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WPROWADZENIE 
 

Każda armia w czasie pokoju przygotowuje się do walki zbrojnej1 i do 
udziału w wojnie2. Przygotowywanie to polega przede wszystkim na nabyciu 
umiejętności, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, niezbędnych do 
wykonywania zadań stawianych przez wojskowych dowódców. Jednak 
opanowanie określonych umiejętności to nie tylko sprawne posługiwanie się 
bronią czy środkami pola walki. To także odpowiedni stan psychiczny, morale 
wojska. Dlatego zrozumiałym jest, że w naukach psychologicznych wydzielono 
psychologię wojskową, która za jeden z najbardziej istotnych obszarów swoich 
badań uznaje walkę zbrojną3. 

Powszechnie uznaje się, że psychologia walki zbrojnej sprowadza się do 
psychologii zwycięstw, albo militarnych klęsk. Psychologia wojskowa to również 
psychologia przygotowania do walki i gotowości żołnierzy do działań 
militarnych. Ten rodzaj psychologii, nazywany psychologią walki, wiąże się              
z wieloma silnymi, skrajnymi emocjami, cierpieniem żołnierzy i cywili, 
gwałtowną śmiercią, przerażającymi widokami i nadmiernym wysiłkiem. 

Działanie żołnierzy w warunkach bojowych wymaga odwagi, często wręcz 
postaw bohaterskich, bowiem stale narażeni są na utratę życia, są świadkami 

 
1 Walka zbrojna to trwające w czasie i określonym miejscu starcie przeciwstawnych sił wojskowych. 
Do rodzajów walki zbrojnej należą: obrona, natarcie, działania opóźniające, specjalne i nieregularne. 
Szerzej: S. Koziej, Teoria sztuki wojennej, Warszawa 1993. 
2 Wojna jest konfliktem zbrojnym, prowadzonym pomiędzy państwami, narodami lub grupami 
etnicznymi. Oznacza zerwanie stosunków (dyplomatycznych, pokojowych) i rozpoczęcie działań, 
określanych jako walka zbrojna. Związana jest z wrogimi działaniami. Szerzej: J. Keegan, Historia 
wojen, Warszawa 1998. 
3 Szerzej: S. Koziej, Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa, www.koziej.pl/wp-content/uploads 
/2015/05/Teoria_i_historia_bezpieczeństwa.doc, dostęp: 10.10.2017. 

http://www.koziej.pl/wp-content/uploads


 133 

śmierci nie tylko przeciwników, ale i najbliższych kolegów. Stąd też psychologia 
walki zmierza do przygotowania psychiki uczestników konfliktów zbrojnych do 
tego typu przeżyć oraz  wskazuje sposoby radzenia sobie w sytuacjach narażenia 
na śmierć lub konieczności zadania śmierci innym, świadomie lub na podstawie 
rozkazu4. Psychologia walki musi uwzględniać także specyficzne warunki,               
w jakich żołnierze wykonują powierzane im zadania. Często jest to cierpienie, 
brak snu, brak odpowiedniej pomocy medycznej, ekstremalne warunki 
pogodowe, bardzo trudne ukształtowanie terenu i wiele innych. Duże znaczenie 
ma również rozłąka żołnierzy z najbliższymi.  

Te wszystkie aspekty mają istotne znaczenie, nie tylko dla zachowania, ale  
i samopoczucia żołnierzy w czasie konfliktu zbrojnego.Podczas walki zawsze 
występuje duże ryzyko, niepewność efektu podejmowanych działań, a nawet 
brak informacji o bieżącej sytuacji. Zjawiska ustawicznego rażenia, burzenia             
i niszczenia powodują skrajne doznania u wszystkich uczestników walki                    
i wymagają odpowiednich cech, odporności psychicznej i odpowiedniego, 
wcześniejszego przygotowania. 

Konflikt zbrojny5 stopniowo przyzwyczaja żołnierzy do myśli o utracie 
życia, jednak długotrwałe, wysokie zagrożenie i przebywanie w bezpośredniej 
bliskości śmiertelnych zdarzeń, powodują, że nawet przygotowani i prezentujący 
dużą odporność na stres żołnierze, po pewnym czasie, ze względu na widoczne 
problemy psychiczne, potrzebują pomocy psychologicznej. Psychologia walki to 
nie tylko psychiczne przygotowanie żołnierzy i udzielanie pomocy wtedy, gdy 
narażają swoje życie, ale przede wszystkim takie ich przygotowanie, by potrafili  
dobrze działać (byli zdolni i zmotywowani) oraz właściwie używać 
przydzielonych środków pola walki, uzbrojenia, pojazdów, w celu pokonania 
przeciwnika. 

W trakcie każdego konfliktu zbrojnego i w czasie każdej walki szczególną 
rolę odgrywają osoby odpowiadające za dowodzenie wojskami. Osiągnięcie 
zamierzonych celów w trakcie konfliktu zbrojnego w dużej mierze zależy 
właśnie od dowódców, ich predyspozycji psychicznych i umiejętności radzenia 
sobie w ekstremalnie trudnych sytuacjach. Dlatego też tak istotne jest 
analizowanie psychologicznych uwarunkowań dowodzenia w warunkach 
konfliktu zbrojnego.   

Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie badań naukowych 
prowadzonych przez Autora oraz rekomendacji polskich i ukraińskich 
psychologów uczestniczących w operacjach wojskowych w Iraku i Afganistanie 

 
4 P. Pacek, O.E. Truszczyński, Hybrid War and its Psychological Consequences, Torun International 
Studies 2020, nr 1(13), s. 25-26. 
5 Konflikt zbrojny to pojęcie szersze od wojny. W trakcie konfliktu zbrojnego strony również 
prowadzą walki zbrojne, ale wojna nie jest wypowiedziana. Strony konfliktu zbrojnego,                             
w odróżnieniu od wojny, musza być podmiotami prawa międzynarodowego. Szerzej: Słownik 
podstawowych terminów dotyczących bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994. 
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w 2014 r. oraz w wojnie hybrydowej na Ukrainie w 2016 r. Jego celem jest 
przedstawienie psychologicznych aspektów dowodzenia, opartych na 
współczesnych doświadczeniach. 

