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Od Autora 

 

Książka ta ma stanowić podręcznik dla funkcjonariusza Policji – praktyczne uzupełnienie 

tradycyjnego nauczania etyki. Przeznaczona jest dla osób, które podjęły studia, mając 

przekonanie, że ich misją życiową będzie pełnienie służby w Policji lub w formacji 

o działaniu pokrewnym. Posiadanie poczucia celu w życiu jest cechą osób, które nie utraciły 

instynktu samodoskonalenia. To dla nich napisano tę książkę. 

„Jednym z podstawowych zadań każdego współczesnego państwa, realizowanych przez 

aparat władzy i administracji, jest zapewnienie ładu i porządku publicznego oraz 

bezpieczeństwa poszczególnych obywateli”
1
. To zadanie, nadające sens istnieniu państwa, 

wykonuje Policja. Misja, realizowana przez funkcjonariuszy policji byłaby niewykonalna, 

gdyby nie spełniono trzech poniższych warunków. 

1. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo innym, trzeba wpierw zdobyć siłę oraz 

kompetencje potrzebne do tego, by samemu móc bronić się przed zagrożeniami. Należy do 

tego przygotować się poprzez dobrze zaplanowany i prowadzony właściwie proces 

szkoleniowo – wychowawczy. 

2. Chcąc komuś zapewniać bezpieczeństwo, nie możemy sami stać się zagrożeniem dla 

innych. Tu właśnie najbardziej potrzebne są zabezpieczenia moralno-etyczne. 

3. Wcielanie w życie zasad etyki jest historią realizacji przyjmowanych idei. 

Założenie trzecie pozwala podnieść poziom autonomicznego bezpieczeństwa – 

wewnętrznego i zewnętrznego – określonych podmiotów. Idee, będące dogłębnie 

przyswojonymi poglądami, wpływają na sposób postępowania. Idee tworzą konstrukcję 

stanowiącą rodzaj moralnego, życiowego kompasu. Z pomocą wskazań tego kompasu można 

regulować zewnętrzne formy zachowań oraz wewnętrzne mechanizmy, stojące u podstaw 

własnych motywacji, z których czerpiemy siłę do realizacji naszych dążeń. 

Zarówno pierwsze jak i drugie z przytoczonych wyżej założeń, stanowią łącznie warunek 

konieczny do właściwego pełnienia służby w policji. Spełnienie obu warunków jest zaś 

możliwe wtedy, gdy kandydat, a potem adept sztuki policyjnej służby, dba właściwie o swoją 

postawę moralną. 

Co do założenia trzeciego, to poszukiwanie sensu naszej egzystencji i w dalszej 

konsekwencji, oparcie własnej drogi życiowej na określonych ideach – to niezbędne 

elementy bytu człowieka moralnego. Osoba niemoralna jest z reguły niesolidna i brak jej 

                                                           
1
 A. Misiuk, Historia Policji w Polsce. Od X wieku do współczesności, WAP, Warszawa 2008, s. 14. 
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motywacji do podjęcia wyrzeczeń i zaszczytnego trudu policyjnego szkolenia. Brakuje jej 

także siły do udźwignięcia obowiązku służby. Samodoskonalenie nie jest pasją takiego 

człowieka. Po drugie, człowiek niemoralny sam z siebie stanowi zagrożenie. Nieetyczny albo 

zdeprawowany funkcjonariusz przy swoich uprawnieniach i możliwościach stanowi poważne 

zagrożenie społeczne.  

Czym są podstawowe wewnętrzne zabezpieczenia policjanta – funkcjonariusza mającego 

chronić innych ludzi? Czym są moralność oraz etyka? Moralność to taki zespół reguł 

postępowania, który jest uznawany za właściwy przez ogół członków danej społeczności. 

Reguły te pozwalają na budowę utrwalonych norm oraz wzorów postępowania, tym samym 

umożliwiając w różnych okolicznościach odróżnianie dobra od zła. Opisem i badaniem tych 

zasad zajmuje się etyka. 

 Etyka jest teorią moralności. Jak zauważył Józef Bocheński: „Jako nauka normatywna, 

etyka bada przede wszystkim, jaki jest cel ogólny ludzkiego postępowania i jaki być 

powinien”
2
. 

Źródła postaw moralno-etycznych jednostek i kultury etycznej zespołów ludzkich mają 

silne oparcie w określonych ideach, następnie w mechanizmach psychologicznych, dalej – 

w zjawiskach, które opisuje socjologia, a wreszcie – sama etyka. Zaproszenie do rozważań na 

powyższy temat to wciąż na nowo uaktualniany sposób budujący filozofię bezpieczeństwa i 

sens naszego życia.  

 

                                                           
2
 J. M. Bocheński, Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska, Antyk, Warszawa 1999, s. 33. 
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ROZDZIAŁ 1  

Rozważania wstępne 

 

Zespół cech powodujących, iż jesteśmy uważani za człowieka moralnego, to czynnik 

składowy kultury honoru, należący do tradycji służb mundurowych. Najistotniejszym 

elementem tej tradycji, jest ugruntowana życiowa postawa oparta na dojrzałych 

przekonaniach moralno-etycznych. W obecnym czasie prowadzenie rozważań o moralności 

należy do rzeczy niełatwych. W czasach współczesnych dominują ekonomia, 

konsumpcjonizm oraz zjawisko, nazywane „kultem zewnętrzności”. A przecież poziom 

kultury etycznej poszczególnych osób czy określonych zespołów ludzkich nie jest ani 

bezpośrednim efektem ładnego wyglądu, ani też funkcją osiąganego zysku ekonomicznego. 

W dobie konsumpcjonizmu coraz częściej, spotykamy się z osobami, które stają się 

coraz piękniejsze z wyglądu, lecz coraz to bardziej odrażające „od wewnątrz”. 

Kategoriom konsumpcjonizmu i wszędobylskiej zewnętrzności, określanej mianem blichtru
3
, 

towarzyszą takie pojęcia i zjawiska jak: rynek i zysk, wysokość poziomu konsumpcji – jako 

niezwykle mylący wyznacznik wartości jednostki
4
, a wreszcie – uporczywa pogoń za 

spektakularnością
5
. Ten ostatni element nie sprzyja samodoskonaleniu dokonywanemu 

poprzez utrwalanie właściwych, moralnych postaw. Autentyczne samodoskonalenie wymaga 

internalizacji - wewnętrznego przyswojenia sobie określonych nawyków, opartych na 

spójnym systemie wartości, takich jak prawda, uczciwość czy bycie szlachetnym. Przesadne 

przywiązywanie wagi do „zewnętrzności”
6
 utrudnia wzbogacanie własnego wnętrza. 

Nadmierna „zewnętrzność” nie sprzyja rozwojowi wewnętrznemu i podwyższeniu 

                                                           
3
 Blichtr – efekciarstwo, fasadowość, pozorna świetność. Zob. Słownik języka polskiego PWN, L. Drabik, E. 

Sobol (red.), t. 1, PWN, Warszawa 2007, s. 58. 
4
 Porównaj przestrogi, jakie w tym zakresie daje Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Znak, Kraków 2005, s. 41 i 

nast.; Z. Bauman, Globalizacja, PIW, Warszawa 2002, s. 96; J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego 

mity i struktury, SIC!, Warszawa 2006s. 100 i nast.; K. Romaniszyn, Konsumuję więc jestem? Kim właśnie?, 

[w:] Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej, M. Flis (red.), Nomos, Kraków 

2004, s. 153 i nast. Zob. również: B. Suchodolski, Labirynty współczesności, PIW, Warszawa 1975, s. 71–83. 
5
 Spektakularność, spektakularny – efektowny, uderzający, bijący w oczy, pokazowy; mający charakter 

widowiska. Por. Słownik języka polskiego PWN, L. Drabik, E. Sobol (red.), t. 2, PWN, Warszawa 2007, s. 323. 
6
 Zewnętrzność – według autora, jest to abstrakcyjne pojęcie bliskie filozofii yin-yang, czyli uzupełniających się 

przeciwieństw. Są na to liczne przykłady, jak np. proporcje budżetu danej osoby, jaki przeznacza ona na 

kosmetyki, fryzjera czy solarium w stosunku do nakładów na książki. Przykładem „zewnętrzności” jest też 

sytuacja, w której treść znanego dzieła literackiego poznawana jest wyłącznie poprzez adaptację filmową. 

Czytając dzieło w oryginale, poznajemy je wewnętrznie, uruchamiając wyobraźnię – w przypadku oglądania 

filmu nasza wyobraźnia ulega amputacji. Kolejnym elementem jest np. treść autoprezentacji, która dokonywana 

poprzez Internet osiąga wysoki poziom przekłamania. Niektórym osobom kreowanie fałszywego wizerunku w 

sieci zastępuje autentyczny rozwój, gdyż wystarczy im, że wirtualni odbiorcy zaakceptują fałszywą 

autoprezentację. 
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poziomu kultury etycznej. Kultura etyczna powoduje, istotne dla policjanta, zyskanie zaufania 

otoczenia i inne korzyści płynące z indywidualnego i grupowego rozwoju w obrębie 

profesjonalnych zespołów. Historia i obecne czasy jasno dowodzą, że gdy zysk ekonomiczny 

stanowi najwyższy priorytet, większość innych wartości ulega erozji, zapomnieniu, albo 

świadomemu zaniechaniu. Chcąc przejść do dalszych rozważań należy zadać kilka 

podstawowych pytań.  

1. Czy w tak ukształtowanej rzeczywistości, w której występują przedstawione wyżej 

negatywne zjawiska, jest jeszcze miejsce na moralność?  

2. Czy jest miejsce na poważne rozważania nad nauką o moralności, jaką stanowi etyka?  

3. Czy jest realna szansa na stosowanie etycznych zasad w codziennej praktyce?  

Z pomocą przychodzi nam Levinas, twierdząc, że moralność nie jest świadectwem 

naiwności
7
. Ufając prawdziwości tego twierdzenia, nie traćmy z oczu współczesnego 

kontekstu, który wymusza potrzebę oczyszczenia osoby moralnej z podejrzeń o bycie 

naiwnym. Większą pewnością może obdarować nas Richard Malcolm Weaver: „ośmielam się 

zaproponować całościowe rozwiązanie, wierząc, że człowiek nie powinien podążać za 

rozwojem nauki przy jednoczesnej niemocy moralnej
8
. Weaver nie kryje jednak obaw 

związanych z tym, iż „są podstawy, by uznać, że współczesny człowiek stał się moralnym 

idiotą(…). Rodzi się [zatem] pytanie, czy ludzie dziś rozumieją, co to znaczy wyższość 

ideału?”
9
. Powyższe słowa potwierdzają wstępną tezę Autora, iż próba podjęcia poważnych 

rozważań etycznych w obecnym czasie stanowi wyzwanie. Jaki rodzaj aktywności mógłby 

„bezwysiłkowo” zabezpieczyć dla nas wartość, jaką jest sens życia?
 10

 Unikanie pytania o 

sens własnej egzystencji to „chowanie głowy w piasek”. Prowadzi ono nieuchronnie do 

kreowania egzystencji pozbawionej sensu, miernej w swej istocie „kultury bylejakości”. Ten 

model egzystencji obywa się bez moralności. Ci, którzy szanują samych siebie, co w ich życiu 

uwidacznia się przez kierowanie się uczciwością, wiedzą, że bycie uczciwym człowiekiem 

wymagało zawsze sporej odwagi, a dziś, w czasach, w których niemal wszystko jest 

„towarem”, wymaga to odwagi szczególnej. Etyczne osoby, a jest ich niemało, są w stanie 

zmierzyć się z wyzwaniem dotyczącym udziału moralności w osiąganiu sensu i celowości 

własnej egzystencji. Oczywiście pojęcie sensu życia, którym zajmują się systemy religijne
11

, 

                                                           
7
 Por. E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, PWN, Warszawa 1998. 

8
 R. M. Weaver, Idee mają konsekwencje, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1996, s. 9. 

9
 Ibidem, s. 9–10. 

10
 Sens życia – cel i istota ludzkiej egzystencji, to, co uzasadnia trud życia i czyni je wartościowym. 

11
 Zob. XIV Dalailama Tenzin Gjatso, Sens życia z buddyjskiej perspektywy, Wydawnictwo A, Kraków 2007. 
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filozoficzne
12

, znawcy prakseologii
13

 oraz psychologowie
14

, jest dla większości ludzi 

identyfikowalne także na poziomie intuicyjnym. To ostatnie stwierdzenie nie oznacza jednak 

rezygnacji z pogłębionych dociekań, będących przy tym coraz dojrzalszą introspekcją
15

, 

zmierzającą do zdefiniowania osobistych, zindywidualizowanych założeń odnoszących się do 

sensu ludzkiego życia. Założeń, które bez żadnych oporów przyjmiemy jako własny, autorski 

plan samorealizacji, dotyczący naszego życia, naszej sensownej, a więc niezmarnowanej 

egzystencji. Realizacja założeń tego planu wymaga determinacji i gotowości do wyrzeczeń. 

Rzeczy cenne – to nie „łatwizna”. Każdy z nas ma istotny wkład w budowanie kultury 

bezpieczeństwa, szczególnie poprzez rozwijanie jej pierwszego i drugiego filara. Warto 

w tym miejscu przypomnieć, że “Kultura bezpieczeństwa określonego jednostkowego lub 

zbiorowego podmiotu jest to fenomen, który pozwala człowiekowi osiągać takie cele jak: 

1. Skuteczna kontrola nad możliwymi zagrożeniami danego podmiotu, powodująca 

(w danym miejscu i czasie)stan optymalnego poziomu zagrożeń. 

2. Odzyskiwanie bezpieczeństwa w sytuacji, gdy zostało ono utracone. 

3. Optymalizacja poziomu wielosektorowo kreowanego procesu rozwoju/bezpieczeństwa 

podmiotu (comprehensive security process) zmierzająca do harmonizacji sektorów 

w kontekście właściwej hierarchizacji ważności celów podmiotu bezpieczeństwa. 

4. Skuteczne pobudzanie w skali społecznej i indywidualnej, świadomości wyższej potrzeby 

jaką jest samodoskonalenie człowieka oraz kreowanie trychotomicznego rozwoju: 

a) mentalnego, b) społecznego oraz c) materialnego, dzięki wspieraniu przekonań, 

motywacji i postaw powodujących indywidualne, a także kolektywne działania 

wpływające na wzrost potencjału autonomicznej obronności (samoobronności) 

indywidualnych oraz grupowych podmiotów bezpieczeństwa”.
16

  

Alfred Adler
17

 zauważa, iż samodoskonalenie, będące procesem kształtowania swojej 

osobowości, łączy się z przezwyciężaniem własnych słabości i przeciwności losu
18

. 

                                                           
12

 Zob. J. M. Bocheński, Sens życia i inne eseje, Philed, Kraków 1993. 
13

 Prakseologia – teoria sprawnego (skutecznego) działania. Jest dziedziną badań naukowych dotyczących 

wszelkiego celowego działania ludzkiego. Znanym przedstawicielem prakseologii był Polak – profesor Tadeusz 

Kotarbiński (1886–1981), autor takich dzieł, jak: Medytacje o życiu godziwym, Wiedza Powszechna, Warszawa 

1986, czy Żyć zacnie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1989. Por. L. Drabik, E. Sobol (red.), op. cit., t. 2, s. 125. 
14

 Por. A. Adler, Sens życia, PWN, Warszawa 1986; V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Czarna Owca, 

Warszawa 2009; T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Seta Enterprises, Warszawa 1994, s. 18–23. 
15

 Introspekcja (z łac. introspectio – „wglądanie do wnętrza”) – w psychologii analiza własnych stanów 

psychicznych, myśli i przemyśleń. Por. E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i 

umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 250. 
16

 J. Piwowarski, Ochrona VIP-A a czworokąt bushido. Studium japońskiej kultury bezpieczeństwa, 
Szczytno 2014,, s. 451-452. 
17

 Alfred Adler (1870–1937) – twórca psychologii indywidualnej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychologia
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Co więcej, Adler uważa, iż sens życia kształtuje się nie tylko jako sprawa wyłącznie 

osobista. To także powinność działania na rzecz innych ludzi. Należy najwyższą potrzebę i 

cel człowieka, jakim jest dążenie do osobistej doskonałości
19

, kojarzyć z poszukiwaniem 

sensu egzystencji. Osiąganie tego celu staje się możliwe dopiero wtedy, gdy 

„współprzyczyniamy się” do podnoszenia potencjału społeczności, w której egzystujemy i 

tym samym podnosimy stopień jej doskonałości. Wpływ ładu i porządku
20

 oraz płynącego z 

nich bezpieczeństwa, na sens i jakość życia wydaje się być nie do przecenienia. Jeśli chodzi o 

struktury działające w większych społecznościach lokalnych i na obszarze całego państwa, 

jednym ze szczególnie ważnych elementów jest właściwie funkcjonująca administracja 

porządku publicznego. Profesor Edward Ura dostrzega, że słowo „administracja” stało się 

nawet częścią języka używanego powszechnie. „Termin administracja jest używany w języku 

potocznym jako służba, przewodnictwo, kierowanie, prowadzenie”
21

. 

Zdaniem profesora Jordana Zimmermanna, w obecnych czasach „pojęcie administracji 

jest wszechobecne. Mówimy o administracji naszego osiedla lub domu, o administracji gminy 

lub państwa, o administrowaniu lasami, wodami lub drogami publicznymi, o problemach z 

administracją zdrowia, o organach administracji, w przeciwstawieniu do organów sądowych, 

a także o administrowaniu naszym gospodarstwem rodzinnym lub budżetem domowym. 

Źródłosłów tego pojęcia, wywodzący się z łac. słowa »ministrare« (służyć, wykonywać, 

kierować) z przedrostkiem «ad» nadającym temu działaniu cechę działania celowego, to 

synonim pomocy, służby, przewodnictwa, kierownictwa, prowadzenia, zarządu, zarządzania 

lub organizowania dla osiągnięcia ustalonego celu itp.”
22

. 

Jednocześnie rozumowanie Adlera, które chcemy odnieść do doniosłej roli, jaka 

przypada administracji porządku publicznego, bardzo przypomina dalekowschodnią filozofię 

organizmu, w której, cytując profesora Jigoro Kano, twórcę słynnej szkoły walki Judo 

Kodokan, dąży się „do dobra własnego przez dobro wspólne”
23

. To obiecująca wyjściowa 

pozycja do podjęcia rozważań na temat coraz skuteczniejszego modelu wdrażania zasad etyki. 

                                                                                                                                                                                     
18

 Por. A. Adler, op. cit. 
19

 Por. A. Maslow, Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 2009. 
20

 „Ład” i „porządek” to niemal te same pojęcia, lecz czy na pewno? Pojęcie ładu niesie w sobie, poza 

„uporządkowaniem”, także skojarzenie z pojęciem etyki. Porządek czasami zaprowadza się metodami niezwykle 

zdecydowanymi czy nawet nieetycznymi. Uporządkowanie estetyczne i niesione przez estetykę odczucia wnoszą 

– poza samym porządkiem – dodatkowe poczucie czy „zapewnienie” bezpieczeństwa, piękna osiąganego z 

wysiłkiem albo bez niechcianego przymusu. A zatem „ład i porządek”. 
21

 E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2004, , s. 7. 
22

 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 25–26. 
23

 Zob. J. Kanō, Kōdōkan Jūdō: The Essential Guide to Jūdō by It’s Founder Jigoro Kano, Kodansha 

International, Tōkyō 1986. 
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Dorobek Kano ma ogromne znaczenie dla wyszkolenia zarówno japońskiej policji, jak i służb 

mundurowych wielu innych krajów świata, będących formacjami wchodzącymi w skład 

struktur administracji rządowych i samorządowych. Poza techniką skutecznej walki zawiera 

on głębokie podstawy etyczne, które oparto na regułach kodeksu etycznego Bushidō. 

W książce tej wspólnie postaramy się wrócić do wybranych i sprawdzonych przez 

pokolenia źródeł etyki, podobnie jak czyni to nauka znana jako protologia
24

. Jeśli chodzi o 

bliską Policji ideę administracji systemami bezpieczeństwa, wybierzemy i prześledzimy 

koncepcje związane z tą ideą – rozważane będą te, które można uznać za „źródłowe”, 

fundamentalne i niezmienne. Chcąc poznać prawdziwą istotę pewnych zagadnień, warto 

wielokrotnie wracać do ich praźródeł. Tu napotykamy kolejne wyzwanie. Jest ono „wynikiem 

szeroko rozpowszechnionej postępowej teorii historii, z jej wiarą, że najdalszy punkt w czasie 

oznacza punkt najwyższego rozwoju. Owa teoria wspomagana jest bez wątpienia przez teorie 

ewolucji, które bezkrytycznie sugerują coś w rodzaju koniecznego przejścia od prostoty do 

zróżnicowania”
25

. Jednak kultowi liniowego postępu przeczy zbyt wiele faktów, nawet 

znacznie poważniejszych, aniżeli pouczająca historia cementu stosowanego przez 

starożytnych Rzymian, a nieznanego później w wiekach średnich.  

Po zdemaskowaniu demagogii liniowego postępu
26

, warto odwołać się do Weavera, 

zdaniem którego największe wyzwanie dotyczy czegoś o wiele istotniejszego niż problemy z 

tak zwanym postępem. Jest to kluczowy i zarazem przerażający problem – „jak nakłonić ludzi 

do rozróżniania pomiędzy lepszym a gorszym? Czy dzisiejsi ludzie są wystarczająco 

wyposażeni w racjonalną skalę wartości (…). Są podstawy, by uważać, że współczesny 

człowiek stał się moralnym idiotą. Tak niewielu jest tych, którzy zadają sobie trud oceny 

swego życia…”
27

. 

Mamy zatem powód, by przeanalizować na nowo, niekoniecznie najnowocześniejsze, 

motywy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i doniosłą rolą, jaką pełni tutaj etyka. 

                                                           
24

 Protologia – dziedzina teologii dogmatycznej, zajmująca się zagadnieniami początku istnienia świata i 

początków człowieka. Nazwa tej dziedziny została utworzona przez analogię z eschatologią, zajmującą się 

rzeczami ostatecznymi. Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersalnej. Nowe 

spojrzenie na prawo naturalne, Kraków 2010, s. 28. 
25

 R. M. Weaver, op. cit., s. 9. 
26

 Oczywiście mamy tu do czynienia ze zjawiskiem udoskonalania pewnych procedur, produktów czy usług. 

Niemniej jednak często zdarza się, iż nakładające się na siebie fazy udoskonaleń, przy braku wyobraźni i 

nadmiarze biurokracji, zaczynają tracić sens, podczas gdy ktoś próbuje wmówić nam, że „jest postęp”. W tej 

książce chcemy uniknąć takiego „mydlenia oczu”. Wracamy do źródeł tego, co właściwe dla pierwotnie 

określanego celu, misji i sensu – założeń, które miały i nadal mają przynieść realne, a nie pozorne, związane z 

bezpieczeństwem, efekty.  
27

 R. M. Weaver, op. cit., s. 9. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Teologia_dogmatyczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eschatologia_chrze%C5%9Bcija%C5%84ska
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„Powrót proponowany przez idealistów nie jest podróżą wstecz poprzez czas, ale 

powrotem do centrum, mającym dokonać się w sposób metafizyczny (…) w wiekach 

średnich, kiedy uzyskano stosunkowo jasny odbiór rzeczywistości, a posiadacz najwyższej 

wiedzy był doktorem filozofii. [Był on także często członkiem klasy rycerskiej – matecznika 

„etyki munduru”.] Stał on w centrum rzeczy, ponieważ opanował pierwsze zasady. Na 

poziomie o wiele niższym byli ci, którzy przyswoili sobie jedynie fakty i umiejętności”
28

, 

będąc może nawet dobrymi, ale nie w pełni rozumiejącymi całość rzeczy wykonawcami. 

Rzeczywistość składa się z przeplatających się naprzemiennie zjawisk stałości i zmiany. O tej 

drugiej mówią mędrcy Wschodu i Zachodu – „jedyną stałą rzeczą jest zmiana”
29

. Tę 

pierwszą, czyli stałość, i „pierwsze zasady” reprezentuje potencjał Absolutu, znany dla 

przykładu w Japonii jako bóstwo Amenotokotachi, co oznacza „Niezmienną Stałość Nieba”. 

W naszym codziennym postępowaniu istnieje sposób rozumowania będący swoistym 

etycznym żyroskopem. Jest on dostępny dla tych, którzy mają przyswojony właściwy system 

wartości. Opisał go Weaver, opierając się na wskazówkach Platona. „Platon przypomniał, że 

na każdym poziomie badania naukowego [a także i własnej introspekcji] jest bardzo 

ważne, by sobie uświadamiać, czy zbliżamy się, czy oddalamy od pierwszych zasad”
30

. 

Tu właśnie leży sedno sprawy. Warunkiem, by moralny żyroskop działał należycie, jest 

bowiem znajomość owych „pierwszych zasad” i bezustanne do nich powracanie. 

W kolejnym rozdziale spróbujemy umocnić naszą motywację do poszukiwań i podążania 

drogą samodoskonalenia, do poszukiwania centrum etyczności. Wychodzimy zatem od etyki 

naszego zachodniego kręgu kulturowego, mającego swe źródło w moralności tworzonej przez 

starożytnych Greków, Rzymian i Izraelitów. Drugim, jeszcze starszym źródłem dzisiejszej 

kultury Zachodu, jest krąg kultury indoeuropejskiej. Starożytne Indie były historycznym 

epicentrum duchowości i etyki – zarówno dla Zachodu, jak i Dalekiego Wschodu. 

Rozważania prowadzone w powyższy sposób są dla nas istotne z tego punktu widzenia, iż w 

wielowątkowych procesach globalizacji następuje osmoza wartości Zachodu i Wschodu, bądź 

też odnajdywanie analogii w pozornie tylko od siebie odległych systemach filozoficzno-

religijnych, będących źródłami zasad moralnych
31

. Jednocześnie, jeśli chodzi o tematykę 

                                                           
28

 Ibidem. 
29

 Wyrazem tego jest również filozofia yin-yang mówiąca o uzupełniających się (i zmieniających) w pewnym 

sensie przeciwstawnych elementach doskonałej Całości. Podobnie Heraklit z Efezu (540–480 p.n.e.) uważał 

jedność przeciwieństw i zmianę za centralne mechanizmy istnienia świata. 
30

 R. M. Weaver, op. cit., s. 64. 
31

 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersalnej…, op. cit., s. 17. 



 

ETYKA POLICJANTA: OD WZNIOSŁYCH IDEAŁÓW AŻ PO ICH REALIZACJĘ. PODRĘCZNIK AKADEMICKI  

 

Juliusz Piwowarski 

 

13 

 

dotyczącą prognostycznej funkcji teorii w koncepcji Samuela P. Huntingtona
32

, zderzenie 

systemów wartości różnych kręgów kulturowych, albo przerzucenie pomiędzy nimi 

pomostów, stanowić ma o pokojowej, bądź destrukcyjnej wizji przyszłości naszego świata.  

Ze względu na moralno-etyczne aspekty administracji i zarządzania w kontekście ich roli, 

jaką spełniają w budowaniu systemów bezpieczeństwa, w prowadzonych tu rozważaniach 

ważne będą dla nas systemy wartości powstałe w obszarze tak zwanej kultury honoru. 

Stanowi ona bardzo ważny element kultury bezpieczeństwa. Charakterystyczne dla niej są 

stare, sprawdzone tradycje służb mundurowych, wywodzące się wprost z idei rycerstwa. 

Bardzo znaczące są tu osiągnięcia dalekowschodnie, reprezentowane m.in. przez samurajski 

kodeks Bushidō. Kodeks ten stanowi wypadkową dalekowschodnich systemów filozoficzno-

religijnych oraz reguł japońskich rodów wojskowych – buke. Stanowi on paradygmat 

samodoskonalenia w oparciu o ideę służby oraz imperatyw odważnego i skutecznego 

przeciwstawiania się zagrożeniom. Autor niniejszych rozważań widzi niekwestionowaną 

przydatność dalekowschodnich idei i potrafi to uzasadnić. 

Po pierwsze – tradycja administracji wojskowej to sprawdzony, zarówno pod względem 

etycznym, jak i pod względem efektywności, system administracyjno-zarządczy. Przykładem 

jest siedem wieków administracji wojskowej Japonii (shōgunat) i współczesne reperkusje 

głęboko zinternalizowanej samurajskiej kultury honoru. Odcisnęło się to znacząco na 

poziomie kultury organizacyjnej w japońskiej administracji, wysokim poziomie technologii i 

efektywnej gospodarce oraz najlepszych na świecie systemach zarządzania kryzysowego. 

Po drugie – wzory, które można czerpać z Japonii i Dalekiego Wschodu, są w 

większości metodami pochodzącymi z Zachodu, udoskonalonymi dzięki dalekowschodnim 

etycznym postawom. Inkorporowano je w rzeczywistość Japonii od 1868 podczas reformy 

modernizacyjnej okresu Meiji, potem zaś tylko udoskonalono w perfekcjonistycznym 

podejściu, które manifestuje się jako koncepcja kaizen
33

. 

                                                           
32

 Por. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, MUZA, Warszawa 2003. 
33

 Kaizen (jap. kai – „zmiana”, zen – „dobry”, czyli „ciągłe doskonalenie”) – filozofia wywodząca się z 

japońskiej kultury i praktyki zarządzania. Jej zastosowanie nie sprowadza się tylko do tego, by produkt czy 

usługa odpowiadały określonym wymaganiom jakości. W myśl tej filozofii, jakość sprowadza się do stylu życia 

– niekończącego się procesu ulepszania. Podstawową regułą tej filozofii jest nieustające zaangażowanie oraz 

chęć ciągłego podnoszenia jakości firmy i produktu. Polega to na włączeniu procesu myślowego na każdym 

etapie produkcji, jest odpowiedzią na zautomatyzowane, tradycyjne podejście do produkcji masowej, które 

eliminuje potrzebę świadomej oceny wykonywanego zadania. Por. R. Maurer, Filozofia kaizen, HELION, 

Gliwice 2004. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_japo%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
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Po trzecie – metody organizacji, szeroko znane jako „japońskie zarządzanie”, znajdują 

zastosowanie na całym świecie. Zarządzanie bezpieczeństwem, nauka i gospodarka japońska 

przodując na świecie, a ich możliwości oddawane są zaś do dyspozycji całej ludzkości. 

Po czwarte, znaczenie ma również pojawiająca się rutyna, tu pojmowana pejoratywnie. 

Dotyczy ona rodzimych wartości etycznych i filozoficzno-religijnych. Może owo 

zobojętnienie zostać przełamane przez studiowanie imponujących osiągnięć innego systemu. 

Odnalezienie w odmiennym od naszego systemie myślenia niewątpliwie występujących tam 

analogii, przedstawionych z na nowo inspirujących nas punktów widzenia, ma moc 

zrewitalizowania, intensyfikacji tego, co w naszym własnym systemie wartości uległo 

zrutynizowaniu i monotonii, „usypiając” naszą moralną wrażliwość. Pozwala to na nowo 

odkryć skarby etyczne rodzimych tradycji i ponownie je zastosować dla wzmacniania kultury 

bezpieczeństwa w życiu prywatnym i zawodowym.  

W obliczu rosnącej liczby ludności i coraz to nowych wyzwań organizacyjno-

zarządczych, istnieje potrzeba dobrej, to znaczy sprawnej i etycznej, administracji 

systemami bezpieczeństwa.  

Kształt tej administracji, perfekcjonizm działania jej struktur, ale przede wszystkim 

autentyczne zaangażowanie człowieka, będzie decydowało nie tylko o jakości życia jednostek 

i lokalnych społeczności. Będzie też decydowało o jakości egzystencji społeczeństw 

tworzących kręgi kulturowe, które najprawdopodobniej nie zanikną, jak przedwcześnie 

prognozował w Końcu historii Francis Fukuyama
34

, a także o przyszłości naszego kraju. W 

dużej mierze od administracji publicznej zależy, czy rosnące rzesze ludzi czeka chaos i 

anarchia, czy też oczekiwany ład i porządek. Ten oczekiwany ład i porządek oraz 

odpowiadający im wysoki poziom jakości życia można zapewne uzyskać między innymi 

poprzez wyeliminowanie administracji opresyjnej, na rzecz mobilnej administracji o 

charakterze ułatwiającym – w działaniu konsekwentnym i zdecydowanym z jednej, a zarazem 

służebnym i w pełni humanistycznym z drugiej strony. W przypadku terytorium określonego 

państwa, jeśli chodzi o działania policji, mówimy o obszarze działania ministerstwa 

odpowiedzialnego za bezpieczeństwo wewnętrzne. Osiągnąć ten oczekiwany stan 

zorganizowania można jedynie przy założeniu, iż następować będą w tym kierunku wysiłki 

społeczeństwa, zmierzające do podnoszenia poziomu kultury etycznej jednostek, rodzin, 

profesjonalnych zespołów, całego owego społeczeństwa i tworzących je lokalnych 

społeczności. Wysiłki te winny być wspierane przez edukację już od najważniejszego etapu, 

                                                           
34

 Zob. F. Fukuyama, Koniec historii, Znak, Kraków 2009. 
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czyli podstawowego. Rzecz jasna, jeśli mówimy o profesjonalnych zespołach, sprawa ta 

dotyczy także zespołów funkcjonariuszy porządku publicznego oraz każdego policjanta z 

osobna, zgodnie z regułą, iż „o sile zespołu decyduje jego najsłabszy punkt”. 

