oddziałuje
na wdrażanie zmian w Akademii, następnie określa ramy poszczególnych działań reali-
zowanych w pięciu zasadniczych, opisanych wcześniej, obszarach: kształcenia akade-
mickiego, tradycji patriotycznych, kultury organizacyjnej AWL, życia w pododdziale oraz
doskonalenia kursowego.

Źródło: [5].
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Podchorąży  absolwent AWL
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� JEST PATRIOTĄ
Szczególną czcią otacza symbole narodowe – godło, barwy Rzeczypospolitej
Polskiej i hymn państwowy. Jest dumny z przynależności do polskiego narodu
i społeczności wojskowej oraz świadomy zobowiązań wobec Ojczyzny, nawet
za cenę własnego życia.

� DBA O SWOJE DOBRE IMIĘ
Wszystkie wydane mu polecenia wykonuje w sposób rzetelny, terminowy i za-
wsze na najwyższym poziomie będąc w nie w pełni zaangażowany. Brak w nim
niechęci do przekazywania wiedzy, umiejętności czy doświadczenia. Dzieli się
nimi z innymi podchorążymi, a kiedy sytuacja tego wymaga, służy im wsparciem
w rozwiązywaniu problemów. Zawsze dotrzymuje słowa, jest obiektywny, nie
zostawia innych w potrzebie, prezentuje najwyższe wartości moralne i obycza-
jowe, jest przykładem do naśladowania stanowiąc wzór kultury osobistej i do-
brego wychowania.

� SZANUJE SIEBIE I INNYCH
Zna poczucie własnej wartości i nie pozwala, aby ktokolwiek poddawał ten fakt
w wątpliwość. Jednocześnie swoje racje argumentuje w sposób merytoryczny
opierając się na konstruktywnej dyskusji, perswazji, bądź mediacji, nie zaś na
przewadze wynikającej z siły fizycznej czy też słownej. Nigdy nie obarcza winą in-
nych. Podchorąży nigdy nikogo nie poniża w dyskusji pamiętając, że każdy ma
prawo do wyrażania swoich poglądów i opinii, częstokroć zupełnie odmiennych.

Medal AWL (awers i rewers)
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� JEST CZUJNY I POMOCNY
Zwraca uwagę na problemy swoich koleżanek i kolegów, którzy nie zawsze chcą
lub potrafią poprosić o pomoc. Reaguje w każdej sytuacji, gdy zauważy, że nie
radzą sobie oni ze stawianymi przed nimi zadaniami wynikającymi ze służby lub
problemami dotyczącymi życia osobistego. Nie pozwala na to, aby poniżano in-
nych. Nie akceptuje żadnej formy przemocy wobec słabszych, zawsze staje po
stronie tych, którzy nie potrafią bądź nie są gotowi, aby samodzielnie się bronić.

� JEST ODDANY SŁUŻBIE
Jest świadomy czekających go wyzwań, trudnych decyzji i bezwzględnego po-
święcenia się dla dobra i bezpieczeństwa swojej Ojczyzny. Ma świadomość, że to
on sam odpowiada za podejmowane przez siebie decyzje i działania oraz skutki,
jakie ze sobą niosą. Służba Ojczyźnie to nie tylko ciężka praca, ale wielkie zobo-
wiązanie, często kosztem własnego życia prywatnego.

� JAKO PODWŁADNY
Przejawia szacunek, szczerość i lojalność wobec swoich przełożonych, jest za-
wsze gotowy do realizacji stawianych przed nim zadań. Wykonuje je w sposób
staranny, odpowiedzialny, nie obarcza nimi innych podchorążych. Nigdy nie ob-
winia koleżanek i kolegów za niedostatecznie wykonaną pracę, nie donosi. Nigdy
nie krytykuje swoich przełożonych w obecności podchorążych bądź osób nie-
związanych z Akademią. Zawsze wywiązuje się ze swoich zobowiązań wykazując
się samodzielnością i inicjatywą.
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� DBA O SWOJE ZDROWIE I KONDYCJĘ FIZYCZNĄ
Unika niezdrowego trybu życia – nie spożywa alkoholu, nie pali papierosów, nie
zażywa substancji wyniszczających organizm. Dba o prawidłową dietę. Regular-
nie ćwiczy, aby utrzymać sprawność fizyczną. Potrafi znaleźć dyscyplinę sportu,
w której może się sprawdzić i regularnie ją uprawia.

� DBA O SWÓJ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Szanuje mundur wojskowy i związane z nim symbole, bowiem stanowią one wi-
zytówkę każdego żołnierza Wojska Polskiego. Jest wzorowo ubrany. Jego mun-
dur jest zawsze czysty i wyprasowany.

� DBA O DOBRE IMIĘ AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
Utożsamia się z tradycjami i wartościami swojej Uczelni. Jest odpowiedzialnym
i dumnym członkiem społeczności podchorążych. Jako student kieruje się war-
tościami akademickimi, takimi jak: prawda, odpowiedzialność, autorytet, spra-
wiedliwość, przyjaźń, szacunek czy patriotyzm. Dąży do wielokierunkowego
rozwoju oraz pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności. Nigdy publicznie nie
wypowiada słów mogących godzić w dobro innych podchorążych oraz pracow-
ników Akademii. Przejawia szacunek do swoich przełożonych oraz gotowość do
realizacji stawianych przed nim zadań. Nigdy nie zapomina, że każdym swoim
postępowaniem reprezentuje Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu [4].
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Proces rozwoju charakteru

Źródło: opracowanie własne.
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Efekty kształtowania charakteru

ROZWÓJ

Edukacja + Szkolenie + Inspirowanie + Przewodzenie

Dowódcy zdolni do wpływania na innych
w celu skutecznego wypełniania misji i osiągania celów. [wg 26]

PRZYWÓDZTWO ETYCZNE i SKUTECZNE [za 11]

CHARAKTER

Źródło: opracowanie własne.
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System motywacyjny
podchorążych
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Rolą systemu motywacyjnego jest wspomaganie dowódców w podejmowaniu codzien-
nych decyzji służbowych mających wpływ na przebieg całej służby kandydackiej.

