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E tyczny aspekt służby wojskowej

• Zakłócenie obowiązku 
obrony poprzez 
stawianie służbie 
wojskowej celów poza-
obronnych.
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Z adania paostwa
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Pokój jest pierwszym i 
najważniejszym 
dobrem społecznym; 
jego zapewnienie 
stanowi podstawowy 
obowiązek władzy 
paostwowej.



Z adania paostwa
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Wojna jest elementem 
polityki paostwa -
najwyższą jej formą.
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ZASZCZYT

Gdy celem tej służby jest 
obrona Ojczyzny, wolności, 
nawet wolności cudzej, wtedy 
służba wojskowa dośd 
powszechnie odbierana jest 
jako zaszczyt i wyróżnienie. 

O bowiązkowośd służby wojskowej

PRZYMUS

Gdy armia służy celom poza-
obronnym, przymusowe 
wcielanie do wojska dokonuje 
się za pomocą gwałtu. 

Ludzie starają się uniknąd 
służby wojskowej. 

Nierzadko paostwo 
totalitarne wykorzystuje 
możliwośd wcielania do 
wojska dla celów politycznych 
lub ideologicznych. 



R elacja zwrotna

Istnieje  ścisła relacja 
pomiędzy celem służby 
wojskowej a stosunkiem 
do tej służby. 

Przekładała się to także 
na wewnętrzny 
regulamin służby i 
wzajemne stosunki 
między żołnierzami oraz 
między żołnierzami-
oficerami. 
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O gólna zasada

• Pozytywny stosunek do 
służby wojskowej jest 
generowany przez takie 
cele stawiane przez 
paostwo armii jak: 
obrona Ojczyzny, obrona 
dobra wspólnego, 
wolności 
współobywateli, a nawet 
wolności innych, 
ciemiężonych narodów

• Negatywny stosunek do 
służby wojskowej rodzi 
się wtedy, gdy armia 
służy zazwyczaj niejasnej, 
tak zwanej racji stanu 
paostwa, niejawnym 
celom politycznym elit 
władzy. Niekiedy chodzi 
tu o ekspansję lub 
trzymanie w ryzach 
podbitych krajów, czy 
nawet funkcje policyjne.
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Charakter paostwa a stosunek do służby wojskowej

W paostwach, w których 
obywatele zachowują swą 
niezbywalną podmiotowośd 
wobec samego paostwa i 
wobec władz paostwowych, 
obserwuje się powszechne 
uznawanie moralnego 
obowiązku służby 
wojskowej. 

W paostwach, w których 
podmiotowośd obywateli 
jest problematyczna, 
uniknięcie służby 
wojskowej jest postrzeganie 
z jednej strony jako wyraz 
życiowej zaradności, z 
drugiej zaś – jako forma 
biernego oporu wobec 
władzy, z którą 
społeczeostwo się nie 
utożsamia. 
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C harakter paostwa a stosunek do służby wojskowej

W paostwach  
demokratycznych służba 
wojskowa nobilituje

Zasadnicza służba 
wojskowa jest elementem 
formacji młodego człowieka. 

Wojskowi stoją wysoko w 
rankingach zawodów 
społecznego zaufania. 

Armia stawia swoim 
członkom wysokie wymagania 
moralne i zawodowe. 

W paostwach o 
przymusowym poborze do 
wojska rekrutacja przybiera 
zwykle postad negatywnej 
selekcji. 

Wpływa to ujemnie na całe 
wojsko, obniża nie tylko jego 
zdolnośd bojową, ale i 
doprowadza do moralnego 
upadku także korpus oficerski.
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Zapis konstytucyjny – Art. 26, ust. 1: Siły Zbrojne 
Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości 
paostwa i niepodzielności jego terytorium oraz 
zapewnieniu bezpieczeostwa i nienaruszalności jego 
granic. 

Art. 85, ust.1: obowiązkiem obywatela polskiego jest 
obrona Ojczyzny. 

Obowiązek ten precyzuje Ustawa o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. 
(Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220), która służbę wojskową 
traktuje jako zaszczytny obowiązek patriotyczny obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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III RP – sytuacja prawna



Większośd Polaków (51%, wg badao CBOS - dane ze 
stycznia 2007) sądzi jednak, że armia powinna byd 
zawodowa.

Za obowiązkowym poborem opowiada się 11%. 