Jest wysoce wskazane, by najsłabszym punktem pośród możliwości policjanta nie 

okazały się jego kompetencje etyczne. Gdy te ostatnie zawodzą, rosną zagrożenia, a nawet 

niepotrzebnie giną ludzie. Gdy są one niezachwiane wtedy prakseologiczne aspekty 

(skuteczność) działania policjanta i jego zespołu mogą osiągać wyżyny. 

 

 



 

ETYKA POLICJANTA: OD WZNIOSŁYCH IDEAŁÓW AŻ PO ICH REALIZACJĘ. PODRĘCZNIK AKADEMICKI  

 

Juliusz Piwowarski 

 

16 

 

MODUŁ PROBLEMOWY 1: 

1. Jaka konstytucyjna rola państwa realizowana jest przez policję? 

2. Wskaż współczesne zagrożenia bezpieczeństwa spowodowane kryzysem wartości. 

3. Zdefiniuj kulturę bezpieczeństwa. 

2.  Wyjaśnij na czym polega dalekowschodnia filozofia organizmu i jakie ma ona znaczenie 

dla kreowania bezpieczeństwa? 

3. Czym są  tak zwane pierwsze zasady? 

4. Jakim rodzajem kodeksu jest Bushidō i jaki ma związek z bezpieczeństwem? 

5. Wskaż powody, dla których dalekowschodnie idee mogą okazać dzisiaj się przydatne dla 

zachodniej kultury etycznej. 

6. Jakie przykładowe zjawiska współczesne stanowią zagrożenie dla kultury etycznej 

człowieka? 
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ROZDZIAŁ 2  

Idee mają konsekwencje 

 

Rozważamy zagadnienia dotyczące moralności jako elementu filozofii bezpieczeństwa 

w kontekstach poszukiwania sensu życia i jego jakości, gdzie istotnym wyznacznikiem jest 

poziom bezpieczeństwa człowieka. 

Edmund Husserl widzi egzystencję istoty ludzkiej osadzoną mocno w praktycznym 

nastawieniu do rzeczywistości. Kultura, w tym cywilizacja europejska, rozumiana jako 

ogół utrwalonych, materialnych i pozamaterialnych, dokonań człowieka, opiera się na 

rzemiośle, uprawie roli, budownictwie, a także na określonych formach organizacyjnych. Te 

zaś wymagały utworzenia filozoficzno-religijnych kręgów kulturowych. Tak też narodziła się 

duchowa Europa – i tak „świat otaczający jest pojęciem należącym wyłącznie do sfery 

duchowej”
35

. Husserl bardzo mocno podkreśla pierwszeństwo duchowego obszaru 

rzeczywistości w stosunku do obszaru przyrodniczego. Jego zdaniem, jeśli to 

zakwestionujemy i oddzielimy się od ducha, to nie będzie przyrody
36

. Tak natomiast mówi o 

tych prawdach Albert Einstein: „Starożytni wiedzieli jednak coś, co u nas popadło w 

zapomnienie. Każdy środek okazuje się stępionym narzędziem, jeśli nie jest wspierany 

żywym duchem”
37

. 

Poza duchowym odbiorem rzeczywistość, pojawiło się w filozofii zdziwienie i zaduma 

nad światem. Ich efektem jest budowanie teorii. Tak powstała nauka. Jedną z jej gałęzi jest 

etyka – teoria moralności. „Kultura naukowa wyznaczana przez ideę nieskończoności (…) 

teraz jest kulturą nieskończonych zadań”
38

 kierowanych ideą prawdy. Idea nauki 

nierozerwalnie wiąże się z pojęciem filozofii, będącej wyrazem rozsądku, refleksji oraz 

poszukiwania i korzystania z daru mądrości.  

Husserl dostrzegł istnienie kryzysu w nauce (a także i w życiu codziennym), 

polegającego na spłyceniu, na znacznym regresie racjonalizmu ograniczającego się do 

powierzchowności, pomijającej wymiar duchowy egzystencji człowieka. Odrodzony 

racjonalizm powinien opierać się na komplementarności ludzkiego ciała i ducha. 

Podejście holistyczne w dążeniu do podnoszenia kultury etycznej człowieka opiera się na 

                                                           
35

 E. Husserl, Kryzys kultury europejskiej i filozofia, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1983, nr 

29, s. 320. 
36

 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga Druga, Warszawa 1974, s. 416. 
37

 A. Einstein, Pisma filozoficzne, De Agostini Polska Sp. z o.o., Warszawa 2001, s. 366. 
38

 E. Husserl, Kryzys kultury…, op. cit., s. 327. 
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ideach. „Idee – twierdzi Husserl – są silniejsze niż wszystkie empiryczne potęgi”
39

. Należy 

podkreślić, iż „ostrze husserlowskiej krytyki współczesnej nauki zwraca się przeciwko temu, 

że zrezygnowała ona z kwestii aksjologicznych”
40

. 

Istota człowieczeństwa i poszukiwania sensu ludzkiej egzystencji bardzo potrzebują 

filozoficznego dystansu do poszczególnych elementów rzeczywistości, a dla panowania nad 

swoim losem niezbędne jest posługiwanie się określonymi ideami. „Jeśli ktoś chce zrozumieć 

rzeczywistość, musi oderwać się od niej. Jeśli oglądamy ją z bliska, mamy zawężoną 

perspektywę. W kulturze nastawionej na to, co bezpośrednio dane, obserwujemy rzeczy ze 

zbyt małej odległości, aby móc je zinterpretować. W takiej mentalności nie ma miejsca na 

aspiracje”
41

. 

Podążanie w kierunku samorealizacji wymaga jasno określonych idei oraz 

towarzyszących im motywacji. Muszą być one poparte niezwykle silną determinacją osoby, 

która wprowadza je w swoje życie. Dla sensowności ludzkiej egzystencji, zdaniem Einsteina, 

istotne jest „tworzenie ideałów dotyczących celów jednostek i społeczeństw coraz 

postępowania wzajemnego ludzi”
42

. 

Jak łatwo się domyślić, kult konsumeryzmu oraz próba wykreowania nowego 

bożka, noszącego imię „Przepis Prawa”, same z siebie nie generują motywacji i działań, które 

są w stanie zastąpić ius naturale – prawo naturalne
43

. Konsumeryzm to ewidentny zabójca 

etyki, który środki niezbędne do działania błędnie uznaje za cele, pustosząc potencjał etyczny 

całych społeczeństw. Ius naturale jest elementem ponadkulturowym, co ma istotne znaczenie 

dla globalizującego się świata. Ma ono także tę zaletę, że przenika zarówno zmianę, jak i to, 

co jest poza nią – „niezmienną stałość Nieba”. Prawo Natury to nieśmiertelne źródło zasad 

etycznego postępowania.  

Jednak ludzie to nie istoty boskie i popełniają błędy. Dlatego ustanowione zostały 

przepisy prawa pozytywnego – ius positivum. Jest to nieoceniona pomoc i regulator 

stosunków międzyludzkich, w tym także tych relacji, które zamykają się na obszarze 

działania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

                                                           
39

 E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine 

Einleitung in die phänomenologische Philosophie, Haga 1954, s. 335. 
40

 Z. Majewska, op. cit., s. 52. 
41

 A. Manenti, Żyć ideałami, WAM, Kraków 2005, s. 237 
42

 A. Einstein, op. cit., s. 373. 
43

 Por. R. Tokarczyk, Klasycy prawa natury, UMCS, Lublin 2009, ISBN 978-83-227-2927-4; Z. Stawrowski, 

Prawo naturalne a ład polityczny, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków 

– Warszawa 2006. 
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W tym kontekście spróbujmy dostrzec oczami wyobraźni podróżnika, który wspina się 

zboczem stromej góry pomagając sobie laską. Wędrowiec nie wpada jednak na szalony 

pomysł, że skoro ma w ręce laskę, to obetnie sobie nogę. Prawo naturalne jest czymś więcej 

niż obie nogi, na których stoimy. To serce systemu etycznego i motywacji do tego by 

zachowania etyczne były głęboko przyswojone i przez ich nieustanny „trening” wprowadzane 

w nawyk. Ćwiczenia, nie będące okazjonalnym, a behawioralnym treningiem cnót, biorą swój 

początek w aretologii
44

. Prawdziwie etyczny jest ten, kto „nie tylko wie, ale i potrafi”
45

. 

Należy zdać sobie sprawę z tego, że administracja, w strukturach której działa także 

Policja, poprzez drobiazgowy podział ról oraz „gloryfikację” znaczenia przepisów, 

niesie w sobie olbrzymie (negatywne) możliwości oddzielenia wartości etycznych od 

wykonywanych czynności.  

Dlatego warto pamiętać, że „zanim nastał wiek fałszu, utrzymywano, iż poza każdą 

pracą stoi jakaś koncepcja jej doskonałego wypełnienia. Ta właśnie idea dawała zapał 

do pracy i stanowiła miarę osiągniętego sukcesu. W wymiarze, w jakim obowiązywała ta 

koncepcja, w pracy istniała teleologia
46

, ponieważ robotnik pracował ciężko nie tylko po to, 

aby uzyskać środki do życia, ale także, aby zobaczyć wcielenie owego ideału w swym dziele. 

Dumę rzemieślnika dobrze obrazuje powiedzenie, że pracować, to znaczy modlić się, gdyż 

świadomy wysiłek zrealizowania ideału [przez swe własne wytwory, czynności i osiągnięcia] 

jest pewnym rodzajem pobożności”
47

, stanowiącym realne odnajdywanie wyższych wartości 

(sacrum) w prywatnym i zawodowym życiu codziennym. 

Założenia te uzyskują oczywiście pełną głębię dopiero wtedy, gdy rozważania nad 

sensem życia poprzedzimy pewnym istotnym wyborem. To trudny ontologiczny wybór oraz 

kolejne wyzwanie, ponieważ jesteśmy tu zdani na własny osąd – hipotezę, której naukowe 

potwierdzenie leży poza możliwościami kolejnego, wysoce pomocnego narzędzia, jakim jest 

nauka. Cóż to za wybór? To wybór pomiędzy akceptacją istnienia jakiegoś Absolutu, z jego 

splatającymi się w osobie ludzkiej transcendens oraz immanens, a wyłącznie 

materialistycznym pojmowaniem rzeczywistości. Oznacza to, że stajemy tak naprawdę przed 

koniecznością dokonania życiowego wyboru założenia fundamentalnego z punktu widzenia 

                                                           
44

 Aretologia – nauka o cnotach (gr. arete – „cnota”). Zob. Z. Kalita, Wprowadzenie, [w:] Etyka w teorii i 

praktyce. Antologia tekstów, Z. Kalita (red.), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001, s. 13. 
45

 J. M. Bocheński, Cnota ambicji, [w:] Dzieła zebrane, t. 5, Etyka, Philed, Kraków 1995, s. 287. 
46

 Teologia (gr. theos – „Bóg”, logos – „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi 

w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową jako metodyczne 

studium prawd religijnych objawionych przez Boga. Zob. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, WAM, 

Kraków 2008, s. 270–277. 
47

 R. M. Weaver, op. cit., s. 77. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g
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poszukiwania sensu życia. Problem formułujemy jako alternatywę wyłączającą o treści: albo 

jesteśmy „zbiorem aminokwasów”, funkcjonujących dzięki skomplikowanym reakcjom 

biochemicznym, który w końcu przestaje istnieć i zapada się w nicość (I), albo też z chwilą 

ustania biologicznych funkcji ciała przechodzimy w nowy wymiar, ponieważ „życie nie 

kończy się – ono jedynie się zmienia”
48

 (II). 

W przypadku wąskiego, czysto materialistycznego rozumienia drogi życia, obecnie, w 

epoce dominacji egoizmu i konsumpcjonizmu, wprowadzenie etycznego żyroskopu jest 

praktycznie niewykonalne. Ten system wartości nie przewiduje istnienia nieprzedawnialnych 

sankcji moralnych, będących skutkami dokonania nieetycznych, krzywdzących czynów. 

Druga hipoteza stanowi założenie szerokie. Stoi ono mocno na dwóch nogach prawa 

naturalnego i prawa stanowionego. Mówi ono też, co będzie – i co nie będzie stanowiło 

naszego cennego kapitału na drogę, którą rozpoczniemy z chwilą, gdy ustaną funkcje życiowe 

naszego ciała. Elementy materialne stracą wtedy znaczenie…. „Potencjał etyczny” stanowi 

najpewniejszą „kartę kredytową”, podobno tak bardzo potrzebną w naszej „dalszej podróży”.  

Poglądy Richard M. Weavera odwołują się do tradycji platońsko-chrześcijańskiej. 

Przestrzega on nas, iż „wydaje się, że świat jest teraz bardziej niż kiedykolwiek poddany 

władzy bożka mas i bożka prędkości, których czczenie może doprowadzić tylko do 

obniżenia norm, fałszowania jakości i w ogóle do utraty rzeczy podstawowych dla 

istnienia grzeczności i kultury”
49

. Mówiąc o człowieku i jego powołaniu, Weaver zauważa, 

iż dotyczące go „wielkie widowisko historii [zostało] zredukowane do sumy wysiłków 

ekonomicznych jednostek i klas społecznych (…). Człowiek stworzony na obraz Boży (…) 

zastąpiony został przez poszukujące i konsumujące dobrobyt zwierzę”
50

. Człowiek, 

sprowadzony do poziomu zwierzęcia, „od czterech stuleci (…) jest nie tylko swym własnym 

kapłanem, ale także swym własnym profesorem etyki, a konsekwencją tego jest anarchia 

zagrażająca nawet temu minimum uznawanych powszechnie wartości, które jest konieczne 

dla istnienia państwa”
51

. Państwo zaś, na straży którego stoi między innymi policjant, jest 

„najwyższym dobrem, ponieważ zapewnia jednostce możliwość prowadzenia życia ogólnego, 

które dla jednostki jest dobrem najwyższym
52

”. Czyni to może nieco jaśniejszym społeczny 

paradygmat konfucjański: „Ludzie mówią Cesarstwo [państwo] – Księstwo [region, 

                                                           
48

 Vita mutatur, non finitur. Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2009, ISBN 978-83-

701462-4-5. 
49

 R. M. Weaver, op. cit., s. 8. 
50

 Ibidem, s. 14. 
51

 Ibidem, s. 10. 
52

 J. Miklaszewska (red.), Rozum a porządek społeczny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2002. 



 

ETYKA POLICJANTA: OD WZNIOSŁYCH IDEAŁÓW AŻ PO ICH REALIZACJĘ. PODRĘCZNIK AKADEMICKI  

 

Juliusz Piwowarski 

 

21 

 

heimat] – Rodzina. Korzenie cesarstwa tkwią w księstwie, korzenie księstwa tkwią w 

rodzinie, korzenie rodziny tkwią w osobie”
53

. 

Ludzie, podlegający opisanym tu procesom i zmianom, stanowią istotne ogniwa grup 

dyspozycyjnych, kluczowych dla funkcjonowania systemów bezpieczeństwa publicznego.  

Z chwilą podniesienia skali trudności operacji lub zaistnienia wydarzeń nadzwyczajnych, 

ocena siły zespołu coraz wyraźniej powinna zawierać element identyfikacji i umacniania jego 

dotychczas najsłabszego punktu. Należy podkreślić, że najsłabszym punktem zespołu 

może okazać się nie osoba najsłabiej przygotowana pod względem zawodowym, lecz 

nieetyczny czy zdeprawowany osobnik. W rozważaniach naszych szukamy sposobów 

mogących takiemu stanowi rzeczy zapobiec. Zdaniem tradycjonalisty, „ponieważ zarówno 

wiedza jak i cnota wymagają pojęcia transcendencji, są one naprawdę nie do zniesienia dla 

ludzi przekonanych jedynie do kryteriów materialnych”
54

. 

Wspomniane zespoły profesjonalistów, czy cała instytucja Policji, dla właściwego 

funkcjonowania wymagają określonych punktów odniesienia, istnienia określonej 

stratyfikacji
55

. Siła tradycji powodowała, że „człowiek rozwinął swe metafizyczne marzenie 

[życia w jak najdoskonalszym społeczeństwie] i stał się świadom racjonalnego uczucia, 

rozpoznał swe podstawy dostojeństwa: wiedzę i cnotę (…). Na podstawie tych kryteriów było 

możliwe wzniesienie struktury odzwierciedlającej nasze poważanie dla wartości. (…) 

W zależności od swego wkładu (…) ludzie znaleźli swe miejsce na różnych poziomach, 

pewni, że ponieważ struktura ta jest równoznaczna z logosem, ich pozycje nie są arbitralne, 

ale naturalne i właściwe. Oto jest społeczeństwo, w którym człowiek posiada zmysł 

kierunku”
56

. Przypomnijmy, iż nasze rozważania mają doprowadzić nas do autorytatywnych 

źródeł moralności i zasad etyki, nie zaś do deprecjonowania współczesności. Naszym 

zadaniem jest zabezpieczenie wspomnianych źródeł moralności i podtrzymywanie ich wciąż 

w nieustającej aktywności, by uniknąć budowania współczesnej etyki na zgliszczach 

dotychczasowego porządku. Tu wydaje się pomocny pogląd popularny na Dalekim 

                                                           
53

 Mencjusz, Księga Mencjusza, [w:] Filozofia Wschodu. Wybór tekstów, M. Kudelska (red.), Uniwersytet 

Jagielloński, Kraków 2002, s. 352. 
54

 R. M. Weaver, op. cit., s. 43. 
55

 Stratyfikacja (przez socjologów nazywana „stratyfikacją społeczną”), inaczej „uwarstwienie społeczne” – 

pojęcie wyrażające fakt, że wszelka społeczność składa się z poziomów pozostających ze sobą w relacjach 

nadrzędności i podporządkowania. Mierzona jest dostępnością do pięciu podstawowych zasobów społecznych, 

jakimi są: władza, pieniądze, prestiż, wykształcenie oraz zdrowie. Mówiąc prościej, stratyfikacja oznacza, że 

każde społeczeństwo ma pewien system rang: pewne warstwy stoją wyżej, inne zaś niżej. Ich suma stanowi 

system stratyfikacyjny danego społeczeństwa. Podjęcie trudu samodoskonalenia winno jednocześnie umożliwiać 

awans w istniejącym systemie stratyfikacyjnym. Zob. C. Andressen, op. cit., s.  337–338, 354. 
56

 R. M. Weaver, op. cit., s. 42. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adza
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Wschodzie, rozsądnie postulujący już od czasów Konfucjusza „budowanie nowego na 

starym”. Jeżeli brak jest tego typu odniesień uruchamiających najcenniejsze elementy z 

dziedzictwa pokoleń, dziedzictwa, którego jesteśmy dysponentami, wtedy „wiedza staje się 

siłą w służbie [przyziemnych] pragnień. Państwo zaprzestając wyrażania wewnętrznych 

[moralnych] kwalifikacji człowieka i wychowywania kolejnych pokoleń w duchu 

pozwalającym na utrzymanie dobrych tradycji, przy jednoczesnym otwarciu dla 

innowacyjności, zamienia się w potężną machinę biurokratyczną, tak skonstruowaną, by 

promować [głównie] aktywność ekonomiczną. Nic więc dziwnego, że tradycyjne wartości, 

bez względu na to jak często by nie były wymieniane podczas różnych uroczystości 

rocznicowych, muszą się dziś wymykać i szukać jakichś szczelin i zakamarków, by 

przetrwać”
57

. W ten oto sposób dysponenci dziedzictwa stają się jego trwonicielami. 

Najważniejszą metodą, która może temu zapobiegać, jest zastosowanie właściwego 

pedagogicznego przygotowania kolejnych pokoleń. Powinno ono opierać się na zasadzie 

głoszącej w procesie edukacyjnym pierwszeństwo wychowania przed nauczaniem. Żeby do 

niej dążyć należy intencje legislatywy i egzekutywy przeformułować w duchu idei i przestróg 

Andrzeja Frycza Modrzewskiego
58

 i Jana Pawła II
59

. Idee te są wciąż aktualne, mimo że mają 

już kilka wieków, a ich korzenie sięgają zarania dziejów człowieka. Dla przykładu, w jednym 

z najnowocześniejszych państw świata, Japonii, praforma konstytucji „Prawo Siedemnastu 

Artykułów”
60

 z roku 604 – jest nadal obowiązującą moralno-prawną formą, będącą de facto 

swoistym kodeksem etycznym administracji publicznej. Kodeks ten, znany jako Jushichijo-

kempō, w swoich artykułach jednoznacznie daje pierwszeństwo moralności przed prawem 

stanowionym. Oczywiście zorientowany na walory wychowawcze system edukacyjny odnosi 

zamierzony skutek, gdy klasa polityczna i administracja przestają „udowadniać”, że to, czego 

uczymy się w szkole nie ma zastosowania w codziennej praktyce funkcjonowania ludzi „ze 

świecznika”. Nie wydaje się, by Europejczyków nie było stać na znalezienie siły do 

kultywowania własnej tradycji
61

, dotyczącej kompetencji etycznych, w stopniu zbliżonym do 

konsekwencji, jaką przejawiają inne nacje. 
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 Ibidem, s. 44. 
58

 Por. A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, Kraków 1551. 
59

 Por. Jan Paweł II, op. cit.; Z. Brzegowy, Podstawy i struktura wychowania człowieka w myśli Karola Wojtyły, 

KUL, Lublin 1996. 
60

 Zob. M. Kannert, Buddyzm japoński, TRIO, Warszawa 2005; por. A. Czop, M. Sokołowski, Prawo 

Siedemnastu Artykułów. Zręby japońskiej kultury administracji i zarządzania bezpieczeństwem, „Zeszyt 

Naukowy Apeiron” Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, 2011, nr 6. 
61

 Por. B. Suchodolski, Polska i Polacy, PWN, Warszawa 1981. 
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Tradycja europejskiej etyki jest wielowątkowa. Największą rolę odgrywa tutaj przekaz 

związany z nauką Jezusa z Nazaretu
62

. Obok niej funkcjonuje jeszcze starsza tradycja 

judaizmu, będąca częścią tradycji chrześcijańskiej. Natomiast stosunkowo młodą tradycją jest 

tradycja mądrości Dalekiego Wschodu. Rozwinęła się ona poprzez studiowanie 

dalekowschodniej literatury, sztuk i sportów walki z Judō, Karate-dō i Ju-Jitsu na czele, a 

także samodoskonalenie w systemach jogi. Jej wpływ do dziś zaznaczył się niezwykle 

intensywnie już na milionach Europejczyków, bardzo szeroko wpływa na wzmocnienie 

rozumienia rodzimej religii i ogólnych podstaw właściwych zachowań moralno-etycznych. 

Postawy inspirowane ideami dalekowschodnimi wyrastają bowiem ze starej, sprawdzonej 

tradycji kultury honoru, podtrzymywanej w koncepcji psychofizycznego treningu
63

, w którym 

ciało i umysł podążają jednocześnie w procesie samodoskonalenia. Dalekowschodnia optyka, 

kładąca nacisk na partycypację uczestniczącą, znakomicie wzmacnia realizację praktyczną 

paradygmatu MGDR
64

, będącym konsekwencją kodeksu Bushidō i wpisującym się w 

koncepcję karada de oboeru – „uczenie się całym ciałem”.  

Niezależnie od dawnych i nowych tradycji, u politycznych i gospodarczych podstaw bytu 

Unii Europejskiej stają idee i odpowiadające tym ideom czyny trzech wielkich polityków. Są 

to: Robert Schuman z Francji, Niemiec Konrad Adenauer oraz Włoch Alcide de Gasperi
65

. 

Budowanie ładu, w mentalnie podzielonej po II wojnie światowej Europie, wymagało 

sięgnięcia do dawnych pokładów wartości chrześcijańskich, bez których to zadanie było 

niewykonalne. Tak mówił o tym Schuman: „Europa zawdzięcza swe istnienie chrześcijaństwu 

(…). Przyniosło ono pierwszeństwo wartości wewnętrznych”
66

. Niezależnie od powyższej 

identyfikacji kulturowej Zachodu, zarówno Europa jak i Stany Zjednoczone podołały 

wyzwaniu potrzeby zneutralizowania irracjonalnych barier między tradycjami, swoistego 

partykularyzmu kulturowego i stały się w drugiej połowie XX wieku także beneficjentami 

dalekowschodnich idei. Idee te zafascynowały swoją nieustająca świeżością – początkowo 

Amerykanów okupujących do 1952 r. Japonię, a potem także Europejczyków
67

. Nie była to 
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 Por. J. Dobraczyński, Listy Nikodema, PAX, Warszawa 2002. 
63

 T. Ambroży, Trening holistyczny – metodą kompleksowej uprawy ciała, EAS, Kraków 2004. 
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 MGDR oznacza ni mniej ni więcej: „Mało gadać – dużo robić”. 
65
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pierwsza fala przenikania wspomnianych koncepcji, ale niewątpliwie pierwszy raz uzyskała 

prawdziwie globalistyczną skalę. Należy tu jednak zaznaczyć, iż prawidłowe odnajdywanie 

analogii w filozoficznych systemach Wschodu i Zachodu powinno, przebiegać na gruncie 

dobrze zidentyfikowanej własnej tożsamości, by uniknąć wprowadzenia u siebie wewnętrznej 

anomii
68

, będącej zagrożeniem utraty autonomicznej orientacji aksjonormatywnej (etycznej).  

Na polu ciągłości przekazu wiele możemy się jeszcze nauczyć od innych narodów. 

Oczywiście realizacja takich zadań wymaga stanowczego konsensusu różnych sił społecznych 

i politycznych, uznających państwo za dobro wspólne, pomimo różnic w poglądach. Do tego 

niezbędne są rozsądek i przewaga życzliwości nad animozjami oraz spełnienie kilku 

dodatkowych warunków. „Przyjazne stosunki między ludźmi (…) nie opierają się na 

chimerycznym wyobrażeniu równości, ale na braterstwie – pojęciu o wiele wcześniejszym w 

historii i zakorzenionym w ludzkiej świadomości. Pradawne uczucie braterstwa niesie 

obowiązki, o których równość nigdy nie słyszała. Braterstwo wymaga szacunku i 

ochrony, ponieważ wzięło się ze stosunków rodzinnych, a rodzina ze swej natury jest 

hierarchiczna. (…) Braterstwo kieruje uwagę na innych, równość na siebie (…). Ramy 

obowiązku, które wnosi braterstwo są same w sobie źródłem postępowania zrodzonego z idei. 

Kiedy ludzie czują, że społeczeństwo oznacza uporządkowanie, najwyższe i najniższe grupy 

[społeczne] skupiają swe wysiłki na wspólnym celu i łączy je raczej harmonia niż 

współzawodnictwo”
69

.  

                                                                                                                                                                                     
Book Library, Bloomington (USA) 2000; B. L. de Mente, Japanese Etiquette and Ethics in Business, McGrow 

Hill Professional, Nowy Jork 2004. 
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 Anomia (gr. a – „bez”, nomos – „prawo”) – pojęcie wprowadzone do socjologii przez Emila Durkheima 
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społeczeństwie odczuwa niepewność i zagubienie. Dlatego też w ujęciu Durkheima, anomia może przyczyniać 

się do zachowań samobójczych. Natomiast w ujęciu Roberta K. Mertona, anomia odnosi się do sfery działań 
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Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2003. 
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 R. M. Weaver, op. cit., s. 47. 
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MODUŁ PROBLEMOWY 2: 

1. Na czym polegał kryzys w nauce i życiu codziennym wg E. Husserla? 

2. Zdefiniuj pojęcia ius naturale i ius positivum i wskaż na ich role w umacnianiu kultury 

bezpieczeństwa. 

3. Czym jest Prawo Siedemnstu Artykułów i jakie preferuje zasady? 

4. Jak rozumie pojęcie braterstwa R. M. Weaver i na ile ma ono udział w bezpieczeństwie 

zbiorowości ludzkich? 

5. Zdefiniuj pojęcie kryzys. 

6. Zdefiniuj sytuację kryzysową.
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ROZDZIAŁ 3 

Idee w fazie psychofizycznego treningu 

Zdaniem psychologów możliwości realizacji swoich dążeń i osiągania upragnionych 

celów są warunkowane najważniejszym i podstawowym dążeniem, jakim dla człowieka jest 

samodoskonalenie
70

. Ten, kto odczuwa taką potrzebę jest osobą obiecująco ukształtowaną 

psychicznie. Samodoskonalenie potrzebuje spełnienia warunku, jakim jest umiejętność 

sprawowania kontroli. Do tego zaś potrzebne są: samodyscyplina, porządek i prawo. 

Jeżeli dotychczasowe rozważania prowadziliśmy w „komnacie zwierzeń”, która 

pozwalała nam dotrzeć do jądra istnienia idei, to pora przejść teraz do „kuchni” i czyniąc 

wzmocnić tam nasze siły. Ponieważ etyka potrzebuje konsekwentnego wzbudzania i 

dostarczania energii na poziomie wewnętrznym, będzie to „kuchnia psychologa”. Po dotarciu 

do praźródeł moralności i do jej motywacji opartych na ideach, należy zrobić kolejny krok. 

Jest nim poznanie teorii i metod związanych z psychologią osobowości, by cele naszych 

rozważań urealnić i spróbować nadać im „tryb wykonawczy”. Wszak powieszenie na każdej 

ścianie w danej firmie kodeksu etycznego niekoniecznie poprawi sytuację w tej dziedzinie, a 

co więcej – gdy spowodujemy wystąpienie pewnych dodatkowych okoliczności, nasz w 

pośpiechu „ogłoszony” kodeks będzie elementem przyczyniającym się do obniżenia kultury 

etycznej zespołu ludzi, który nań sobie spogląda. 

Uzewnętrznianie się autonomicznego systemu etycznego bezpieczeństwa człowieka 

ukorzenione jest w wewnętrznym rozwoju człowieka – w jego osobowości. Rozwój ten jest 

wynikiem podejmowanych wysiłków, związanych z przejawianą przez człowieka bardzo 

silną potrzebą samodoskonalenia. Manifestowanie się wspomnianego sytemu i poziomu 

kultury etycznej wiążą się z konkretnymi zachowaniami w określonych sytuacjach. 

Samodoskonalenie, jako specyficzne, najistotniejsze dla gatunku ludzkiego zjawisko, wpisuje 

się między innymi w poglądy Abrahama Maslowa. W jego organicystycznej teorii 

psychologicznej, physis (ciało) i psyche traktowane są holistycznie – jako jedność. Część 

komentatorów humanistycznej psychologii Maslowa wyraża opinię, że w większym stopniu 

jest ona „świeckim odpowiednikiem religii niż psychologią naukową”
71

. Z filozoficzno-

religijnego punktu widzenia, spojrzenie Maslowa jest jednak zaletą, nie zaś wadą. Należy o 
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tym bezustannie pamiętać w praktycznych rozważaniach dotyczących tego, co realnie chcemy 

w naszym życiu uzyskać. 

Przed pojawieniem się Maslowa, filozofia „dobrowolnie ograniczyła się do zaledwie 

połowy należnego jej obszaru i to ciemniejszej, nędzniejszej połowy”. Do ludzi, których 

psychika zawiodła. „Maslow podjął się dostarczenia drugiej [brakującej] jaśniejszej, lepszej 

połowy i stworzenia [naukowego] portretu całej osoby”
72

. Osoby zdrowej i silnej psychicznie, 

dążącej konsekwentnie w swym życiu do samorealizacji. Należy wziąć pod uwagę, że droga 

samorozwoju człowieka planującego długie lata efektywnej aktywności rodzinnej, społecznej 

i zawodowej, powinna być nastawiona na bezustanną dbałość o wysoki poziom własnej 

kondycji psychofizycznej. Powinna ona wspierać się na rozważnym administrowaniu 

autonomicznym systemem bezpieczeństwa, na który między innymi składają się: dobra 

kondycja psychofizyczna, dobrze zorganizowane bezpieczeństwo osobiste (w tym 

bezpieczeństwo zdrowotne), bogaty zasób społecznych, a zarazem zawodowych, 

doświadczeń, szeroki wachlarz określonych umiejętności i porządkującej je wiedzy oraz 

stabilny system wartości. „Maslow wykorzystał wyniki swych badań nad zdrowymi i 

twórczymi osobami, by dojść do pewnych istotnych sformułowań dotyczących osobowości. 