Głównym filarem systemu motywacyjnego jest RANKING prowadzony na szczeblu pod-
oddziału. Na jego podstawie wyłania się najlepszych podchorążych wyróżniających się
w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, w tym także pod względem wyników
w nauce, ocen ze szkoleń, zdyscyplinowania oraz aktywności pozasłużbowej.

Ocena podchorążego ma charakter punktowy. Suma punktów zebranych z pięciu za-
sadniczych obszarów działalności podchorążego umiejscawia jego pozycję w rankingu.
Klasyfikację przeprowadza się po każdym semestrze nauki.

Punkty są przyznawane na podstawie:
Dział I – wyników podchorążego w szkoleniu programowym (średnia ocen z za-

liczeń i egzaminów);
Dział II – opinii o podchorążym jego bezpośredniego oraz wyższego

przełożonego;
Dział III – stopnia aktywności i zaangażowania podchorążego;
Dział IV – liczby i rodzaju naruszeń dyscypliny;
Dział V – oceny pełnionych funkcji służbowych [5].
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System motywacyjny podchorążych
� bazuje na rankingu, który uwzględnia każdą możliwą aktywność podchorążych

(edukacyjną, zawodową, społeczną). Oznacza to, że KAŻDE działanie mające na
celu samorozwój jest punktowane,

� jest zgodny z obowiązującym systemem prawnym oraz aktualnymi przepisami
(w tym dyscyplinarnymi),

� został stworzony przez i dla podchorążych,
� został zaakceptowany przez wszystkie osoby funkcyjne w AWL,
� przez wiele miesięcy podlegał licznym konsultacjom zespołu autorskiego, wie-

lokrotnie był poddawany procedurze recenzji oraz opiniowany przez dowódców
i inne osoby zaangażowane w proces jego tworzenia – każdy „głos” i każda
„uwaga” były brane pod uwagę i rozpatrywane.

LIDER ZAANGAŻOWANIA
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Wzorzec osobowy dowódcy
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Dowódca w Akademii Wojsk Lądowych

NA CELOWNIKU

Autorytet

Honorowy

Sprawiedliwy

Troskliwy
opiekun

Zna
podchorążych

Wymagający
Umie

wydawać
rozkazy

Profesjonalista

Dąży
do perfekcji

Odważny
i silny

Motywuje

WZORZEC

ŚWIECI PRZYKŁADEM
� jest nieustannie obserwowany przez podchorążych,
� jest bez zarzutu pod każdym względem,
� stanowi wzór posłuszeństwa i obowiązkowości,
� dzieli trudny los żołnierski ze swymi podwładnymi,
� jego wygląd jest staranny, a postawa żołnierska,
� jego głos jest silny i przekonywający.

Źródło: opracowanie własne.
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JEST AUTORYTETEM
� jest charyzmatyczny, kreatywny i zaradny, potrafi zjednywać ludzi,
� podchorąży widzi w dowódcy żołnierza od siebie starszego, mądrzejszego i bar-

dziej doświadczonego,
� cieszy się szacunkiem wśród podchorążych, a oni okazują mu posłuszeństwo,
� podwładni ufają mu, słuchają go i wierzą w słuszność jego decyzji.

JEST HONOROWY
� terminowo wykonuje rozkazy i polecenia przełożonych,
� szanuje godność swoich żołnierzy i nigdy ich nie poniża,
� nie przekracza zakresu swej władzy,
� nie krzyczy, nie obraża,
� kieruje nim poczucie honoru, obowiązku i odpowiedzialności,
� cechuje go spokój, życzliwość i koleżeństwo.
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DBA I TROSZCZY SIĘ O PODCHORĄŻYCH I JEST OPIEKUNEM
� zna potrzeby swoich podwładnych i zaspokaja je w miarę możliwości,
� dba o godne warunki życia podchorążych,
� potrafi zagwarantować podwładnym poczucie bezpieczeństwa i sprawczości,
� wymagania stawiane przed podchorążymi dostosowuje do ich wiedzy i umiejęt-

ności,
� swoją postawą i zachowaniem buduje zaufanie do siebie wśród podchorążych

ułatwiające im zwrócenie się do przełożonego w każdej sprawie,
� postępuje zgodnie z dewizą ppłk. Stanisława Sosabowskiego – „Nasze życie

żołnierskie jest twarde i surowe, ale serca mamy więcej, niż ktokolwiek inny” [17].

ZNA SWOICH PODWŁADNYCH, POŚWIĘCA IM SWÓJ CZAS
� interesuje się życiem podchorążych i zna ich problemy,
� komunikuje się ze swoimi podwładnymi, buduje więzi i spędza wspólnie z nimi

czas,
� budując relację z podwładnymi dostrzega to, co w nich najlepsze,
� wspiera, dodaje otuchy, wzmacnia podchorążych w działaniu,
� znając swoich żołnierzy potrafi wykorzystać ich zdolności w odpowiednim mo-

mencie – wie, na kim może polegać w sytuacjach kryzysowych,
� umie odczytać emocje podwładnych i potrafi je wykorzystywać, by planować

i przekonywać ich do skutecznych działań.
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SPRAWIEDLIWY
� chwali i nagradza, ale też gani i karze,
� jest stanowczy, ale równocześnie fair,
� surowo, ale jednocześnie uczciwie rozlicza żołnierzy z wypełnianych obo-

wiązków,
� najpierw uczy, dopiero później wymaga i rozlicza podwładnych z wykonania roz-

kazu.