 
ISTOTA DOWODZENIA W WARUNKACH BOJOWYCH 

 
Dowodzenie występuje głównie w nomenklaturze wojskowej i oznacza 

szczególny rodzaj kierowania wojskami, związany z wydawaniem rozkazów, 
realizowany przez dowódców oraz sztaby wobec podległych im żołnierzy, 
ugrupowanych w oddziałach i pododdziałach, zmierzający do przygotowania 
wojsk w czasie pokoju oraz do działania w czasie kryzysu i wojny. Dowodzenie 
wojskami dotyczy zarówno przygotowania, jak i prowadzenia działań bojowych. 
Aby osiągnąć zakładane cele w trakcie ewentualnej walki, ważne jest 
odpowiednie dowodzenie wojskami w czasie pokoju, gdyż błędy popełniane 
przez dowódców mogą niekorzystnie wpłynąć na przygotowanie żołnierzy              
i oddziałów, uniemożliwiając osiągnięcie odpowiednich umiejętności oraz 
gotowości bojowej wojsk. Efektywne dowodzenie w dużym stopniu 
uwarunkowane jest właściwym przygotowaniem kadr dowódczych i sztabowych 
oraz żołnierzy, sprawnością systemu  dowodzenia i odpowiednim 
rozpoznaniem, a także systemem łączności. Dla skutecznego dowodzenia ważne 
są też warunki, w jakich działają wojskowi. Mając na względzie wszystkie 
czynniki determinujące sprawne dowodzenie trzeba przyznać, iż priorytetową 
rolę odgrywają sami dowódcy i wspomagające ich sztaby. Podejmowanie 
trafnych decyzji, wydawanie optymalnych w danej sytuacji rozkazów oraz 
sprawne i skuteczne ich wykonanie w ogromnym stopniu warunkuje osiągnięcie 
zakładanych celów w walce. 

Dowodzenie jest nie tylko związane z bardzo dużą odpowiedzialnością ze 
względu na możliwe skutki, ale jest ono przede wszystkim bardzo złożone                
i skomplikowane oraz wymaga uwzględnienia wielu istotnych czynników, 
szybkiej analizy i umiejętności ponoszenia ryzyka. Dowódcy i przydzielone im 
sztaby, nie tylko organizują i kierują prowadzonymi działaniami zbrojnymi6. 
Muszą panować nad przebiegiem sytuacji, reagować na różne, zaskakujące 
okoliczności, motywować żołnierzy do wypełniania rozkazów i ciągle dbać             
o odtwarzanie gotowości bojowej, która w warunkach konfliktu zbrojnego 
często się obniża. Niezależnie od wykorzystania nowych technologii 
(komputerów, dronów i robotów), na polu walki najistotniejszy jest człowiek, 
szczególnie ten, który odpowiada za dowodzenie wojskami. To od dowódcy 
zależy, jak będą wykorzystani w działaniach bojowych żołnierze oraz siły i środki 
wojskowe. Dlatego ważne jest, by dowódca prezentował odpowiednie cechy 

 
6 Szerzej na temat prawnych aspektów dowodzenia siłami zbrojnymi: M.A.Kamiński, 
Prawoustrojowy status Sił Zbrojnych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Roczniki Nauk 
Prawnych 2019, t. 29, nr 3, s. 42-71. 
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osobowościowe, miał wiedzę i posiadał umiejętności zapewniające sprawne 
dowodzenie. 

Podstawowe zadania stojące przed dowódcą to: 

• zorganizowanie szkolenia wojska, 

• zapewnienie dyscypliny, 

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności z tytułu realizacji zadań, 

• wyrobienie nawyków odpowiedniej realizacji zadań, 

• kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych7. 
Ważne, aby dowódca potrafił przekonać podwładnych do słuszności 

podejmowanych działań. Działanie wojska to umiejętność realizacji zadań 
zespołowo. Istotne jest, aby cały zespół (całe pododdziały i oddziały) miał 
świadomość o podejmowanych czynnościach i utożsamiał się z celami 
określonymi przez dowódcę. Wykonywanie rozkazów z pełnym przekonaniem 
o ich słuszności ułatwia bardzo realizację zadań, wynikających z założonych 
celów, co powoduje określone skutki. Są one zamierzone (planowane)                        
i niezamierzone (nieoczekiwane). 

Do najważniejszych niezamierzonych skutków w czasie działań podczas 
konfliktów zbrojnych należą: 

• nadmierne wyczerpanie żołnierzy, 

• zniszczenie własnych urządzeń i środków walki,  

• duża ilość ofiar i rannych po własnej stronie, 

• wypadki, 

• dezorientacja8. 
Mają one negatywny wpływ na gotowość bojową i dalsze działania 

wojskowe. 
Dla sprawnego dowodzenia ogromne znaczenie ma posiadanie informacji, 

dlatego istotne jest ich zbieranie, przekazywanie, analizowanie i wyciąganie 
wniosków. Szczególnie ważne są informacje o przeciwniku (jego planach, siłach, 
zasobach, itp.). Współcześnie pozyskiwaniem informacji zajmują się 
wyspecjalizowane służby specjalne oraz pododdziały i oddziały wojskowe9. 
Choć pozyskiwanie informacji przez każdego żołnierza także ma znaczenie. 
Dlatego ważne jest kształtowanie i rozwijanie zdolności do zapamiętywania 
ważnych zjawisk, zdarzeń i faktów o rzeczywistości istotnej z punktu widzenia 
prowadzonych działań.  

 
7 Szerzej: J. Kręcikij, J. Wołejszo (red.), Podstawy dowodzenia, Warszawa 2007 oraz J. Adair, 
Rozwijanie umiejętności przywódczych, Kraków 2007. 
8 Szerzej: G. Machała, Przyczyny i skutki konfliktów zbrojnych, https://prezi.com/…/przyczyny-i-
skutki-konfliktów-zbrojnych, dostęp: 10.10.2017 r.    
9 Szerzej na temat polskiego wywiadu wojskowego: M.A. Kamiński, Zadania Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, [w:] W. Kitler, M. Stepnowska, D. Nowak (red.), 
Prawo wojskowe, Warszawa 2017, s. 516-529. 
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Ważną funkcją dowodzenia jest przewidywanie zdarzeń, które mogą 
wystąpić. Wiąże się to z koniecznością podejmowania ryzyka, umiejętnością jego 
oceny i podejmowania decyzji, które owo ryzyko zamienią w szansę i sukces,           
a nie w zagrożenie i klęskę. Najtrudniejszą funkcją jest samo decydowanie-
rozkazodawstwo. Każdy rozkaz i każda podjęta decyzja poprzedzone są 
weryfikacją posiadanych informacji, oceną sytuacji i analizą zadania oraz 
przygotowaniem propozycji decyzji10. Rozkaz dowódca wydaje jednoosobowo  
i sam ponosi za niego odpowiedzialność. 