Maslow ostro krytykuje [dawną] psychologię za jej »pesymistyczną, negatywną i 

ograniczoną« koncepcję człowieka. Sądzi on, że psychologia zajmuje się więcej słabościami 

niż silnymi stronami ludzi, że dokładnie zbadała grzechy, pomijając przy tym cnoty”
73

. 

Niewątpliwie w psychologicznej kuchni „przyrządzanie” cnót, najwyższych zalet 

człowieka, można oprzeć o dwa główne pojęcia – jest to osobowość oraz samorealizacja 

związana, jak już to ustaliliśmy, z jedną z największych potrzeb, a zatem i motywacji 

człowieka - jest ona wykuwana w procesie samodoskonalenia.  

Znany psycholog, Alfred Adler wyróżniał tu dwa przenikające się wymiary – osobisty, 

indywidualny oraz kolektywny, inaczej określany jako wymiar społeczny. Maslow to 

najprawdopodobniej lider badań dotyczących samorealizacji. 

Chcąc stąpać szlachetną ścieżką etyki, a jednocześnie czuć realnie i mocno grunt pod 

stopami, policjant powinien pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. „Ważna gałąź współczesnej 

ekonomii, teoria wyboru publicznego (public choice theory) wychodzi z [prewencyjnego] 

założenia, że [niektórzy] przedstawiciele w organizacjach sektora publicznego będą 

[próbować] kierować się zupełnie innymi priorytetami niż ich mocodawcy. (…) Retoryka 
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służby publicznej sugeruje poniekąd, że funkcjonariusze rządowi powinni przede wszystkim 

działać w szerokim interesie publicznym, ale w rzeczywistości ich zachowania – zdaniem 

Tullocka oraz Buchanana i Tollinsona – znacznie lepiej empirycznie tłumaczy model 

węższego własnego interesu”
74

. Co ciekawe zręby ekonomicznych teorii organizacji, przy 

których zatrzymamy się na chwilę, odnoszą się pozytywnie do istnienia hierarchii. Struktura 

hierarchiczna jest oczywiście elementem charakterystycznym dla służb mundurowych. Do 

źródeł tej teorii zalicza się koncepcja Ronalda Harry’ego Coase’a
75

. Z kolei teoria ta została 

rozwinięta przez Oliviera E. Williamsona, który zastosował ją do opisu struktur 

hierarchicznych
76

 na wolnym rynku. Pamiętajmy, że na wolnym rynku, w zarządzaniu 

przedsiębiorczością działa także bardzo mobilna administracja niepubliczna. Właściwie 

obszar ten nie ma wiele wspólnego z funkcjonowaniem Policji. A jednak wnioski z 

naukowych badań Coase’a i Williamsona mogą dotyczyć struktur policyjnych, gdyż niektóre 

badania naukowe, dotyczące zarządzania w przedsiębiorczości, mogą być z określonego 

powodu przydatne do zarządzania operacjami policyjnymi. Z jednej strony jest prawdą, że 

Policja to instytucja publiczna. Z drugiej jednak strony – jej misja, cele i zadania osadzone są 

w niezwykle dynamicznych, trudno przewidywalnych, nierzadko zaskakujących i 

niestandardowych zachowaniach podejmowanych wobec świata przestępczego. Typowe 

struktury administracyjne, z ich inercją i brakiem „ciśnienia” na parametr czasu w 

błyskawicznie podejmowanych decyzjach i czynnościach przeciwdziałających zagrożeniom, 

nie są w stanie podołać takiej misji. Doświadczenia i naukowe wnioski dotyczące przebiegu 

niektórych procesów z obszarów przedsiębiorczości prywatnej, a nawet dotyczące zjawisk 

pola walki, przydatne są dla realizacji zadań Policji. Także te wnioski, które dotyczą 

zabezpieczenia infrastruktury etycznej
77

.  

Wracając do wniosków naukowych Williamsona – istnieje zasada ograniczonej 

racjonalności. W związku z powyższym stosunki o wyraźnie hierarchicznym charakterze są 

gwarancją dużej elastyczności, która staje się potrzebna z chwilą zajścia nieoczekiwanych 

zmian w otoczeniu organizacji. Tak powróciliśmy od dygresji na temat prozaicznego dla 

działalności człowieka gruntu ekonomicznego – do psychologii z jej wątkami rozwoju 
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 R. H. Coase, The Nature of the Firm, „Economica”, 1937, nr 6, s. 386–405. 
76

 Zob. O. E. Williamson, Markets and Hierarchies. Analysis and Antitrust Implications, Free, Nowy Jork 1975. 
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osobowości i niezwykle silnej ludzkiej potrzeby podnoszenia swej wartości
78

 poprzez 

ciągłe samodoskonalenie się w organizacji hierarchicznej
79

. Samodoskonalenie zaś, czyli 

dążenie do samorealizacji, wiąże się z ocenianiem. Wchodzą tu w rachubę dwa czynniki. 

Czynnik samooceny, oraz drugi – czynnik oceny wystawianej przez otoczenie. Ocena 

zewnętrzna, odnosząca się do „zaistnienia” w swoim środowisku nosi w psychologii nazwę 

„jaźń odzwierciedlona” (the loocking-glass self)
80

 i funkcjonuje ona na co dzień w mniej lub 

bardziej uświadomiony sposób w różnych środowiskach, także zawodowych. 

Te kilka wybranych elementów ma pokazać, jak interesująca, praktyczna, zrozumiała i 

zapewne pożyteczna jest psychologia. Aby nasze psychologiczne rozważania nieco lepiej 

uporządkować, przejdźmy do pojęcia osobowości, będącej „wizytówką” człowieka. Skrajnie 

przeciwstawne, obiegowe oceny dwóch różnych postaci mogą na przykład brzmieć – 

„fascynująca osobowość” dla pierwszej, natomiast dla drugiej – „on nie ma żadnej 

osobowości”. Można by rozważyć także pytanie, do której z powyższych przykładowych 

wersji „oceny” zbliżałaby się ocena statystycznego funkcjonariusza dzisiejszej Policji. Gdyby 

bowiem w instytucji tej przeważały wiarygodne opinie zbliżone do wersji drugiej, to 

podnoszenie poziomu kultury może stanowić poważny i skutkujący negatywnie problem. W 

zespole ludzi, nazwijmy to osobowościowo ambitnych, rozsądnie prowadzone wysiłki 

skierowane na podniesienie poziomu etycznego mają szanse spotkać się ze zrozumieniem, 

czego efekty na pewno nie każą na siebie długo czekać.  

Czym zatem jest „osoba” i czym – „osobowość”? Osoba to indywidualny byt 

posiadający rozumną naturę, którą znamionuje odrębność od innych bytów, 

dysponujący pełną świadomością swego istnienia, dysponujący także własną wolą, 

charakterem oraz systemem wartości. Filozofia osoby opiera się na metafizyce. Było tak w 

starożytności i jest tak obecnie. Metafizyka to dział filozofii, który zainicjował na Zachodzie 

Arystoteles
81

. Święty Tomasz z Akwinu uważa metafizykę za naukę o ponadfizycznej i 

ponadzmysłowej rzeczywistości. Tym samym „metafizyka staje się metodą [bardzo] 

głębokich analiz realnego istnienia bytu”
82

, pozwalając na przełamanie pojawiającej się często 

                                                           
78

 Zob. J. Rudniański, Homo cogitans, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975. 
79

 „Czynnikami pobudzającymi do działania będą (…) stany napięcia związane z potrzebami człowieka” – K. 

Obuchowski, Psychologia dążeń ludzkich, PWN, Warszawa 1967, s. 26. 
80

 E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, op. cit., s. 250. Nota bene, podtytuł tejże książki (Serce i umysł), 

stosując kryteria filozofii dalekowschodniej, lepiej by brzmiał Serce i rozum, gdyż umysł – jego epicentrum w 

człowieku – rozumiany jako duch, mądrość, zlokalizowany jest w czakramie serca (anahata), rozum zaś, jest 

tylko jego podsystemem i odpowiada za czakram gardła. 
81

 Zob. Arystoteles, Metafizyka, PWN, Warszawa 1983, ISBN 83-01045-92-2. 
82

 T. Kobierzycki, Filozofia osobowości, ENETEIA, Warszawa 2001, s. 247. 
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ułomności ludzkiego umysłu, polegającej na samoograniczeniu się do poznania jedynie świata 

grubej materii, z pominięciem subtelnych elementów bytu, które stanowią niewidoczną, ale 

dominującą część góry lodowej. 

Według antropologii prezentowanej w dziele Karola Wojtyły Osoba i czyn
83

, to właśnie 

czyn jest szczególnym momentem pozwalającym na uzyskanie obrazu osoby ludzkiej
84

. Ten 

sposób postrzegania osoby może być szczególnie przydatny dla policjanta, którego misja jest 

kojarzona z etosem służby mundurowej – służby, której funkcjonariusze powinni 

charakteryzować się gotowością do szlachetnego i skutecznego czynu. 

Jak podaje ks. prof. Mieczysław Krąpiec, „osoba jest konkretną jednostkową i 

doskonałą substancją natury rozumnej”
85

. Powracając do osoby i definicji tego pojęcia, 

jaką podaje Tomasz z Akwinu „osoba ludzka jest bytem samodzielnym i odrębnym w 

[swej] ludzkiej naturze”
86

. 

Rozważając pojęcie osobowość, wielu psychologów uważa, iż specyficzną własnością 

idei osobowości jest to, że pełni ona funkcję teorii integrującej, co oznacza, że poprzez 

zrozumienie pojęcia osobowości łatwiej można zrozumieć takie zjawiska jak inteligencja, 

emocje czy temperament.  

Osobowość określa się jako zespół cech, wzajemnie na siebie wpływających. 

Objawiają się one poprzez zachowania danej osoby. Osobowość jednostki to zbiór 

następujących grup elementów: 

1. Zbiór stałych charakterystycznych cech i właściwości wyznaczających typowe 

zachowania dla tej jednostki, pozwalające ją odróżnić, zidentyfikować pomiędzy innymi 

jednostkami; 

2. Zespół wewnętrznych predyspozycji, które wpływają na sposób przystosowywania się 

jednostki do otoczenia; 

3. Zespół psychologicznych mechanizmów, takich jak: tożsamość, system uznawanych 

wartości i postawy, mentalność i inteligencja, które pozwalają jednostce na autonomiczne 

kierowanie własną egzystencją, przy dobrej organizacji własnych zachowań i 

charakteryzujących się określonym poziomem stałości (stabilności)
87

. 

Podsumujmy – elementy osobowości to: 

                                                           
83

 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, KUL, Lublin 1985. 
84

 Ibidem, s. 59. 
85

 M. A. Krąpiec, Metafizyka, KUL, Lublin 1978, s. 68. 
86

 Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I, q. 29, a 3, II–II, q. 32, a 5. 
87

 Zob. Słownik Encyklopedyczny. Edukacja Obywatelska, R. Smólski, M. Smólski, E. H. Stadtmüller (red.), 

Europa, Wrocław 1999. 
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1. Tożsamość; 

2. Niepowtarzalna mentalność o charakterze indywidualistycznym; 

3. Mentalność kolektywistyczna; 

4. Wyznawane wartości i związane z nimi osobiste preferencje; 

5. Odczuwane potrzeby, głębokie pragnienia, przekładające się na wytrwałe 

działania określane mianem dążeń; 

6. Utrwalone postawy utrzymywane zgodnie z własnymi przekonaniami, poglądami, 

systemem wartości. 

Wśród powyższych elementów stanowiących o kształcie określonej osoby i jej 

osobowości znajdują się ludzkie dążenia. U podstawy ludzkich dążeń – zdaniem Maslowa – 

sytuują się potrzeby przynależności i wzajemności, jakimi są: przyjaźń oraz miłość, potrzeby 

szacunku, wiedzy, estetyki wraz ze znajdująca się na ich czele potrzeba samorealizacji. 

Prowadzimy obecnie rozważania o kształcie osobowości w kontekście roli tego elementu 

w budowaniu profesjonalnych i etycznych zespołów funkcjonariuszy zajmujących się 

bezpieczeństwem. Ze względu na specyfikę zjawiska administracji systemami 

bezpieczeństwa, zauważmy, że administracja w istotnym stopniu może zagłuszać i tłumić 

potencjał osobowości u poszczególnych jej realizatorów. Zakładając, że ta hipoteza jest 

słuszna, należy dążyć, by ten słaby punkt administracji publicznej starać się w konsekwentny 

sposób usuwać – właśnie przez dążenie funkcjonariuszy do udoskonalania i wzmacniania 

swojej osobowości. Należy pamiętać, iż osobowość jednostek realizujących zadania w 

ramach służby w Policji to istotna część etycznego fundamentu instytucji
88

. Instytucje są z 

kolei niezastąpionymi elementami dla ciągłości i rozwoju cywilizacji
89

. Warto przy tym 

                                                           
88

 Instytucja (z łac. institutio – „urządzenie”, „zwyczaj”) – grupa, ugrupowanie lub podmiot (nauki o 

zarządzaniu); organizacja, podmiot, byt; w antropologii – zespół dążeń ludzkich mających na celu zaspokojenie 

określonych potrzeb; w politologii –zorganizowany twór polityczny, stanowiący wyodrębniony zespół ludzi, 

dysponujący zasobami organizacyjnymi oraz materialnymi umożliwiającymi uczestnictwo w życiu publicznym 

w celu zaspokojenia potrzeb jednostkowych i grupowych, a także uregulowania zachowań członków grupy; w 

socjologii termin wprowadzony przez Herberta Spencera, odnoszący się do bardzo trwałych elementów ładu 

społecznego, uregulowanych i usankcjonowanych form działalności, uznanych sposobów rozwiązywania 

problemów współpracy i współżycia oraz niektórych organizacji formalnych pełniących w społeczeństwie 

określone funkcje. Zob. L. Drabik, E. Sobol, op. cit., t. 1, s. 243. 
89

 Cywilizacja – poziom rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, który charakteryzuje się 

określonym poziomem kultury materialnej, stopniem opanowania środowiska naturalnego i nagromadzeniem 

instytucji społecznych. Stanowi ona najwyższy poziom organizacji społeczeństw, z którymi jednostki 

identyfikują się. W skład cywilizacji wchodzą mniejsze jednostki, np.: narody, wspólnoty pierwotne czy inne 

zbiorowości. Za przejawy cywilizacji uznaje się: zorganizowane życie miejskie, monumentalne obiekty sakralne, 

pismo, rozwinięty handel, jakiś rodzaj zajmowanego terytorium. Zob. A. Kłoskowska, Socjologia kultury, PWN, 

Warszawa 2007, s. 67–81. 

Kultura (łac. colere – „uprawa”, „dbać”, „pielęgnować”, „kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi 

od łac. cultus agri („uprawa ziemi”), interpretuje się go w różny sposób przez przedstawicieli różnych nauk. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_materialna
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nar%C3%B3d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnota_pierwotna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiorowo%C5%9B%C4%87_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka
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zauważyć, że wieloaspektowość naukowych podejść do formułowania definicji osobowości 

świadczy o tym, iż jest to jedno z kluczowych pojęć dla psychologii, dla jakości egzystencji 

jednostki, a zapewne i dla jakości oraz poziomu kultury etycznej społeczności czy 

profesjonalnych zespołów funkcjonariuszy. 

Można dostrzec, iż elementem zawierającym się w koncepcji osobowości jest pojęcie 

tożsamości i związane z nim pojęcie „Ja”. Po pierwsze, nasze „Ja” składa się z myśli i 

przekonań odnoszących się do nas samych, czyli tego, co William James
90

 nazwał „ja 

poznawanym”. Po wtóre, „Ja” jest odbiorcą informacji z otoczenia, którą aktywnie przetwarza 

– jest to „ja poznające”. Współczesna terminologia skłania się ku temu, by „ja poznawane” 

bezpośrednio uważać za definicję „Ja”. Z kolei „ja poznające” wiązane jest obecnie z 

pojęciem świadomości jednostki.  

Komplementarna integracja „Ja” (poznającego siebie) i świadomości, kreują spójne 

poczucie tożsamości osoby i jej autonomię moralną, o której pisał Roman Ingarden
91

. James 

podkreślał także duże znaczenie relacji społecznych dla kształtowania się „Ja” 

należącego do wybitnej, przeciętnej albo nawet miernej osobowości. 

Ten ostatni element jego teorii przybliża nas do poszukiwań metod psychologii, 

pedagogiki i dydaktyki oraz opartego na ich metodach treningu osobowości. Jest to trening 

oparty zarówno na introspekcji (wewnętrznym wglądzie), jak również na interakcjach, na 

których ma wesprzeć się realna deontologia zawodowa
92

. 

 Wróćmy do idei dotyczącej bytu jednostki, jaką jest kategoria osobowości. Jednym z 

kolejnych pojęć, przydatnych do prowadzenia naszych rozważań związanych z kulturą 

etyczną funkcjonariuszy i tworzonych przez nich zespołów, jest osobowość społeczna. 

Większość modeli teoretycznych osobowości wiąże się w tym podejściu z teorią społeczno-

poznawczego uczenia się. Jednym z autorów teorii tego typu jest Albert Bandura. 

Wybraliśmy tego badacza do naszych rozważań i działań w kuchni psychologicznej, gdyż 

osoba Bandury jest silnie związana z teorią skuteczności, co jest nie bez znaczenia dla 

                                                                                                                                                                                     
Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych i 

symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania). Najczęściej rozumiana jest jako całokształt 

duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Bywa utożsamiana z cywilizacją. Również charakterystyczne 

dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w 

odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone. Zob. A. Kłoskowska, Socjologia…, op. cit., s. 67–81 i 

inne. 
90

 Zob. W. James, The Principles of Psychology, Holt, Nowy Jork 1890. 
91

 Por. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1–3, PWN, Warszawa 1960. 
92

 Deontologia – termin ten stosuje się do określenia nauki o powinnościach i obowiązkach wynikających ze 

statutów i przyjętych zwyczajów w różnych zawodach (kodeksy prawnicze, lekarskie etc.). Reguły 

deontologiczne formułowane są ze szczególnym uwzględnieniem aspektu moralnego, ale za podstawę mają 

prawo cywilne, handlowe lub administracyjne. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C5%82owiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cywilizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zachowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Statut
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administracji publicznej. Coraz częściej mówi się obecnie o menadżerskim modelu 

kierowania administracją, a pamiętajmy, iż jej częścią jest ministerstwo odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo i porządek publiczny. Model menedżerski do niedawna był wyłącznie 

domeną przedsiębiorczości. Widocznie jednak, gdy administracja przenika się z zarządzaniem 

(pojęcie, z którym kojarzy się głównie efektywność w osiąganiu wcześniej założonych 

celów), wtedy perfekcjonizm idzie w parze ze skutecznością. Odnosi się wrażenie, że noblista 

Herbert Simon
93

, tak właśnie pojmował praktyczne i skuteczne administrowanie, zaś profesor 

Bandura uważa, że egzystencja człowieka jest związana ze społecznym otoczeniem, w 

którym przyszło mu żyć i pracować. „Siła rodzin, społeczności, instytucji społecznych, a 

nawet narodów zależy w znacznym stopniu od wiary w skuteczność zbiorowego wysiłku. 

Wpływa ona na pożądaną wizję przyszłej wspólnoty czy grupy profesjonalistów, 

decyduje o wielkości pracy wkładanej w jej realizację i pomaga uzbroić się w 

cierpliwość [i konsekwencję], gdy brak oczekiwanych rezultatów. Wiara w rozwijanie i 

możliwości oraz umiejętność [i etyczne motywacje] ich rozwijania ma olbrzymie 

znaczenie społeczne”
94

. 

Możliwość pomyślnego, a zatem skutecznego, rozwiązywania problemów i realizacji 

trudnych zadań, jakie stoją przed funkcjonariuszami Policji, wymaga dobrze skoordynowanej 

i zakładającej zaufanie współpracy między ludźmi. Zależy ona także od innego rodzaju 

zaufania. Jest ono wynikiem własnej etyczności i konsekwentnego dążenia do podnoszenia 

własnej wartości poprzez osobę będącą funkcjonariuszem. Chodzi tu o zaufanie do swoich 

własnych możliwości. Istnienie motywacji do doskonalenia samego siebie i udoskonalania 

siły swojego zespołu ma ogromny wpływ na skuteczność. Poziom skuteczności z kolei – 

poprzez sprzężenie zwrotne, oddziałuje ponownie na motywacje. Ich dalsze wzmocnienie 

następuje, gdy poziom skuteczności jest wysoki. Gdy skuteczność jest niezadowalająca, 

poziom automotywacji może spadać. Dotyczy to jednak w większości przypadków jednostek 

o słabej osobowości. Należy liczyć się z taką tendencją. Osobowość silna, ambitna, w 

przypadku niskiego poziomu skuteczności, poszukuje usilnie sposobów poprawy 

skuteczności, analizuje przyczyny (zaczynając od siebie), wzmacnia słabe ogniwa, szuka 

alternatywnych rozwiązań. W ostateczności, gdy problem jest poza możliwością kontroli, 

silny osobnik szuka rekompensaty poprzez alternatywne pole do odniesienia sukcesu, co 

nierzadko pozwala wrócić z większymi siłami do poprzednio nierozwiązanego problemu. Siła 

                                                           
93

 Por. H. Simon, Działanie administracji, PWN, Warszawa 1976. 
94

 Zob. L. A. Pervin, Psychologia osobowości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002, s. 98 i 

nast. 
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skuteczności zespołu opiera się na wzajemnym wsparciu, jakiego udzielają sobie jego 

członkowie. „Zespoły osiągające ponadprzeciętne wyniki wyróżniają się od innych 

dbałością członków o rozwój własny i pozostałych członków zespołu”
95

. Osiąganie 

skuteczności, w teorii Bandury, jest niczym innym jak treningiem. Treningiem tak 

uformowanym, że osobie trenującej „dawkuje się” kontrolowane doznania własnej 

skuteczności. Okazuje się, że sposób ten może poprzez mechanizm transferu
96

 doprowadzać 

do sytuacji, w której trenujący czyni skuteczniejszym swoje funkcjonowanie w innych 

dziedzinach – niezwiązanych bezpośrednio z odbytym treningiem sytuacyjnym. To tłumaczy 

na przykład wpływ transferu rodem z Japonii, określanego jako „uczenie się całym ciałem”, a 

opartego na tradycji i metodzie samodoskonalenia się poprzez uprawianie Sztuki Walki. 

Ćwiczenia fizyczne i związane z nimi procesy zachodzą bowiem na szerszym, 

psychofizycznym planie. Prowadzone prawidłowo dobranymi etapami dają coraz więcej 

satysfakcji powodując progresję poczucia pewności siebie i własnej skuteczności. 

Jednocześnie należy zauważyć, że w procesie treningu niewłaściwe postępowanie, bądź 

zaniechania będące pochodną nierzetelności, natychmiast obracają się przeciwko temu, kto 

ma słaby kręgosłup moralny. Nierzetelnie odbyty trening, czy niedbałe przygotowanie się do 

niego, staje się od razu przyczyną wystąpienia efektu w postaci negatywnych rezultatów. 

Wiedzą o tym niesolidni sportowcy, którzy nie dosypiają tyle ile potrzeba, mają niewłaściwą 

dietę czy też preferują niedbałe podejście do ćwiczeń technicznych, taktycznych, siłowych, 

szybkościowych bądź kondycyjnych. Ci, którzy są w pełni emocjonalnie zaangażowani w 

swój trening, przygotowują się do niego i uczciwie realizują zadania, zbierają obfite plony.  

Można powiedzieć tak, jak to określił Weaver, „gdy charakter zakazuje pobłażania sobie, 

transcendencja wciąż jeszcze unosi się w powietrzu”
97

. Zwraca się uwagę, iż mówiąc o 

stosowanej w praktyce teorii skuteczności Bandury i o treningu np. sportu walki, autor nie ma 

na myśli tylko umiejętności stricte bojowych. Skuteczności wymagają: strategie 

współdziałania, przywództwo, techniki perswazyjne i negocjacyjne, umiejętność szybkiego 

oszacowania proporcji lub szans, zdobywanie informacji, sztuka kamuflażu oraz wiele innych 

umiejętności. Dotycząca ich wiedza teoretyczna nie poparta treningiem jest dla policjanta 

                                                           
95

 J. R. Katzenbach, Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, ABC, Kraków 2001, 

ISBN 83-88597-32-9, s. 89. To pozycja dotycząca przedsiębiorczości, a nie sfery publicznej, ale inteligentny 

członek zespołów dyspozycyjnych potrafi czytać tę książkę i wyciągać z niej wnioski. 
96

 W psychologii transfer umiejętności jest to przenoszenie umiejętności, przyzwyczajeń i odruchów nabytych w 

ramach nauki jednej z dziedzin na całkowicie inną dziedzinę. Przykładowo może dotyczyć to nawyku 

uporządkowania i perfekcjonizmu. 
97

 R. M. Weaver, op. cit., s. 77. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychologia
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bezużyteczna. Zaangażowanie w trening podnoszący skuteczność określonych umiejętności 

wymaga uczciwego (czyli etycznego) zaangażowania się. Motywacja ta, może być 

podniesiona nawet do poziomu filozoficzno-religijnego i powinno być to przedmiotem 

osobistej dumy, u funkcjonariusza, który potrafi być zaangażowany i pilny, a „czynniki, 

które prowadzą do pozytywnych postaw w stosunku do [wykonywanej] pracy, działają 

tak dlatego, że zaspokajają potrzebę samorealizacji jednostki w jej pracy”
98

. 

Mała uwaga: proces dowolnego treningu, prowadzony zgodnie z teorią Bandury, musi 

podlegać kontroli (w tym także samokontroli) – tak, by jednostki rzetelne, ale o mniejszych 

początkowych możliwościach, nie osłabiały swej motywacji w konfrontacji z osobami, które 

mogą okazać się być obdarzone większym talentem. 

Przyjrzyjmy się bliżej głównemu celowi, do którego zmierza osobowość. Celem tym jest 

samourzeczywistnienie, zwane także samorealizacją. W tym miejscu wystarczające jest, gdy 

dla potrzeb doskonalenia funkcjonariuszy administracji porządku publicznego rozważamy 

pojęcie samorealizacji w ujęciu psychologicznym.  

Psychologowie tacy jak Viktor Frankl
99

, koncentrują się na transcendentnym dążeniu 

jednostki do wzrostu potencjału duchowego. Co istotne, Carl Rogers
100

 dostrzega, iż 

potencjalne możliwości, zdolność dążenia do samorealizacji występują u osób na 

wszystkich etapach ich życia. Oznacza to, że możliwości uczenia się i rozwoju nie 

zamykają się wraz z końcem okresu dziecięcego i młodzieńczego, w którym prawo 

pierwszych skojarzeń
101

 zakotwicza w danej osobowości zalążki służące przyszłej progresji.  

Maslow odnajduje trzy perspektywy dla teorii osobowości i związanego z nią procesu 

samodoskonalenia prowadzącego do samorealizacji: 

1. Perspektywa motywacyjna,  sytuuje samorealizację na wierzchołku potrzeb człowieka. 

2. Perspektywa teorii osobowości – samodoskonalenie jako dążenie do samorealizacji 

reguluje prawidłowe funkcjonowanie psychiki człowieka. 

3. Perspektywa analityczna – dotycząca dążenia do samorealizacji jako kategorii o 

charakterze egzystencjalnym. 
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 W. Herzberg, B. Mausner, B. Bloch-Snyderman, The Motivation to Work, Wiley, Nowy Jork 1959, s. 114. 
99

 Viktor Emil Frankl (1905–1997) – psychiatra i psychoterapeuta austriacki, więzień obozów koncentracyjnych, 

m.in. Auschwitz. Studiował medycynę w Wiedniu. Z początku pozostawał pod wyraźnym wpływem Freuda, 

potem filozofów egzystencjalnych. Zasady swojej analizy egzystencjalnej i logoterapii opracował przed II wojną 

światową. Jego podejście określane jest jako trzecia szkoła wiedeńska. 
100

 Carl Ransom Rogers (1902–1987) – amerykański psycholog i psychoterapeuta, jeden z głównych 

przedstawicieli psychologii humanistycznej, twórca psychoterapii zorientowanej na klienta. 
101

 Prawo pierwszych skojarzeń – I prawo Josta: jeżeli dwa skojarzenia mają taką samą siłę, ale różny wiek, z 

upływem lat, siła starszego będzie słabła wolniej. Por. P. Bąbel, M. Wiśniak, Jak uczyć, żeby nauczyć, WSiP, 

Warszawa 2008. 
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Maslow określił zespół cech osobowości jednostki potrzebnych do zaistnienia wysokiej 

jakości procesu samodoskonalenia. Prowadzą owe własności na coraz wyższy poziom 

rozwoju aż do samorealizacji: 

1. Akceptacja samego siebie, a ponadto akceptowanie innych ludzi, a także otaczającego 

nas bogactwa świata natury. 

2. Holistyczna świadomość
102

, która powoduje, że czas pracy i czas następujący po 

spełnieniu zawodowych obowiązków są nieoddzielne i pozwalają jednocześnie i bezustannie 

na rozwijanie życiowych pasji. 

3. Zdolność dokonywania wyrazistych rozróżnień pomiędzy tym, co to są cele, a co 

stanowi środki prowadzące do osiągania planowanych zamierzeń oraz jednoczesna 

umiejętność odróżnienia dobra od zła i oparcie na niej dokonywanych wyborów. 

4. Zdolność do odczuwania łącznie ze wspólnotą potrzeby i kreatywnej partycypacji w 

budowaniu tego wymarzonego kolektywu. 

5. Dysponowanie filozoficznym dystansem do rzeczywistości i związanym z nim 

poczuciem refleksji i zdolnością do jej permanentnego dokonywania w swym życiu, 

nierzadko z domieszką życzliwego humoru. 

6. Prostota i autentyczność i towarzysząca im świeżość wyrazu odczuwanych emocji i 

uczuć. 

7. Sprawna percepcja służąca trzeźwej ocenie osób – kreatorów otaczającej 

rzeczywistości – adekwatna ocena ludzi. 

8. Trzeźwa ocena pozaosobowych, holistycznie rozumianych elementów rzeczywistości, 

takich jak: branie pod uwagę wyczucia proporcji, umiejętności podejmowania analizy i 

dokonywania syntezy oraz błyskotliwego wnioskowania. 

9. Zdolność do pełnego odczuwania i radzenia sobie w obliczu przeżyć o charakterze 

ekstremalnym. 

10. Zdolność do budowania autentycznych, głębokich związków z innymi ludźmi. 

11. Umiejętność wysokiej koncentracji na określonych problemach. 

12. Przejawianie ekspresji twórczej – kreatywność. 

                                                           
102

 Holizm – filozoficzna koncepcja rozwoju rzeczywistości, według której świat stanowi hierarchiczną całość, 

złożoną z całości niższego rzędu, i podlega dynamicznej, twórczej ewolucji, prowadzącej do powstawania coraz 

to nowych, jakościowo różnych całości, nie dających się już zredukować do sumy swych części. Za twórcę 

holizmu uważa się Johna Smutsa (1870–1950) – wybitnego wojskowego, polityka i filozofa. Por. J. C. Smuts, 

Holism and Evolution, MacMillan, Londyn 1927. 
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13. Komplementarne połączenie zdolności do odczuwania przeżyć o charakterze 

mistycznym, przy jednoczesnym realistycznym nastawieniu do otaczającej rzeczywistości. 

14. Umiejętność zachowywania dystansu, zaspokajania potrzeby prywatności i 

poszukiwania siły w samotnym skupieniu
103

. 

Zdaniem Maslowa, typologia czynników sprzyjających byciu człowiekiem wybitnym jest 

wynikiem jego zakrojonych na szeroką skalę badań naukowych. Maslow prowadził je właśnie 

z udziałem wybitnych ludzi, a wnioski wskazały na powyższe ogólne prawidłowości
104

. Jak 

widać, samorealizacji sprzyjały: pełnia siły duchowej, objawiająca się tym, że istnieje silna 

potrzeba czynienia dobra dla innych osób oraz poczucie potrzeby spełniania obowiązków 

moralnych wobec całej ludzkości. Można z całą pewnością stwierdzić, że bycie wybitnym 

dowódcą – funkcjonariuszem policji wymaga posiadania i trenowania podobnych 

predyspozycji. 