WYMAGAJĄCY
� wie, że rozkaz wojskowy ma charakter imperatywny i pociąga za sobą wręcz ab-

solutną konieczność spełnienia, i dlatego nie toleruje niewypełnienia rozkazu,
� nie akceptuje niewykonania polecenia,
� nie ignoruje niedopełnienia obowiązku,
� nie toleruje nieposłuszeństwa wobec przełożonego,
� ma możliwość stosowania środków niezbędnych do wymuszenia posłuchu,
� karze tych, którzy nie wykonując poleceń, uniemożliwiają lub utrudniają wyko-

nanie czynności służbowej,
� jest zdecydowany, surowy, ale zarazem sprawiedliwy i empatyczny.

WIE JAK ROZKAZYWAĆ
� aby dobrze rozkazywać, trzeba najpierw nauczyć się dobrze słuchać – „jaka ko-

menda – takie wykonanie”,
� wydaje rozkazy stanowczo i są one zwięzłe, zrozumiałe, zdecydowane, dosto-

sowane do poziomu wyszkolenia podwładnych,
� nie wini żołnierzy za to, że sam wydał niezrozumiałe polecenie czy rozkaz,
� wie, że jego rolą jest upewnienie się, że podwładni rozumieją jego instrukcje i to,

czego się od nich oczekuje,
� bierze na siebie odpowiedzialność za źle i nieregulaminowo wydane rozkazy,
� wydając rozkaz uwzględnia stopień przygotowania podwładnego, warunki i oko-

liczności jego wykonania oraz zapewnia żołnierzowi niezbędne do tego siły
i środki,

� potrafi wyegzekwować wykonanie zadania, nawet kiedy dysponuje jedynie
swoją osobowością i zdobytymi umiejętnościami,

� łączy umiejętność podejmowania decyzji i delegowania zadań.
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JEST PROFESJONALISTĄ
� potrafi skutecznie przekazywać wiedzę i inspirować podwładnych,
� posiada odpowiedni poziom kompetencji, dzięki którym potrafi dobrze dowodzić,
� wie, że w sytuacjach bojowych jego doświadczenie dowódcze może przesądzić

o życiu i zdrowiu podwładnych,
� ma wiedzę nt. metodyki, przepisów prawnych, regulaminów, dowodzenia czy

łączności i umie ją przekazać podchorążym,
� uczy zasady: w wojsku niekompetencja, niedopatrzenie, nieuwaga ani zapom-

nienie nie istnieją.

STALE DĄŻY DO PERFEKCJI
� cechuje się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności, które nieustannie poszerza,
� na bieżąco śledzi informacje z zakresu wojskowości, w tym nowoczesnych stra-

tegii wojennych, technologii czy logistyki,
� doskonali umiejętność budowania zespołu, podejmowania decyzji pod presją

czasu, efektywnej komunikacji oraz skutecznego współdziałania,
� wykazuje się innowacyjnością i umiejętnością dopasowania do sytuacji,
� jest gotowy do wielu wyrzeczeń,
� dobrze organizuje pracę i czas, jest pracowity,
� jest ekspertem w swojej dziedzinie i stanowi przykład dla swoich podwładnych

zarówno w kwestiach wojskowych, jak i tych niezwiązanych ze służbą.
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SPRAWNY FIZYCZNIE
� bierze czynny udział w życiu sportowym, który jest nieodzownym warunkiem

zachowania tężyzny fizycznej łączącej hart ducha i ciała,
� wie, że aktywność fizyczna: poprawia pamięć, polepsza koncentrację, podnosi

odporność na stres, dodaje pewności siebie i zapobiega depresji,
� promuje ducha współpracy i zdrowej rywalizacji, walki z własnymi słabościami,
� w rywalizacji sportowej kieruje się wartościami nieprzemijającymi – uczciwością,

sprawiedliwością, prawdomównością,
� uprawianie sportu sprzyja budowaniu relacji interpersonalnych, dobremu sa-

mopoczuciu psychicznemu i poprawie sprawności fizycznej,
� podporządkowuje się zasadom fair play, unika aspołecznych zachowań,
� uprawiając sporty proobronne, stale dąży do perfekcji w walce wręcz, która jest

nieodzownym elementem wyszkolenia każdego żołnierza.



38

JEST ODWAŻNY I SILNY
� jego odwaga nie polega na nieodczuwaniu strachu, ale na umiejętności działania

mimo niego,
� jest twardy, umie powziąć decyzję, którą konsekwentnie i uporczywie przepro-

wadza,
� zwalcza przeciwności i nie ulega wpływom postronnym,
� posiada zdolność panowania nad sobą i nad swoimi emocjami,
� nie ucieka przed żadną życiową sytuacją, lecz stawia jej czoło,
� wykazuje się honorem i odwagą,
� potrafi inspirować podwładnych, pozwala im na swobodę w działaniu,
� wierzy, że nie środkami przymusu, ale motywacją i zaufaniem można sprawić,

że podwładni będą sami chcieli pracować, by osiągnąć zamierzony cel.