Jedną z istotnych funkcji dowodzenia jest motywowanie podwładnych. 
Polega ona na ustawicznym pobudzaniu żołnierzy do oczekiwanych działań             
i realizacji odpowiednich zadań. Funkcja ta jest wypełniana przez samych 
dowódców, szczególnie na poziomie taktycznym. Celem podejmowanych 
działań jest kształtowanie takich postaw żołnierzy, które powodowałyby w ich 
psychice chęć do podjęcia oczekiwanego działania. Najbardziej pożądane 
postawy to odwaga i determinacja w wykonywaniu rozkazów, nawet przy 
realizacji najtrudniejszych zadań.  

Motywy to określone stany psychiczne, pobudki skłaniające żołnierzy do 
działań11. Aby motywy żołnierzy posiadały właściwości ukierunkowane na 
wypełnianie oczekiwanych zadań, należy je kształtować. Na kształtowanie 
motywacji żołnierzy mają wpływ prezentowane przez nich cechy osobowości, 
ale także wiele innych czynników, w tym postawa i określone umiejętności 
dowódców. Ważne przy tym jest posiadanie wysokiego autorytetu przez 
dowódców, zapewnienie przez nich jak najlepszego wyszkolenia bojowego, 
dyscypliny sprawnego działania i właściwego ułożenia relacji między 
żołnierzami. Dowódcy motywują swoich podwładnych przez ich pobudzanie12, 
tj. wywoływanie bodźców działających na psychikę. Często zwiększają 
motywację żołnierzy przez przymus13, choć dużo lepszym sposobem jest 
zachęcanie14. Przymus w motywacji wojskowej, choć niepopularny w innych 

 
10 Rozkaz jest poleceniem bezwarunkowego działania, realizacji lub zaniechania jakiegoś działania. 
Może być wydany tylko przez osobę do tego uprawnioną w formie ustnej, pisemnej albo sygnałowej. 
Natomiast rozkazodawstwo to wydawanie rozkazów. 
11 Motywacja w psychologii to pewien impuls, bodziec inspirujący do działania, wynikający  
ze społecznych potrzeb i celów. Szerzej: M. Laprus (red.), Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa 
1979. 
12 Pobudzanie to aktywizowanie, dynamizowanie, mobilizowanie, zachęcania, wzmaganie działań. 
Szerzej: Pobudzanie [hasło], www.https://synonim.net/synonim/pobudzane+działania, dostęp: 
10.09.2017 r. 
13 Przymus to zmuszanie kogoś do podporządkowania się, wywieranie presji na żołnierzy, często 
nielegalny nacisk, aby zmusić do określonego działania. 
14 Zachęcanie w warunkach działań wojskowych to inspirowanie, nakłanianie, namawianie, 
stymulowanie, mobilizowanie, aktywizowanie. 

http://www.https/synonim.net/synonim/pobudzane+działania
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zespołach ludzkich, w wojsku jest dość powszechny. Sama istota rozkazu15 
powoduje wyzwalanie świadomości nakazu lub zakazu, z jednoczesną 
możliwością sankcji w przypadku niewykonania zadania lub jego właściwej 
realizacji. O wiele korzystniejsze jest motywowanie zachęcające. Stwarza ono 
możliwość działania bez lęku przed przełożonym, zgodnie z zainteresowaniami. 
Często wynika nie tylko z potrzeby realizacji zadania, ale także z psychicznych 
oczekiwań żołnierza. Występują również motywacje mieszane, czyli takie,               
w których dowódcy stosują przymus oraz zachętę, zależnie od sytuacji i samych 
żołnierzy. 

Motywując żołnierzy do działania dowódcy muszą przestrzegać pewnych 
zasad. Zadania (rozkazy) muszą być jednoznaczne i wydawane stanowczo. 
Żołnierze nie mogą wątpić w ich realizację. Stosując system kar i nagród                  
w procesie motywacyjnym zawsze należy priorytetowo traktować nagrody, 
publicznie podkreślając wobec innych żołnierzy wzorową realizację zadań. 
Stosując różne bodźce motywacyjne trzeba je dostosowywać  
do psychiki żołnierzy, ich nastroju i określonej sytuacji.  Przymus i ewentualna 
kara powinny być  stosowane w drugiej kolejności. 

Właściwe motywowanie żołnierzy wymaga odpowiedniej wiedzy 
psychologicznej dowódców, a w sytuacji bojowej także wsparcia przez 
profesjonalnych psychologów. Wiedza psychologiczna dowódcy ma szczególne 
znaczenie na polu walki i w warunkach zagrożeń. Analiza prowadzona w tym 
zakresie na przykładzie współczesnych konfliktów zbrojnych  
na Ukrainie, w Iraku i Afganistanie wskazuje, że w zakresie psychologicznej 
charakterystyki pola walki od II wojny światowej niewiele się zmieniło. 
Współcześni dowódcy nadal muszą uwzględniać panikę wśród ludności (jak 
pokazał konflikt hybrydowy na Ukrainie, nawet żywiołową)16. W trakcie 
prowadzonych walk mogą występować masowe migracje ludności cywilnej,            
a wraz z nimi powszechny chaos i zapaść gospodarcza, komunikacyjna,  
czy medyczna. 

Na psychikę żołnierzy ogromny wpływ ma osobista postawa dowódcy. Im 
większe jest jego doświadczenie i zdecydowanie, poparte mądrymi, rozważnymi 
decyzjami, tym większa szansa na bezwzględnie i chętne wykonywanie 
rozkazów. We współczesnych konfliktach większego znaczenia nabrała dbałość 
dowódców o warunki, w jakich żołnierze walczą i odpoczywają, (jedzenie, 
spanie, higiena osobista, pomoc medyczna). Pomagają one w podnoszeniu 
morale i zachowaniu dobrego nastroju. 

 
15 Rozkaz bojowy to forma wytycznych. Najczęściej wydawany jest podległym dowódcom, z reguły 
pisemnie. Zawiera opis sytuacji, zadanie, sposób jego realizacji, opis wsparcia logistycznego oraz 
sposób dowodzenia. 
16 Przez panikę należy rozumieć pojawiający się nagle objaw zachowania psychofizycznego  
o charakterze patologicznym, wynikający z silnego lęku lub też z zaburzeń psychotycznych. Zwykle 
dotyczy grupy. 
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To, co nowe, to działanie nie tylko na rozkaz, ale i wyzwalanie przez 
dowódców u żołnierzy większej samodzielności w działaniach, inicjatywy              
i pomysłowości.  Wprowadzane przez Amerykanów w trakcie operacji ISAF w 
Afganistanie zbiorowego (dowódca wraz z żołnierzami) omawiania przebiegu 
zrealizowanych działań bojowych, ze wskazywaniem na działania poprawne            
i błędne, uczyniło żołnierzy bardziej odpowiedzialnymi za przebieg całej 
operacji.  