Konsekwentne samodoskonalenie się, wiodące nas aż do stanu samorealizacji, doczekało 

się również koncepcji pedagogicznych, oczywiście w oparciu o poglądy filozoficzne i teorie z 

zakresu psychologii. Wychowanie i nauczanie dla samorealizacji powinno mieć miejsce we 

wszystkich etapach życia człowieka. Bardzo istotne są okresy dzieciństwa i młodości. Istotny 

jest również harmonijnie przebiegający proces kształcenia rodziców, pedagogów i uczniów. 

Nawiasem mówiąc, uczą się tutaj i wychowują wzajemnie wszyscy uczestnicy owego 

procesu. Na przykład: rodzice pouczający dzieci poprzez działanie mechanizmu dysonansu 

poznawczego, sami stają się lepsi, inaczej mówiąc – ich kultura etyczna i poziom 

intelektualny wzrastają. Trudno jest komunikować komuś treści etyczne, jednocześnie 

samemu nie stosując się do tego typu wskazówek. Z kilku różnych powodów dobrze jest 

wcielać się w rolę nauczyciela. Zarówno z powyższego powodu, a także – jako element 

udoskonalający i wzmacniający zapamiętywanie określonych umiejętności. Jest to między 

innymi niezastąpiony mechanizm tak zwanej „fali”. Zjawisko fali znane jest z przekazów 

dotyczących rzemiosła, sztuk walki, szkół naukowych, koncentrujących się wokół 

wybitnych profesorów i z armii. Mechanizm ten jest niesłusznie usuwany z sił zbrojnych 
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 Por. C. S. Hall, G. Lindzey, op. cit., s. 255. 
104

 Maslow starannie wyselekcjonował grupę badawczą samorealizujących się osób. Były to między innymi takie 

postaci jak: Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Walt Whitman, Henry David Thoreau, Ludwig van Beethoven, 

Eleonora Roosvelt, Albert Einstein, a także przyjaciele i znajomi badacza, charakteryzujący się rozbudowanym 

zestawem metapotrzeb. Przez metapotrzeby rozumiemy elementy dążenia do wzrostu. Należą do nich m. in.: 

potrzeby dobra, porządku, piękna czy potrzeba jedności. Uwaga! Fakt, iż metapotrzeby są tak mocno 

zaakcentowane u ludzi wybitnych powinien budować motywację do ich naśladowania, choćby w części. Należy 

unikać negatywnej racjonalizacji polegającej na tym, że „to nie dla nas”, gdyż trzeba próbować zbliżać się do 

poziomu tak wielkich.  
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i z innych służb mundurowych, gdyż dla kształtowania siły takiej formacji bardzo 

istotnym elementem jest kultywowanie zjawiska „pozytywnej fali”. Ważne jest 

oczywiście, by eliminować elementy pojawiające się jako wynaturzenia. Zniszczenie 

pozytywnej fali to w pewnym sensie kastracja formacji mundurowych. Także inne struktury 

oparte na zespołach ludzkich funkcjonowałyby z większą autonomią i efektywnością, gdyby 

kultywowano zjawisko fali w jej tradycyjnym, szlachetnym wymiarze. Dotyczy to również 

profesjonalnych zespołów i struktur realizujących zadania administracji porządku 

publicznego, do których należy Policja. Przy jasno zdefiniowanym, akceptowanym społecznie 

i utrwalonym stabilną tradycją systemie wartości fala to potężne turbodoładowanie silnika 

dążeń, które składają się na samorealizację, będąca etycznym żyroskopem grup pierwotnych, 

jakimi są rodziny oraz charakteryzujących się dużą spójnością grup wtórnych
105

, na przykład 

profesjonalnych kolektywów, funkcjonujących w siłach policyjnych i pozostałych służbach 

mundurowych. 

Wracając do odnajdywanych przez filozofów praźródeł, ważną dla rozważań o 

samorealizacji i jej udziale w budowaniu etycznych filarów profesjonalizmu jest koncepcja 

teorii samorealizacji Jana Ratajczaka. Wskazane są w niej wzajemnie przenikające się 

obszary – teoretyczny oraz praktyczny – przy czym ten drugi obszar nie tylko nie pomija, ale 

wręcz przeciwnie – eksponuje rolę czynnika filozoficznego. Pisze on: „W każdej teorii 

samorealizacji możemy wskazać dwie sfery: 1. Sferę teoretycznych założeń i wynikającą z 

niej 2. Sferę praxis – sferę metodyki działania. Metodyka (której formy możemy 

obserwować) każdej teorii samorealizacji staje się w pełni zrozumiała dopiero w kontekście 

założeń teoretycznych, spośród których założenia metafizyczne, ze względu na swą ogólność 

i podstawowe założenia, są najbardziej obligujące. (…) Teorie samorealizacji traktujemy jako 

teorie filozoficzne. (…) Kategoria samorealizacji odsyła do określonej koncepcji człowieka, 

do określonej antropologii filozoficznej. (…) Formy samorealizacji są praktyczną realizacją 

teorii samorealizacji. Możemy je wyjaśnić w oparciu o rekonstrukcje teorii samorealizacji. 

(…) Teorie bowiem poprzez cele, które sobie stawiają, wyznaczają określoną praktykę, 

organizują praxis – sferę, w której obserwujemy określone formy (…) zachowań. Roboczo 

przyjmujemy, że samorealizacja jest samostymulującym się (opartym na względnej autonomii 

podmiotu ludzkiego) procesem psychofizycznym, zmierzającym do realizacji istoty 

człowieczeństwa”
106

. 
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 Zob. P. Sztompka, Socjologia…, op. cit. 
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 J. Ratajczak, Dwie teorie samorealizacji, „The Peculiarity of Man”, 2002, nr 7, s. 607 i nast. 
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Podsumowując, administracja bezpieczeństwem i porządkiem publicznym to twór, który 

z racji swojej specyfiki może skutecznie tłumić osobowość. Dla dobra administracji 

systemami bezpieczeństwa publicznego należy się temu przeciwstawić. Jak zauważyliśmy, 

wymaga to także istnienia określonych motywacji. Owe motywacje pojawiają się na skutek 

istnienia u większości ludzi silnej potrzeby i woli samodoskonalenia. Pamiętamy także o tym, 

że motywacje wewnętrzne wykazują pewną wyższość w stosunku do motywatorów 

zewnętrznych, jeśli chodzi o proces kształtowania odpowiedzialnych postaw. 

Warto także jasno zdać sobie sprawę z tego, iż szlachetne postawy są zawsze 

przedmiotem zasłużonego szacunku. 



 

ETYKA POLICJANTA: OD WZNIOSŁYCH IDEAŁÓW AŻ PO ICH REALIZACJĘ. PODRĘCZNIK AKADEMICKI  

 

Juliusz Piwowarski 

 

40 

 

MODUŁ PROBLEMOWY 3: 

1. Jak uzewnętrzniania się autonomiczny system bezpieczeństwa oparty na etyczności 

człowieka? 

2. Zdefiniuj pojęcia osoba i osobowość i podaj jakie wiążą się z nimi zagrożenia 

3. Scharakteryzuj teorię skuteczności Bandury i wykaż jakie ma ona zastosowanie dla 

rozwoju podmiotu bezpieczeństwa. 

4. Opisz proces samodoskonalenia opracowany przez A. Maslowa. 

5. Wymień i opisz obszary wskazane przez Ratajczaka w jego koncepcji teorii samorealizacji. 

 



ROZDZIAŁ 4  

 

Wybrane elementy filozofii prawa i administracji 

 

Filozofia jest matką wszystkich znanych obecnie nauk. Filozofia od początków swego 

istnienia niesie praktyczne zastosowania. Zgodnie z nimi filozofia = rozsądek. Rozsądek 

każe nam przed podjęciem określonych działań dokładnie je rozważyć. Oto prawdziwa 

filozofia. Jest ona ponadto czymś więcej aniżeli zdroworozsądkowe podejście. Filozofia 

oznacza poszukiwanie bądź umiłowanie mądrości. Większość ludzi, zapytanych wprost: „Czy 

chciałbyś być mądry, czy głupi?”, zapewne bez wahania i niezwłocznie udzieliłaby wiadomej 

odpowiedzi. Istnieje jednak podstawowy problem. Ludzie dzielą się na „chciałbiących” (tacy, 

którzy tylko by chcieli) i tych, którzy naprawdę chcą i czynami to udowadniają. Ci drudzy, 

nawet gdy o tym nie wiedzą, są praktycznymi filozofami, poszukują mądrości i starannie 

unikają głupoty. 

Mówiąc o filozofii, warto odświeżyć sobie wiedzę o tym, jakie trzy główne działy 

reprezentują matkę wszystkich nauk: 

1. Ontologia – nauki o bycie, do których należą miedzy innymi kosmologia i 

psychologia; 

2. Epistemologia – nauki dotyczące przebiegu, stanu i krytyki procesów poznania; 

3. Aksjologia – nauka o wartościach, cennych elementach bytu ludzkiego
107

. 

Dla Platona, jednego z twórców zrębów europejskiej filozofii, dyscyplina ta oznaczała 

bardziej ogólny i uniwersalny rodzaj mądrości, istotniejszy niż inne cząstkowe źródła wiedzy 

szczegółowej, a przy tym najbardziej prawdziwy i najtrwalszy. Jednocześnie jest to rodzaj 

mądrości, pozwalający na najwyższy poziom intelektualnej, moralnej i mającej charakter 

prakseologiczny operatywności – tak istotnej dla funkcjonariusza Policji. Tyle tytułem 

przypomnienia podstawowej struktury budowy teorii filozoficznych, usytuowanych w trzech 

działach królowej nauk. Należy bezustannie pamiętać, iż filozofia praktyczna to nic innego, 

jak rozsądek, będący wynikiem bogatych doświadczeń i związanych z nimi głębokich 

przemyśleń i wniosków
108

. 

W praktycznych rozważaniach dotyczących filozoficznej refleksji odnoszącej się do 

prawa, odbiegając od bardziej skomplikowanych teorii, zacznijmy na wstępie od istoty 

pojęcia prawość, która jest tu pojęciem kluczowym i fundamentalnym zarazem.  
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 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, PWN, Warszawa 2002, s. 14. 
108

 Ibidem, s. 15. 
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Okazuje się, iż w dobie prymatu ekonomii nadal jednak funkcjonują dojrzałe przez wieki 

i tysiąclecia poglądy, że pomyślność jednostek, społeczeństw, instytucji i przedsiębiorstw 

opiera się na „prakseologicznym trójnogu” zbudowanym z trzech „E”. Są nimi etyka, 

efektywność oraz ekonomia (z kolei koncepcja autora to drugi trójnóg: doświadczenia, 

umiejętności i wiedza), nie zaś sama ekonomia bez udziału czynnika Corporate Social 

Responsibility
109

. 

Przekonanie o tym, że etyka po prostu się opłaca jest jednym kluczowych elementów 

„otwarcia” współczesnych deontologicznych i prakseologicznych rozważań dotyczących 

określonych profesji, w tym także profesji policjanta. Jeden z ojców założycieli Stanów 

Zjednoczonych Ameryki, Benjamin Franklin, pochodzący z niezamożnej amerykańskiej 

rodziny, filozof, a jednocześnie praktyk i wynalazca w dziedzinie elektryczności (wynalazł 

między innymi piorunochron), wyznawał następującą zasadę: „Honesty is the best Policy”. 

Widoczna staje się tutaj ważność składnika etycznego w postępowaniu dającym największą 

pewność własnego bezpieczeństwa i pomyślności. Podobnie sądzi pochodzący z USA 

ekspert, uznany za guru organizacji i zarządzania – dziedziny tak istotnej dla skuteczności 

Policji – Peter Drucker. W książce uważanej za „biblię zarządzania”, zatytułowanej Praktyka 

zarządzania
110

 (książki wznawianej bezustannie od chwili jej pierwszego wydania w 1955 r. 

aż po dzień dzisiejszy), Drucker wyznaje swoje z gruntu racjonalne poglądy na zarządzanie. 

Racjonalność ta jednak zawiera w sobie ostrzeżenie przed pozornie „bezpiecznym” 

przeciętniactwem, wirusem, który snuje się po instytucjach służących budowaniu organizacji 

(zwłaszcza niestety w administracji publicznej – przyp. aut.). Drucker, zwany także 

„papieżem zarządzania”, odwołuje się do dobrego ducha organizacji, do jej idei będącej 

odzwierciedleniem misji, jaką kieruje się określona organizacja. Niewątpliwie misja Policji 

jest dla wszystkich jasna, bardzo czytelna. Ekspert, za jakiego cały świat uznaje Druckera, 

uważa, iż organizacja wytwarza pewien rodzaj własnej energii. Energia ta zależna jest od 

poziomu włożonego w strukturę organizacyjną ludzkiego wysiłku. Zgodnie z prawem 

zachowania energii, dane urządzenie może wytworzyć jej co najwyżej tyle, ile dostarczono. 

Ewentualny wzrost – ściślej biorąc – jego przyczyna, sytuuje się zatem w rezerwach 

                                                           
109

 Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (ang. CSR – Corporate Social Responsibility) – 

koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy 

społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi powiązanymi z nimi grupami. Według tego podejścia, 

bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz 

tego również zwiększone inwestycje w czynnik ludzki (zasoby ludzkie). Por. R. W. Griffin, Podstawy 

zrządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996, ISBN 83-01120-19-3, s. 144–145, 149–151. 
110

 Zob. P. F. Drucker, Praktyka zarządzania. Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 

1998. 
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duchowych, moralnych. Drucker, niczym mistrz zen, zwraca jednak uwagę na to, iż 

moralność nie powinna oznaczać kaznodziejstwa. Filozofia organizacji powinna 

harmonizować cele indywidualne z dobrem wspólnym. Autentyczna moralność, zdaniem 

Druckera, musi być zatem treściwa, a nie jedynie „kaznodziejska”. To zaś oznacza, iż jest ona 

podstawową zasadą działania i manifestuje się, wytrenowuje (wyucza) i utrwala poprzez 

realną i przy tym – właśnie etyczną – codzienną, behawioralną praktykę. 

Podsumowując słowami Druckera, „dla stworzenia właściwego ducha w zarządzaniu 

trzeba moralności. Wyrażać ją może znaczne przywiązanie do sił ludzkich, nacisk na 

prawość, na wymagające normy sprawiedliwości i [właściwego] prowadzenia się”
111

.  

Samo pojęcie prawość
112

 posiada kilka charakterystycznych odpowiedników. Jednym 

nich jest bycie szlachetnym. Mówi się także o byciu nieskazitelnym i honorowym. Dla osób 

pracujących w Policji prawość powinna manifestować się poprzez takie cechy jak: bycie 

sprawiedliwym, obiektywizm, odpowiedzialność i wiarygodność, lojalność i wzbudzanie 

zaufania, poszanowanie systemu wyższych wartości (idei) i kierowanie się tym systemem w 

swoich działaniach, przy jednoczesnym wykazywaniu się zrozumieniem i empatią. 

Prawość to stosowanie się do prawa moralnego, czemu najbliższe jest intuicyjne 

stosowanie Prawa Natury – Ius Naturale. Określa ono, na czym opierają się godność i honor 

człowieka oraz cnota sprawiedliwości, bez poszanowania której trudno jest mówić o 

dojrzałości jednostek, czy dojrzałej wspólnocie ludzkiej
113

. „Prawo naturalne jest tym, co 

sprawiedliwe z natury, czymś należnym osobie ludzkiej ze względu na jej ontologiczną 

godność. Zatem prawo naturalne i godność człowieka – od poczęcia do śmierci – to 

uzupełniające się terminy”
114

. 

Godność i honor to wartości, których nie można człowiekowi, podobnie jak wiedzy, 

którą zdobywa, w żaden sposób odebrać. Ale uwaga – dana osoba swój honor i wiedzę 

może (jednak) stracić. Co to oznacza? Oznacza to, że od samego człowieka i od wyborów, 

jakich w swym życiu dokona, zależy, czy honor pozostanie niesplamiony, czy też zostanie 

                                                           
111

 Ibidem, s. 165. 
112

 Prawość – stosowanie się do prawa moralnego, czemu najbliższe jest intuicyjne stosowanie się do Ius 

Naturale, Konstytuuje ono godność i honor człowieka, których nie można mu, podobnie jak wiedzy, którą 

zdobywa odebrać. Zob. J. Piwowarski, Etyka w administracji i jej źródła, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa  

Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2011, s. 62. 
113

 „Sprawiedliwość to sprawność, dzięki której ktoś stałą i wiekuistą wolą oddaje każdemu to, co się jemu 

należy” – definicja sprawiedliwości według św. Tomasza z Akwinu. Należy pamiętać, że sprawiedliwość nie 

tworzy prawa. lecz wynika z uprzedniego jego istnienia. Stąd tak wielka potrzeba uznawania „pierwszego 

prawa” – Ius Naturale. Por. Summa Theologiae, II, zag. 58, art. 1, t. 18: Sprawiedliwość, Londyn 1970; P. 

Balcerowicz, Zasada sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych a przyczyn konfliktów etnicznych, [w:] 

Zaawansowane zapobieganie konfliktom, W. Kostecki (red.), Warszawa 2011, s. 94. 
114

 J. Hervada, Prawo naturalne. Wprowadzenie, Petrus, Kraków 2011, s. 6. 
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stracony. Utrzymanie własnej godności bądź jej utrata, jej zmarnowanie, zależy od rzetelnego 

lub nierzetelnego trzymania się wskazań Prawa Natury, od przestrzegania intuicyjnego 

kanonu Ius Naturale. Grocjusz, który uznawany jest na twórcę nowożytnej wersji Prawa 

Natury, uważa ,podobnie jak święty Tomasz, że Ius Naturale jest moralnym kodeksem 

wyrażającym niezmienną ludzką naturę oraz że prawdziwe poznanie owego naturalnego 

kodeksu jest możliwe poprzez wnikliwe badanie społecznej natury człowieka
115

. 

Dodatkowym, w dzisiejszych czasach niezbędnym, elementem porządkującym jest prawo 

pozytywne, czyli prawo stanowione przez ludzi. W pozytywistycznych koncepcjach prawa 

akceptuje się istnienie związków prawnych pomiędzy systemami prawa a moralnością, ale 

przy zachowaniu niezależności walidacyjnej
116

. Inaczej mówiąc dla prawników pozytywistów 

moralna ocena prawa wykracza poza zadania nauk prawnych, co oznacza, iż prawoznawstwo 

może jedynie wyrażać twierdzenia o stopniu zgodności (czy niezgodności) norm prawnych z 

normami moralno-etycznymi. Podejście pozytywistyczne stało się motorem rozwoju 

wyspecjalizowanych gałęzi prawa dotyczących administracji, cywilistyki oraz karnistyki. 

Sprawą oczywistą jest, iż zakres regulacji o charakterze czysto prawnym jest węższy aniżeli 

zakres, jaki obejmują zasady moralno-etyczne. Niemniej jednak prawo pozytywne stanowi, 

jak już powiedziano, istotny element normalizacji w sytuacjach, które są skomplikowane, a 

jednocześnie wymagają transparentnych metod dokonywania rozstrzygnięć. Ważne jednak 

jest to, o czym przypomina formuła niemieckiego teoretyka prawa Radbrucha
117

, 

przeciwstawiająca się ewentualnemu naruszaniu przez prawo pozytywne elementarnych 

kanonów moralnych. Zdaniem Radbrucha Prawo Natury stanowi dla systemów prawnych 

kryterium obowiązujące
118

. 

Dla kultury etycznej, a tym samym i dla kultury bezpieczeństwa ważne jest, aby 

starannie unikać niewłaściwie zastosowanej generalizacji, polegającej na 

                                                           
115

 Por. Ibidem. 
116

 Walidacja – proces ustalania stopnia odpowiedzialności, także – dokładności narzędzia pomiarowego. Zob. 

L. Drabik, E. Sobol (red.), op. cit., t. 2, s. 445. 
117

 Gustav Radbruch (1878–1949) – niemiecki filozof i prawnik. 
118

 Radbruch zaprezentował swoją formułę w 1946 roku w artykule Ustawowe bezprawie i ponadustawowe 

prawo, [w:] Zarys filozofii prawa, M. Szyszkowska (red.), Temida 2, Białystok 2000, s. 256–266. Artykuł był 

wynikiem reakcji na wynaturzenie systemu prawnego w okresie hitleryzmu, które zdaniem Radbrucha miało swe 

źródło w bałwochwalczym stosunku do prawa stanowionego. Formuła Radbrucha miała zastosowanie w 

niemieckich sądach uczestniczących w naprawianiu krzywd poprzez podważanie wyroków i decyzji nazna-

czonych hitlerowskim piętnem, zapadających „w majestacie prawa”. Koncepcja Radbrucha przerzuca tak bardzo 

potrzebny pomost prawny, ale i także mentalny, pomiędzy koncepcjami prawno-naturalnymi a pozytywizmem 

prawniczym. Por. J. Zajadło, Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego, 

Arche, Gdańsk 2001; Dziedzictwo przeszłości. Gustaw Radbruch. Portret filozofa, prawnika, polityka i 

humanisty, Arche, Gdańsk 2007. 
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„amputowaniu” norm moralnych ze względu na silną dziś w naszym życiu obecność 

systemów prawa stanowionego. 

Należy poprzez nasze rozważania nauczyć się wystrzegać tej ścieżki postępowania, 

ponieważ wiedzie ona najpierw na manowce, potem czyni bezwartościowym nasze wnętrze, a 

kończy się u bram piekieł.  

Doszliśmy, po wyjściu z psychologicznej kuchni, stojąc na tarasie budowli naszych 

rozważań, do punktu, w którym fundamentem prawa stanowionego jawi się prawość
119

. Cóż o 

niej jeszcze wiemy? 

„256. Nie przez wydawanie arbitralnych sądów człowiek staje się prawym”
120

. 

Oto wybrane wersety Dhammapady – „Ścieżki Prawdy Buddy”, pochodzącej z nauk 

udzielanych przez Buddę Śakyamuni w V w. p.n.e.
121

: 

84. Ten jest prawdziwie cnotliwy, mądry i prawy, kto ani dla własnej korzyści, ani dla 

innych (nie czyni niczego niewłaściwego) nie pożąda synów, bogactw czy królestwa, ani też 

nie pragnie sukcesu zdobytego niesprawiedliwymi metodami. 

257. Gdy ktoś nie ocenia innych w sposób arbitralny, lecz wydaje bezstronne osądy w 

oparciu o prawdę, to taki rozumny człowiek jest strażnikiem prawa i zwany jest prawym (…). 

168. Powstań! Nie bądź niedbały! Prowadź swe życie dobrze! Ludzie prawi żyją 

szczęśliwie i w tym świecie, i w następnym. 

Nauki te rozprzestrzeniły się od dawien dawna w kręgach kulturowych indyjskim i 

chińskim (tłumaczenie na język chiński w 224 r. n.e.) oraz japońskim. Elementy duchowości 

zawarte w tych naukach zasiliły między innymi koncepcję samurajskiego kodeksu Bushidō.  

W naszych refleksjach, dotyczących roli filozofii i teorii prawa, istnieje potrzeba 

zachowania w pamięci faktu, iż powstało wiele różnych porządków prawnych. Nasz 

europejski, kontynentalny system prawa jest jednym z nich. Poznanie innych od naszego 

systemów prawnych jest tak samo istotne jak niezbędność poznawania elementów różnych 

systemów filozoficzno-religijnych i różnych kręgów kulturowych, których częścią są 

charakterystyczne dla ich dorobku systemy prawa. Tych ostatnich dotyczy komparatystyka 

prawnicza
122

. 
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 Por. A. Szostek, Prawość fundamentem prawa, List Rektora KUL, 

http:///www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/Ze/kul_wielkanoc_2003.html (25.07.2010). 
120

 Dhammapada. Ścieżka prawdy Buddy, tłum. Z. Becker, Misja Buddyjska „Trzy Schronienia”, Szczecin (rok 

wyd. nieznany), s. 36. 
121

 Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, op. cit., s. 13, 20, 23. 
122

 Zob. R. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, Zakamycze, Kraków 2000,; Komparatystyka prawnicza, 

Zakamycze, Kraków 2000. 
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Prawo polskie zalicza się do systemów prawa kontynentalnego, czyli ustawowego, w 

odróżnieniu od systemów określanych jako common law, anglosaskich przepisów prawa 

precedensowego. Prawo kontynentalne wywodzi się bezpośrednio z prawa rzymskiego. 

Starożytne Imperium Rzymskie było kolebką nauki prawa. Jak wspomnieliśmy już wcześniej, 

istnieją liczne przykłady, iż próba traktowania poważnie tej formy generalizacji, która 

afirmuje pojęcie liniowego dziejowego postępu, jest próbą chybioną. Otóż w okresie 

historycznym datującym się między V a X w. n.e. ta znakomicie rozbudowana w Starożytnym 

Rzymie wiedza uległa niestety w znacznej mierze zapomnieniu. Spadkobiercą odtwarzanej na 

uniwersytecie w Bolonii myśli prawnej pochodzącej od Rzymian stało się Święte Cesarstwo 

Rzymskie Narodu Niemieckiego
123

. Pamiętać należy, iż głównymi źródłami prawa są w 

prawie kontynentalnym ustawy tworzone przez legislatywę, czyli władzę ustawodawczą. 

Administrowanie państwem – to zadanie egzekutywy (władza wykonawcza, administracja 

rządowa). Trzecią władzę w monteskiuszowskim trójpodziale stanowi sądownictwo.  

Odmienne od kontynentalnego, anglosaskie prawo precedensowe tworzone było przez 

sędziów wysokich sądów królewskich.  

Przyglądając się historii prawa, można powiedzieć, że w starożytnych kulturach – od 

Egiptu poprzez Izrael, Grecję, Rzym, Indie, Tybet, Chiny aż po Japonię – nauka prawa 

powiązana była z naukami religijnymi. Nauczanie prawa w oderwaniu od reguł prawa 

religijnego jest wynalazkiem Rzymian. Rozwój prawa oraz reprezentujących to prawo 

instytucji generuje określony rodzaj kultury prawnej. Jej twórcami są profesjonaliści – 

prawnicy. 

Jest dla naszych rozważań sprawą istotną, iż prawo stanowione to praktyczny system 

spełniający określone funkcje. Pomimo że rozważania owe w tym momencie dotykać mają 

elementów filozofii prawa, warto tę filozofię odnosić do doniosłej roli prawa w życiu 

człowieka. „Bez zrozumienia i uznania funkcji celowości w ludzkim działaniu, formy życia 

społecznego, a zwłaszcza rodzina i państwo, stają się niezrozumiałe i wysoce szkodliwe”
124

 

W związku z powyższym, ogromną rolę odrywają funkcje prawa: 

1. Funkcja stabilizująco–regulacyjna – prawo poprzez ustanowienie z jego mocy 

porządku w różnych dziedzinach, takich jak: ład społeczny, gospodarka i polityka, na 

obszarze państwa, w którym ten system obowiązuje, zapewnia określony, ustabilizowany 

poziom porządku i bezpieczeństwa. 

                                                           
123

 Zob. J. F. Noel, Święte Cesarstwo, Volumen, Warszawa 1998. 
124

 M. A. Krąpiec, Sens państwa w oczach klasyków – Arystotelesa i Tomasza, [w:] Człowiek, jego wolność i 

prawa a polityka, A. Hrebenda, W. Kaute (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice 2002, s. 9. 
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2. Funkcja ochronna polega na chronieniu wartości uznanych za ważne przez ogół 

ludzi wchodzących w skład danego społeczeństwa, zabezpieczając tym samym dobro 

obywateli określonego państwa. 

3. Funkcja wychowawcza prawa polega na kształtowaniu u obywateli właściwych 

zachowań, zgodnych z ustanowionymi przepisami, które poprzez działanie prewencyjne służą 

podniesieniu społecznie odczuwanej jakości życia, a także poprzez zastosowanie sankcji 

będących skutkiem naruszeń przepisów – odstręcza od popełniania czy ponawiania czynów 

niezgodnych z prawem. 

4. Funkcja dynamizująca (katalityczna) – w sensie społeczno-prawnym polega na 

użyciu narzędzi prawnych do przeprowadzenia, zgodnie z innymi funkcjami prawa, np. 

funkcją stabilizująco–regulacyjną, potrzebnych w danym momencie zmian w określonych 

dziedzinach życia; na przykład wprowadzenie po zmianie ustroju w Polsce, po ustaleniach 

Okrągłego Stołu (1989 r.) administracji samorządowej. 

5. Funkcja dystrybucyjna polega z kolei na rozdzielaniu zarówno określonych dóbr, 

jak i obciążeń, będących elementami niezbędnymi dla właściwego, harmonijnego 

funkcjonowania państwa. 

6. Funkcja represyjna prawa dotyczy tych zadań państwa, które skupiają się na 

określaniu wymiaru kary w przypadku popełnienia czynów zabronionych prawem, 

kwalifikujących się jako wykroczenia lub przestępstwa. Jednocześnie funkcja ta realizuje 

zadanie prewencyjne – ma odstraszać, czyli demobilizować, potencjalnych przestępców, w 

czym pomocny jest także bardzo istotny aspekt nieuchronności kary za popełnione 

przestępstwa. 

7. Funkcja kontrolna systemu prawa powoduje transparentne określenie tego, co jest 

zgodne z prawem i tego, co jest prawnie zabronione. Inaczej mówiąc, system prawa jest 

narzędziem społecznej kontroli prowadzącym do poprawności ludzkich zachowań. 

8. Funkcja organizacyjna polega na tworzeniu z pomocą systemu prawa ram 

organizacyjnych dla organów władzy publicznej, dla organizacji społeczeństwa, dla 

administracji publicznej i niepublicznej. 

9. Funkcja kulturotwórcza prawa rozumiana jest jako rola integrująca ludność 

określonego państwa poprzez związaną z użyciem systemu praw dbałość o zachowanie 

ciągłości historycznej, tradycji narodu oraz rozwój kultury i sztuki. Funkcja ta, współdziałając 

z funkcją ochronną prawa, sprzyja kultywowaniu istotnego dla danego społeczeństwa systemu 

wartości i poczucia jego tożsamości. 
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10. Funkcja gwarancyjno-regulacyjna ma za zadanie określić granice pomiędzy 

uprawnieniami administracji państwa – działającej na rzecz dobra wspólnego – a prawami 

jednostki, które określają jej wolności. Regulacja poprzez system prawny dotyczy też 

osiągania możliwości kompromisu jako pożądanej i pomyślnej formy zakańczania sporów 

społecznych. 

Sprawność wypełniania przez prawo, a w szczególności w naszych rozważaniach – 

wspieranie tej sprawności przez administrację systemami bezpieczeństwa, powyższych 

funkcji jest bardzo istotnym, interesującym filozofów zagadnieniem. Samo bowiem istnienie 

powyższych funkcji to za mało. Dla jakości życia liczy się realna i jak najwyższa efektywność 

ich wypełniania. Zagadnieniem tym zajmuje się między innymi teoria skutecznego 

(sprawnego) działania, określana mianem prakseologii. 

Istotny wkład w rozwój prakseologii wniósł znakomity polski uczony, filozof Tadeusz 

Kotarbińki
125

. W związku z tym mówi się o „polskiej szkole prakseologicznej”. 

Powróćmy do filozofii prawa, gdyż interesujące nas zjawisko administracji 

bezpieczeństwem publicznym charakteryzuje się tym właśnie, iż działa na podstawie i w 

granicach prawa.  

Mówiąc o filozofii, będącej niemal analogią pojęcia teorii z jej istotnymi funkcjami – 

opisową, wyjaśniającą, aplikacyjną, prognostyczną i wartościującą, pamiętajmy, iż 

ustaliliśmy, że praktyczna filozofia to synonim pojęcia „rozsądek”. Filozofia oznacza także 

„umiłowanie mądrości”. Zdaniem Tatarkiewicza filozofia to nauka, „która da pogląd na świat. 

(…) To nauka, której zakres jest zatem ze wszystkich nauk najobszerniejszy i pojęcia 

najogólniejsze. Jeśli zaś zdarza się, że filozofia ze swego wielkiego zakresu wybiera jakąś 

część i o niej traktuje specjalnie [jak to ma miejsce na przykład w przypadku dziedzin prawa i 

administracji], to dzieje się to ze względu na tej części szczególną wagę i wartość. Jest to 

nauka o tym, co dla ludzi najważniejsze i najcenniejsze”
126

. 

Oto możliwe znaczenia terminu filozofia: 

1. Racjonalne dociekanie prawd i zasad bytu, wiedzy lub zachowań. 

2. Każda z trzech domen wchodzących w skład pojęcia filozofia: filozofia przyrody 

(naturalna), filozofia moralna, filozofia metafizyczna. 