MOTYWUJE
� umie odpowiednio dyscyplinować, ale też pozytywnie motywować pod-

chorążych,
� wie, że zainspirowani podwładni żołnierze pójdą za nim i będą realizować po-

stawione cele,
� jego słowa krzepią, a nie zniechęcają,
� wzbudza wśród swoich żołnierzy ambicję, roznieca ich chęci i pasję do służby,
� inspiruje ich i zachęca do samodzielności, przejmowania inicjatywy, poszukiwa-

nia rozwiązań,
� wskazuje cel i kierunek działania oraz rozbudza i wzmacnia motywacje pod-

chorążych,
� rozliczając podwładnych z jakości wykonania zadań potrafi przede wszystkim

chwalić i wyrazić swoje uznanie, a krytykę stosuje z poszanowaniem godności
osoby ludzkiej [3, 15].
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„Dowodzenie to kwestia inteligencji, wiarygodności,
sprawiedliwości, odwagi i autorytetu”.

Sun Tzu [22]

Dowódca posiada umiejętność skutecznego wpływu na żołnieDowódca posiada umiejętność skutecznego wpływu na żołnie--
rzy poprzez wyzwalanie ich siły i potencjału. Potrafi osiągaćrzy poprzez wyzwalanie ich siły i potencjału. Potrafi osiągać
wyznaczone cele będąc sprawiedliwym, pełnym troski i szawyznaczone cele będąc sprawiedliwym, pełnym troski i sza--

cunku w podejściu do swoich podchorążychcunku w podejściu do swoich podchorążych [7]. Cechuje się. Cechuje się
patriotyzmem, uczciwością, samodyscypliną i lojalnością. Jestpatriotyzmem, uczciwością, samodyscypliną i lojalnością. Jest
w pełni zaangażowany w postawione przed nim zadania. Jestw pełni zaangażowany w postawione przed nim zadania. Jest

perfekcyjny i kompetentny. Swoją postawą pokazuje wzórperfekcyjny i kompetentny. Swoją postawą pokazuje wzór
do naśladowania. Dzięki tym przymiotom charakterudo naśladowania. Dzięki tym przymiotom charakteru

i postawy zdobywa u podwładnychi postawy zdobywa u podwładnych bezwzględny posłuch,bezwzględny posłuch,
wiarę, ufność, szacunek i oddaniewiarę, ufność, szacunek i oddanie [15]..

TRENER DOWÓDCÓW–LIDERÓW
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Nauczyciel Akademicki
– kształci i wychowuje
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Nauczyciel Akademicki AWL

Aksjologiczne filary nauczania w Akademii Wojsk Lądowych odnoszą
się do wartości fundamentalnych, takich jak honor, poczucie godności
oraz odpowiedzialność. Nadrzędną wartością – z racji specyfiki Uczelni
– są patriotyzm i dobro Ojczyzny, które kształtują endemiczny charak-
ter nauczania zbudowany na dyfuzji doświadczeń cywilnych i wojsko-
wych środowiska akademickiego nauczycieli oraz studentów.

Flaga AWL

Oznaka rozpoznawcza AWL
na mundur polowy (wz. 2018)

Oznaka rozpoznawcza AWL
na mundur wyjściowy (wz. 2018)
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Dobry Wojskowy Nauczyciel Akademicki AWL
� Praca z podchorążymi jest dla niego źródłem satysfakcji, motywuje do kreatyw-

ności i samorozwoju, ustawicznego podnoszenia własnych kompetencji zawo-
dowych.

� Wymaga przede wszystkim od samego siebie, stale doskonali swój warsztat
pracy i pogłębia swoją wiedzę i umiejętności tak, by prezentować podchorążym
jak najwyższy poziom nauczania.

� Dba o poczucie bezpieczeństwa swoich podopiecznych, nie krytykuje ich za po-
pełnione błędy. Stwarza im sytuacje, by poprzez analizę popełnionych przez sie-
bie błędów mogli doskonalić własną wiedzę i umiejętności.

� Jest dla podchorążych przykładem dobrego zachowania i manier. Nie nadużywa
swojego stanowiska, funkcji lub stopnia w celu deprecjonowania lub wykorzy-
stywania innych osób.

� Potrafi zachowywać się spontanicznie i okazywać poczucie humoru, wykazując
się jednocześnie powagą w sytuacjach tego wymagających.

� Dorobek naukowy Wojskowego Nauczyciela Akademickiego AWL jest budowany
w oparciu o jego wiedzę, doświadczenia i wielokierunkowe badania będące wy-
nikiem wyłącznie własnej pracy [29].
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� Rzetelnie i merytorycznie przygotowuje się do prowadzonych przez siebie zajęć
uwzględniając przy tym potrzeby danej grupy podchorążych.

� Motywuje podchorążych do podejmowania własnych inicjatyw oraz kreatyw-
nych działań ukierunkowanych na ich rozwój.

� Kształtuje wśród podchorążych świadomość, że własne sukcesy i osiągnięcia
zdobywa się tylko poprzez uczciwą pracę, a nie wykorzystywanie dorobku in-
nych osób.

� Prezentuje wysoką kulturę zachowania we wszelkich kontaktach interpersonal-
nych.

� Okazuje szacunek wobec innych Nauczycieli Akademickich AWL – powstrzymuje
się od jakiejkolwiek krytyki ich poglądów lub jakości prowadzonych przez nich
zajęć.