26% jest zdania, że armia w większości powinna byd 
zawodowa, 

jednocześnie większośd badanych jest zdania, że należy 
zachowad jakieś formy powszechnego przeszkolenia 
wojskowego, w trakcie lub po zakooczeniu edukacji.
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III RP – poglądy społeczne



Wymigać sie od wojska ; - Prawo i Ekonomia
24 Maj 2006 ... Wymigać sie od wojska ; - Witam czy jest możliwośd w moim wypadku wymigania sie od wojska Mam 19 lat , jestem właścicielem firmy handlowej ...
www.insomnia.pl/Wymigać_sie_od_wojska_%3B_-t193945.html - Kopia - Podobne
JAK WYMIGAĆ SIĘ OD WOJSKA - forum.o2.pl
Liczba postów: 5 - Liczba autorów: 2
Odpowiedz na ten temat. JAK WYMIGAĆ SIĘ OD WOJSKA ... Albo wejśd na http://www.polskie-wojsko.yoyo.pl/ będzie nowy dewsing ...
forum.o2.pl/temat.php?id_p=5458445 - Kopia - Podobne
WKU, wojsko, nabór do wojska, kategorie wojskowe, jak wymigać się ...
Kolejny pobór do wojska, który właśnie się rozpoczął, obejmie 290 tys. osób. Bad się już mogą urodzeni w 1988 roku.
studente.pl/artykuly/artykul/2071/Do-wojska-marsz/ - Kopia - Podobne
czy mozna wymigac sie od wojska majac juz bilet ? Forum we-dwoje ...
Liczba postów: 15 - Liczba autorów: 8 - Ostatni post: 8 Wrz 2008
Forum we-dwoje.pl czy mozna wymigac sie od wojska majac juz bilet ? Forum opisujace tematy: zdrowie, uroda, rodzina, ślub, wesele.
forum.we-dwoje.pl/.../czy-mozna-wymigac-sie-od-wojska-majac-juz-bilet-vt8744.htm - Kopia - Podobne
Jak wam się udało wymigać od wojska... - Ogólnopolski miesięcznik ...
Liczba postów: 75 - Liczba autorów: 34 - Ostatni post: 21 Maj 2006
Nie piszę że od wojska trzeba się wymigać ale wiele osób to robi i to w sposób .... Wymiganie sie od wojska jest po prostu zderzeniem szarej ...
www.odkrywca-online.pl/pokaz_watek.php?id=252288 - Kopia - Podobne
Korespondent.pl :: Zobacz temat - [2007-02-26 Pn] Jak wymigać się ...
1 post - 1 autor - Ostatni post: 27 Lut 2007
Jak wymigać się od wojska? Prowadzący: Hugo i Martin Adres pliku MP3: http://www.koczowisko.com/audio/KD_2007-02-26.mp3 ...
www.korespondent.pl/forum/viewtopic.php?t=45 - Kopia - Podobne
Jak wymigać się z wojska?? - Strona 4 - Forum Wizaz.pl
Liczba postów: 30 - Liczba autorów: 11 - Ostatni post: 19 Wrz 2007
Strona 4- Jak wymigać się z wojska?? Forum Plotkowe.
wizaz.pl/forum/showthread.php?t=204805&page=4 - Kopia - Podobne
MAGIS :: Zobacz temat - Co zrobic zeby wymigac sie od wojska:)
Liczba postów: 14 - Liczba autorów: 11 - Ostatni post: 14 Cze 2008
A moj kolega opowiadal o jakims kolesiu, ktory takze chcial sie wymigac od wojska. No i sobie posmarowal tylnia czesc ciala (ekhem) nutella. ...
www.magis.win.pl/forum/viewtopic.php?t=907&sid... - Kopia - Podobne
Zobacz temat - Jak wymigac sie od wojska :)
ja bym na Twoim miejscu po prostu, poszła do swojego lekarza pierwszego kontaktu i przedstawila cały problem... myslisz że Ty jeden chcesz sie wymigać. ...
www.psi.slupsk.pl/printview.php?t=3075&start=0&sid... - Kopia - Podobne
Pytamy :: Jak się wymigać od komisji wojskowej?
Urodziłem się w lipcu 1990 r. Kiedy więc pójdę na komisję wojskową? Wojsko ... Idź na studia ciudmoku i nierobie i będziesz mied zaświadczenie z uczelni. ...
pytamy.pl/question/jak-sie-wymigac-od...wojskowej/1 - Kopia - Podobne
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III RP – postawy społeczne
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Nasycenie armii wysoko-zaawansowaną technologią. 

Wskazują na to operacje wojskowe ostatnich czasów, 
radykalnie zdominowane przez lotnictwo i wojska rakietowe. 

Wynika z tego koniecznośd profesjonalizacji armii. 

Radykalnie zwiększone zaangażowaniu w wojnę 
cywilnego zaplecza. 

Wynika stąd koniecznośd zbudowania systemu obrony 
terytorialnej, w który zaangażowane muszą byd różne służby 
cywilne. 

W spółczesne pole walki
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Profesjonalizacja powszechnego 
obowiązku obrony Ojczyzny

W niosek