3. System lub doktryna filozoficzna (na przykład filozofia Arystotelesa). 

4. System zasad, którymi należy kierować się w życiu. 

                                                           
125

 Zob. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Łódź 1955. 
126

 W W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 13. 
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5. Postawa filozoficzna przyjmowana na przykład wobec określonych sytuacji, 

występujących trudności. 

6. Krytyczne badanie podstawowych zasad i pojęć konkretnej dziedziny wiedzy w 

intencji ich stosowania, ulepszania bądź modyfikowania
127

. 

Pojęcie filozofia prawa zawdzięczamy Niemcom (XVIII w.) i okresowi epoki 

oświecenia. Filozof Immanuel Kant 
128

 użył terminu „nauka prawa” w swoim studium 

Metafizyczne elementy nauki prawa 
129

. Zapewne wprowadzenie do użycia terminu „filozofia 

prawa” należy przypisać Gustavowi von Hugo 
130

, jednemu z twórców historycznej szkoły 

prawoznawstwa, natomiast za jego upowszechnienie odpowiedzialny jest Hegel 
131

 – autor 

dzieła Filozofia prawa z 1820 r. 
132

. Był to okres idealizmu obiektywnego Hegla oraz filozofii 

prawa rozumianej jako efekt utożsamiania osoby ludzkiej z prawem
133

. 

Rzecznikiem tego ostatniego poglądu był włoski filozof, ksiądz Rosmini Serbati
134

, z 

pochodzenia arystokrata, wyposażony w staranne wykształcenie, mocno przeniknięte 

duchowością. Co istotne, w swych poglądach prezentował podejście, którego wątki przewijają 

się w naszych rozważaniach. Uważał, iż negatywne zjawiska są bardziej wynikiem 

niewłaściwego ukształtowania mentalności ludzkiej i wynikających z niej sposobów myślenia 

i postępowania, aniżeli systemów społecznych i ewentualnych zmian mogących w owych 

systemach nastąpić. Rosmini czerpał między innymi z tomizmu (filozofia św. Tomasza), 

myśli św. Augustyna, filozofii Kanta, a także i z Hegla. Pomimo eklektyczności
135

, ten system 

poglądów okazał się dosyć spójny. Koncepcja osoby jest tutaj kluczem do zdefiniowania 

prawa i została ujęta w słowach: „osoba jest istniejącym prawem”. Chodzi tu o Prawo 

Naturalne i odpowiadającą mu filozofię maksymalistyczną. Filozofia ta podejmuje rozległe 

problemy i dąży usilnie do rozwiązania ich w sposób albo nie pozostawiający wątpliwości, 

                                                           
127

 Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, Portland House, Nowy Jork 1989, 

s. 1082; por. www.webster-online-dictionary.org/definitions/philosophy (22.08.2011). 
128

 I. Kant, Metafizyczne elementy nauki prawa, Derewiecki, Kęty 2006. 
129

 Ibidem.  
130

 Gustav von Hugo (1764–1844) – sprzeciwiał się projektom kodyfikacji prawa, akcentując historyczną istotę 

zjawisk prawnych i ich związki z organicznie rozwijającym się narodem. 
131

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) – filozof niemiecki, twórca idealistycznego systemu 

obejmującego wszystkie działy filozofii. Określił na nowo jej przedmiot i zadania. Uznał, że powinna się 

zajmować Absolutem w jego zewnętrznym i koniecznym rozwoju. Miała stać się nauką o rozumie, w której 

wszystko, co rzeczywiste, ma być rozumne (logiczne), i wszystko, co rozumne, rzeczywiste. 
132

 G Zob. G. Hegel, Hegel’s Philosophy of Right, Oxford University, Oxford 1967. 
133

 Zob. K. Wraczyński, Człowiek, osoba i prawo w świetle definicji Rossiniego, „Człowiek w kulturze”, 2006, 

nr 18. 
134

 Antonio Rosmini Serbati (1797–1855) – myśliciel i filozof włoski, błogosławiony Kościoła katolickiego. 
135

 Eklektyzm – w filozofii to łączenie różnych teorii, pojęć, koncepcji i tez w jedną całość, zwłaszcza eklektyzm 

starożytny i eklektyzm niemiecki z XVIII wieku. Także filozofie dalekowschodnie i religie mają charakter 

eklektyczny (synkretyzm). Zob. L. Drabik, E. Sobol, op. cit., t. 1, s. 152. 

http://portalwiedzy.onet.pl/27082,,,,absolut,haslo.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/1797
http://pl.wikipedia.org/wiki/1855
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beatyfikacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eklektyzm_staro%C5%BCytny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eklektyzm_staro%C5%BCytny
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eklektyzm_niemiecki&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
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całkowicie pewny, albo – gdy to pierwsze jest niewykonalne – w sposób możliwie jak 

najbardziej zbliżony do pewności. 

Po okresie popularności maksymalistycznej filozofii nadszedł czas trendów 

scjentystycznych, opierających się na osiemnastowiecznym empiryzmie oraz 

dziewiętnastowiecznym pozytywizmie. Zaznaczył się w tym okresie przemożny wpływ idei 

francuskiego filozofa Comte’a
136

. 

Pozytywizm przyniósł odejście od metafizyki, opierając się jedynie na racjonalistycznym, 

wspartym empiryzmem, podejściu do otaczającej rzeczywistości. Był on źródłem filozofii o 

charakterze minimalistycznym.  

Filozofia maksymalistyczna stawiała i stawia nadal zadania o rozległym, 

uniwersalistycznym charakterze, starając się je rozwiązywać i systematyzować w sposób bądź 

pewny i wiarygodny, bądź przynajmniej w stopniu przybliżonym, gdy pewność nie wchodzi 

w rachubę.  

Filozofia minimalistyczna stanowi niejako drugi biegun filozofowania – bierze ona pod 

uwagę te elementy, które są stuprocentowo pewne, empirycznie sprawdzalne rozumowo i 

jedynie w takim zakresie podejmuje się rozwikłania stawianych problemów.  

Odnosi się nieodparte wrażenie, iż holistyczne wykorzystanie zdobyczy obu sposobów 

filozofowania, niejako zgodnie z przesłaniem dalekowschodniej szkoły filozoficznej yin yang 

(naturalistyczna szkoła yinyangija na czele z Zon Yan, żyjącym w latach 305–204 p.n.e.), jest 

optymalnym sposobem odnajdywania i korzystania z mądrości. Uparte przeciwstawianie 

sobie pozornie antagonistycznych, a w rzeczywistości uzupełniających się, metod, wiedzie na 

dłuższą metę w ślepą uliczkę. Oczywiście łączne stosowanie tych metod, ich kolejności i 

momentu użycia stanowią odrębne wyzwanie, do którego trzeba być dobrze przygotowanym, 

chcąc uniknąć pułapek powierzchowności.  

Wracając do pozytywizmu prawniczego, to „sprowadzał [on] prawo – traktując je jako 

wyraz woli suwerena – do prawa pozytywnego obowiązującego w danym miejscu i w danym 

czasie”
137

.  

                                                           
136

 Auguste Comte (1798–1857) – francuski filozof i pozytywista, twórca nazwy „socjologia”. Comte był 

przekonany o konieczności dokonania reformy nauki, a jego plany reformatorskie objęły także stosunki 

społeczne oraz religię. Zarys filozofii pozytywnej zawarł w artykule zatytułowanym Plan badań naukowych nie-

zbędnych do reorganizacji społeczeństwa. Jego głównym dziełem było sześciotomowe Cours de philosophie 

positive – Kurs filozofii pozytywnej, a plany reform społecznych i religijnych zawarł w Système de politique 

positive. Zob. A. Comte, Metoda pozytywna w szesnastu wykładach, PWN, Warszawa 1961. 
137

 H. Izdebski, Elementy teorii i filozofii prawa, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 35 i nast. 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka
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Izdebski zwraca uwagę
138

 na co najmniej trzy powody potrzeby zwrócenia uwagi na rolę 

filozofii minimalistycznej w drugiej połowie XIX wieku. 

1. Możliwość jasnego uświadomienia sobie różnic i charakteru filozofii, od bycia 

wszechnauką, poprzez nauki szczegółowe aż do jurysprudencji
139

. Filozofia ta mogła 

dostarczać metodologii nauk, jak sądził Mill
140

, nota bene, jeśli chodzi o jego poglądy 

dotyczące administracji, to zwolennik „niezależnego korpusu urzędniczego”, ważnej, ciągle 

nie do końca spełnionej idei obsadzania stanowisk w administracji rządowej 

profesjonalistami, całkowicie niezależnymi od jakichkolwiek wpływów frakcji politycznych. 

2. Minimalizm filozoficzny nie brał pod uwagę kierunku rozważań istotnego dla 

filozofów prawa natury – zmierzającego „od filozofii ku prawu”. Postępowała 

profesjonalizacja gremiów będących badaczami prawa. W prawoznawstwie utrwalił się 

pozytywizm prawniczy, posiłkujący się filozoficzną koncepcję określoną jako utylitaryzm 
141

. 

Słuszne skądinąd dążenie utylitarystów do poszukiwania efektywności, pomija niestety 

czynnik ważny w ludzkim działaniu, jakim jest intencja. Oczywiście stosując metodę 

minimalistyczną (pozytywistyczną), składowa intencji nie może być brana pod uwagę. Uwaga 

piszącego te słowa dotyczy w tym miejscu psychologicznego mechanizmu, który należy 

umieć rozpoznawać i kontrolować podczas dokonywania introspekcji, towarzyszącej naszej 

codziennej egzystencji i czynnościom zawodowym. Przewaga stosowania filozofii 

pozytywistycznej może prowadzić do niebezpiecznej generalizacji polegającej na 

transferowaniu analitycznego podejścia na kulturę etyczną jednostek oraz określonych 

gremiów, która powinna być formowana komplementarnie. Podczas podejmowanych 

życiowych wyborów może to powodować osłabianie roli ważnego czynnika, jakim jest ocena 

naszych intencji – jednego z najpoważniejszych modyfikatorów kształtu osobowości, będącej 

istotnym elementem kultury i filozofii bezpieczeństwa. Jak pisał, wspomniany już w naszych 

                                                           
138

 Ibidem. 
139

 Jurysprudencja – termin wieloznaczny, związany z naukami prawnymi. Jurysprudencja może być rozumiana 

jako: synonim prawoznawstwa, synonim teorii prawa, czyli ogólnej nauki o prawie, specyficzna dla krajów 

anglosaskich ogólna nauka o prawie (odpowiednik kontynentalnej teorii prawa), opinie uczonych prawników (a 

więc doktryna prawa). Zob. J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX wieku, Uniwersytet 

Jagielloński, Kraków 1999, s. 103–111. 
140

 John Stuart Mill – filozof, politolog i ekonomista. W filozofii był pierwotnie kontynuatorem tradycji 

utylitaryzmu, by później przejść na pozycje naturalistyczne. W politologii i ekonomii był teoretykiem i piewcą 

liberalizmu. Uważany jest za twórcę liberalizmu demokratycznego. Żonaty z Harriet Taylor Mill, z którą 

wspólnie napisali Poddaństwo kobiet – jedną z najważniejszych krytyk nierówności płci. 
141

 Utylitaryzm (łac. utilis – „użyteczny”) – postawa zwana też filozofią zdrowego rozsądku, kierunek etyki 

zapoczątkowany w XVIII w., według którego najwyższym dobrem jest pożytek jednostki lub społeczeństwa, a 

celem wszelkiego działania powinno być „największe szczęście największej liczby ludzi”. Por. J. Bentham, 

Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, PWN, Kraków 1958. 
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rozważaniach zwolennik Weavera – Bertrand Russell – „wyrzekłszy się części 

dogmatycznych uproszczeń, filozofia nie przestaje być przewodniczką i inspiratorką 

życia”
142

. 

Należy zauważyć, iż termin „teoria prawa” został upowszechniony dopiero w czasie, 

gdy minimalizm filozoficzny tracił siłę swego znaczenia na rzecz postmodernizmu. Zaznaczał 

się wtedy mocny wpływ takich myślicieli jak Fryderyk Nietzsche
143

 czy Edmund Husserl. 

Nastąpił wtedy antypozytywistyczny przełom z nietzscheańskim irracjonalizmem i 

fenomenologią Husserla. Do głosu doszedł wtedy również, za sprawą Merciera
144

, neotomizm 

i brakujący element filozofii maksymalistycznej św. Tomasza odżył, inkarnując się poprzez 

personalizm katolicki.  

Współcześnie należy zwrócić uwagę przynajmniej na dwa elementy o dużym 

znaczeniu dla rozwoju filozofii prawa. Pierwszy, będący bliżej filozofii pozytywistycznej, 

to „zwrot lingwistyczny” i związany z nim rozwój i wzrost znaczenia logiki. Zaczęto 

także kłaść nacisk na „zwrot etyczny” w nauce, mówić o otwarciu na wartości.  

Są w tym zakresie spore potrzeby. Wynikają one zapewne z faktu pozostawienia 

„spalonej ziemi” po niedostatecznie równoważonym filozofią maksymalistyczną 

zachłyśnięciu się, skądinąd użytecznym, pozytywizmem. Potrzeby te wynikają również i z 

tego, że świat globalizuje się i społeczeństwa mają charakter coraz bardziej pluralistyczny, co 

powoduje ich heterogeniczność
145

.  

W oparciu o prawo działa jedna z coraz donioślejszych dziedzin dla rozwoju 

współczesnej cywilizacji, mając za zadanie porządkowanie coraz to rozleglejszego spektrum 

działalności człowieka. Dziedziną tą jest administracja i jej szczególna sfera, jaką jest 

administracja systemami bezpieczeństwa publicznego, w ramach której funkcjonuje Policja. 

Obejmuje ona takie pojęcia jak organizowanie i kierowanie, ale także – służenie. Czynności i 

przemyślenia związane z administrowaniem, czyli uporządkowanym myśleniem i działaniem, 

                                                           
142

 B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów 

najdawniejszych do dnia dzisiejszego, Aletheia, Warszawa 2000, s. 934. 
143

 Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900) – filozof, filolog klasyczny, pisarz i poeta. Punkt orientacyjny 

topografii filozofii nietzscheańskiej stanowi radykalna krytyka chrześcijaństwa oraz współczesnej autorowi 

zachodniej kultury. Istotny jest także szacunek wobec wartości obecnych w antycznej kulturze greckiej, wraz z 

postulatem powrotu do niej. 
144

 Desire Joseph Mercier (1851–1926) – francuski teolog i filozof katolicki. Jeden z głównych twórców 

neoscholastyki, kardynał, inspirator encykliki Leona XIII Aeterni Patris, która wzywała do powrotu do wzoru 

scholastyki Tomasza z Akwinu. Stał się założycielem Institut Supérieur de Philosophie w Lowanium. Swoje 

poglądy wyłożył w Metafizyce ogólnej i w La vie intérieure. 
145

 Por. W. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk  

i S-ka, Poznań 1998, ISBN 83-71503-22-9; D. Matsumoto, L. Juang, Psychologia międzykulturowa, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007. 
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ujętym w schematy kreowane, są u inteligentnych osobników już pomiędzy trzecim a 

czwartym etapem rozwoju człowieka, opisywanego według koncepcji Eriksona, czyli – już w 

wieku przedszkolnym
146

. 

Z czasem każdy poza umiejętnościami samoorganizacji styka się z profesjonalną 

administracją – bądź tworząc ją, bądź z niej korzystając. „W oczy współczesnego pokolenia 

bije na każdym kroku z ogromną wyrazistością niebywały rozrost administracji, jej zasięgu 

organizacyjnego, sfery jej aktywności”
147

. Administrację kojarzy się głównie z administracją 

publiczną, niemniej specyfika, zakres i stopień komplikacji zadań współczesnego zarządzania 

bezpieczeństwem wymaga podejścia, które powoduje odrębny rozwój administracji 

bezpieczeństwem publicznym. Badanie omawianego zjawiska wymaga zatem podejścia 

interdyscyplinarnego, gdyż zdobyło sobie ono obywatelstwo nie tylko jako doniosły składnik 

cywilizacji i jej dorobku, czyli kultury oraz kultury bezpieczeństwa, ale niesie z sobą cały 

szereg interdyscyplinarnych problemów i związanych z nimi ludzkich nadziei – podobnie jak 

pojęcie samego bezpieczeństwa. Objawiają się one tym, iż „tendencje do kompleksowego 

badania zjawisk społecznych znalazły wyraz w postulacie, aby administrację (…) badać z 

różnych punktów widzenia, w obrębie różnych dziedzin nauki”
148

.  

W takim momencie utylitarną warstwę treści filozofii prawa i administracji w Polsce 

stanowi podnoszenie poziomu skuteczności, ekonomiczności i efektywności, mierzonych 

czasem likwidacji zagrożeń
149

. Rzecz jasna, w tym przypadku do głosu dochodzi, 

wspomniana już w naszych rozważaniach, rola prakseologii. Prakseologiczna teoria 

organizacji i zarządzania oraz prakseologiczna nauka administracji zmierzają do ustalenia 

norm zadaniowych, co odbywa się z użyciem języka o charakterze pozaprawnym. Sprawna 

administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego potrzebuje coraz więcej wzorów 

działań menadżerskich, związanych z dziedziną zarządzania. Jak twierdzi Kuta, „potrzeba 

integracyjnego działania jest szczególnie odczuwalna na nowych polach administrowania, 

gdy chodzi nie tyle o efekty prawne [które także muszą zostać osiągnięte], ile głównie o 

efekty w sferze faktów”
150

. Takie myślenie i działanie w najwyższym stopniu dotyczy Policji. 

Niewątpliwie do czynników pozaprawnych, ale wyraźnie do prawa „przystających”, należą 

elementy związane z prawością osoby funkcjonariusza. 

                                                           
146

 Zob. E. H. Erikson, Dopełniony styl życia, Rebis, Poznań 2002,. 
147

 J. S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, t. 1, SGGW, Kraków 1978, s. 21. 
148

 F. Longchamp, Założenia nauki administracji, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1994, s. 36. 
149

 Z. Leoński, Nauka administracji, C. H. Beck, Poznań 1972, s. 108–109. 
150

 T. Kuta, Czy działania złożone administracji są herezją prawniczą?, [w:] Prawo administracyjne w okresie 

transformacji ustrojowych, E. Knosala (red.), Zakamycze, Kraków 1999, s. 65. 
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Normy etyczne oceniają (osądzają) ludzkie zachowania, natomiast normy prawne 

kwalifikują postępowanie jako dozwolone bądź niedozwolone. Prawo bowiem nakazuje to, co 

należy czynić i zabrania tego, czego czynić nie wolno. Wartości i oceny etyczne oraz prawne 

nie stanowią indywidualnego wyboru – jednostka może wprawdzie je odrzucić, ale z tego 

powodu nie przestaną one powszechnie obowiązywać. Prawo, w przeciwieństwie do etyki, 

posługuje się sformalizowanymi sankcjami. Przymus jest wprawdzie nieodłącznym 

elementem prawa karnego, ale nie odgrywa już dominującej roli w prawie cywilnym, 

finansowym, rodzinnym etc. Prawo zatem nie tyle grozi sankcjami, co określa pole wyboru 

dozwolonych zachowań
151

. W prawie istnieją procedury ustalania, co w danym systemie 

normatywnym jest obowiązującą regułą, natomiast w etyce mamy do czynienia z 

przekonaniami moralnymi. Jednak oceny, wartości i wynikające zeń standardy etyczne stają 

się nierzadko częścią prawa skodyfikowanego. Normy etyczne stawiają większe wymagania 

niż normy prawne, dlatego można użyć stwierdzenia, że prawo to minimum moralności. 

Przykładowo: prawo nie wymaga współczucia, bezinteresowności czy filantropii, a z punktu 

widzenia reguł etycznych są to istotne powinności człowieka moralnego
152

.  

                                                           
151

 A. Kojder, Prawo i etyka, [w:] O etyce służb społecznych, W. Kaczyńska (red.), Uniwersytet Warszawski, 

Warszawa 2010, s. 374–375. 
152

 Ibidem, s. 375. 
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MODUŁ PROBLEMOWY 4: 

1. Wymień i scharakteryzuj 3 główne działy filozofii. 

2. Czym jest prawość? 

3. Wymień i scharakteryzuj funkcje prawa. 

4. Czym zajmuje się prakseologia? 

5. Scharakteryzuj pojęcia filozofia prawa i teoria prawa. 

6. Wskaż różnice między normą etyczną a normą prawną. 
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ROZDZIAŁ 5 

  

Teoria administracji i zarządzania – wartości i kultura organizacyjna 

 

Rozważaliśmy także temat funkcji, jakie spełnia prawo, które jest zjawiskiem i systemem 

o doniosłym znaczeniu społecznym i psychologicznym. Prawo zawiera także aspekty – 

filozoficzny oraz praktyczny. Fenomen prawa wydobył się na światło dzienne jako odrębny 

system normatywny z obszaru filozofii w okresie Cesarstwa Rzymskiego i średniowiecza. 

Autor tych rozważań jest zwolennikiem poszukiwań o charakterze holistycznym, proponując, 

aby oba aspekty prawa – filozoficzny i praktyczny – traktować jako dopełniające się do 

idealnej komplementarności – jak w symbolu doskonałości ying-yang. Podejście 

komplementarne jest także bardzo korzystne dla nauk o bezpieczeństwie. Chodzi o to, by 

to, co analitycznie, nadal łatwo zauważać jako dwie strony wartościowej monety, nie zaś jako 

dwie odrębne części tej monety, rozwarstwione precyzyjnym laserem rozumu tak dokładnie, 

że już żadna z owych odrębnych połówek nie stanowi monety przedstawiającej jakąkolwiek 

„wartość nabywczą”. „Próbą pokonania parcelacji mogą być badania interdyscyplinarne. 

Zakładają one istnienie określonej sieci dyscyplin (…), równoczesne korzystanie ze sposobu 

podejścia i metod więcej niż jednej dyscypliny. Z tego powodu coraz częściej głosi się 

potrzebę przejścia do studiów postdyscyplinarnych, rozumianych jako wyjście poza 

dotychczasową sieć dyscyplinarną w poszukiwaniu instrumentów holistycznego (to jest 

całościowego) objęcia badanego wycinka życia społecznego”
153

. Jedną z funkcji, jaką stanowi 

prawo, jest funkcja organizacyjna. Manifestuje się ona między innymi poprzez działającą na 

podstawie prawa i w jego granicach administrację bezpieczeństwem publicznym. 

Administrowanie jest synonimem między innymi takich pojęć jak: kierowanie, prowadzenie, 

regulowanie, nadzór, zarządzanie oraz służenie
154

. 

Przypomnijmy, że pojęcia „administrowanie” i „administracja”, które kojarzą się 

przeważnie z administracją publiczną, mają także duży udział w działaniach o charakterze 

niepublicznym, związanych z życiem prywatnym rodzin i jednostek, ich samoorganizacją 

oraz z zarządzaniem przedsiębiorczością. Nie wdając się w pogłębione niuanse akademickich 

rozróżnień pomiędzy administrowaniem (przewaga procedur prawnych) a zarządzaniem 

(przewaga kreatywności związanej z efektywnością w osiąganiu wyznaczonych celów), 

                                                           
153

 Zob. H. Izdebski, op. cit., s. 51. 
154

 Por. M. Sarjusz-Wolski, Ministrare znaczy służyć, „Polska Zbrojna”, 2009, nr 6. 
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należy powiedzieć, iż obecnie nabierają znaczenia elementy bardziej charakterystyczne dla 

kreatywnego podejścia zarządczego i menadżerskiego. Taka forma organizacji administracji 

ma wypierać biurokratyzm, kojarzony z weberowskim podejściem do procesu 

administrowania. Rzecz jasna, koncepcja ying-yang powinna przyświecać owej zmianie 

zapisującej się w idei określonej mianem empowerement – tak, by z kolei to, co było istotą 

koncepcji Webera, nie musiało być kiedyś odkrywane na nowo. 

Pamiętajmy bowiem, że wszystkie funkcje, jakie pełni prawo, a tym samym opierające 

się na nim organizacje i administracja systemami bezpieczeństwa, zmierzają bezpośrednio lub 

pośrednio do podnoszenia jakości życia człowieka. Służy temu moralność i etyka, a pomaga 

prawo i perfekcyjna organizacja. Jednym zaś z podstawowych elementów jakości życia jest 

możliwie jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo, jako stan pożądany, 

wymaga bowiem szeregu starannych i systematycznie dokonywanych działań, które może i 

powinna prowadzić oraz wspierać znakomicie nadająca się do tego celu administracja 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Za praformę nauki administracji uważana jest 

policystyka, nauka zajmująca się regulowaniem ogółu zagadnień dotyczących społecznej 

egzystencji przez monarchę (XVII / XVIII w.), choć wysoki poziom administracji osiągano 

już w starożytności – w czasach Buddy Śakyamuniego, indyjskiego cesarza Aśoki, 

Konfucjusza czy Platona. Twórcą nowożytnej zachodniej nauki administracji jest profesor 

Uniwersytetu Wiedeńskiego – Lorenz von Stein. W XIX wieku pojawiła się dysproporcja 

pomiędzy żywiołowym rozwojem metod wytwórczych i wzrostem zespołów ludzkich 

tworzących siłę roboczą a poziomem kultury organizacyjnej niezbędnym do zapanowania i 

efektywnego kierowania procesami produkcyjnymi. Wyróżnia się cztery klasyczne trendy 

administracyjno-zarządcze, z ich znakomicie zasłużonymi dla rozwoju organizatorskiego 

profesjonalizmu przedstawicielami. Oto i oni: 

1. Frederick Taylor
155

 (1856–1915) i Karol Adamiecki
156

 (1866–1933) – przedstawiciele 

szkoły scientific management opartej na elementach konkretnych praktycznych doświadczeń, 

intuicji badawczej, wspartych racjonalnymi metodami naukowymi. Zarówno Polak jak i 

Amerykanin cieszyli się i cieszą wielkim poważaniem międzynarodowych gremiów, takich 

jak na przykład Międzynarodowy Komitet Naukowej Organizacji z siedzibą w Genewie (tu 

przyznano Adamieckiemu najwyższy medal „za wybitne zasługi dla nauki organizacji”). 

                                                           
155

 Zob. F. Taylor, The Principles of Scientific Management, Cosimo, Nowy Jork 2006. 
156

 Zob. K. Adamiecki, Nauka organizacji i jej rola w życiu gospodarczym, TNOiK – PWE, Warszawa 1985; 

Harmonizacja jako jedna z głównych podstaw organizacji naukowej, „Przegląd techniczny”, 1924, nr 49. 
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2. Henri Fayol
157

 (1841–1925) i Max Weber (1964–1920) – reprezentujący szkołę 

administracyjną administrative studies. Francuz i Niemiec skoncentrowali się na potrzebie 

usprawniania struktury organizacyjnej firm i towarzyszącej temu działalności wprowadzającej 

ład i porządek – poprzez doskonalenie poszczególnych czynności i całego systemu 

administracyjnego.  

3. Elton Mayo
158

 (1880–1949) – amerykański psycholog i socjolog, twórca szkoły 

human relations, przerzucał w swoich badaniach pomost pomiędzy tradycją i 

nowoczesnością. Z badań Mayo wynikały interesujące wnioski pokazujące, iż najistotniejszy 

wpływ na efektywność pracowników i jakość ich pracy ma atmosfera miejsca pracy, 

motywujący charakter jego kultury organizacyjnej
159

. 

4. Administracyjno-zarządcze metody japońskie. Ich korzenie wywodzą się 

przynajmniej od czasów regenta Shotoku i praformy japońskiej konstytucji jego autorstwa, 

pochodzącej z 604 roku
160

. Nabrały one dynamiki podczas siedmiu wieków rządów 

samurajskiej administracji w okresie Kamakura (1185–1868). Metody te zostały 

unowocześnione w trakcie reformy okresu Meiji, rozpoczynającej się w Japonii od 1868 roku. 

Charakterystyczne dla tego okresu było bardzo umiejętne łączenie nowoczesności z tradycją. 

Kolejną fazą rozwoju japońskich metod organizacyjnych był okres po II wojnie światowej, 

kiedy łączono podejście amerykańskie, reprezentowane przez Deminga oraz japoński etos 

walki i pracy. 

Niewątpliwie awangardą japońskiej administracji oraz zarządzania bezpieczeństwem była 

japońska administracja wojskowa – bakufu i wywodzący się z tej warstwy dostojnicy, czyli 

daimiō (książęta). W łonie klasy bushi (samuraje) do najwyższego poziomu podniesione 

zostały: prawość, odwaga, lojalność i szacunek, będące przejawami wysokiej kultury 

etycznej, stanowiące jednocześnie elementy kultury bezpieczeństwa. Niemniej, ponieważ 

czasy nowożytne charakteryzują się coraz szerszym otwarciem się społeczeństw, niejako 

zgodnie z postulatami Poppera
161

, należy przedstawić w tym miejscu osoby reprezentatywne 

dla samurajskiej kultury honoru, ujętej w rycerskim kodeksie Bushidō, będące jednak 

                                                           
157

 Zob. H. Fayol, General and Industrial Management, Sir Isaac Pitman&Sons, Londyn 1971; H. Fayol, F. 

Taylor, Administration Industrial y General (Spanish Edition), El Atenco, Buenos Aires 1986. 
158

 Zob. E. Mayo, The Social Problems of an Industrial Civilisation, Rontlege, Nowy Jork 2007; The Humanist 

Temper, Transcation, Piscataway (NJ, USA) 2005. 
159

 Por. L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa 1999, 

s. 18 i nast. 
160

 T. Shotoku, Shonangyo gisho, Kempo jushijijo, hoka ippen, Iwanami Shoten, Tokio 1991; por. M. Kannert, 

Buddyzm japoński, TRIO, Warszawa 2005, s. 45. 
161

 Por. T. Shotoku, Shonangyo gisho, Kempo jushijijo, hoka ippen, Iwanami Shoten, Tokio 1991; M. Kannert, 

op. cit., s. 45. 
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przedstawicielami nierycerskich klas społecznych Japonii. przejmujących idee szlachetnej 

Drogi Wojownika. Typowymi przedstawicielami japońskiej etyki pracy są Ishida Baigan oraz 

Ninomiya Santoku
162

. Obaj prekursorzy nowożytnej wersji zarządzania japońskiego 

pochodzili z rodzin chłopskich, pielęgnujących tradycje oparte na przenikających się naukach 

buddyzmu, shintō i konfucjanizmu. Administrowanie w tej koncepcji staje się częścią pracy 

ludzkiej, postrzeganej jako metoda samodoskonalenia zmierzającego ku zawodowej i 

osobistej samorealizacji. To czyni pracę odrębną wartością, z jej jakościowym doskonaleniem 

oraz emocjonalnym nastawieniem budującym motywację do pracy, umożliwiającą czerpanie 

z niej satysfakcji. Więcej – takie podejście sytuuje pracę jako najwyższą wartość, element 

samorealizacji, nie zaś jako „konieczność zarabiania”. Tego rodzaju optyka pozwala na 

łatwiejsze odnajdywanie sensu życia w jakości pracy i jej organizowaniu oraz w poczuciu 

własnej przydatności dla całego organizmu społecznego. Można szkołę tę określić jako 

organicystyczną koncepcję budowania organizacji – organistic management. Spadkobiercami 

tej koncepcji są między innymi Matsushita
163

 czy Toyota
164

. Praca jest służbą dla 

społeczeństwa dającą jednocześnie możliwość samorealizacji. Dotyczy to także służby w 

Policji, której misja ma ogromne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa u obywateli 

państwa. 

Oto podstawowe kierunki światowych osiągnięć teorii zarządzania, które stanowią 

fundament dla nauki administracji systemami bezpieczeństwa, zawierające jednocześnie 

pośrednio dwie pierwsze szkoły oraz bezpośrednio dwie ostatnie sugestie dotyczące roli 

elementów psychologicznych i etyki w budowaniu właściwie – czyli użytecznie 

funkcjonującej na rzecz jej twórcy, czyli człowieka – administracji.  

W związku z celami dyscypliny wiedzy, jaką jest nauka organizacji, szerokie 

omówienie i użytkowanie pojęć użytecznych w filozoficznym badaniu zjawiska przedstawia 

praktyk i nauczyciel akademicki, profesor Krzyżanowski
165

. 

Dyscypliny te, jak pamiętamy, zajmują się odpowiednio – ogólną nauką o bycie
166

, nauką 

o poznaniu
167

 oraz nauką o wartościach
168

.  