� Dba o dobre imię Akademii oraz aktywnie udziela się w budowaniu pozytywnego
wizerunku i zaufania do Uczelni.
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Koncepcja realizacji
kształcenia akademickiego
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Kierując się holistycznym podejściem do procesu rozwoju kompetencji przywódczych,
korelacja nauczanych w AWL przedmiotów jest ułożona tak, aby zachować ich komple-
mentarny charakter w rozwoju kompetencji przywódczych przyszłych kadr dowódczych
Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęty podział kompetencji
na cztery obszary – Bazowe, Profesjonalne, Społeczne i Konceptualne – podkreśla zna-
czenie wszystkich przedmiotów w kształtowaniu niezbędnych kompetencji, zarówno
profesjonalnych – twardych, jak i społecznych – przywódczych miękkich [13]. Ostatni ro-
dzaj kompetencji przywódczych (Konceptualne) przyczynia się między innymi do roz-
woju zrozumienia sytuacyjnego zapewniającego zarazem umiejętności tworzenia wizji
i pogłębionej analizy skutków podejmowanych decyzji, a także doboru odpowiedniego
stylu dowodzenia w zależności od sytuacji. Jest to niezbędny krok do przywództwa
wyższego stopnia.

LIDER LIDERÓW

I ROK
PODSTAWOWY

IV-V ROK
PROFESJONALNY

II ROK
ZAAWANSOWANY

• Instruktor

• Lider

• Kandydat
• Żołnierz

Wojska
Polskiego

• Dowódca–
–Przywódca

kksszzttaałłttoowwaanniiee
uummiieejjęęttnnoośśccii,,
kkoommppeetteennccjjii

bbaazzoowwyycchh

kksszzttaałłttoowwaanniiee
ii  ddoosskkoonnaalleenniiee

uummiieejjęęttnnoośśccii,,
kkoommppeetteennccjjii

pprrzzyywwóóddcczzyycchh

rroozzwwiijjaanniiee
uummiieejjęęttnnoośśccii,,
kkoommppeetteennccjjii
ddoowwóóddcczzyycchh

ppoozznnaanniiee
uummiieejjęęttnnoośśccii,,
kkoommppeetteennccjjii
ddoowwóóddcczzyycchh

Model AWL LDS oparty jest na przyjętym powszechnie trójstopnio-
wym podejściu do rozwoju kompetencji przywódczych: samokontro-
lujący, lider, lider liderów.
Trzy zasadnicze poziomy dowodzenia to:

� poziom podstawowy (bazowy) – żołnierz Wojska Polskiego,
� poziom zaawansowany – instruktor,
� poziom profesjonalny – dowódca–przywódca.

Źródło: opracowanie własne.
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KOMPETENCJE

PRZEDMIOTY

BAZOWE PROFESJONALNE SPOŁECZNE KONCEPTUALNE
system wartości

osobiste
techniczne

specjalistyczne
dowodzenie

interpersonalne
przywódcze

tworzenie misji
abstrakcyjne myślenie
ocena skutków decyzji

I
ROK

Kształtow. postaw patriot.
Etyka
Historia Polski – wybr. aspekty

Informatyka w dowodzeniu
Podstawy zarządzania
Teoria bezpiecz. kl. zagr.
Wychowanie fizyczne
Topografia wojskowa
Teoria i praktyka strzelań
Taktyka ogólna
Podstawy dowodzenia

Metody i techniki rozw. os. Matematyka
Logika

II
ROK

Trening samorozwoju
Działalność wychow. w wojsku

Autonomicz. platformy w dow.
Zarządzanie jakością
Podst. ekspl. sprzętu wojsk.
Wsparcie inżynieryjne
Dział. szkoleniowa w wojsku
Dowodzenie pododdziałami
Rozpoznanie wojskowe i aip II
Teoria i praktyka strzelań II
Obrona przed bmr II
Terenoznawstwo

Psychologia dowodzenia
Trening budowania zespołu
Przywództwo w dowodzeniu
Dowodzenie pododdziałami

Statystyka w dowodzeniu
Historia sztuki wojennej
Dowodzenie pododdziałami

III
ROK

Weryfikacja i analiza kompe-
tencji przywódczych

Informat. wspieranie decyzji
Zarządz. kapitałem ludzkim
Wybr. elementy Prawa wojsk.
Wychowanie fizyczne
Obrona przed bmr
Metodyka szkol. ogniowego
Dowodzenie pododdziałami
Szkolenie podwodne
Kurs walki w bliskim kontakcie
Wsparcie ogniowe II

Trening potencj. dowódczego
Trening tech. motywacyjnych
Metodyka szkol. ogniowego
Dowodzenie pododdziałami

Strategie wygryw. konfliktów
Optymalizacja proc. dowodz.
Dowodzenie pododdziałami

IV
ROK

Działalność wychow. w wojsku
Dowodzenie pododdziałami

Zautomatyzow. syst. dowodz.
Zarządz. różnorodn. w org.
Zarządz. kompetencj. w org.
Wychowanie fizyczne
Język angielski
Metodyka szkol. ogniowego
Działal. szkoleniowa w wojsku
Dowodzenie pododdziałami
Teoria i praktyka strzelań II
Szkol. aeromobilno-spad.
Podstawy dowodzenia II

Podejmow. decyzji w syt. trudn.
Przywództwo w syt. w kryz.
Działalność szkol. w wojsku

Metodologia badań w zarządz.
Podejmow. decyzji w syt. trudn.
Dowodzenie pododdziałami

V
ROK

Dowodzenie pododdziałami Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie ryzykiem
Wychowanie fizyczne
MPHKZ
Gotowość mobilizac. i bojowa
Wsparcie wojsk sojuszniczych
Współpraca cywilno-wojskowa
Dowodzenie pododdziałami
Kurs Close Combat Attack
Strzelanie i kierow. ogniem
Zabezpieczenie inżynieryjne

Protokół dyplomatyczny
Negocjacje w przywództwie
Zarządzanie innowacjami
Działania pokojowe i stabiliz.
Dowodzenie pododdziałami

Wizerunek organizacji
Zrównoważ. rozw. i społ. od.
Dowodzenie pododdziałami
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Zajęcia fakultatywne zaprogramowane zostały tak, aby uwzględnić potrzeby uzupełnia-
nia i rozwijania kluczowych kompetencji przywódczych w podziale na indywidualne i ze-
społowe. Podchorąży odczuwając widoczne braki w swoich zasobach ma możliwość
wyboru odpowiedniego fakultetu doskonaląc umiejętności indywidualne lub te, jakie są
niezbędne w budowaniu zespołu.

