
ROLA I ZADANIA DOWÓDCÓW 

W KSZTAŁTOWANIU KOMPETENCJI

PRZYWÓDCZYCH U PODCHORĄŻEGO 

mjr Izabela POLAŃSKA



„To, co traktuję bardzo poważnie 

jako dowódca to: życie naszych 

młodych mężczyzn i kobiet”

Joseph Francis Dunford Jr. - emerytowany generał Marine Corps USA, 19. Przewodniczący 
Połączonych Szefów Sztabu (2015 r. - 2019 r.), 36. dowódcą Marine Corps
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DOWÓDCA w AWL

 Jest autorytetem
• podchorąży widzi w dowódcy żołnierza od siebie starszego, mądrzejszego i bardziej

doświadczonego;
• posłuszeństwo wynika z szacunku;
• podwładni ufają mu tak mocno, że słuchają go i wierzą mu zawsze i w każdej okoliczności;

 Jest honorowy
• szanuje godność swoich żołnierzy

i nigdy ich nie poniża;
• nie przekracza zakresu swej władzy;
• „honorowy jest“ - znaczy to,

że wystarczy mu tylko powiedzieć,
a już robi, bo wstyd byłoby mu, gdyby
nie wykonał tego, co zostało
nakazane;

• nie krzyczy, nie obraża;
• kieruje nim poczucie honoru

i obowiązku, odpowiedzialności ;
• cechuje spokój, grzeczność

i koleżeństwo.

WZÓR
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 Dba i troszczy się o podchorążych – jest opiekunem
• zna potrzeby i zaspokaja je w miarę możliwości;
• dba o warunki życia żołnierza i nimi mierzy stawiane wymagania.
• podchorążowie muszą mieć możliwość, zaufanie do swego dowódcy, by nie zawahać się do

niego zwrócić się zawsze we wszystkich sprawach;
• „Nasze życie żołnierskie jest twarde i surowe ,ale serca mamy więcej, niż ktokolwiek inny”.

 Zna swoich podwładnych, poświęca im swój czas
• interesuje się ich życiem i losem;
• rozmawia z nimi, spędzają wspólnie czas;
• żołnierz oczekuje kilku słów od swojego dowódcy;
• dowódca, poznawszy swoich żołnierzy, może w odpowiedni sposób trafić 

do każdego z nich, tak by osiągnąć zamierzony cel.

WZÓR



DOWÓDCA w AWL

 Sprawiedliwy 
• nagradza za dobre czyny, a za złe karze z całą bezwzględnością;
• sprawiedliwy, bezwzględny i surowy, jeżeli chodzi o wykonanie obowiązków;
• wymagać (i karać) można tylko wtedy, gdy ma się pewność, że nauczyło żołnierza danego obowiązku;
• musi być równocześnie surowy i dobry.

 Wymagający
• nie może być zbyt pobłażliwy, mało wymagający;
• ma własne zdanie;
• nie ignoruje niewykonania rozkazu;
• zdecydowany i surowy, ale nie jest bez serca.

 Wie jak rozkazywać
• „Kto chce rozkazywać, musi umieć słuchać”; "jaka komenda - takie wykonanie".
• dobry dowódca wydaje rozkaz wtedy, gdy zachodzi potrzeba, i taki – jakiego potrzeba;
• rozkaz powinien być: krótki, jasny, zdecydowany, zupełny, dostosowany do poziomu

wyszkolenia podwładnego;
• gdy podchorąży pozna swe lepiej obowiązki, można upraszczać rozkazy, polegając na jego

samodzielności i inicjatywie;
• ucząc żołnierza wykonywania rozkazów, trzeba je samemu wydawać rozkazy regulaminowo.

WZÓR
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 Stale dąży do perfekcji
• nie może pozostać w tyle, musi podążać za postępem i rozwojem sztuki wojskowej;
• konieczność fachowego doskonalenia się i pogłębiania znajomości sztuki wojennej, nabywania

nowych doświadczeń i umiejętności,
• poszerzanie wiedzy, także z zakresu wiedzy ogólnej, związanej z wydarzeniami na świecie.

 Jest profesjonalistą
• podchorążowie wierzą mu bezgranicznie. Wiedzą, że tylko on może daną rzecz zrobić najlepiej.
• musi posiadać zarówno wykształcenie fachowe, jak i ogólne. Zna regulaminy na najwyższym

poziomie i umieć ich nauczać;
• uczy zasady: w wojsku niekompetencja, niedopatrzenie, nieuwaga ani zapomnienie nie istnieją.

WZÓR
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 Sprawny fizycznie 
• czynny udział w życiu sportowym jest nieodzownym warunkiem zachowania tężyzny fizycznej, 

łączącej hart ducha i ciała;
• uczy że sport nie tylko przynosi siłę i wytrzymałość, ale także zapewnia odprężenie umysłowe 

oraz racjonalne wykorzystanie odpoczynku;
• promuje ducha współpracy i zdrowej rywalizacji, walki z własnymi słabościami

SPORTOWIEC ROKU 2019

WZÓR
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 Jest odważny i silny
• w życiu cywilnym można nie mieć odwagi, w wojsku nie mieć jej nie wolno;
• dowódca musi być twardy, bo twarde jest jego życie i obowiązki;
• musi mieć niezłomny charakter, posiadać silną wolę, być opanowanym;
• tylko silny duchem dowódca weźmie w garść serca swych żołnierzy i poprowadzi ich do

postawionego celu.

 Motywuje
• niech słowa dowódcy krzepią, a nie zniechęcają;
• musi wśród swoich żołnierzy wzbudzać ambicję, rozniecać chęci, pasję do służby; 
• inspiruje ich i zachęca do samodzielności, przejmowania inicjatywy, poszukiwania rozwiązań;
• nie tylko rozlicza z zadań, lecz i chwali oraz wyraża swoje uznanie.

WZÓR
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Dowódca, swymi mądrymi rozkazami, swoją sprawiedliwością, troską

o potrzeby podchorążych, opieką nad nimi, swoim własnym

przykładem, wpływem i szacunkiem — zdobywa u nich:

bezwzględny posłuch, wiarę, ufność, szacunek i oddanie.