                                                           
162

 Zob. E. Takemura, The Perception of Work In Tokugawa Japan. A Study of Ishida Boigam and Ninomiya 

Santoku, University of America, Lanham (Maryland) 1997. 
163

 Zob. K. Matsushita, Zarządzanie z pasją, Forum, Poznań 2004. 
164

 J Zob. J. Liker, The Toyota Way. 14 Management Principles from the World’s Greatest Manufacturer, 

McGrow Hill, Nowy Jork 2004; Toyota Culture. The Heart and Soul of the Toyota Way, McGrow Hill, Nowy 

Jork 2008. 
165

 Zob. L. Krzyżanowski, O podstawach kierowania organizacjami inaczej. Paradygmaty, modele, metafory, 

PWN, Warszawa 1999. 
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Ontologia pluralistyczna Romana Ingardena
169

 mówi nam o trzech postaciach bytu: 

rzeczach „trwających” w czasie, procesach „rozpościerających się” w czasie oraz o 

„dokonujących się” zdarzeniach. 

Pojęcia epistemologiczne
170

, przydatne między innymi do rozważań z zakresu nauki 

organizacji, to na przykład cechy przedmiotów, czyli te elementy, które określają, jaki dany 

przedmiot jest
171

. Do tych epistemologicznych kategorii zaliczmy także pojęcie stanu. Na 

przykład stan poczucia braku zagrożenia. Jest to nic innego jak bezpieczeństwo
172

. Kolejną 

kategorią epistemologiczną, bez której trudno podejmować rozważania dotyczące nauki 

organizacji, jest pojęcie struktury, a wreszcie termin system. Patrząc z prezentowanego w 

tytule punktu widzenia, który stosujemy w niniejszym opracowaniu, najistotniejsze jest 

jednak – jeśli chodzi o filozofię – podejście aksjologiczne. Ma ono decydujące znaczenie 

zarówno dla postawy moralnej jednostek – profesjonalistów, jak też dla kultury 

organizacyjnej, którą wytwarzają oni kolektywnie w swoim zawodowym środowisku
173

. 

Idąc dalej w tym kierunku, trzeba stwierdzić za Krzyżanowskim, iż „nie sposób (…) 

podejmować się choćby zarysowania tylko założeń aksjologicznych nauk o kierowaniu 

organizacjami, bez nadania znaczenia centralnemu pojęciu w tych rozważaniach, jakim 

jest wartość”
174

. 

Pojęcie to można zdefiniować na przykład następująco: „Wartość jest sprecyzowaną 

lub dającą się wywnioskować koncepcją tego, co godne pożądania, charakterystyczną 

dla jednostki lub grupy i wywierającą wpływ na wybór spośród dostępnych sposobów, 

środków i celów działania”
175

. 

                                                                                                                                                                                     
166

 Por. J. Lipiec, Podstawy ontologii społeczeństwa, PWN, Warszawa 1972; J. Perzanowski, Rozprawa 

ontologiczna, http://tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=473 (15.03.2011). 
167

 Por. J. Woleński, Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, PWN, Warszawa 2007. 
168

 Zob. P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 2009, ISBN 978-83-051355-6-6; T. 

Ślipko, Spacerem po etyce, Petrus, Kraków 2010, ISBN 978-83-615331-9-1; Zarys etyki ogólnej, WAM, 

Kraków 2004. 
169

 Zob. Z. Majewska, op. cit. 
170

 Por. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, WAM, Kraków 2008. 
171

Por. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji,  

Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 31. 
172

 Por. Słownik języka polskiego, M. Szymczak (red.), PWN, Warszawa 1979, s. 147. 
173

 Por. E. H. Schein, Organisational Culture and Leadership. A Dynamic View, Jossei-Bass, San Francisco 

1985; G. Hofstede, The Cultural Consequences. International in World – Related Values, Sage, Beverly Hills-

Londyn 1980. 
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 L. Krzyżanowski, op.cit., s. 199. 
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 C. Kluckholm, Values and Value – Orientations in the Theory of Action. An Exploration in Definition and 

Classification, [w:] Toward a General Theory of Action, T. Parsons, E. A. Shils (red.), Harper&Row, Nowy Jork 

1962, s. 395, podaję za: L. Krzyżanowski, op. cit. 
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Krzyżanowski podsumowuje rozważania na temat pojęcia wartości, zaś autor niniejszego 

opracowania paralelnie uzupełnia uwagami skierowanymi specjalnie do policjanta – 

następująco: 

1. Wartość ma bezpośredni związek z czynnością wartościowania, czyli dokonywania 

sądów oceniających; umiejętność właściwego dokonywania takich czynności to jedna z 

podstawowych umiejętności policjanta. 

2. Ocena moralna sprowadza się do rozróżnienia pomiędzy tym, co dobre a tym, co 

negatywne (złe). Sąd ten może być wyrażony konkretną wypowiedzią lub też nie. W tym 

drugim przypadku może być po prostu pomyślany; w obu przypadkach jest to wyznacznik 

postępowania funkcjonariusza. 

3. Podmioty dokonujące oceny to zarówno jednostki jak i kolektywy ludzkie, o różnych 

rozmiarach i różnych cechach wspólnych, na przykład społeczności rodzinne czy lokalne oraz 

większe wspólnoty, a także zespoły profesjonalistów; dotyczy to także funkcjonariuszy 

Policji. 

4. Przedmioty oceny to zarówno koncepcje jak i realne składniki rzeczywistości – od 

idei, poprzez relacje, określone stany czy zdarzenia, aż po konkretne cechy osób i 

przedmiotów; to co wyróżnia dobrego policjanta to cechy „Drogi Wojownika” – uważność 

charakteryzująca się wyższym poziomem aniżeli u przeciętnego „zjadacza chleba” oraz 

prawość, bez której wojownik staje się złoczyńcą. 

5. Kultura etyczna. Można zatem powiedzieć, że wartość jest wytworem oceny 

kreślonego przedmiotu przez podmiot, który go osądza, czy – jak kto woli – ocenia; 

podmiotowość funkcjonariusza można zatem niejako „mierzyć” poziomem jego kultury 

etycznej wytwarzającej jego system wartości. 

6. Hierarcha wartości. Należy dodatkowo zauważyć, że w przypadku pojęcia wartości 

chodzi wyłącznie o ocenę pozytywną, nie zaś jak w przypadku nadawania oceny, gdy może 

być ona ujemna, neutralna bądź dodatnia. Pojecie wartości wiąże się zatem z określeniem 

hierarchii potrzeb, z preferowaniem czegoś w stosunku do istniejących możliwości 

alternatywnych; z etycznego punktu widzenia to prawość będzie prawdopodobnie wartością 

otwierającą i towarzyszącą całemu systemowi wartości szanującego się policjanta. 

7. Trzeba podkreślić też, że osąd zmierzający do określenia wartości może mieć 

charakter indywidualny jak też kolektywny. Kreowanie wartości związane jest z 

działaniem inteligencji racjonalnej, jak też inteligencji o charakterze emocjonalnym; rzecz 

jasna, jeśli chodzi o funkcjonariusza służb mundurowych, czynniki racjonalny i emocjonalny 
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powinny się uzupełniać, przy czym czynnik emocjonalny winien działać w rozumieniu 

wewnętrznego emocjonalnego dążenia do podnoszenia własnej wartości – poprzez sprostanie 

nawet w trudnych sytuacjach byciu w z zgodzie z imperatywem moralnym. Kant nawał ten 

wewnętrzny nakaz – imperatyw kategoryczny. 

Rozważania Krzyżanowskiego zamyka teza: „Wartości, do których urzeczywistnienia 

jakiś podmiot dąży, wpływają bezpośrednio lub za pośrednictwem postaw i motywów na 

zachowanie się, w tym na działania ludzi i stanowią kryteria wyboru celów 

indywidualnych oraz zinternalizowanych celów zbiorowych, wspólnych” 
176

. 

Dzięki akceptowanemu w danej zbiorowości systemowi wartości, uda się wytworzyć i 

kultywować z powodzeniem określoną formę kultury organizacyjnej. Można liczyć na to, iż 

poprzez klimat, który tworzy określona kultura organizacyjna, podczas pełnienia służby 

będzie o wiele łatwiej uzyskać następujące elementy: 

1. Tożsamość społeczności zawodowej, poczucie jej wartości i bezpieczeństwa oraz 

satysfakcji ze skuteczności i wspólnie osiąganych celów. Kultura organizacyjna ma 

oddziaływanie stabilizacyjne – spełnia zatem funkcję percepcyjno-stabilizacyjną w Policji. 

2. Pozytywna fala. Samonapędzający się system, pozwalający na wychowywanie 

nowych funkcjonariuszy w duchu przyjętej w Policji kultury organizacyjnej – poprzez wpływ 

przykładów i spójnych interakcji w środowisku zawodowym, w tym nawyków będących 

przedmiotem „dumy” ze swojej profesji. Jest to funkcja socjalizacyjna, wychowawcza kultury 

organizacyjnej jednostek Policji. 

3. Dalsze stabilizowanie się i wzmacnianie kultury organizacyjnej służby. Chroni ona 

swe wartości przed „intruzami”, czyli tymi, którzy jej nie szanują i chcą poddać ją próbie 

demontażu. Intruzami są tutaj – żeby nie było wątpliwości – wstępujący do wnętrza obszaru 

oddziaływania kultury organizacyjnej służby mundurowej nierzetelni funkcjonariusze bądź w 

pewnym sensie nowicjusze. W drugiej kolejności są to osoby spoza służby, próbujące 

oddziaływać negatywnie na zachowania i system wartości policjanta. Nierzadko 

przedstawiciele obu tych grup zawierają sojusze mające na celu szkodzenie kulturze etycznej 

funkcjonariusza. Właśnie dlatego pielęgnowana grupowo i indywidualnie, z podniesionym 

czołem, kultura organizacyjna chroni swoje wartości. Tak działa funkcja ochronna właściwej 

kultury organizacyjnej, bardzo istotna dla instytucji Policji, która gdyby sama siebie nie 

potrafiła ochronić (także w sensie etycznym), to nie byłaby zdolna do chronienia innych 

obywateli. Wydaje się to sprawą oczywistą, ale może dlatego czasami może umykać uwadze 
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 L. Krzyżanowski, op. cit., s. 206. 
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poszczególnych osób. Należy dbając o kulturę organizacyjną (w tym i kulturę etyczną) w 

szeregach Policji, stale pamiętać o tym, jak utrzymać zdolność do chronienia innych. 

4. Kulturę organizacyjną, zwierająca stałość i elastyczność jednocześnie
177

, która dzięki 

określonym rdzennym ideom może z „podniesionym czołem” wejść w fazę zmian i zapobiec 

„zagubieniu się we mgle”, co pozwala zdynamizować innowacje przy jednoczesnym 

zachowaniu rdzennych wartości i tożsamości organizacji. Mowa tu o funkcji adaptacyjno-

dynamizującej. 

5. Intruzi, czyli funkcjonariusze, którzy ośmielą się deptać kulturę instytucji Policji 

winni być narażeni co najmniej na sankcję moralną – utratę twarzy. Z chwilą, gdy już 

utracili twarz i „brną” nadal, narażają się na społeczny ostracyzm i w efekcie na zostanie 

banitą. Tak wygląda i działa funkcja represyjna, uruchamiana przez mocną kulturę 

organizacyjną właściwie ukształtowanego zespołu funkcjonariuszy. 

6. Kultura organizacyjna integruje zespół profesjonalistów, oferując takie elementy 

jak: wspólna tożsamość, wspólne przekonania, słownictwo, rytuał, wartości czy styl pracy. 

Tak realizowana jest funkcja kulturotwórczo-integracyjna, mająca szczególne znaczenie w 

tradycji służby mundurowej. 

7. Kultura organizacyjna określa, które postawy funkcjonariuszy oraz ich zespołów i 

podzespołów są postawami właściwymi z punktu widzenia obyczaju spójnego z potrzebą 

działania dla dobra wspólnego, określając jednocześnie i selekcjonując to, co jest 

niewłaściwe. Kultura organizacyjna spełnia zatem funkcję kontrolną, opierającą się na 

moralne samokontroli i kontroli w szeregach Policji. 

8. Kultura organizacyjna, między innymi poprzez przynależny do niej obyczaj, 

konstytuuje hierarchię naturalną oraz hierarchię służbową. Z globalnego punktu 

widzenia, najbardziej przejrzyste, a zarazem dysponujące jednym z najmocniej 

ugruntowanych systemów wsparcia aksjologicznego, jest określenie hierarchii poprzez 

koncepcję kodeksu samurajów. Analogiczne koncepcje i odpowiadające im tradycje 

wybudowano także Europie, z czasem niestety burząc ich ciągłość. Ciągłość taką udaje się 

zachować w Japonii. Można ją określić jako koncepcję Shin Bushidō (Modern Bushidō). Jej 

sens, po pierwsze, najprościej ujmuje autentycznie zinternalizowany przez realizujących tę 

koncepcję zespoły ludzkie fakt, iż ten, kto stoi w hierarchii wyżej, jest jeszcze większym 

sługą (dla tych, którzy są „pod nim”) niż osoba będąca na niższych szczeblach hierarchii. Po 
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 „Organizacyjny yin-yang”, por. M. Aluchna, P. Płoszajski, Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, Szkoła 

Główna Handlowa, Warszawa 2008. 
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drugie, do dobra własnego dąży się poprzez współprzyczynianie się do dobra wspólnego – 

realnie, a nie deklaratywnie. Po trzecie, sabetsu byodo – „zróżnicowanie jest równością”, jak 

powiedział Mokurai Shimaji w swoim eseju z 1879 roku. Tłumacząc ten element w nieco 

uproszczony sposób, można zauważyć, że dana nam równość jest rozumiana jako równość 

wobec siły wyższej reprezentowanej przez „Prawo” (Ius Naturale). Jednocześnie podwładny 

(nie będąc w danym momencie równy z przełożonym) przez swą rzetelną służbę ma 

możliwość z czasem uzyskać i potencjał, i taką samą pozycję, jaką obecnie zajmuje jego 

zwierzchnik. Właściwie zbudowana hierarchia jest pasem transmisyjnym dla rozwoju 

opartego na autorytetach oraz towarzyszących im przekazach wiedzy i umiejętności.  

Brak hierarchii oznacza albo brak potrzeby rozwoju, albo brak występowania możliwości 

zaistnienia rozwojowej progresji. Mamy jednak równość szans, jeżeli działamy dla dobra 

wspólnego z autentycznym samopoświęceniem w klimacie kultury organizacyjnej. Powoduje 

ona, że przywódca (przełożony) miałby za ujmę okazywanie zarozumiałości czy 

wywoływanie lęku podkomendnych (nie mylić z respektem!), a podwładny straciłby twarz, 

gdyby nie potrafił okazywać szacunku – co najmniej takiego, jaki potrafi okazać ludziom jego 

przełożony. Oto obraz funkcji organizacyjnej kultury organizacji. 

9. Dobry obyczaj, charakterystyczny także dla właściwej moralnie kultury 

organizacyjnej w szeregach Policji, powoduje zachowanie także właściwych parytetów przy 

rozdziale rodzaju oraz ciężaru obowiązków i „przywilejów” pracowniczych, wynikających z 

funkcjonowania organizacji i sił policyjnych. Jest to działanie funkcji dystrybucyjnej. 

10. Kultura organizacyjna, w swoim humanistycznym wymiarze, „pamięta” o 

zachowaniu stosownych proporcji pomiędzy etycznymi wymogami zaangażowania dla 

dobra organizacji Policji a potrzebami autonomii, niezbędnej dla indywidualnego rozwoju 

i poczucia spełnienia poprzez podnoszenie jakości życia jednostek. Określa się ten 

mechanizm jako funkcję gwarancyjną kultury organizacyjnej. 

Okazuje się, że przy skutecznym funkcjonowaniu kultury organizacyjnej w instytucji 

Policji lub w innych podmiotach służb mundurowych, będącej efektem silnie 

ustabilizowanego konsensusu
178

, potrzeba pomocniczości systemu prawa na użytek 

wewnętrzny mogłaby okazać się znikoma, gdyż funkcje, jakie pełnić miałoby prawo, byłyby 
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 Konsensus (łac. consensus), pisane również consensus – w wąskim rozumieniu: synonim pojęcia 

określającego zgodę powszechną między członkami danej społeczności – w tym przypadku zgodę na 

autentyczne wyznawanie i kierowanie się w pracy wartościami, które nobilitują stróża prawa. W rozumieniu 

szerszym jest to również teoria i praktyka osiągania takiej zgody, a więc proces dochodzenia do konsensusu w 

znaczeniu węższym. Zob. L. Drabik, E. Sobol, op. cit., t. 1, s. 304. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
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wcześniej wypełniane i wyczerpane przez prawidłowo zinternalizowany model zdrowej 

kultury instytucjonalnej (organizacyjnej). Oczywiście nie wyłącza to istnienia systemów 

prawa, powoduje tylko zmniejszenie obciążenia instytucji wewnętrznymi formalnościami 

oraz podnosi poziom kultury etycznej i w konsekwencji – efektywność instytucji. 

Podsumujmy zatem nasze rozważania dotyczące fenomenu kultury organizacyjnej. 

1. Kultura organizacyjna stanowi ogromny atut każdej organizacji, nie tylko Policji. 

Powinna się nią w szczególności charakteryzować administracja systemami bezpieczeństwa, 

działająca na podstawie prawa i w jego granicach. Dobrze się składa, iż funkcje prawa, które 

jest narzędziem motywacji zewnętrznej, nakładają się na analogiczne funkcje związane z 

motywacją wewnętrzną, reprezentowaną przez kulturę organizacji, nota bene – wybudowaną 

w oparciu o Ius Naturale. 

2. Motywacja wewnętrzna ma donioślejszy wpływ na postawę człowieka aniżeli 

zewnętrzne naciski czy „motywatory”. Prawdziwie dojrzały, dorosły człowiek mierzy i ocenia 

swoją aktywność poprzez umiejętność samodzielnego wzbudzania właściwej moralnie 

motywacji wewnętrznej. Dodatkowe uzasadnienie takiej potrzeby podaje kolejny punkt 

niniejszego podsumowania. Należy zatem bezustannie pamiętać, że za utrwalenie prawych 

postaw odpowiada głównie motywacja wewnętrzna. Co ważniejsze – należy także wiedzieć, 

iż wewnętrzne i zewnętrzne komponenty mechanizmu utrwalania postaw stanowią razem 

określone umownie 100 % motywacji. Co najistotniejsze – rozdymanie systemów motywacji 

zewnętrznej ruguje skutecznie (niestety) motywację wewnętrzną, tę najistotniejszą składową, 

służącą kreowaniu i utrwalaniu etycznej postawy. Już Arystoteles przestrzegał, iż „na nic 

prawa, jeśli ludzie do nich nie przywykną”
179

. Widać zatem, że pęcznienie oraz zmienność 

systemów prawa, w tym prawa wewnętrznego instytucji, generuje niewłaściwe postawy, czy 

też im sprzyja, bo moralności po prostu nie da się zadekretować. Nadmiarem motywacji 

zewnętrznej można ją tylko skutecznie niszczyć, co potwierdza teoria Leona Festingera
180

, 

opisująca zjawisko tak zwanego dysonansu poznawczego, czy efektu „naduzasadnienia”, 

opisanego przez badaczy ze środowiska psychologów społecznych
181

. 
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 Por. M. A Krąpiec, Sens państwa w oczach…, op. cit. 
180

 L. Festinger, A theory of cognitive dissonance, Stanford University, Stanford 1957. 
181

 Książką godną polecenia każdemu funkcjonariuszowi Policji będzie tu następująca pozycja: E. Aronson, T. 

D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna…, rozdział 3. Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania 

samooceny, op. cit., s. 80–121; J. O. Finckenauer, Juvenile Awareness Project, evaluation report, nr 2 (nie publ.), 

Rutgers University 1979, podaję za: E. Aronson, Psychologia społeczna… , op. cit.; por. T. D. Wilson, D. 

Lassiter, Increasing intrinsic interest with the use of superfluous extrinsic constraints [w:] „Journal of 

Personality and Social Psychology”, vol. 42, s. 811–819. 
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3. Kultura organizacyjna, poprzez spełnianie omówionych funkcji, mocno osadzonych w 

sferze motywowania wewnętrznego, chociażby poprzez silne oddziaływanie, jakim 

charakteryzuje się mechanizm „wpływu autorytetu” 
182

, utrwala właściwe dla danego 

środowiska zawodowego, w tym przypadku Policji, postawy służące poszczególnym 

funkcjonariuszom i jednocześnie „dobru wspólnemu”. Ustabilizowana kultura organizacyjna 

przeciwdziała niebezpiecznemu zjawisku stosunkowo łatwo nabywanej hipokryzji. Łatwość 

ta bierze się z, będącego moralnym nadużyciem dzisiejszej cywilizacji przerostu czynników 

motywacji o charakterze zewnętrznym. Jeszcze raz powtórzmy – moralności nie da się 

zadekretować. A gdy ktoś „potrzebuje” to czynić, należy uznać te próby za akty (świadomego 

bądź mimowolnego) moralno-etycznego sabotażu. Kultura organizacyjna, oparta na 

wartościach i tradycji, jest pierwszą podstawą do tego, by ewentualnie wyrazić (lecz nie 

nakazać) kodyfikację etyczną, wzmacniając to, co już egzystuje w sposób autentyczny.  

Tak zwana „nowa kultura” zajmuje się przekonywaniem nas, że kultura zachodnia i 

tradycyjny program nauczania są rasistowskie, etnocentryczne i patriarchalne, a tym samym 

politycznie nie do zaakceptowania. [A jednak] ta uniwersalistyczna [tradycyjna] wizja jest 

dziedzictwem zachodniej kultury i powodem, dla którego powinniśmy pielęgnować tę kulturę 

i przekazywać jej nauki młodzieży. Kultura zachodnia jest naszą najcenniejszą skarbnicą 

moralną w świecie, który dotarł do nowoczesności [ocierającej się często o barbarzyństwo. 

Tradycja nasza] zawiera wiedzę o tym, co [należy] czuć w świecie, w którym uczuciu 

nieustannie grozi zagubienie drogi”
183

. Uczucie to nasza emocjonalna inteligencja, 

pozwalająca odnaleźć sens życia, motywację do samodoskonalenia, prowadzonego także w 

oparciu o swoją pracę. Pracę, którą niełatwo wykonywać rzetelnie i tak perfekcyjnie, by 

wszyscy ci, którzy zależą od jej efektów, odczuwali, że są bezpieczni i w pełni 

usatysfakcjonowani. By mogli na przykład przebywając poza granicami kraju, zacząć chwalić 

się „naszą Policją”. Perfekcjonizm i rzetelność rzadko idą w parze z afirmowaniem 

anarchistycznej swobody, manifestującej się modą na niechlujstwo
184

, wyrzekanie się 

autorytetów oraz na bylejakość – w miejsce stylu życia „z klasą”, który usilnie dąży do 

odnalezienia głębokiego sensu cennej ludzkiej egzystencji. Życie i służenie „z klasą” – tak, 

jak nakazuje to „tradycja munduru”. 
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 Por. S. Milgram, Obedience to Authority, Harper&Row, Nowy Jork 1974. 
183

 R. Scruton, Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, Zysk i S-ka, Poznań 2010. 
184

 Niechlujstwo – zaniechanie porządku i czystości, brud, zaniedbanie, bałagan. Zob. Uniwersalny słownik 

języka polskiego, S. Dubisz (red.), PWN, Warszawa 2008.  
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4. Kultura organizacyjna, wybudowana jako szczególna tradycja, jest podobnie jak 

kultura bezpieczeństwa częścią kultury w pełnym znaczeniu tego słowa
185

, a więc zjawiska 

będącego materialnym i pozamaterialnym, utrwalonym dorobkiem człowieka. Mocna kultura 

organizacyjna, jej wysoki poziom dla określonej grupy ludzi, na przykład funkcjonariuszy 

Policji, spełnia zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, przynależności oraz przewidywalności, 

tak wewnątrz zespołu, jak również jako jego oferta zewnętrzna, związana z zaszczytem i 

efektami służby. Zauważmy, że gdy zespoły funkcjonariuszy pełnią swe policyjne, służebne 

czynności z oddaniem i rzetelnością, stają się źródłem efektu transmisji spełnienia 

analogicznych potrzeb bezpieczeństwa i przynależności wśród członków społeczności 

wchodzącej w interakcję z aparatem policyjnym. Niedbałe zachowania, etyczne aberracje
186

 

w łonie Policji powodują dysfunkcjonalność nie tylko w niej samej, lecz także i w 

społeczeństwie. Może to powodować poczucie braku autentycznej przynależności i pełnej 

partycypacji społecznej u osób obsługiwanych przez wadliwą administrację bezpieczeństwa 

publicznego. Zagrożenie, jego poczucie, powstaje tutaj z tytułu niskiej przewidywalności 

zachowań profesjonalistów w przypadkach wyjałowionej kultury organizacyjnej zespołów 

policyjnych funkcjonariuszy. Autor z premedytacją używa słowa „wyjałowionej” (nie zaś 

niskiej), gdyż nasze tradycje posiadają (a przynajmniej dysponowały) wspaniałymi i bogatymi 

zasobami kultury etycznej, pochodnej kultury honoru, która kiedyś z wyższych, rycerskich 

warstw przeniknęła etos pracy wszystkich grup społecznych. Działo się tak i w czasach 

„trudnych”, mimo istnienia pewnych trendów próbujących przeciwdziałać ukazanemu 

transferowi szlachetnej tradycji munduru. Przykładem tego był etos określony jako 

„rycerskość”, przenikający do potężnego ruchu skautowego wraz z całym jego Prawem i 

afirmacją rzetelności
187

. Tradycja ta ma swoją analogię w dalekowschodniej kulturze honoru. 

Przykładem jest najgenialniejsza rewolucja w dziejach ludzkości, jaką była Reforma Meiji 

                                                           
185

 R. Scruton, op. cit., s. 15. 
186

 Aberracja (łac. ab – „od” i errare – „błądzić”, także aberratio – „zabłąkanie się”, „zbłądzenie”) – 

nieprawidłowość, odchylenie, zboczenie, np. od normalnego stanu, zachowania, przyjętych norm postępowania, 

sposobu myślenia czy też działania jakiegoś urządzenia. Odstępstwo od normy lub zasady. Por. L. Drabik, E. 

Sobol (red.), op. cit., t. 1, s. 1. 
187

 Skauting (ang. scouting) – ruch społeczny i pedagogiczny, sformalizowany później w szeregu organizacji 

młodzieżowych w wielu krajach, który został zapoczątkowany na przełomie XIX i XX w. w Anglii przez 

Roberta Baden-Powella i Ernesta Thompsona Setona w USA. W Polsce jego prekursorem był Andrzej Mał-

kowski, uważany za twórcę harcerstwa – polskiej odmiany skautingu. Zasadami ruchu skautowego są 

podstawowe wierzenia i prawa, których należy przestrzegać dążąc do celu. Stanowią one kodeks postępowania, 

który wyróżnia wszystkich uczestników ruchu. Skauting oparty jest na trzech ogólnych zasadach, które repre-

zentują jego podstawowe prawa i wierzenia. Są to: „obowiązek wobec Boga”, „obowiązek wobec bliźnich” i 

„obowiązek wobec samego siebie”. Zob. R. BadenPowell, Skauting dla chłopców, Przegląd Powszechny, 

Warszawa 1990. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Norma
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_spo%C5%82eczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pedagogika
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ernest_Thompson_Seton
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Ma%C5%82kowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Ma%C5%82kowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skauting#Obowi.C4.85zek_wobec_Boga
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(1868 r.), w której przeważał konsensus i samurajskie samopoświęcenie na rzecz wspólnego 

dobra i prymat wyższych wartości nad egoizmem. Była to zmiana rewolucyjna 

przeprowadzona w duchu yin-yang, gdzie wspierają się ciągłość i zmiana
188

. 

Socjologiczne spojrzenie na etykę grup dyspozycyjnych, zwłaszcza w obszarze zawodów 

zaufania społecznego, a takimi winny być właściwie – choćby w dużej części – wszystkie 

poważnie traktowane profesje, na czele z zawodem policjanta, każe nam wobec powyższych 

grup oczekiwać poszukiwania odpowiedniego socjologicznego paradygmatu. Takiego 

paradygmatu, który byłby najwłaściwszy dla uzyskania spodziewanych efektów w zakresie 

skuteczności i wysokiego poziomu zaufania, a co za tym idzie – także wysokiego poczucia 

bezpieczeństwa obywateli powierzających swe sprawy aparatowi Policji. Należy zatem 

szukać paradygmatu, który będzie przeciwdziałał, narastającym dzisiaj i wspomnianym tu, 

negatywnym zjawiskom. Na pewno na ten moment (będący czasem pookrągłostołowej 

transformacji i czasem ekonomicznego kryzysu) byłoby korzystne zakończenie flirtu ze 

społecznymi paradygmatami o charakterze konfliktowym, gdzie przeważała koncepcja, że 

„walka przeciwieństw jest źródłem postępu”
189

. Dlatego nie od rzeczy byłoby w tym miejscu 

przypomnienie sobie podstawowych założeń społecznego paradygmatu Mertona
190

, mającego 

wyrazisty i nazwijmy to – niezwykle konsekwentny charakter. Współdziałanie i holizm biorą 

u Mertona górę nad rywalizacją i atomizacją społeczną. W paradygmacie społecznym 

Mertona służenie to zaszczyt, przejaw mądrości i siły, a nie upodlenia – jak sugerowali 

zwolennicy konfliktowych teorii społecznych, którzy wynieśli mechanicznie i dość 

prymitywnie pojmowaną równość ponad niezawodną ideę braterstwa, z którą koegzystuje 

idea służby i naturalnej hierarchii. 

Do wybranych socjologicznych wątków jeszcze powrócimy, natomiast obecnie, od 

ważkich funkcji i roli kultury organizacyjnej, przejdźmy do osoby samego funkcjonariusza.  

                                                           
188

 Yin i yang – dwie przeciwstawne siły, dwa przeciwstawne, ale i współzależne elementy. Yang jest nazwą 

mającą oddać element jasny, męski, suchy, a także niebo. Yin oznacza to, co ciemne, słabe, wilgotne, żeńskie, 

miękkie oraz ziemię. Doskonała harmonia we wszechświecie, a także w stosunkach międzyludzkich i w każdym 

człowieku z osobna, opiera się na równowadze tych pierwiastków; co do Reformy Meiji i roli jaką odegrały w 

niej Rody Wojskowe. Por. J. Piwowarski, Samurajska tradycja w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Riešenie 

krizových situácií v špecifickom prostredí, wydanie pokonferencyjne, Uniwersytet w Żylinie, Żylina 2011. 
189

 Por. R. Dahrendorf, Reflections on the Revolutions in Europe, Transaction, Piseataway (NJ, USA) 2004. 
190

 R. K. Merton, Social Theory and Social Structure, Free, Nowy Jork 1986; R. K. Merton, P. Sztompka (red.), 

On Social Structure and Science, The University of Chicago, Chicago-Londyn 1996. Stosunkowo bliskie i 

dobrze ilustrujące rolę kultury organizacyjnej podejście określone przez „model kolektywnego wysiłku” – CEM 

(Collectiv Effort Model) można znaleźć w: S. Karan, K. Williams, Social loafing. A meta-analytic review and 

theoretical integration, „Journal of Personality and Social Psychology”, 1993, nr 65 (4), s. 681–706; The effects 

of group cohesiveness on social loafing and social compensation, „Group Dynamics”, 1997, nr 1 (2), s. 156–

168. Por. D. R. Forsyth, Group Dynamics, Wadsworth, Belmont (CA, USA) 1998. 
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Funkcjonariusz administracji bezpieczeństwa publicznego to – jak pamiętamy – nie tylko 

profesjonalista. Cały czas pozostawiajmy w polu widzenia jak najwięcej elementów 

wspólnych dla administracji i porządku oraz dla zarządzania bezpieczeństwem i 

charakterystycznym w tej dziedzinie poszukiwaniem efektywności oraz kreatywności –jako 

czynników podniesienia poziomu jakości życia obywateli. Dobry policjant to także amator, w 

rozumieniu dalekim od pejoratywnego określenia – „amator” – co w języku włoskich 

sportowców brzmi dosadnie – diletanti.  

Prawdziwy amator to osoba będąca typem pasjonata. Profesjonalista wysokiej klasy 

rodzi się jako efekt przeistaczania się dobrego amatora w zawodowca. Do podstawowych 

kompetencji amatora (pasjonata) należą silne motywacje wynikające z ukierunkowania jego 

pasji, z dynamicznego, ale zarazem uporządkowanego, życia oraz ze świadomie i jasno 

zdefiniowanej na własny użytek moralnej postawy. Inaczej mówiąc, dobry amator to 

„materiał ludzki” odpowiedni do tego, by stać się znakomitym profesjonalistą. 