Możliwość personalizowania procesu kształcenia wspomaga wyrobienie nawyku reflek-
sji, samooceny, poczucia potrzeby ciągłego rozwoju i doskonalenia zarówno kompeten-
cji zawodowych (profesjonalnych – twardych), jak i społecznych (interpersonalnych –
miękkich), a jednocześnie daje poczucie osobistego wpływu na poziom zdobywanej wie-
dzy i nabywanych umiejętności.

Ponadto takie podejście do procesu kształcenia sprzyja transformacji postaw reaktyw-
nych w proaktywne. Rozwijanie motywacji wewnętrznej poprzez inspirowanie przed-
miotami ogólnymi i doskonalenie w ramach realizacji przedmiotów specjalistycznych,
pozwala na budowanie zasobów dowódczych zgodnie z indywidualnymi predyspozy-
cjami podchorążych.

Źródło: opracowanie własne.
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Celem końcowym tak skonstruowanego kształcenia akademickiego jest wewnętrzna
przemiana kandydata z postawy muszę na chcę – tego ma nauczyć Akademia – od uczest-
nika do zwolennika.

Osobiste doświadczenie w tym zakresie pozwala na ukształtowanie takiej postawy i cha-
rakteru przyszłego dowódcy, które pozwolą mu skutecznie wzbudzać wśród podwład-
nych zwolenników ofiarnej służby wojskowej. Bez posiadania takich kompetencji w sku-
tecznym dowodzeniu nie pomogą ani nowoczesna technika bojowa, ani nowoczesne
struktury.

LIDER WIEDZY

Ciągła analiza efektów kształcenia inspiruje zespoły dydaktyczno-naukowe AWL do im-
plementacji w programach kształcenia nowych rozwiązań. Wojskowe gry strategiczne,
Horse coaching, Metody i techniki rozwoju osobistego, Weryfikacja i analiza kompeten-
cji przywódczych, Przywództwo w sytuacjach kryzysowych to rozwiązania innowacyjne
stosowane w AWL w celu rozwijania kompetencji przywódczych, komunikacji niewer-
balnej, myślenia krytycznego, kształtowania postaw patriotycznych, nauki taktyki i stra-
tegii walki grupowej oraz przełamywania barier.

LIDER SAMOROZWOJU



50

Ad
ob

eS
to

ck
_n

um
er

 li
ce

nc
ji:

 1
80

87
62

11



51

Innowacyjne
sposoby rozwijania

kompetencji przywódczych
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Laboratorium Przywództwa
Laboratorium Przywództwa zostało tak zaprojektowane, aby umożliwić weryfikację oraz
zdobywanie i utrwalanie kompetencji przywódczych w praktyczny i doświadczalny spo-
sób. Akademia Wojsk Lądowych dysponuje licencjonowanym sprzętem, który wspiera
proces kształtowania kompetencji przywódczych podchorążych oraz uczestników kur-
sów realizowanych w Uczelni. Urządzenia znajdujące się na wyposażeniu laboratorium
służą do:

� sprawdzenia odporności psychofizycznych,
� weryfikacji umiejętności podejmowania decyzji pod presją bodźców zewnętrz-

nych,
� określenia profilu kompetencji przywódczych przy wykorzystaniu Skaningowej

Diagnostyki Termoregulacyjnej – STRD,
� weryfikacji procesów decyzyjnych przy użyciu oprogramowania JazzRecorder

3.19 (okulograf).
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Identyfikacja kompetencji przywódczych
Skaningowa Diagnostyka Termoregulacji – STRD

Badanie STRD wykorzystuje zmienność promieniowania podczerwonego.
Jest synergią metodologii oceny stanów i procesów z uwzględnieniem cech osobowoś-
ciowych w powiązaniu z neuroprzekaźnikami. Termoskaner STRD pozwala określić pro-
fil badanego kursanta pod kątem predyspozycji przywódczych, np.:

� IDEOWY LIDER [pomysły] – silny wpływ acetylocholiny,
� POLITYCZNY LIDER [znaczenia] – silny wpływ GABA-ergiczny,
� DZIAŁAJĄCY LIDER [praktyka] – silny wpływ dopaminy,
� FORMUJĄCY LIDER [struktury] – silny wpływ serotonin,
� ETYCZNY LIDER [standardy] – zrównoważone oddziaływanie neuroprzekaźników [9].

LIDER INNOWACJI

Źródło: opracowanie własne.
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Identyfikacja kompetencji przywódczych
Skaningowa Diagnostyka Termoregulacji – STRD

odporność na stres

komunikatywność

nastawienie na rozwój

zaangażowanie

propaństwowośćwartości

lojalność

odpowiedzialność

pewność siebie

Stosunek emocji pozytywnych do negatywnych

Poziom odczuwania emocji pozytywnych

Optymalny stosunek 60/40

52%

19,9%

Poziom odczuwania emocji negatywnych
18,5%

48%

Źródło: opracowanie własne.
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Analiza i usprawnianie procesów decyzyjnych
Okulograf JAZZ-novo

Działanie żołnierza na polu walki wymaga predyspozycji psychofizycznych, osobowości
o dużej stabilności i zrównoważeniu emocjonalnym. Szczególnie ważne jest prowadze-
nie procesów myślowych w sposób racjonalny. W warunkach bojowych mogą pojawić się
zaburzenia funkcji poznawczych, psychomotorycznych oraz zdolności samooceny, które
mają bezpośredni wpływ na realizowane procesy podejmowania decyzji.