Z psychologicznego punktu widzenia ważna jest dbałość dowódców o 
zachowanie jak najlepszych relacji pomiędzy samymi żołnierzami, jak i ich 
stosunków służbowych z bezpośrednimi przełożonymi, tzw. zwartość zespołów 
żołnierskich, gdyż przekonanie, że nikt nie zostawia w potrzebie innego 
żołnierza ma duże znaczenie dla realizacji zadań.  
W trakcie konfliktów zbrojnych u żołnierzy często pojawia się uczucie 
osamotnienia. Szczególnie dokuczliwa jest rozłąka z rodziną i brak z nią 
kontaktu. W związku z tym potrzebne są odpowiednie działanie, by to 
osamotnienie nie powodowało nadmiernego stresu i nie prowadziło do depresji.  

Jak wynika z powyższego, dowódcy powinni być przygotowani pod 
względem psychicznym do trudnych zadań, wielu ekstremalnych przeżyć                  
i sytuacji. Muszą także posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw 
psychologii, pozwalające im na prawidłowe kierowanie zespołami ludzkimi              
i wspieranie podwładnych. 

 
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY  KONFLIKTU ZBROJNEGO 

 
Nieodłącznym elementem współczesnych konfliktów zbrojnych są 

działania psychologiczne oraz używanie informacji jako skutecznego narzędzia 
walki. Powszechnie stosowane są działania propagandowe17 skierowane 
zarówno do ogółu, a także bezpośrednio do żołnierzy. Celowo rozpuszczane są 
plotki, pogłoski, półprawdy, które mają wywołać niepokój u żołnierzy i obniżać 
ich motywację do walki. Popularnym środkiem wykorzystywanym do walki 
informacyjnej  jest Internet. Również telefonia komórkowa ułatwiła 
zastraszanie, a nawet szantażowanie, uczestników konfliktu. Przykładem jest  
tu wojna hybrydowa na Ukrainie. Zarówno w czasie aneksji Krymu, jak i podczas 
walk w Donbasie, kontaktowano się z ukraińskimi żołnierzami za 
pośrednictwem ich prywatnych telefonów komórkowych i zachęcano do 
przejścia na stronę przeciwną lub grożono im i ich rodzinom w przypadku 
pozostania w szeregach armii ukraińskiej. Przeciwdziałanie takim akcjom 
dezinformacyjnym nie jest łatwe. Po pierwsze, są one kierowane do żołnierzy         
i tak znajdujących się już w trudnej sytuacji walk codziennych, wybuchów, 
oślepiających błysków i innych bardzo silnych bodźców, oddziaływujących na 

 
17 Działania propagandowe to rodzaj manipulacji informacją, indoktrynacja, celowe oddziaływanie, 
zmierzające do ukształtowania oczekiwanych zachowań, postaw, poglądów. 
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psychikę. Po drugie, wymaga to od dowódców nie tylko odpowiedniej wiedzy, 
szybkiej i rozsądnej reakcji, ale również znacznych środków. 

Najtrudniejsze dla dowódców podczas prowadzonych działań bojowych 
jest opanowanie paniki, powodowanej wzmożonym strachem18, który 
gwałtownie. Panika objawia się w postaci zbiorowych zachowań (najczęściej 
ucieczki z pola walki) oraz brakiem kontroli nad swoim postępowaniem. Często 
ta forma strachu powodowana jest faktycznym zagrożeniem, choć zdarza się, że 
żołnierze ulegają panice w wyniku wyimaginowanych niebezpieczeństw. Strach 
towarzyszący panice wywołuje w żołnierzach zmiany wegetatywne, takie jak: 
drżenie rąk, pocenie się, a nawet bezwolne wypróżnianie się. 

Typowe psychiczne skutki towarzyszące panice i utrudniające dowódcom 
jej opanowanie to: 

• obniżenie sprawności intelektualnej,  

• brak koncentracji,  

• uleganie wyobraźni, 

• bezwolność19. 
Żołnierze ulegający panice przejawiają uczucie strachu o różnym natężeniu  

- od łagodnych obaw, przez lęk, aż po przerażenie. Panika w warunkach 
bojowych wynika często z nieznajomości sytuacji, nadmiernego poczucia 
zagrożenia oraz łatwiejszego ulegania sugestii w dużych grupach, gdzie żołnierz 
jest anonimowy. Łączy się z porzucaniem sprzętu, z dezorganizacją działań 
bojowych oraz dużymi stratami moralnymi w szeregach wojsk. Panika, zwana 
też psychozą tłumu, stwarza korzystną sytuację dla przeciwnika, mogącego  
ją wykorzystać do uzyskania przewagi. 

Przeciwdziałanie panice wymaga bardzo zdecydowanego działania ze strony 
dowódcy. Nie ma uniwersalnych sposobów na jej opanowanie. Autorytet 
dowódcy i szybkie wyjaśnienie sytuacji są czynnikami, które pomagają opanować 
panikę. Jednak oceniając przypadki paniki występujące w konfliktach zbrojnych 
przełomu XX i XXI w. trzeba przyznać, że szansa na szybkie jej opanowanie w 
warunkach bojowych nie jest duża. W związku z tym należy przede wszystkim 
podejmować działania, które na nią nie pozwolą20. 