Profesjonalistą, któremu nie brak pasji i nieustannego dążenia do perfekcjonizmu i 

skuteczności, powiązanych z konsekwentnym poszukiwaniem sensu życia. Prawdziwy amator 

poszukuje bowiem w swej egzystencji także i samorealizacji poprzez wykonaną pracę. Bez 

posiadania fundamentu emocjonalnie zaangażowanej postawy, nie dość, że nie jest się w 

stanie być dobrym amatorem, to tym bardziej daleko jest takiej osobie do osiągnięcia 

możliwości bycia dobrym profesjonalistą.
191

. 

Jeśli chodzi o administrację bezpieczeństwa publicznego, to osoba pełniąca w niej rolę 

funkcjonariusza potrzebuje typowych, perfekcjonistycznych dla tej służby nawyków i 

umiejętności, wiedzy teoretycznej oraz zdobywanych z zaangażowaniem doświadczeń. 

Dodatkowym elementem kompetencji policjanta będą tu określone predyspozycje. Są one 

jednak niewątpliwie w dużej mierze funkcją motywacji i postaw opartych o potrzebę 

budowania wysokiej samooceny przez osobę aspirującą do pełnienia służby w Policji. W 

kolejnym rozdziale przyjrzymy się roli, jaką ma pełnić funkcjonariusz w służbie oglądanej 

poprzez pryzmat koncepcji idealnej biurokracji. Koncepcja ta jest dla nas przydatna do 

zrozumienia podstaw współczesnej administracji, obecnej także w resorcie spraw 

wewnętrznych. Ideę idealnej biurokracji stworzył na początku XX wieku wybitny niemiecki 

socjolog, Max Weber. Pamiętajmy jednak, że jest to zabieg zgodny z naszym wstępnym 
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 Amator – pasjonat, miłośnik (czegoś), wielbiciel (np. idei), entuzjasta; uwaga: należy odróżnić amatorstwo od 

„amatorszczyzny”. Por. L. Drabik, E. Sobol (red.), op. cit., s. 13. 
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„protologicznym” założeniem sięgania do samego Centrum, do źródeł powstania określonych 

zjawisk, dokładnie tak, jak radzili nam Platon i Weaver. 



MODUŁ PROBLEMOWY 6: 

1. Wymień trendy administracyjno-zarządcze i wskaż różnice między nimi. 

2. Wymień trzy postacie bytu wskazane przez R. Ingardena.  

3. Zdefiniuj imperatyw kategoryczny. 

4. Na czym polegała Reforma Meiji i wskaż jaki miała ona związek z wewnętrznym oraz 

zewnętrznym wymiarem bezpieczeństwa państwa? 

5. Wskaż podstawowe założenia funkcjonalnego paradygmatu społecznego R. Mertona oraz 

ich związek z kulturą bezpieczeństwa. 
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ROZDZIAŁ 6  
 

Koncepcja idealnej biurokracji według Maxa Webera i co na to Robert Merton 

 

Przypomnijmy, iż założyliśmy, że będziemy poszukiwać nowej energii tam, gdzie jest 

ona na swój sposób najświeższa – u jej źródeł. Rozważamy tu rolę etyki w organizacji i 

działaniach podejmowanych przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji. Powiemy także o jakości życia, a także o tym, czy moralność „opłaca się”. 

Dążymy zatem do ukazania, jak etyka wpływa na poziom naszego bezpieczeństwa w 

dzisiejszym skomplikowanym świecie, porządkowanym przez rzetelne administrowanie. 

Chcąc te elementy zbadać i jasno ukazać, sięgamy często do starszych „źródłowych” 

koncepcji. Czynimy tak, gdyż uznaliśmy, iż są one sprawdzone i na swój sposób ciągle 

świeże, w tym rozumieniu, że są pozbawione wielu naleciałości, mogących usuwać w cień 

podstawowe założone cele. Owe „stare źródła” są obdarzone bezcenną „energią początku”. 

Niesie ona często niezafałszowany i wyrazisty sens określonych idei, wraz z podejmowanymi 

w ich duchu podstawowymi, a więc najważniejszymi z punktu widzenia owych idei, 

działaniami. 

Jedną z takich „źródłowych” koncepcji jest dla administracji systemami bezpieczeństwa 

koncepcja określana jako idealna biurokracja, której twórcą jest Max Weber, żyjący na 

przełomie XIX i XX w. Jakkolwiek mówi się dzisiaj o odchodzeniu od mechanistycznego 

podejścia do administracji typu weberowskiego, to trend ten jest zrozumiały dzisiaj – gdy 

biurokracja i biurokratyzacja codziennego życia osiągnęły niejednokrotnie apogeum przesady 

i absurdu, kojarząc się pejoratywnie. Dzieje się tak z braku posłuszeństwa dla niezmiennie 

aktualnych rad mędrców, rad dotyczących umiaru i harmonii.  

Należy jednak bezwzględnie założyć, że porządek i właściwe dokumentowanie 

wydarzeń, precyzyjna analiza określonych spraw (planów działania, procesów, zdarzeń, 

projektów, kontroli, prognoz, efektów działań, porównań danych etc.), umiejętność dokonania 

syntezy i wyciągnięcia potrzebnych wniosków stanowią nieodzowne elementy skutecznej 

administracji bezpieczeństwem publicznym. 

Sięgnięcie zatem do idei Webera, który podczas swego życia zawsze dostrzegał rolę etyki 

we współczesnym świecie, będzie użytecznym motywem wejścia w krainę rzetelności, której 

koncepcję zbudował uznany mistrz socjologii. Przypomnijmy, że nauką, która służy 

badaniom mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa oraz odkrywaniu reguł zmian 
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społecznych. Jak mówi Jan Szczepański, socjologia poszukuje praw zjawisk zachodzących 

między ludźmi, zajmuje się badaniem struktur, czyli wzajemnego przyporządkowania sobie 

ludzi w zbiorowościach
192

. Socjologia jest także nauką niezwykle pomocną w rozwiązywaniu 

problemów coraz liczniejszych i coraz bardziej zróżnicowanych zbiorowości ludzkich.  

Powinniśmy zdawać sobie w naszych rozważaniach sprawę z tego, iż okres, w którym 

działał Weber charakteryzował się ogromnym wzrostem znaczenia pozytywizmu i niesionej 

przezeń afirmacji rozumu ludzkiego. Jest to istotne, by zrozumieć, że istnienie tak zwanego 

ducha czasu powoduje, iż w określonym przedziale historycznym pojawiają się koncepcje 

najbardziej potrzebne dla tej właśnie epoki.  

Pozytywizm zapewne zbyt pochopnie zepchnął na bok Prawo Natury i mistykę, próbując 

nawet zaprzeczyć możliwości ich istnienia. Ten pozytywistyczny nurt po pewnym czasie 

swego oddziaływania w znacznym stopniu obniżył w wielu ludziach poziom empatii i to, co 

obecnie nazywamy inteligencją emocjonalną. Niemniej jednak, tak bardzo potrzebne 

możliwości racjonalnego działania w badaniach naukowych są obecnie nie do pominięcia. 

Służą one także w codziennym życiu do szacowania prostych proporcji określonych 

elementów w danych zjawiskach, na przykład do celów planowania, a wreszcie do osądu 

ludzkich czynów. Możliwości te dopominały się w czasach Webera o znacznie pełniejsze ich 

wykorzystanie. W wielu sprawach od połowy XIX wieku udało się uniknąć uruchamiania 

błędnych spekulacji człowieka. W tym czasie bowiem nasz gatunek niestety zdążył w 

znacznej mierze utracić ten rodzaj specyficznego kontaktu z sacrum, jakim dysponowali 

dawniej członkowie różnych kultur, a w szczególności tak zwani Oświeceni
193

. Zmiany 

cywilizacyjne nie tylko osłabiły intuicyjne możliwości człowieka, ale zmieniły się także w 

znacznym stopniu demograficzne uwarunkowania ludzkiej egzystencji. W VI i V w. p.n.e., 

okresie zdumiewająco płodnym, jeśli chodzi o pojawianie się wybitnych postaci i ich 

filozoficzno-religijnych idei
194

,
 
takich jak Śakyamuni i buddyzm, Konfucjusz z jego nauką 

społeczną, Lao Tse i taoizm, ludność Ziemi nie przekroczyła jeszcze liczby 100 milionów 

istnień.  

Ziemska populacja w XIX wieku to już miliard istnień ludzkich, a koniec trzeciej 

dekady XX wieku podwoił tę liczbę. Liczba ludności na świecie sięga obecnie siedmiu 

miliardów. Zjawiska, jakie pojawiają się w tak licznej populacji, potrzebują w wielu 
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 Zob. J. Szczepański, Socjologia. Rozwój problematyki i metod, PWN, Warszawa 1961. 
193

 Zob. M. Kudelska, Upaniszady, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004, ISBN 83-23319-12-X. 
194

 Zob. H. Wells, Historia świata, Ossolineum, Wrocław 1980, ISBN 83-04004-82-8; A. Tokarczyk, Hinduizm, 

KAW, Warszawa 1986, s. 86–87. 
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dziedzinach konkretnych i racjonalnych rozwiązań, także administracyjno-zarządczych, 

niekiedy o znacznym stopniu komplikacji. Potrzebuje ich również sama administracja 

systemami bezpieczeństwa, pełniąca coraz bardziej kluczową rolę w tak licznej cywilizacji. 

„Badania socjologiczne w wielu społecznościach wskazują, że obywatele oczekują od 

państwa coraz szerszego wachlarza usług publicznych na coraz wyższym poziomie” 
195

. 

Oczekiwania te są nie mniejsze, jeśli chodzi o Policję. Należy bowiem zauważyć, że 

„specyficzne cechy administracji związane [są z tym], że służenie dobru ogółu łączy się 

zwykle z trwałością działania oraz z zauważaniem potrzeb otaczającej administrację 

rzeczywistości”
196

. Chodzi także o te fragmenty rzeczywistości, w które ingeruje, zgodnie ze 

swoją misją, Policja. 

Dzisiaj widzimy, że proste, racjonalne, kartezjańskie rozwiązania codziennych 

problemów nie są dla człowieka wystarczające na użytek prób kompleksowego badania 

rzeczywistości. Niemniej postępując za wskazówkami wybranych autorytetów, sięgając do 

holistycznej interpretacji sprawdzonych koncepcji, próbujmy ich sobie nie przeciwstawiać, 

lecz traktować je w duchu filozofii yin-yang – jako elementy wzajemnie się uzupełniające. 

Wracając do Maxa Webera, który wkroczył na arenę dziejów administracji, można 

śmiało stwierdzić, iż dokonał w jej rozwoju pozytywnego (pozytywistycznego) 

przewartościowania, bardzo potrzebnego w tym czasie, w którym nastąpił właśnie ów 

przełomowy proces metamorfozy administracji. Administrację bowiem, aż do początków XIX 

wieku, cechowała specyficzna, daleko posunięta „personalizacja” rządzenia – urzędnik 

odpowiadał za swoje działania jedynie przed królem lub ministrem. Ponadto, urzędnicy na 

ogół łączyli pełnienie funkcji publicznych z wykonywaniem całkiem innych profesji, co w 

czasach dzisiejszych byłoby niemożliwe albo nawet wysoce naganne. Stosunkowo częstą 

niestety praktyką było nabywanie przez określone osoby urzędów, a patronaż
197

 i nepotyzm
198

 

były dość powszechnymi zjawiskami towarzyszącymi mechanizmom zatrudniania. Kryterium 

merytoryczne w istniejącym podówczas sposobie rekrutowania urzędników, który trudno 

nawet nazwać systemem, miało niestety znaczenie drugorzędne.  
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Źródeł transformacji administracji państwa absolutnego poszukiwać należy w zaistnieniu 

rozwoju doktryn liberalnych, stanowiących w swoim czasie przeciwwagę dla absolutyzmu. 

Liberalni myśliciele wskazywali na potrzebę ograniczenia ingerencji państwa w życie 

obywateli oraz podkreślali konieczność zmniejszenia zakresu aktywności struktur 

państwowych, co w oczywisty sposób przekładało się bezpośrednio na postulat ograniczenia 

wpływu administracji na kształt życia publicznego. 

Dalszym istotnym elementem dla koncepcji przedstawicieli klasycznych doktryn 

liberalnych stało się oparcie postulatu ograniczenia ingerencji państwa na normie prawa, 

będącej gwarancją poszanowania podstawowych praw ludzkiej jednostki. W doktrynie 

liberalnej norma prawa miała za zadanie chronić obywatela – dzięki związaniu administracji 

publicznej ustawą – przed ewentualną samowolą władzy i jej przedstawicieli – 

funkcjonariuszy administracji
199

. Dlatego też nie sposób pominąć dorobku Maxa Webera, 

który swoje naukowe zainteresowania koncentrował między innymi na zjawisku władzy, 

mającej możliwość decydowania o egzystencji tych, którzy władzy podlegają.  

W kontekście naszych rozważań dotyczących administracji, która jest zarówno istotnym 

elementem całej sfery publicznej jak i administrowania systemami bezpieczeństwa, poglądy 

zawarte w Etyce protestanckiej a duch kapitalizmu Webera, zawierają trudny do przecenienia 

wkład w zrozumienie potrzeby autentycznego udziału etyki w procesach administracyjno-

zarządczych. Ma to służyć ratowaniu tej sfery osobowości funkcjonariuszy od kapitulacji 

przed przyziemnym pragmatyzmem, który jest co prawda skuteczny, ale niestety późniejsze 

efekty skuteczności pozbawionej moralnej głębi – okazują się bardzo krótkotrwałe. 

Weber jako polityk i filozof był osobą kontrowersyjną, z występującym silnym 

nacjonalizmem. Cechowała go tendencja do deprecjonowania niektórych wyznań, takich jak 

judaizm czy katolicyzm, w sumie można powiedzieć, iż charakteryzował się postawą 

antypluralistyczną. Przejawiało się to także w mechanicystyczno-pozytywistycznym opisie 

rzeczywistości, stosowanym przez prezentowanego tu socjologa. Natomiast, jak już to 

powiedzieliśmy, Max Weber był niejako ojcem kopernikańskiego przełomu w 

„klinicznym” wręcz sposobie kształtowania administracji poprzez jej sztandarowy 

instrument, jakim jest biurokracja. 

Był Weber – jak pamiętamy – twórcą koncepcji idealnej biurokracji. Biurokracji mogącej 

opierać się na szczególnych zasadach – całkowicie wyodrębnionej, profesjonalnej służby 

cywilnej. Kandydaci do służby tej mieli być rekrutowani i mianowani w oparciu o 
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kompetencje zawodowe, jednocześnie powinni zachowywać całkowitą polityczną 

neutralność. Służba ta miała, zgodnie z podówczas całkiem nową teorią, wykonywać swoje 

administracyjne zadania w sposób systematyczny, profesjonalny i ciągły. 

Geneza terminu „biurokracja” pochodzi z Francji. Wszedł on tam w użycie w XVIII 

wieku. Słowo biurokracja pochodzi od słów bureau (fr.) i kratos (gr.), oznaczających urząd i 

władzę – elementy charakterystyczne także dla instytucji Policji. Już w samej nazwie 

pośrednio zawiera się jedna z głównych cech tej instytucji – bezosobowość
200

. 

Chodziło bowiem podczas weberowskiej zmiany o to, iż to nie jednostka ma nadać 

znaczenie urzędowi i wypełnić go treścią. Przeciwnie, osobiste cechy urzędnika nie powinny 

w sposób istotny wpływać na zaburzenie sposobu pełnienia urzędu. Pamiętajmy z kolei, że 

biurokracja jest nadal jednym z podstawowych czynników wyznaczających stabilny sposób 

funkcjonowania współczesnej cywilizacji, o ile działa w sposób poprawny. Przypomnijmy 

tylko, iż w rozumieniu potocznym, biurokracja oznacza patologię organizacji, w 

szczególności oznacza „bezwład biurokratyczny”. Patologia ta spowodowana jest nadmiarem 

przepisów lub opieszałością urzędników.  

Jeśli chodzi o nauki polityczne, biurokrację rozpatruje się jako jeden z kluczowych 

składników instytucji państwa, trzon jego aparatu wykonawczego. Kształt jaki przyjmie on w 

konkretnych warunkach zależy od ustroju, jaki dane państwo posiada. Najprostsza typologia 

to albo państwo budowane „od góry”, gdzie celem jest skupienie maksimum władzy w rękach 

monarchy, albo państwo budowane „od dołu”, w którym celem jest zapewnienie skutecznej 

kontroli obywateli nad państwem. 

W dawnych okresach historii administracja i towarzysząca jej biurokracja podlegały 

arbitralnej woli władcy. Wyrażała się ona w edyktach, ukazach, reskryptach, orędziach czy 

dekretach osoby panującego. Obecnie zaś jest ona narzędziem ostatecznego uprawomocnienia 

decyzji określonego urzędnika. Państwa różnią się między sobą ze względu na istniejący w 

ich biurokratycznych systemach poziom arbitralności, przy czym podlegają też cyklicznie 

procesom decentralizacji
201

. 

Fenomen biurokracji wiązał się początkowo z biuralizmem, czyli oparciem systemu 

administracji na tworzeniu biur, w których pracowali urzędnicy. „Biurokracja” w rozumieniu 

funkcjonalnym to nic innego jak „rządy urzędników”.. Pojawienie się rozwiniętej biurokracji 

było wyróżniającą cechą nowoczesnej administracji.  
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Jednak przypomnijmy, że już w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku w 

Niemczech, a następnie szerzej, rozpowszechnił się negatywny odbiór biurokracji. 

Biurokracja, a ściślej – biurokratyzm to synonim wad administracji oraz dysfunkcji 

organizacyjnej. Pojawiły się częste skłonności do nadmiernego formalizowania pracy i 

stanowiska funkcjonariusza, łącznie z nieodwracalnie postępującym przerostem liczby 

personelu administracyjnego. Pojęcie biurokratyzmu stopniowo poczęło umacniać swoje 

głównie pejoratywne zabarwienie. Obecnie kojarzy się ono z prozaicznymi, aczkolwiek 

uciążliwymi dla społeczeństwa wadami administracji
202

, która jednak potrzebuje sprawnego 

dokumentowania faktów, a tym samym optymalnej formy biurokracji. 

Biurokratyczne aberracje dotykały, i nadal zresztą dotykają, nie tylko aparatu 

urzędniczego państwa, ale także, samorządu terytorialnego, bądź tak istotnych instytucji 

gospodarczych, jak na przykład banki. Istnienie biurokratyzmu utrudnia sprawne 

funkcjonowanie państw, zmniejsza też efektywność innych struktur organizacyjnych i może 

doprowadzić do stanu, gdy nie mogą już one osiągać wyznaczonych im celów
203

. Jest to 

szczególnie niekorzystne dla mobilności i efektywności Policji.  

Zasady biurokracji ustanowiły hierarchiczny typ organizacji, opierającej się na służbowej 

zależności pomiędzy zwierzchnikami a podwładnymi. Jest to również tradycyjną i widoczną 

cechą instytucji Policji. Cechą odróżniającą nowoczesną biurokrację od jej form 

anachronicznych stało się pobieranie przez urzędniczy personel stałego wynagrodzenia. Przy 

obsadzie stanowisk zaczęto kierować się przede wszystkim kryterium kwalifikacji, co 

powodowało powierzanie urzędów także osobom niekoniecznie, jak dawniej, należącym do 

warstw uprzywilejowanych. Pozwalało to jednocześnie władcom umocnić swoją pozycję 

wobec arystokracji
204

. 

Na marginesie można tutaj powiedzieć, że Daleki Wschód wyprzedził znacznie Europę, 

jeśli chodzi o ideę egzaminów kompetencyjnych wśród kandydatów do objęcia urzędu. 

Konfucjańskie egzaminy dla kandydatów na funkcjonariuszy państwowych stosowane były 

powszechnie w Cesarstwie Chińskim od 1313 roku. Zjawisko to zapoczątkowane zostało w 

Cesarstwie już w około 600 lat po śmierci Konfucjusza (I w. n.e.), znacznie szerzej już od 

czasów dynastii Sui (lata 581–618), a oparte na konfucjańskiej doktrynie trwało 
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nieprzerwanie do 1905 roku. Dalekowschodnie „wyprzedzenie” można zatem oszacować na – 

bagatela – około dwa tysiące lat w stosunku do czasu pojawienia się idei Webera. 

W koncepcji badań socjologicznych, inspirowanych przez poszukiwanie typu idealnego 

urzędu, będącego ideą Maxa Webera, określenie idealna biurokracja odnosi się do 

szczególnej formy organizacji działań administracyjnych człowieka, które cechują poniższe 

charakterystyczne założenia. 

1. Formalne uregulowanie czynności i zachowań urzędowych, powodujące w efekcie 

wspomnianą bezosobowość, właściwy profesjonalny ogląd i dystans do prowadzonych 

obiektywnie spraw. Funkcjonariusze są zatem związani zestawem abstrakcyjnych reguł, a ich 

osobiste cechy, zostając „na boku”, pozbawione są możliwości wpływu na standardowe 

procedury charakterystyczne dla określonego, sprofesjonalizowanego typu biurokracji. 

2. Hierarchiczna organizacja i będące jej skutkiem relacje i zależności: w dół płyną 

polecenia, w górę zaś – raporty o realizacji; wszystkie kontakty urzędowe są 

dokumentowane. Do gromadzenia dokumentów służą specjalne archiwa, które są potężną 

„pamięcią”, jaką w ten sposób uzyskuje organizacja. 

3. Racjonalność działań i związany z nią optymalny dobór środków – pod kątem 

założonych efektów stanowiących cele organizacji. Jednocześnie organizacja zajmuje się 

stosowaniem analizy kosztów i nakładów pracy. 

4. Merytokratyzm to istotny weberowski element, oznaczający zależność kariery w 

biurokracji od – potwierdzonych formalnie dyplomami i konkretnymi wynikami w pracy – 

kompetencji funkcjonariusza. Pełnienie urzędu jest wyłącznym zajęciem funkcjonariusza i 

źródłem jego dochodów; środki pracy niezbędne do pełnienia służby są własnością 

organizacji, a nie urzędującego funkcjonariusza. 

Max Weber uważał, iż cywilizacja ludzka zmierza ku racjonalności, a przejawem 

racjonalnego porządku jest rozpowszechnianie się stosowania biurokracji. Racjonalność miała 

osiągać w czasach Webera swe apogeum w nastawionym na zysk przedsiębiorstwie 

kapitalistycznym, a także w służbie publicznej. Wszystko powinno być wymierne i 

zobiektywizowane – zarówno główny cel organizacji, czyli stworzenie przez przedsiębiorcę 

miejsc pracy dla mniej przedsiębiorczych członków społeczeństwa oraz zapewnienie im 

zarobków poprzez wypracowanie zysku, jak i środki do realizacji owego zysku, czyli nakłady, 
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które należy ponosić w związku niezbędnością czynników produkcji
205

. Weber nazwał taki 

stan rzeczy „racjonalnością formalną”.  

Pomimo iż Policja jest instytucją publiczną, a jej zadaniem nie jest osiąganie zysku 

ekonomicznego, to pewne rodzaje metod optymalizacyjnych, pozwalających prywatnemu 

przedsiębiorcy na dużą mobilność działania, mogą stanowić wzorce strategii postępowania, 

przyjmowane w naukach o bezpieczeństwie. Nie chodzi tu głównie o podejście finansowo-

ekonomiczne, lecz przede wszystkim o prakseologiczny punkt widzenia. Mówimy o strategii 

skuteczności, zwłaszcza w zaskakujących i nietypowych sytuacjach oraz zdarzeniach, 

ten punkt widzenia musi brać pod uwagę dynamikę działań i mobilność decyzji oraz 

podejmowanych czynności policyjnych – w stylu odbiegającym od standardowego rytmu 

pracy administracji publicznej. Ta ostatnia bowiem charakteryzuje się pewną inercją. 

Policjant to funkcjonariusz, który powinien w swoich działaniach być kreatywny i 

dynamiczny, zbliżając się niekiedy w swym postępowaniu do mobilności przedsiębiorcy, z 

całkowitym jednak wyłączeniem elementów, które byłyby prywatą. 

Jeśli chodzi o działania państwa, to są one skierowane na cele, które nie są ani wymierne, 

ani zobiektywizowane, choć nakłady, jakie należy ponosić na ich realizację w warunkach 

gospodarki rynkowej, mają wartość wymierną. Oznacza to w praktyce, że cele organizacji 

trzeba wciąż na nowo przedefiniowywać, a treść owych definicji jest wyznaczana przez dobór 

środków, stosownych do określonych celów. Ten rodzaj racjonalności Max Weber nazwał 

substancjalną
206

. 

Na przełomie wieków XIX i XX Weber sformułował typ idealnej biurokracji jako 

zjawiska charakteryzującego się daleko idącą neutralnością. Rozwinięta biurokracja była 

niezbędna w owym czasie i łączyła się ona z problematyką skutecznego egzekwowania 

władzy. Weber wyróżnił trzy typy władzy: charyzmatyczną, tradycjonalistyczną i legalną.  

1. Władza charyzmatyczna opiera się na specyficznej, rzadkiej cesze – charyzmie. 

Charyzma jest to zespół szczególnych cech przywódczych jednostki, która, posługując się 

posiadaną władzą, dobiera sobie podległych pracowników, skupiając ich wokół siebie 

poprzez wpływ wywierany na otoczenie. Ten rodzaj władzy wiąże się z predyspozycjami 

potwierdzonymi w realiach i dodatkowym wysiłkiem samodoskonalenia. 
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2. Władza tradycjonalistyczna. Jej podstawą jest przekonanie, iż status społeczny jest 

dziedziczonym filarem władzy, inaczej mówiąc – istotnym elementem jest tu ciągłość pewnej 

tradycji. Dzisiaj ten element pozostaje obecny w wymiarze funkcjonowania tradycyjnej 

rodziny, natomiast urzędy i godności, jak wiadomo, nie podlegają dziedziczeniu. 

3. Władza legalna, inaczej zwana racjonalną. Związany jest z wyborem lub 

mianowaniem, których podstawą są prawnie określone procedury. Ciekawe, że po latach 

stosowania koncepcji weberowskich okazało się, iż władza reprezentowana przez 

kierowników, menadżerów czy oficerów służby mundurowej powinna być bardziej 

komplementarna niż zakłada to model biurokratyczny. Mówi się dzisiaj, myśląc o skutecznym 

zarządzaniu, o koncepcji przywódcy. Jest to próba ratowania „dziecka wylanego z kąpielą”. 

Przywódca to osoba, która reprezentuje typ władzy charyzmatycznej, ale zarówno w 

tradycyjnym, jak i w nowoczesnym ujęciu. Władza przywódcy (czy też dowódcy) wynika z 

jego miejsca w hierarchii, które powinien osiągnąć poprzez wysokie i wszechstronne 

kompetencje psychologiczne, moralne i profesjonalne. Oczywiście zgodnie z obecnymi 

regułami, służba publiczna z jednej strony potrzebuje przywódców w sensie profesjonalno-

charakterologicznym, z drugiej strony – muszą być oni umocowani na swych stanowiskach 

jednoznacznie i pewnie, w sposób, jaki Weber określił jako „władza legalna”. 

Ten ostatni typ umocowania władzy opiera się na pięciu założeniach: 

1. Istnieje możliwość stanowienia przepisu prawnego, któremu powinni się 

podporządkować członkowie danej organizacji. 

2. System prawa składa się ze spójnego zbioru abstrakcyjnych reguł, na podstawie 

których rozstrzygane są konkretne sprawy. 

3. Osoba, która sprawuje władzę, jest podporządkowana porządkowi prawnemu, który 

jest w swej istocie bezosobowy. Porządek ten określa sposób działania 

funkcjonariusza sprawującego władzę. 

4. Osoba, która podporządkowuje się władzy, czyni to z tej przyczyny, że jest członkiem 

organizacji, z którą się w pełni identyfikuje. 

5. Członkowie organizacji, podporządkowując się osobie sprawującej władzę 

(funkcjonariuszowi piastującemu urząd), w istocie podporządkowują się 

bezosobowemu, powszechnie zaakceptowanemu i legalnemu porządkowi 

prawnemu
207

. 
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Idealny model biurokratyczny Weber oparł na prawnie określonych kompetencjach, a 

zwłaszcza na rozgraniczeniu uprawnień i obowiązków – określeniu uprawnień władczych w 

sferze wewnętrznej, stosowaniu środków przymusu oraz warunków uprawnionego ich użycia, 

hierarchii i wynikającej z niej dyspozycyjności podwładnych, na oddzieleniu urzędników od 

własności środków administrowania, oddzieleniu stanowisk służbowych od interesów 

osobistych, zakazie podejmowania przez urzędników innej, dodatkowej pracy, obowiązku 

posiadania przez urzędników odpowiednich kwalifikacji, nakazie dokumentowania 

działalności urzędowej oraz na bezosobowym stylu pracy urzędnika. Wszystkie te elementy 

nadal są istotne dla prawidłowego przebiegu służby w Policji, która nota bene nie obywa się 

bez biur i dobrze zorganizowanej biurokracji. Oby tylko ta ostatnia była rzeczywiście 

właściwie i perfekcyjnie zorganizowana.  

Z idei władzy legalnej (mającej charakter ściśle racjonalny) Weber wyprowadził 

podstawowe zasady biurokracji idealnej. Opisał je Reinhard Bendix, gdy kreślił intelektualny 

portret postaci Maxa Webera
208

.  

Zasada 1. Stałość, od czasów Webera polega na tym, że czynności urzędowe, których 

zakres mieści się przepisach prawa, są wykonywane jako permanentna aktywność urzędu, 

który jest wyspecjalizowanym w tym celu podmiotem. Ponadto funkcjonariusze określonej 

instytucji, spełniający powyższe obowiązki, czynią to w sposób profesjonalny. Znaczy to, iż 

czynności przez nich wykonywane są dla nich zarówno stałym, jak też i zasadniczym 

zajęciem (wykluczone jako praca dodatkowa), co ma powodować rzetelność oraz 

terminowość załatwiania pojawiających się spraw. 

Zasada 2. Kompetencja. Zakres nakładanych zadań oraz posiadanych uprawnień i 

kompetencji ma być przejrzyście określony i niezmienny. Precyzyjne określenie zarówno 

zakresu, jak też warunków i uprawnień do wykonywania poleceń, czy stosowania 

określonych środków przymusu. Funkcjonariusze mogą dysponować powyższymi 

uprawnieniami jedynie w trybie formalnym, to znaczy w wyniku wydania stosownych aktów 

prawnych. W efekcie system zapobiega nieprawidłowościom w aplikacjach określonych 

metod czy narzędzi oraz niewłaściwemu wykonywaniu usług przez instytucję. 

Zasada 3. Hierarchiczność. Organizacja biurokratyczna została przez Webera oparta na 

zasadzie hierarchiczności, co służyć ma sprawnemu i legalnemu działaniu funkcjonariuszy. 
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 Zob. R. Bendix, Max Weber. An Intellectual…, op. cit.; por. R. Bendix, Max Weber – portret uczonego, 
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Urzędnicy niższego szczebla podlegają zatem urzędnikom stojącym w hierarchii szczebel 

wyżej, mającym uprawnienia do wydawania podwładnym poleceń, do kontrolowania ich i 

regulowania trybu pracy podległych im funkcjonariuszy. Jednocześnie podwładni posiadają 

prawo do złożenia odwołania od decyzji swych bezpośrednich przełożonych do wyższych od 

nich rangą w omawianej hierarchii funkcjonariuszy. System ten eliminuje zaistnienie w 

organizacji ewentualnych błędów i pomyłek, będących skutkami mogących pojawić się 

niedopatrzeń, nieuwagi, niedostatków kompetencji, pychy czy zbyt skromnego zasobu 

praktycznych doświadczeń.  

Zasada 4. Rozdział funkcjonariuszy od własności. Funkcjonariusze obejmujący 

określone stanowiska w biurokratycznej organizacji, jednocześnie reprezentując suwerena 

(państwo), sami nie są właścicielami środków biurokracji (administracji). Ich praca jest w 

określony sposób systematycznie wynagradzana. 

Zasada 5. Rozdział służby i prywatności. Stanowiska służbowe i związane z nimi 

postępowanie zostały dzięki Weberowi całkowicie odseparowane od włączania ich w obszar 

prywatnych spraw i interesów funkcjonariuszy. Organizacja biurokratyczna powinna 

zapewniać, iż jej członkowie wykonują swe powinności w sposób w pełni zobiektywizowany 

i optymalny, tak iż obiektywizm i bezstronność idą w parze z całkowitym wyeliminowaniem 

prywaty, zaistniałym w dominującym tu kontekście poszanowania zasobów instytucji.  