Dostępne wyniki badań nie dają jednoznacznej odpowiedzi, jakie kryteria fizjologiczne
i psychologiczne decydują o sprawności realizowanych procesów myślowych w warun-
kach oddziaływania środowiska pola walki. Dlatego też pogłębienie wiedzy z zakresu
psychofizjologicznej sprawności człowieka w warunkach oddziaływania silnego stresu
może mieć istotne znaczenie w poprawie efektywności decydentów, a tym samym bez-
pieczeństwa prowadzonych działań bojowych.

Analiza skokowych ruchów gałki ocznej, w oparciu o zapisy systemu pomiarowego JAZZ-
novo, może przynieść zupełnie nowe możliwości w zakresie opisu i predykcji zachowań
ludzkiego organizmu [12].
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Badania – Rozwój – Implementacja
Dzięki statystycznej analizie wyników badań laboratoryjnych można wnioskować o rea-
lizacji procesów poznawczych decydenta w zależności od obciążenia psychofizycznego.
Badani w pierwszej części będą sprawdzani pod kątem efektywności pracy analitycznej
bez oddziaływania stresorów. Następnie pojawią się czynniki powodujące zaburzenia
funkcji poznawczych i zostanie przeprowadzone kolejne badanie podczas wykonywania
przez decydenta podobnych procesów myślowych.

Zebrane dane umożliwią jakościową oraz ilościową analizę intensywności procesów myś-
lowych, które z kolei pozwolą zestawić poziom efektywności pracy analitycznej poten-
cjalnych decydentów w warunkach komfortu psychofizycznego i podczas oddziaływania
stresorów utrudniających realizację procesów poznawczych. Na tej podstawie będzie
można zidentyfikować czynniki determinujące stan uwagi w powiązaniu ze stanem emo-
cjonalnym oraz poziom zasadniczych grup neuroprzekaźników.

Źródło: opracowanie własne.
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W obszarze działalności dydaktycznej AWL znajduje się również kształcenie kursowe ofi-
cerów młodszych, dlatego Uczelnia organizuje dla dowódców pododdziałów szkolenia
rozwijające kompetencje przywódcze. Kurs doskonalący „Rozwijanie kompetencji przy-
wódczych dowódców pododdziałów” jest przeznaczony dla oficerów pełniących obo-
wiązki dowódcy plutonu (opcjonalnie także kompanii) różnych rodzajów wojsk. Po
ukończeniu kursu słuchacze powinni posiadać kompetencje w zakresie wykonywania
zadań taktycznych na stanowisku dowódcy pododdziału z wykorzystaniem nowoczes-
nych technik zaawansowanego przywództwa.

Projekt koncepcyjny „Toru zadaniowego do kształtowania kompetencji przywódczych Lider”, oprac. Studium sp. z o. o. sp. k. (Warszawa)
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Wiedza i praktyka
– spotkania z ekspertami z zakresu przywództwa
na wszystkich poziomach
Jednym ze strategicznych celów AWL jest doskonalenie i rozwijanie programów kształce-
nia koncentrujących się m.in. na: zarządzaniu, przywództwie oraz międzynarodowych
stosunkach wojskowych. Chcąc jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby współczesnej
armii w zakresie kompetencji przywódczych oraz mając na uwadze rozwijanie progra-
mów studiów w tym zakresie, AWL organizuje cykl wykładów specjalistów i praktyków
z zakresu przywództwa. Wykłady te w sposób bezpośredni wnoszą wartość dodaną dla
samych studentów, jak i kadry dydaktycznej, odpowiedzialnej za kształtowanie kompe-
tencji przywódczych wśród podchorążych i studentów.

Plakaty informujące o wykładach realizowanych przez AWL w ramach programu Katedry Ad-Hoc
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Nowatorskie propozycje kursów i warsztatów
wspierających proces

rozwijania kompetencji przywódczych
Międzynarodowy Wojskowy Kurs Przywództwa (International Military Leadership Co-
urse) organizowany jako przedsięwzięcie, w trakcie którego poprzez cykl wykładów,
warsztatów i szkoleń praktycznych kształtowane są kompetencje przywódcze przyszłych
oficerów struktur NATO i UE. Podczas dwutygodniowego programu kursu pod-
chorążowie i kadeci z Europy i USA uczestniczą w zajęciach z teorii dowodzenia, procesu
dowodzenia, taktyki, negocjacji, kontaktu z mediami. Szkoląc przyszłych dowódców AWL
kładzie również nacisk na budowanie zespołu i motywowanie podwładnych.

Plakaty przedstawiające oferty kursów i warsztatów z przywództwa realizowanych przez AWL

Zdjęcie pamiątkowe na zakończenie Międzynarodowego Wojskowego Kursu Przywództwa w 2017 r.
w Górskim Ośrodku Szkolenia „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie
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Przewodzenie w projektach międzynarodowych
– wypracowanie nowych ofert
wspierających proces umiędzynarodowienia
W trakcie kursów doskonalone są umiejętności optymalnego wykorzystania kompetencji
podległych żołnierzy do realizowania złożonych zadań taktycznych, wymagających zin-
dywidualizowanego podejścia do sprawowanych ról zespołowych, efektywnej komuni-
kacji, zdolności do eliminowania stresu i niepewności w dowodzeniu oraz skutecznego
motywowania zespołów do działań w trudnych warunkach symulowanego pola walki.