Prawie z każdym działaniem żołnierzy podczas konfliktów zbrojnych mamy  
do czynienia z problemem stresu. Stres jest dynamiczną relacją adaptacyjną 
pomiędzy możliwościami jednostki a wymaganiami sytuacji21. Sytuacje bojowe 

 
18 Strach to silne emocjonalne napięcie, powodowane najczęściej realnym lub wyimaginowanym 
zagrożeniem z jednoczesnym napięciem mięśni. 
19 Szerzej na temat napadów paniki, lęków i nerwicy: www.psychiatria.pl oraz: www.https://portal. 
abczdrowie.pl/ atak-paniki, dostęp: 10.10.2017 r. 
20 Pacek B., Pacek P., Psychologia wojny hybrydowej, Warszawa-Siedlce 2019, s.43-44. 
21 Stres jest to napięcie emocjonalne, relacja adaptacyjna między określonymi możliwościami 
człowieka a stawianymi wymogami. Szerzej na temat stresu: S. Kluczyńska, Stres [hasło], 
www.psychologia.edu.pl/.../ 1478-o-stresie-isposobach-radzenia, dostęp: 02.10.2017 r. 

http://www.psychiatria.pl/
http://www.https/portal
http://www.psychologia.edu.pl/.../%201478-o-stresie-isposobach-radzenia
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na każdym kroku wiążą się z dużymi wymaganiami, które często przerastają 
żołnierzy. Czynnikami, które wywołują stres, mogą być zarówno czynniki 
umysłowe, fizyczne, fizjologiczne, jak i anatomiczne. Zbyt silny stres przynosi 
niepożądane skutki, może prowadzić do zaburzeń psychicznych, w tym 
zaburzeń lękowych, a nawet depresji. W skrajnych wypadkach długotrwały stres 
w sytuacji bojowej może prowadzić do PTSD – zespołu stresu pourazowego         
o charakterze traumatycznym22. 

Do typowych objawów PTSD należą:  

• duże napięcie lękowe,  

• bezradność,  

• wyczerpanie,  

• niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań,  

• nawrót wspomnień dotyczących traumatycznego zdarzenia, 

• koszmary senne23. 
Zadaniem dowódcy w przypadku stwierdzenia objawów PTSD u żołnierzy 

nie jest samodzielne rozwiązanie problemu, gdyż nie jest on do tego 
przygotowany. Dowódca powinien potrafić rozpoznać objawy PTSD i jak 
najszybciej skierować dotkniętego nim żołnierza do psychologa lub psychiatry. 
W przypadku stwierdzenia objawów PTSD u żołnierzy biorących udział                  
w operacjach w Iraku i Afganistanie, większość państw podejmowała decyzję         
o rotacji żołnierzy do kraju i udzieleniu im wsparcia po powrocie.  
W warunkach konfliktu na wschodzie Ukrainy w latach 2014-2017, szczególnie 
na początku, usiłowano udzielać wsparcia żołnierzom na miejscu, w trakcie 
trwania operacji.  

Psychoterapia w warunkach aktywnych działań w trakcie konfliktu 
zbrojnego jest bardzo trudna. Samo stosowane leków przeciwdepresyjnych 
może okazać się niewystarczające, natomiast większość psychoterapii, w tym 
terapia ekspozycyjna, desensytyzacja, poznawczo-behawioralna                                  
i psychodynamiczna, w warunkach bojowych jest najczęściej niemożliwa do 
przeprowadzenia24. Objawy kliniczne PTSD (brak reakcji na otoczenie, lęk 
przechodzący w depresję i skłonności samobójcze) uniemożliwiają żołnierzom 
nim dotkniętym udział w działaniach bojowych25. Podczas konfliktu na 
Ukrainie,  szczególnie w 2014 r., wyeliminowani z operacji wojskowej żołnierze 

 
22 PTSP to zespół stresu pourazowego, będący zaburzeniem psychicznym, które powstaje jako 
reakcja na ekstremalne, emocjonujące wydarzenia, zwane traumą.  
23 Szerzej: Anxiety and Depression Association of America, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), 
Symptoms of PTSD, www.https://adaa.org/understanding-anxiety/posttraumatic-stress-disorder-
ptsd/symptoms, dostęp 02.10.2017 r. 
24 Szerzej: B.J. Sadock, V.A. Sadock, P. Ruiz, Sadock's Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences 
Clinical Psychiatry, Philadelphia 2015. 
25 Szerzej: Post-traumatic stress disorder (PTSD) - symptoms and causes,  
https://www.mayoclinic.org/ diseases-conditions/post-traumatic, dostęp 03.10.2017 r. 

http://www.https/adaa.org/understanding-anxiety/posttraumatic-stress-disorder-ptsd/symptoms
http://www.https/adaa.org/understanding-anxiety/posttraumatic-stress-disorder-ptsd/symptoms
https://www.mayoclinic.org/%20diseases-conditions/post-traumatic
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dotknięci PTSD nie reagowali na ataki artyleryjskie i spadające pociski. 
Wykazywali objawy otępienia emocjonalnego i bardzo często stawali się ofiarami 
działań. U wielu żołnierzy dochodziło do dysocjacji, tracili zupełnie orientację 
przestrzenną, poczucie czasu oraz kontakt z otoczeniem. 

U części żołnierzy objawy PTSD występują z pewnym opóźnieniem                 
w stosunku do sytuacji, która je wywołała, co w warunkach konfliktu zbrojnego 
często powoduje lekceważenie lub brak zrozumienia dla ich zachowania. 
Niektóre objawy kliniczne PTSD dają znać o sobie dopiero po powrocie 
żołnierza. Większość przypadków objawia się w okresie  
do sześciu miesięcy, ale zdarzają się też sytuacje, kiedy następuje to znacznie 
później. Z punktu widzenia funkcjonowania wojska ma to znaczenie przy 
powtórnym kierowaniu żołnierzy do udziału w operacjach bojowych. Wtedy, 
nawet przy minimalnych objawach PTSD, należy kierować żołnierzy na komisję 
lekarską w celu weryfikacji stanu zdrowia psychicznego i oceny możliwości ich 
dalszego udziału w realizacji zadań w trakcie konfliktu zbrojnego. Należy przy 
tym brać pod uwagę fakt, że wielu żołnierzy nie przyznaje się do swoich 
problemów w obawie przed ośmieszeniem lub relegowaniem z operacji. 
Niektórzy żołnierze świadomie ignorują chorobę, często w obawie o przyszłą 
karierę wojskową. Rezygnując z profesjonalnej pomocy psychologicznej czy 
psychiatrycznej sięgają po alkohol i narkotyki.  

Dotknięci zespołem stresu pourazowego żołnierze oddziaływują 
negatywnie na innych uczestników działań bojowych. Ich zachowanie pogłębia 
stres i depresję kolegów oraz dezorganizuje działania wojskowe. Dlatego ważne 
jest, by dowódcy potrafili zidentyfikować w zachowaniu żołnierzy objawy PTSD 
i natychmiast na nie reagowali. W takiej sytuacji pomaga tylko szybka pomoc 
psychologa i psychiatry, w lżejszych przypadkach na miejscu,  
w ciężych - izolacja i dalsze leczenie poza rejonem działań. 

Jak wynika z powyższego, dowódcy muszą być dobrze przygotowani nie 
tylko w zakresie rzemiosła wojskowego, ale także pod względem wiedzy 
psychologicznej. W przypadku PTSD nie są w stanie udzielać pomocy 
podwładnym, ale muszą umieć rozpoznać objawy i spowodować szybkie 
udzielenie pomocy przez osoby odpowiednio przygotowane. Należy brać pod 
uwagę, że podczas konfliktów zbrojnych również dowódczy są poddawani tym 
samym bodźcom, co ich podwładni i skutki tego oddziaływania są często 
podobne. Jak wynika z doświadczeń z Iraku, Afganistanu i Ukrainy przypadki 
PTSD dotyczą także kadry dowódczej. Z tego powodu psychologiczne 
przygotowanie kadr dowódczych oraz ich odpowiednia selekcja wśród 
wszystkich aspektów konfliktów zbrojnych nabiera szczególnego znaczenia.  

Specyfika współczesnych konfliktów zbrojnych wskazuje, że uczestniczący 
w nich żołnierze nie mają czasu na oswojenie się z wojną oraz na przygotowanie 
psychiki do jej dramatycznych skutków. Współczesne pole walki to nie tylko 
oddziaływanie silnych bodźców fizycznych i psychicznych. To także wiele 
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elementów zaskakujących, dotąd niewystępujących, to udział nie tylko 
nowoczesnej techniki wojskowej, ale także osób cywilnych, nawet kobiet i dzieci. 
Strach dotyczy nie tylko pola walki, ale także, ze względu na szerzący się 
terroryzm, przetrwania osób najbliższych żołnierzowi, w tym  dowódców. 

 
ZNACZENIE DOWÓDCÓW W CZASIE KONFLIKTU ZBROJNEGO 

 
Pole walki wymaga posiadania szczególnych cech przez dowódców 

wszystkich szczebli. Przede wszystkim to oni muszą być wiarygodni oraz 
przekonani do realizowanych celów i zadań. Muszą pokazywać, że możliwe jest 
przezwyciężenie niebezpieczeństw wojennych. Zachowanie dowódcy musi być 
pewne, poparte wiedzą i szczególnie istotnym w trakcie wojny doświadczeniem. 
Oddziaływując na swoich podwładnych, dowódcy muszą potrafić łagodzić 
napięcie nerwowe u siebie samych. Obserwując żołnierzy, dowódca musi umieć 
stwierdzić przejawy symulowania, czy wręcz tchórzostwa i natychmiast 
reagować. Doświadczony dowódca stawia na aktywnych żołnierzy, śmiało 
podejmujących działania ofensywne, choć współpracuje ze wszystkimi, 
pamiętając o ich indywidualnych cechach. Dobry dowódca potrafi także 
pracować nad sobą. Nie tylko doskonali się profesjonalnie, ale dba o dobra 
kondycję fizyczną i psychiczną. 

Każdy dowódca winien posiadać cechy przywódcze, bowiem od nich                
w dużym stopniu zależy skuteczność dowodzenia. Do najważniejszych cech 
dobrego dowódcy należą: 

• umiejętność przewidywania zdarzeń i zjawisk, 

• zdolność do motywowania podwładnych, zachęcania ich do aktywnej 
realizacji zadań,  

• odpowiedzialność za decyzje własne i działanie podwładnych,  

• posiadanie inicjatywy i umiejętności podejmowania szybkich decyzji, 

• umiejętność ponoszenia rozważnego ryzyka, 

• obiektywizm w ocenie podwładnych,  

• umiejętność tworzenia pozytywnych relacji międzyludzkich, 

• odwaga, 

• kreatywność, 

• umiejętność radzenia sobie w trudnych życiowych sytuacjach                      
i wspierania innych, połączona z empatią, 

• umiejętność słuchania podwładnych26. 
Jedną z najważniejszych kwestii jest posiadanie przez dowódcę wysokiego 

autorytetu, tj. wysokiej oceny i uznania ze strony podwładnych. Wysoki autorytet 
znacznie ułatwia sprawne dowodzenie. W warunkach wojska istotne znaczenie 

 
26 Szerzej: J. Kręcikij, J. Wołejszo (red.), Podstawy dowodzenia, op.cit. 
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ma zarówno autorytet formalny (zewnętrzny), jak i nieformalny, wynikający            
z osobistych ocen i wewnętrznego przekonania żołnierzy27. Autorytet formalny 
wynika z posiadanego stopnia wojskowego i zajmowanego stanowiska. Jest on 
w armii bardzo ważny. Upoważnia bowiem do podejmowania decyzji  
i wydawania rozkazów. Z niego wynika konieczność podporządkowania się. 
Jednak, jak wskazują doświadczenia, szczególnie konfliktu na Ukrainie, 
niezwykle istotny jest także autorytet nieformalny, który wynika z wiedzy, 
zdolności, cech i doświadczenia dowódcy. Podwładni na bieżąco oceniają jego 
walory moralne, umiejętność współżycia z ludźmi i przede wszystkim 
umiejętność dobrego dowodzenia. Podczas operacji na Ukrainie wystąpiły 
przypadki odmowy posłuszeństwa dowódcom posiadającym autorytet formalny, 
ale o znikomym lub żadnym autorytecie nieformalnym (np. z powodu ich 
bojaźliwości, braku organizacji, braku doświadczenia bojowego). Żołnierze 
wybierali wówczas na dowódcę kogoś spośród siebie, posiadającego 
charyzmatyczne cechy i wyraźne umiejętności bojowe. 

Dowodzenie wojskami wymaga prowadzenia przez dowódców i ich sztaby 
ustawicznych analiz. Część z nich ma charakter typowo wojskowy i dotyczy 
treści wykonywanych zadań, przydzielonych środków walki, techniki, metod           
i sposobów prowadzenia walki oraz warunków działania wojsk na polu walki. 
Niezbędne jest jednak prowadzenie analiz zachowań i postaw żołnierzy. 
Psychologia dowodzenia wymaga podejmowania decyzji wojskowych                         
i wypełniania funkcji dowódczych z uwzględnieniem aspektów funkcjonowania 
dowódców, pojedynczych żołnierzy i pododdziałów/oddziałów wojsk. Dla 
psychologii wojskowej ważna jest nie tylko wolność psychiczna żołnierzy,  
ale także relacje „dowódcy-podwładni”, osobowość dowódców oraz 
psychologiczne wyzwania związane z dowodzeniem działaniami zbrojnymi. 