LIDER WSPÓŁPRACY

Plakat promujący projekt międzynarodowy „Interna+onal Military Leadership Academy” realizowany przez AWL
przy współudziale Akademii Wojskowych z Grecji i Portugalii

Oferty kursów międzynarodowych z obszarów przywództwa przygotowanych
w ramach projektu międzynarodowego Akademia Liderów
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Implementacja AWL LDS
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� nowy System Motywacyjny dla podchorążych oparty na rankingu dla I roku stu-
diów I stopnia,

� system opiekunów – podchorążowie II roku studiów I stopnia są opiekunami
podchorążych I roku,

� system tutoringu – najbardziej doświadczeni oficerowie w swoich specjalnoś-
ciach są opiekunami poszczególnych plutonów na I roku studiów I stopnia,

� Etos Podchorążego,
� zasady postępowania Dowódcy AWL w służbie,
� zasady postępowania Wojskowego Nauczyciela Akademickiego AWL w służbie,
� elektroniczny system obiegu wewnętrznych wniosków (23 kompania szkolna),
� elektroniczne bazy danych w 2 batalionie szkolnym współdzielone z dowódcami

kompanii, plutonów/podchorążymi (stosownie do zakresu odpowiedzialności
i potrzeb) – w celu szybkiego dostępu do aktualnych danych,

� usprawnienia funkcjonowania pododdziałów poprzez wykorzystywanie komu-
nikatorów do szybkiej wymiany informacji (jawnej),

� system oceny rozwoju podchorążych dostarczający informacji zwrotnych, zwięk-
szający ich poczucie samoświadomości na temat mocnych i słabych stron oraz
doskonalący umiejętność krytycznego myślenia,

� system rozwoju podchorążych poza szkoleniem programowym w postaci przed-
sięwzięć dodatkowych, tj. podróże studyjne do JW, szkolenie nawigacyjno-żeg-
larskie, szkolenia górskie, zintegrowane zajęcia taktyczne dzienno-nocne
połączone z bytowaniem i inne, zwiększając odpowiedzialność podchorążych,
ich poczucie solidarności i współpracy,

� szereg przedsięwzięć wspomagających rozwój charakteru w aspekcie społecz-
nym poprzez aktywizowanie podchorążych (ze szczególnym udziałem księdza
Kapelana AWL) do udziału w akcjach charytatywnych, społecznych, często także
wynikających z inicjatywy podchorążych (szczególnie w czasie świątecznym),

� program umożliwiający doskonalenie właściwych postaw poprzez udział w licz-
nych akcjach promocyjnych, w ramach których podchorążowie integrują się ze
społeczeństwem cywilnym, jednocześnie reprezentując Siły Zbrojne oraz AWL.
Jako dowód ich wzorowej postawy świadczyć mogą liczne listy pochwalne or-
ganizatorów kierowane na adres Rektora-Komendanta AWL,

� zasady wzajemnego szacunku w relacjach: przełożony–podwładny, podwładny–
przełożony, kolega–kolega, rozwijające poczucie honoru oraz pomagające do-
skonalić się w codziennym toku służby [5],

� cykliczne spotkania z psychoprofilaktykiem i księdzem Kapelanem w ramach
zajęć „Kształtowanie etycznych i zdyscyplinowanych postaw żołnierskich”.

WDROŻONO:

Odznaka Absolwenta
5-letnich

Studiów Wojskowych AWL

Odznaka Absolwenta
6-letnich Studiów Medycznych

Korpusu Osobowego Medycznego AWL

Odznaka Absolwenta
Studium Oficerskiego AWL
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� jednolite 5-letnie studia na kierunku Dowodzenie – edycja 2020/2021,
� Kurs Przywództwa w 3. semestrze dla podchorążych jednolitych 5-letnich stu-

diów na kierunku Dowodzenie – edycja 2020/2021 (w ramach Bloku „Droga Li-
dera–Przywódcy”),

� system dodatkowych funkcji w pododdziałach 2 batalionu szkolnego – na bazie
23 kompanii szkolnej, od stycznia 2020 – III roku (21 kompania szkolna), w na-
stępnej kolejności na I roku (24 kompania szkolna),

� regularne spotkania podchorążych I roku z wykładowcami (mentorami) po-
szczególnych specjalizacji i specjalności, wyznaczonymi z Instytutu Dowodzenia,

� modyfikacja rankingu w stosunku do pozostałych roczników podchorążych,
� procedura związana z wyłonieniem firmy oferującej karty (karnety) sportowe

będąca elementem systemu motywującego dla wyróżniających się podchorążych
Akademii, a jednocześnie wsparciem ich fizycznego rozwoju.

W TRAKCIE WDRAŻANIA:
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� wypracowanie metody identyfikacji zdolności przywódczych (w oparciu o testy
psychologiczne plus wyniki badań pozyskane metodą STRD w Laboratorium
Przywództwa – dwa projekty badawcze),

� przygotowanie nowych ofert kursów rozwijających kompetencje przywódcze
dla kadry oficerskiej niższego szczebla i podchorążych,

� opracowanie Strategii Akademii w dziedzinie kształtowania kompetencji przy-
wódczych wraz z dokumentami wykonawczymi,

� wypracowanie Testu Predyspozycji Przywódczych Podchorążych,
� pozyskanie i wprowadzanie nowoczesnych technologii do Laboratorium Przy-

wództwa,
� wypracowanie i wdrożenie metod rozwoju kompetencji przywódczych.

ZAPLANOWANE DO REALIZACJI I WDROŻENIA:
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