 
ZACHOWANIA I POSTAWY ŻOŁNIERSKIE  

W DZIAŁANIACH BOJOWYCH 
 

Jednym z najistotniejszych aspektów psychologicznych związanych                   
z udziałem żołnierzy w konfliktach zbrojnych są ich postawy wobec fizycznego 
i  społecznego otoczenia wojennego teatru. Przez postawy należy rozumieć ogół 
względnie trwałego stosunku do tego otoczenia, względnie trwałych dyspozycji 
do oceny otaczających przedmiotów i sposobów emocjonalnego na nie 
reagowania. W ramach tych postaw należy uwzględnić również względnie trwałe 
przekonania o właściwościach otoczenia oraz gotowość żołnierzy (względnie 
trwałą dyspozycyjność) do zachowania się wobec nich. 

Postawy żołnierzy prezentowane wobec wszelkich problemów związanych 
z ich udziałem w konflikcie zbrojnym mają niezwykle istotne znaczenie, nie tylko 

 
27 Szerzej: J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1969; M. Weber, Racjonalność, 
władza, odczarowanie, Poznań 2004. 
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dla funkcjonowania samych żołnierzy, ale także dla przebiegu działań i ich 
ostatecznego rezultatu. Ważny jest trwały, wcześniej ukształtowany, stosunek 
żołnierzy do przeciwnika i do całej otaczającej rzeczywistości, w tym 
przydzielonego im uzbrojenia i sprzętu, warunków socjalno-bytowych, czy 
dowódców, kolegów i realizowanych zadań. Czas udziału w konflikcie zbrojnym 
to okres, w którym te postawy mogą się wzmacniać lub słabnąć. Nie ma mowy 
jednak o możliwościach ich dowolnego kształtowania.  

Niezwykle ważna jest wiedza na temat tego, skąd biorą się takie lub inne 
postawy, ich ostateczny kształt oraz co w największym stopniu wpływa na 
prezentowanie szczególnie pożądanych i niewskazanych postaw żołnierskich. 

Konflikty zbrojne w Iraku i na Ukrainie pozwoliły uczestniczącym w nich 
psychologom na prowadzenie badań empirycznych, dotyczących postaw 
uczestników. Z tych obserwacji wynika, że pomimo wielu podejmowanych 
wcześniej działań co do ukształtowania oczekiwanych postaw żołnierzy, już           
w trakcie działań bojowych okazuło się, że często różnią się one bardzo istotnie. 
Szczególnie wyraźne różnice widoczne są w warstwie emocjonalno-oceniającej 
otaczającą rzeczywistość. Często postawy te, (o ile są dobrze rozpoznane), 
różnią się pod względem akceptacji dla otoczenia w porównaniu do pozornych 
i mylących, pojedynczych, utrwalonych zachowań. Zdarza się, że pozorne 
okazywanie akceptacji w rzeczywistości jest postawą obojętną lub wręcz 
negatywną. Składnik emocjonalno-oceniający w porównaniu do poznawczego        
i behawioralnego ma ogromne znaczenie dla zachowania i działania żołnierzy 
podczas konfliktu zbrojnego. Jednak trzeba pamiętać, że na składnik 
emocjonalno-poznawczy ma wpływ nie tylko wcześniejsza służba wojskowa, 
dowódcy i środowisko wojskowe, ale także wcześniejsze wychowanie, rodzina, 
dzieciństwo, szkoła, grupa rówieśnicza. Komponent ten w dużym stopniu 
przesądza o pożądanej aktywności żołnierzy. To on pozwala emocjonalnie, 
nawet w dużym stopniu, utożsamiać się z realizowanymi celami i zadaniami oraz 
wierzyć w słuszność rozkazów, czy skuteczność uzbrojenia. Pewna, 
towarzysząca działaniom żołnierzy, afektywność może pozytywnie motywować 
ich do walki i chęci ponoszenia ryzyka.  

Problem prezentowania pożądanych postaw w trakcie konfliktów zbrojnych 
nabiera szczególnego znaczenia wtedy, gdy w rejon działania kierowani są 
żołnierze o trwałych postawach, odmiennych od pożądanych. Takie sytuacje 
miały wielokrotnie miejsce podczas konfliktu na Ukrainie. Część ukraińskich 
żołnierzy z różnych przyczyn prezentowała negatywne postawy wobec 
ukraińskiej rzeczywistości, a wykorzystując nadarzające się okazje, uciekała              
z pola walki, dopuszczając się jawnych dezercji. Zdarzało się, że negatywne 
postawy prezentowali także wysocy rangą ukraińscy dowódcy, co skutkowało 
wielokrotnie przechodzeniem na stronę rosyjską. 

Realia konfliktu zbrojnego wymagają głównie od dowódców umiejętności 
odróżniania prawdziwych postaw podwładnych od postaw okazywanych, 
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wynikających z przymusu i ustalonych żołnierskich zasad. Dowódca musi 
wiedzieć, w których sytuacjach należy postawy kształtować, a w których je 
eliminować. Specyfika działań wojennych obliguje przede wszystkim do 
przywiązywania wagi do kształtowania postaw żołnierzy od początku ich służby 
wojskowej, w tym w trakcie szkolenia. Żołnierze o skrajnie negatywnych 
postawach nie powinni być kierowani do istotnych zadań w trakcie konfliktu 
zbrojnego. 

Problematyka pożądanych postaw, w tym aktywnego zaangażowania 
żołnierzy, często jest bagatelizowana. Wiele armii poprzestaje na motywowaniu 
żołnierzy głównie środkami finansowymi, co nie jest wystarczające, szczególnie 
w sytuacjach dużego ryzyka utraty życia. Zagrożenie życia jest jednym                     
z najważniejszych czynników, ponieważ ma ogromny wpływ  
na zachowanie żołnierzy, zwłaszcza w sytuacjach bojowych. Może to mieć 
istotny wpływ na zmiany względnie trwałych postaw. Wojna na Ukrainie 
wykazała, że zdarzały się sytuacje, gdy żołnierze nie obawiali się wielu zagrożeń, 
włącznie z zagrożeniem życia, co było spowodowane ich niskim poziomem 
intelektualnym połączonym z brakiem wrażliwości emocjonalnej. Jednak byli oni 
mało przydatni w prowadzonych działaniach bojowych, bowiem często sami 
stwarzali dodatkowe zagrożenie dla innych żołnierzy. Lęk przed zagrożeniem28 
jest czymś naturalnym. Jako istotna determinanta psychologii działań wojennych 
musi być brany pod uwagę przy planowaniu i podejmowaniu jakichkolwiek 
działań. 

Zagrożeniu związanemu z działaniami militarnymi towarzyszy druga 
determinanta walki zbrojnej, jaką jest przeciwnik. Świadomość, że po drugiej 
stronie działają inni ludzie, którzy dążą do zniszczenia, powoduje zwiększenie 
poczucia zagrożenia, niepewności i obaw. 

Trzecim czynnikiem, który w istotny sposób determinuje psychikę 
żołnierską, jest konieczność złamania dotychczasowych norm moralnych i zasad 
etycznych. Wierzący żołnierze zawsze starali się przestrzegać określonych zasad 
religijnych, unikali  grzechu. Od małego uczono ich, żeby nie zabijać, nie 
krzywdzić, nie niszczyć. W warunkach bojowych to, co było zdecydowanym 
zakazem, staje się normą, a nawet obowiązkiem. Wszystko to bardzo komplikuje 
psychologiczny obraz konfliktu zbrojnego i czyni go trudnym także dla 
dowódców, którzy muszą podejmować decyzje w zakresie wydawania                         
i wykonywania rozkazów, uwarunkowane psychologicznymi aspektami pola 
walki. 

Współczesne pole walki, co potwierdziły konflikty zbrojne w Iraku, 
Afganistanie i na Ukrainie głównie nadal stanowi, pomimo znacznego rozwoju 

 
28 Lęk w warunkach działań bojowych jest stanem emocjonalnym o charakterze patologicznym, 
oznacza niepokój i napięcie, prowadzące do zaburzeń, gdy trwa dłużej. Może być odczuwalny                 
i domniemany. Szerzej: J. Cendrowski, S. Swebocki, Psychologia walki i dowodzenia, Warszawa 
1973. 
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technologii, człowiek. Człowiek wrażliwy, nieprzygotowany na silne doznania 
wojenne, ceniący bardziej wartość własnego życia od interesu swojego państwa. 
Człowiek, który znacznie później niż jego ojcowie i dziadowie dojrzewa 
emocjonalnie, choć jest o wiele bardziej od swoich przodków rozwinięty 
intelektualnie. Człowiek, którego dobre funkcjonowanie w warunkach konfliktu 
zbrojnego, musi być poprzedzone dobrym wyszkoleniem i przygotowaniem 
fizycznym oraz psychologicznym (przed i w trakcie realizacji działań bojowych). 

 
ZAKOŃCZENIE 

 
Doświadczenia konfliktów zbrojnych Iraku, Afganistanu i Ukrainy 

wskazują, że w zakresie psychologicznych aspektów działań bojowych niewiele 
zmieniło się od czasów II wojny światowej. Zarówno sama psychologia 
dowodzenia, wszystko to, co jest związane z rolą dowódców, jak też 
uwarunkowania dotyczące zachowań, czy działań pojedynczych żołnierzy wciąż 
powodowane  są przez te same lub podobne czynniki. 

Warto podkreślić, że zarówno literatura przedmiotu, jak i przeprowadzone 
badania wskazują na konieczność prowadzenia pogłębionych badań 
psychologicznych dotyczących dowódców. Wiele wniosków każe z całkowitą 
powagą traktować cechy osobowości szczególnie predystynowane w działaniu 
dowódcy. Ważne jest też, aby szukać właściwych metod i sposobów na 
kształtowanie tych cech. 

Odrębnym i niezwykle trudnym tematem jest kwestia selekcji kandydatów  
na dowódców. Państwa posiadają określone rozwiązania w tym kierunku, choć 
większość z nich zawiera narzędzia dotyczące wiedzy i umiejętności 
merytorycznych, niezwiązanych z osobowością dowódców, ich szczególnymi 
cechami wpływającymi na efektywność i funkcjonowanie, szczególnie                      
w warunkach bojowych. To duże wyzwanie także dla nauk społecznych, które 
powinny zająć się tą kwestią w najbliższych latach. 

 
 

STRESZCZENIE 
 

Artykuł zawiera rozważania Autorów na temat psychologicznych aspektów 
konfliktów zbrojnych, oparte na badaniach naukowych przeprowadzonych 
podczas konfliktu zbrojnego w latach 2014-2016 na Ukrainie oraz 
doświadczeniach polskich psychologów z operacji wojskowych w Iraku                     
i Afganistanie z lat 2003-2012. Szczególnie dokładnie zaprezentowano 
psychologiczne uwarunkowania dowodzenia w czasie konfliktu zbrojnego. 
Przedstawiono istotę dowodzenia w warunkach bojowych, zadania dowódców 
w czasie konfliktów zbrojnych oraz ich znaczenie dla przebiegu działań 
bojowych. Wskazano na skomplikowany charakter działań militarnych w 
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sytuacjach bojowych oraz trudną rolę, jaką musi wypełnić dowódca jako 
decydent, który ma doprowadzić do realizacji zadania i jako przełożony, który 
musi umieć rozpoznać szereg zagrożeń związanych z zachowaniem 
podwładnych. 

Autorzy podejmują się także w artykule przedstawienia psychologicznej 
strony funkcjonowania dowódców i żołnierzy podczas działań bojowych. 
Opisano doświadczenia ze współczesnych konfliktów zbrojnych, dotyczące 
różnych zachowań i postaw żołnierskich, w tym związanych z okazywaniem 
stresu, lęku, strachu, depresji, czy paniki. Szerzej omówiono problemy związanez 
objawami i skutkami wynikającymi z występującym u żołnierzy zespołem stresu 
pourazowego o charakterze traumatycznym (PTSD). 

 
Słowa kluczowe: dowódcy, konflikt zbrojny, działania bojowe, 

psychologia dowodzenia, PTSD. 
 

SUMMARY 
 

This paper includes the author’s reflections about psychological aspects          
of armed conflicts based on scientific research carried out during armed conflict 
in Ukraine from 2014 to 2016 and Polish psychologists’ experience of military 
operations in Iraq and Afghanistan 2003-2012. Psychological conditions               
of command during armed conflict are particularly closely presented. The 
following aspects are also showed: the gist of command in combat situations, 
commanders’ tasks during armed conflicts, and its importance to the course  
of armed actions. The author underlines the complex nature of military actions 
during combat situations and challenging role to fulfil by commander as the 
main decision-maker. In the paper, author presents also psychological side            
of commanders’ as well as soldiers’ functioning during combat actions. 
Experiences from modern armed conflicts concerning different soldier’s 
behaviour and attitude (including signs of stress, fear, anxiety, depression and 
panic) are widely described. This paper discusses problems related to symptoms 
and effects of PTSD  experienced by soldiers. 

 
Keywords: Commanders, military conflict, combat action, command 

psychology, PTSD 
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