Zasada 6. Kwalifikacje formalne. Są one podstawą do zatrudnienia i dalszego awansu w 

hierarchii instytucji. Składają się na nie: wykształcenie, umiejętności oraz doświadczenia, 

które należy precyzyjnie określać dla poszczególnych stanowisk pracy w organizacji. System 

rekrutacji i jego kryteria powinny w efekcie powodować, że osoby zatrudniane będą 

realizowały swoje zadania w perfekcyjny sposób. Nominacja i awanse (oraz odpowiadające 

im wynagrodzenie) powinny być regulowane w organizacji przejrzystymi i precyzyjnymi 

przepisami, przy czym istotnym czynnikiem systemu płacowego i awansów jest staż pracy, 

funkcją którego jest wzrost potencjału doświadczeń i wiedzy zaabsorbowanej w – 

koniecznych do podnoszenia kwalifikacji funkcjonariuszy – szkoleniach. Są to czynniki 

służące podnoszeniu skuteczności instytucji. 

Zasada 7. Dokumentowanie. Czynności funkcjonariusza opierają się na precyzyjnym 

prowadzeniu dokumentacji i dokumentowaniu elementów, które poza trybem urzędowym 

temu nie podlegają. Chodzi na przykład także o rozmowy (bezpośrednie i telefoniczne). Służy 

to zapewnieniu możliwości weryfikacji poprawności w czynnościach mających na celu 

właściwe i sprawne załatwienie zaistniałych u obywateli problemów. Jednocześnie 
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standardowy system dokumentowania, w tym jednolity rzeczowy wykaz akt, umożliwia, w 

przypadku konieczności zastąpienia brakującego funkcjonariusza, wprowadzenie na jego 

stanowisko zastępcy o ekwiwalentnych kompetencjach formalnych, nawet w przypadku 

mniejszych niż poprzednik doświadczeniach praktycznych potrzebnych w określonej 

komórce organizacji. 

Zasada 8. Depersonalizacja czyli bezosobowość. Władza, a ściślej – uprawnienia 

funkcjonariusza wynikają ze sprawowanego przezeń urzędu. Uprawnienia te określają 

stosowne i przejrzyste, czyli jednoznaczne, przepisy. Niezbędne jest tu jednak teoretyczne 

założenie, iż stosowany system prawa jest systemem idealnym.  

Na marginesie widać dodatkowo, jak kompetencje formalne legislatywy
209

 oraz 

emocjonalne umocnienie jej członków w etycznych podstawach działania, ważą na powadze 

urzędu oraz zaufaniu obywateli do systemu prawa. To legislatywa bowiem decyduje o tym, 

jak wysoka jest jakość stanowionego prawa, na którym potem oprze się biurokracja, także ta, 

która jest częścią policyjnych systemów bezpieczeństwa. 

Max Weber bardzo mocno akcentował potrzebę profesjonalizacji w służbie publicznej. 

Szczególnie ważne jest, by najwyższej klasy profesjonalizm cechował zwłaszcza osoby 

zajmujące stanowiska kierownicze. Biurokracja miała być racjonalnym narzędziem logicznie 

funkcjonującej władzy, skutecznie służącej rozwojowi społecznemu, a co za tym idzie – 

podnoszeniu jakości życia obywateli. 

Podsumowując, weberowska koncepcja biurokracji była: bezosobowa, racjonalna, 

wyspecjalizowana, uniwersalna i zorientowana na skuteczne wykonywanie powierzonych jej 

zadań. System weberowski był potrzebą historycznej chwili i eliminował, przynajmniej w 

sensie teoretycznym, arbitralność i wysoce nieokreśloną uznaniowość dawnego, 

przestarzałego aparatu urzędniczego. 

Należy podkreślić, że dzieło Maxa Webera wywarło znaczący wpływ na kształtowanie 

się współczesnych kultur prawnych i politycznych – w szczególności na sposób traktowania 

urzędowych powinności umocowanych prawem i oddzielenie sfery prywatności od sfery 

publicznej, jako standardów charakterystycznych dla właściwie funkcjonującego modelu 

nowożytnego państwa prawa
210

. Oczywiście mechanicystyczna racjonalność weberowskiej 
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 Legislatywa (z łaciny legis latio – „ustanowienie prawa”) – organ władzy ustawodawczej. Nazwa nadawana z 

reguły parlamentowi. Termin związany z podziałem władz. Zadaniem legislacji jest stanowienie prawa, w 

przeciwieństwie do egzekutywy. Zob. L. Drabik, E. Sobol (red.), op. cit., t. 1, s. 344. 
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 J. Szreniawski, Rys historyczny nauki administracji, [w:] Nauka administracji – wybrane zagadnienia, J. 

Łętowski, S. Strachowski, J. Szreniawski, A. Wróbel (red.), UMCS, Lublin 1993, s. 64. 
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formy administracji była optymalna dla historycznego momentu jej wprowadzania. Po 

dokonaniu pozytywistycznego przełomu i ustanowieniu weberowskiej idei standardem, z 

upływem czasu okazało się jednak, iż człowiek może się do pewnego stopnia nauczyć udawać 

maszynę, ale nie jest to zbyt korzystna opcja. Wręcz jest to ślepa uliczka. Zautomatyzowanie 

procedur, jako pozytywna manifestacja samodyscypliny i profesjonalizmu, są bardzo ważne, 

ale to jeszcze o wiele za mało, jeśli chodzi o wysiłki niezbędne dla zaistnienia w pracy 

człowieka autentycznego procesu samodoskonalenia. A proces taki nie powinien być obcy 

także funkcjonariuszowi Policji. 

Pamiętamy, że co prawda idee mają konsekwencje – jak twierdził Weaver, lecz pomimo 

dokonania przez Webera kopernikańskiego przewrotu w administracji, jego idealny typ 

biurokracji był propozycją koniecznej zmiany, niestety jeszcze dalekiej od wysublimowanych 

idei postulowanych przez Prawo Naturalne.  

Pedantyczna racjonalność Webera, pomimo swego nieocenionego pozytywnego wpływu 

na administrację, nie ustrzegła rozwijającej się biurokracji od ułomności, które dostrzegł inny 

wielce zasłużony socjolog, Robert Merton
211

. Niezależnie od Mertona, sam Weber również, 

zdaniem Autora, dostrzegał możliwość problemu odhumanizowania w skonstruowanym przez 

siebie fenomenie – idealnym typie biurokracji. Czas zatem oddać głos innemu guru socjologii 

– Robertowi Mertonowi
212

. Czytelnik winien być bezstronny i wziąć pod uwagę argumenty 

obu socjologów i zgodnie z naszym założeniem, holistycznie je skompilować (zamiast 

mechanicznego przeciwstawiania). Przypomnijmy też, iż rozważania dotyczące administracji 

i biurokracji podejmowane są tutaj na użytek policjanta. Działa on bowiem w zespołach 

funkcjonariuszy i w strukturach ministerstwa. Osiąganie porządku i egzekwowanie prawa 

byłoby zapewne niewykonalne w wymiarze publicznym bez udziału administracji.  

Wróćmy do poglądów Mertona, krytyka biurokratycznych dysfunkcji. Tych dysfunkcji w 

szczególności powinna wystrzegać się instytucja Policji. Najlepszym sprzymierzeńcem do 

tego celu jest wysoka kultura etyczna. 

Do dysfunkcji biurokracji, zdaniem Mertona, należą: 

1. Wyuczona bezradność – polegająca na tym, iż funkcjonujące poprawnie rutynowe 

umiejętności zawodzą w nietypowych czy odmiennych warunkach. Widać to między innymi 
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 Robert King Merton (1910–2003) – amerykański socjolog, zalicza się do przedstawicieli funkcjonalizmu, 

wprowadził do socjologii szereg pojęć, takich jak: eufunkcja i dysfunkcja, funkcje jawne i ukryte, względne 

upośledzenie. Znaczną uwagę poświęcił systemowi normatywnemu w grupie społecznej, dokonując jedno-

cześnie szerokiej typologii grup społecznych i metod adaptacji. Zajmował się także socjologią nauki i 

metodologią. 
212

 R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 2002, s. 258–2611. 
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w sytuacjach, gdy dawni, nawet wysoko eksponowani kierownicy urzędów, próbują, często 

bez powodzenia, swoich sił w przedsiębiorczości, z mylnym przeświadczeniem o wysokim 

potencjale posiadanej mocy sprawczej. 

2. Skrzywienie zawodowe – powodujące, nawet całkiem bezwiedne, odejście od 

postawy określanej jako bezstronność, która jest cechą tak bardzo potrzebną w zawodach 

zaufania społecznego. Na przykład fakt dysponowania specjalistyczną wiedzą sprawia, że ten 

to właśnie obszar błędnie uznawany jest przez danego funkcjonariusza za istotniejszy niż 

inne. 

3. Psychoza zawodowa – funkcjonariusze, popadając w rutynę zawodową, rozwijają w 

sobie pewne negatywne skłonności, polegające na uprzedzeniach czy nawet na antypatiach. 

Przykładem może tu być tzw. „efekt Lucyfera”, zwany także „efektem Zimbardo”
213

. 

Zjawisko to wiąże się z niebezpieczną metamorfozą charakteru funkcjonariuszy, opartą na 

nieproporcjonalnie gorliwym „wczuwaniu” się w represyjne aspekty pełnionej przez siebie 

roli. 

4. Zamiana (mylenie) identyfikacji celów i środków. Środki, a wśród nich niektóre 

uprawnienia urzędnika i nawyki formalizowania, stają się celem samym w sobie. Odwraca to 

uwagę od głównego celu biurokracji, jakim jest służenie społeczeństwu. Pomyłka ta 

absolutnie nie służy powiększaniu dobra wspólnego i podnoszeniu jakości życia obywateli. 

5. Wybujały konformizm – będący niczym innym, jak tylko pożałowania godną 

skłonnością do uległości, na przykład wobec nieetycznych przełożonych. Powyższe zjawisko 

jest wyrazem tego, co nazywamy utratą moralnego kręgosłupa
214

. Znajduje ono z czasem 

odzwierciedlenie w niekorzystnych efektach somatycznych występujących u nieuczciwych 

funkcjonariuszy. 

6. Na pewno szeroko znane opinie Parkinsona (tak zwane Prawo Parkinsona) należy 

także zaliczyć do pobrzmiewających donośnie głosów, które krytykują liczne zagrożenia 

płynące z absurdów, jakie potrafią pojawić się w ramach funkcjonowania biurokracji
215

. 

Należy tu dodać ostrzeżenie, że niestety istnieje także tendencja u nieetycznych decydentów 

do celowego generowania takich absurdów – dla uzyskania dodatkowych, nieuzasadnionych i 

łatwych korzyści. 
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Jork 2007. 
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 Por. B. Szacka, op. cit., s. 212–214. 
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Chcemy zastanawiać się dalej nad kluczowymi elementami tematyki, zawierającymi się 

w intencji Autora tego podręcznika, czyli etyką i filozofią bezpieczeństwa. Mając zamiar to 

czynić zgodnie z nakreślonymi na wstępie intencjami docierania do świeżej energii z 

potrzebnych nam szczególnych źródeł, dysponujących tak zwaną energią początku, warto 

oczyścić się z rutynowych naleciałości administracji, dzięki odbyciu dłuższej wizyty w 

salonie socjologa.  

Byliśmy już w komnacie zwierzeń myśliciela, gdzie gospodarzem był głównie Weaver, w 

kuchni psychologa, gdzie mistrzami byli między innymi Jung, Maslow czy Bandura, czas 

wejść głębiej – do salonu socjologa, dokąd wprowadził nas, jak pamiętamy, Max Weber, a w 

tym momencie gospodarzem jest znany, pochodzący z Filadelfii badacz – Robert Merton 

senior. 

Robimy tak dlatego, żeby podczas budowania naszego własnego procesu 

samodoskonalenia, uformowanego jako Droga Wojownika
216

, dzisiaj będąca drogą 

policjanta, uniknąć najboleśniejszej pomyłki. Jest nią ślepa uliczka, jaką stanowi 

traktowanie procedury jako elementu stojącego na najwyższym piedestale, któremu 

służy człowiek. To pomyłka – procedura bowiem jest środkiem, nie zaś celem. 

 To procedura jest dla człowieka, a nie człowiek dla procedury. Niestety nie możemy 

powiedzieć „nieliczni”, o tych, którzy żyją i działają, tkwiąc nierzadko po uszy w tym 

błędzie. Prawdziwym celem jest samorealizacja jednostek i łączące się z nią dobro wspólne 

ogółu. Nie jest to żaden frazes, gdyż ci, którzy osiągają korzyści kosztem innych, w dalszej 

konsekwencji tracą, tracą także ich dzieci – na skutek obniżenia się potencjału dobra 

wspólnego. 

Dlatego próbując trzymać się drogowskazu, na którym napisano „do dobra własnego 

przez dobro wspólne”, przyjrzyjmy się funkcjonalnemu paradygmatowi społecznemu
217

 

Mertona. Czemu akurat Autor wybrał ten paradygmat? Bo jest on konsensusowy. Bo dobro 

wspólne zawiązuje się i rozwija tam, gdzie Hobbes milczy. Bo dobro wspólne tam wzrasta 

bogaciej, gdzie brak jest szaleństwa światopoglądu afirmującego teorię konfliktu, uważanego 
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 Droga – nawiązanie do koncepcji Drogi Życia, która na Dalekim Wschodzie – na przykład w Japonii jako 

idea dō – może oznaczać samodoskonalenie na jednej z wielu perfekcjonistycznych dróg (droga wojownika, 

droga kupca, droga cesarza, droga urzędnika). Związana jest z pełnym oddaniem swej pracy i dążeniem do 

samorealizacji poprzez styl życia, postawę filozoficzną (w Indiach: darśana – sanskr.), pełnym oddaniem się 

swojej pasji – tożsamej z profesją. 
217

 Paradygmat – pojęcie to oznacza światopogląd bądź zespół przekonań; paradygmat naukowy to szeroko 

uznane osiągnięcia naukowe, określone jako teoria naukowa ustanawiająca modelowe rozwiązania w określonej 

dziedzinie nauki, tu – w socjologii. Zob. Encyklopedia PWN w trzech tomach, t. 2, B. Kaczorowski (red.), PWN, 

Warszawa 2006, s. 657; por. książka twórcy teorii paradygmatów – Thomasa Kuhna, The Structure of Scientific 

Revolutions, The University of Chicago, Chicago-Londyn 1962. 
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za motor „postępu”, w zadziwiający sposób zmutowany z paradygmatem liberalnym. 

Skrajnym efektem takiej „mutacji” może się stać „społeczeństwo roszczeniowo-

rywalizacyjno-nienawistne”. 

Klimat paradygmatu Mertona może wnieść elementarny wkład w zawodową „filozofię”, 

a w szczególności w etykę funkcjonariuszy administracji bezpieczeństwa publicznego, 

ponieważ nie spadają oni do pełnienia swych funkcji na spadochronach nie wiadomo skąd, 

czy wręcz – znikąd. Są to osoby wywodzące się z naszego społeczeństwa, któremu teraz 

służą. Świadomość tego faktu i jego dobrze przemyślane konsekwencje powinny być 

motorem wielu refleksji policjanta. 

Dla jednego funkcjonariusza tak zwanym „wynikiem” (obiegowe pojęcie związane z 

efektywnością pracy) jest ukaranie jak największej liczby osób – a najłatwiej się karze „nie-

bandytów”, gdyż „bandyci” są znacznie lepiej niż porządni ludzie wyszkoleni w kluczeniu 

między paragrafami. Dla innego zaś funkcjonariusza tamten pierwszy umniejsza jedynie 

dobro wspólne, gdyż stanowi w organizmie społecznym typowy element dysfunkcjonalny. 

Należy bowiem za prawdziwy wynik uznawać dokonania, w efekcie których następuje realna 

tendencja do wzrostu potencjału dobra wspólnego. Może się do tego przyczynić autentyczne 

działanie, powodujące zmniejszenie się liczby przestępstw, wykroczeń i innych 

nieprawidłowości, przy jednoczesnym udrażnianiu postępowań służących załatwianiu 

rozlicznych ludzkich spraw i aktywizowaniu autentycznej pomocniczości funkcjonariuszy 

(nawet wtedy, gdy reprezentują oni organy kontrolne)
218

. 

Paradygmat Mertonowski zalicza się do najstarszego nurtu teorii socjologicznych, 

wywiedzionych z rozważań Emila Durkheima, Augusta Comte’a i Herberta Spencera. Jest to 

rodzaj filozofii organicystycznej (filozofia organiczna), znanej na świecie już co najmniej od 

czasów Konfucjusza i Arystotelesa, traktującej społeczeństwo i wszechświat jako jeden żywy 

organizm. 

1. Pierwsze założenie Mertona mówi o tym, że społeczeństwo jest związkiem złożonym 

z elementów (jednostek). Związek ten jest czymś więcej niż prosta suma jego składowych 

elementów. Podobnie jest, gdy tworzy się związek chemiczny, na przykład wodoru i tlenu, 

czego wynikiem jest powstawanie wody. Ta nowa substancja (czy w innym przypadku – inna 

jakość) jest całkiem odmienna niż każdy z jej początkowych składników. Taki związek to nie 

jest to samo, co na przykład mieszanina piasku i ryżu. 
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 R. K. Merton, Teoria…, op. cit. 
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2. Drugie założenie omawianego paradygmatu mówi o istnieniu powiązań pomiędzy 

elementami społeczeństwa (całości społecznej tworzącej system), zgodnie z następującymi 

zasadami: 

2.1. Każdy element systemu społecznego, będący na przykład jego podsystemem, 

jest powiązany z innym elementem bądź grupą elementów – poprzez powiązania: 

a) natury poziomej (np. podsystem edukacyjny – podsystem ekonomiczny); 

b) natury pionowej (np. stereotyp solidnego Niemca); 

c) natury dwojakiej – poziomej i pionowej.  

2.2. Dany element lub podsystem „współprzyczynia się” do pomyślności innego 

elementu bądź grupy innych elementów lub też całego systemu społecznego jako całości. 

Możliwe jest też, iż istnieje taki element, który nie „współprzyczynia się” albo nawet działa 

(czy wpływa) negatywnie na inny element systemu społecznego, bądź na podsystem doń 

należący, albo na całość systemu społecznego – wtedy element ten określany jest jako 

dysfunkcjonalny. 

3. Założenie trzecie mówi, że każdy system społeczny zmierza do realizacji powiązań 

funkcjonalnych. Oznacza to, że dąży on do optymalnego stanu, w którym każdy podsystem 

społeczeństwa działa funkcjonalnie – na tym polega równowaga funkcjonalna, czyli stan 

konsensusu. 

Merton uważał, że istnieją określone warunki, które należy spełnić, aby system społeczny 

mógł osiągnąć powyższy, pożądany stan. Należy nadmienić, że warunki te zostały przez 

Mertona zaczerpnięte z dorobku naukowego Bronisława Malinowskiego
219

. Wszystkie z 

owych dziewięciu warunków potrzebują współcześnie jakiegoś udziału służebnej roli 

administracji. Oby ta ostatnia zawsze była podsystemem funkcjonalnym. 

3.1. Warunek pierwszy. Dbałość o reprodukcję, powodująca fizyczne istnienie 

społeczeństwa dzielącego się na: 

a) kategorię wstępującą, będącą w wieku przedprodukcyjnym; 

b) kategorię wieku produkcyjnego (utrzymującą pozostałe kategorie populacji); 

c) kategorię wieku poprodukcyjnego. Różne czynniki, w tym czynnik wieloaspektowo 

rozumianego bezpieczeństwa, decydują o poziomie owej dbałości – czy reprodukcja ma 
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 Bronisław Malinowski (1884 – 1942 ) – polski antropolog społeczny i ekonomiczny, podróżnik, a także 

etnolog, religioznawca i socjolog. Stworzył on podstawy teorii funkcjonalistycznej oraz tzw. brytyjskiej 

antropologii społecznej. Wprowadził nowy styl pracy terenowej: długotrwałe i głębokie, poprzez realizowanie 

osobistego uczestnictwa, zetknięcie z badaną społecznością. Jego praca Zwyczaj i zbrodnia w społeczności 

dzikich ma duże znaczenie dla socjologii i antropologii prawa. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1884
http://pl.wikipedia.org/wiki/1942
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antropologia_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Funkcjonalizm_(antropologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwyczaj_i_zbrodnia_w_spo%C5%82eczno%C5%9Bci_dzikich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwyczaj_i_zbrodnia_w_spo%C5%82eczno%C5%9Bci_dzikich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjologia_prawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antropologia_prawa
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charakter zawężony (rodziny „2 + 1”), prosty („2 + 2”) czy też rozszerzony („2 + więcej 

dzieci niż dwoje”). 

3.2. Warunek drugi. Podział pracy i specjalizacja, z czego wypływa udoskonalanie 

kunsztu i towarzyszący właściwemu podziałowi pracy wzrost wydajności, czy wzrost 

skuteczności w wypełnianiu podejmowanych zadań (osiągania celów), przy jednoczesnym 

umacnianiu autentycznej więzi społecznej. 

3.3. Warunek trzeci. Dobra komunikacja i wymiana informacji. Rola tego warunku, 

w dobie społeczeństwa informacyjnego i postępującej globalizacji, jest bezsprzeczna, a jego 

znaczenie cechuje utrzymujący się wzrost. 

3.4. Warunek czwarty. Transparentność (i donośne artykułowanie) głównego celu 

społeczeństwa i odbierania przez to społeczeństwo siebie jako pewnej całości. Owa 

wyrazistość wspólnoty powinna zmierzać do dostrzeżenia przez ogół jednostek faktu 

egzystowania organizmu społecznego i uświadomienia sobie istnienia związanych z tym 

obowiązków i zadań, wykraczających poza egoistyczną wizję swej odrębnej egzystencji. 

3.5. Warunek piąty. Istnienie określonego „jądra ideowego” – katalogu 

podzielanych przez cały organizm społeczny poglądów, dotyczących spraw (interesów) 

nadrzędnych dla całego systemu społecznego, na przykład – tożsamość kulturowa czy 

właściwy system edukacyjno-wychowawczy. 

3.6. Warunek szósty. Istnienie określonych norm zachowania, dostosowanych do 

konkretnych sytuacji. Normy te mają swe źródła w: 

a) systemach religijno-filozoficznych; 

b) moralności; 

c) obyczaju i tradycji; 

d) systemach prawnych.  

Można uznać, iż są to normy nakazu bądź afirmacji. 

3.7. Warunek siódmy. Istnienie norm zachowania, dotyczących funkcjonariuszy 

publicznych, skłaniających do panowania nad stanem emocjonalnym i jego okazywaniem. 

Jeśli na przykład konieczna jest krytyka – należy krytykować negatywne mechanizmy, 

pokazywać i neutralizować istniejące problemy, starając się przy tym nie uprzedzać 

bezpośrednio do osób, które generują kłopoty. Ta ostania rzecz jest nie lada wyzwaniem, lecz 

jako dobrze rozwinięta umiejętność – trudna jest do przecenienia. Nawet gdy podejmowana 

jest walka, należy mentalnie walczyć z zaistniałym problemem – a nie z ludźmi. To podejście 

pozwala na uniknięcie wielu błędów, których można w późniejszym czasie żałować. 
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Należy raz jeszcze podkreślić, iż wyżej opisany sposób działania nie należy do łatwych, 

gdyż do nabycia umiejętności w tym zakresie nie wystarczy wiedza teoretyczna, niepoparta 

właściwym treningiem oraz mocno umotywowaną introspekcją. 

3.8. Warunek ósmy. Funkcjonowanie instytucji socjalizujących, czyli 

wychowawczo-edukacyjnych. Należą do nich: rodzina, szkoła oraz literatura i media. 

3.9. Warunek dziewiąty. Istnienie instytucji o charakterze represyjnym, mających 

środki prawne oraz fizyczne do stosowania sankcji wobec jednostek dysfunkcjonalnych, 

naruszających normy społeczne. 

4. Założenie czwarte. Mówi ono, że system społeczny, który funkcjonuje właściwie, ma 

możliwości samoregulacyjne. Może on zrywać połączenia o charakterze dysfunkcjonalnym, 

dysponuje także możliwościami na wypadek utraty pewnych podsystemów, powodującymi 

powstawanie instytucji alternatywnych, na przykład o charakterze tajnym, bądź dzieje się tak, 

że sprawne podsystemy przejmują zadania podsystemów, które zanikły bądź z jakichś 

powodów uległy dezintegracji. 

Stan konsensusu jest stanem naturalnym. Zarówno on, jak i inne pożądane stany, 

takie jak wolność czy bezpieczeństwo, będące zarówno w sensie indywidualnym jak i 

społecznym niezwykle istotnymi wartościami, nie są nam dane nieodwołalnie, raz na 

zawsze. Należy do nich dążyć, a nawet – gdy będzie taka potrzeba – o nie walczyć.  

Powyższy paradygmat, wraz z komentarzem, naprawdę warto przemyśleć i pod jego 

kątem ustanawiać wszystkie dziewięć warunków jego zaistnienia w konkretnych 

przedsięwzięciach. Ich aplikację należy porządkować, stosując przejrzysty i konsekwentny 

oraz dynamiczny, a zarazem stabilny organizacyjnie i etycznie system. System ten potrzebuje 

perfekcyjnej administracji, koniecznie takiej, która inkorporuje autentyczne postawy, mające 

swe źródło w przejrzystych zasadach moralno-etycznych. Zasadach, będących gwarancjami 

wysokiego poziomu kultury etycznej i jej pochodnej – bezpieczeństwa. Jak widzieliśmy, 

system ten nie obywa się także bez instytucji zajmujących się wychowaniem i kształceniem 

oraz instytucji porządkowo-represyjnych, zapobiegających w organizmie społecznym 

rozwojowi dysfunkcji. 

Paradygmatów społecznych zbudowano oczywiście więcej, ale życie ludzkie nie 

powinno być zakładnikiem na miarę doświadczalnego królika w chaotycznych i 

niekończących się poszukiwaniach, prowadzonych pod hasłem „wszędzie dobrze, gdzie nas 

nie ma”.  
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Minimum wspólnych poglądów i postaw danego społeczeństwa, zogniskowane na 

konsensusowo obranym i powszechnie akceptowanym celu, daje szanse na osiągniecie stanu, 

który celowi temu jest bliski. Teorie konfliktowego kreowania rzeczywistości wykluczają 

możliwość sformułowania powyższego zdania, są niejako jego zaprzeczeniem. W tym 

miejscu przywódcy polityczni i duchowi stają przed wyborem. Pytanie – jaki wybór jest 

najgorszy? Właściwa odpowiedź brzmi najprawdopodobniej tak, że najgorsze jest 

niedokonanie wyboru – wybór będący tak zwaną „bezdecyzją”. Pytanie drugie – czego nasze 

społeczeństwo potrzebuje obecnie bardziej – konsensusu czy konfliktu? Trzecie pytanie – 

gdzie, w tak postawionej problematyce, jest miejsce Policji? I czy policjant jest zdolny poza 

„trwaniem” aktywnie swą właściwą pozycję zajmować, tak aby wpływała ona na instytucję 

Policji, czyniąc ją podsystemem funkcjonalnym? Rola administracji bezpieczeństwem 

publicznym jest bowiem jednym z kluczowych elementów dla utrzymania mentalnego ładu i 

porządku, niezbędnych dla rozwoju i wysokiego poziomu bezpieczeństwa jednostek oraz 

całych społeczeństw. Jest błędną hipotezą, że można spełnić właściwie funkcje administracji 

szeroko rozumianymi systemami bezpieczeństwa i podołać jej zadaniom poprzez 

udoskonalanie przepisów, przy zbędności rzekomego anachronizmu, jakim jest moralność, a 

także takiego pojęcia jak „bycie szlachetnym”. Powiedzmy to nawet mocniej – jest to 

hipoteza wysoce szkodliwa. 

Dostrzegamy to, lecz nierzadko brniemy jeszcze dalej, gdy budujemy obłudę „kodeksów 

etycznych ad hoc”, edukując armię coraz to bardziej zręcznych hipokrytów. Są oni w 

wysokim stopniu „uodpornieni” na wystąpienie poczucia autentycznej empatii, „uleczeni” od 

pogłębionego rozumowania, zgodnego z odczuwaniem i realnym stosowaniem na co dzień w 

swej pracy filozofii zgodnej z interesem organizmu społecznego. Tak budowana 

administracja, w budynkach, których zewnętrzna oprawa bywa często niezwykle imponująca, 

jest organizmem (podsystemem) dysfunkcjonalnym. System taki można przyrównać do 

pięknych, ciętych kwiatów, jakie nabywamy w kwiaciarni. Wiemy, czym różnią się one od 

niemniej pięknych kwiatów tego samego gatunku, które jednak pielęgnujemy w ziemi, dbając 

szczególnie o ich korzenie. Podstawowa różnica to czasokres ich trwania – cięte nie 

przetrwają tygodnia, ukorzenione mogą nas cieszyć latami.  

Istotne znaczenie ma fakt, iż obecnie administracja, także ta dotycząca systemów 

bezpieczeństwa, jako swoista awangarda współczesnego cywilizacyjnego porządku, 
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transferuje
220

 mocno na postawy i związane z nimi rodzaje zachowań ludzi i podsystemów 

będących zewnętrznymi w stosunku do podsystemów biurokratycznych. Humanitarność i 

perfekcjonizm, czy hipokryzja i marazm, w częstych interakcjach, jakie zachodzą pomiędzy 

obywatelami a administracją, siłą transferu są przenoszone do całego systemu społecznego i 

do poszczególnych jego elementów. Mówiliśmy już o tym, że o wiele szybsze i rozleglejsze 

(a więc bardziej spektakularne efekty) przynosi „droga zła”. Wystarczy – dla przykładu – 

depcząc Prawo Naturalne, otworzyć kolejną puszkę Pandory i zalegalizować prawo 

inspirujące, już na poziomie rodziny, wylęgarnię konfidentów – dzieci donoszących na 

swoich rodziców o tym, że ośmielają się je w zdecydowany sposób napomnieć. To co prawda 

przykład z ogródka legislatywy, lecz rozważmy w tym miejscu, w jaki sposób duch 

administracji, czy jak kto woli – styl jej prowadzenia, wpływa na kondycję 

społeczeństwa i postawy poszczególnych, składających się na to społeczeństwo jednostek. 

Także przywódców. Tak zamyka się sprzężenie zwrotne pomiędzy organizmem społecznym a 

niezwykle istotnymi dla tego organizmu podsystemami, jakie stanowią różne organizacje, w 

tym także zespoły funkcjonariuszy Policji. 

Co do stosowania lub niestosowania filozofii organizmu społecznego przez przywódców 

i członków różnych typów i szczebli administracji, na przykład „były premier Singapuru Lee 

Kuon Yew ujął to w następujący sposób: »Podstawowa różnica pomiędzy zachodnią a 

wschodnioazjatycką koncepcją społeczeństwa i rządu polega na tym, że społeczeństwa 

Wschodu są przekonane, iż jednostka istnieje w kontekście swojej rodziny«”
221

. 

Autor niniejszego podręcznika, jako zwolennik organicystycznej filozofii społecznej, jest 

przekonany o tym, że administracja – jako istotny podsystem społeczeństwa – jest także 

pośrednio (ale adekwatnie do swojej pozycji) elementem wpływającym na utrzymanie lub 

osłabienie wartości rodzinnych (i płynących z nich szerokich pożytków społecznych). 

Ponadto zdrowa kultura organizacyjno-etyczna instytucji może prowadzić do zaistnienia 

zjawiska „zawodowej rodziny” i profesjonalnie, i etycznie zhierarchizowanej „policyjnej 

rodziny”. 

Jeden z prominentnych funkcjonariuszy administracji rządowej Singapuru, profesor 

Kishore Mahbubani, zajmujący się filozofią i polityką społeczną (były wieloletni 

funkcjonariusz ministerstwa spraw zagranicznych), niedawno powiedział tak: „Od 1960 roku 
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 Transfer umiejętności może dawać zarówno pozytywny efekt, przyspieszając proces nauki, jak i negatywny – 

utrudniając zmianę przyzwyczajeń i odruchów, potrzebną do nabycia nowej umiejętności, bądź nawet – 

powodując nabycie określonych, dysfunkcjonalnych społecznie, zachowań. 
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(…) liczba ludności Stanów Zjednoczonych wzrosła o 41%. W tym samym czasie liczba 

przestępstw z użyciem przemocy wzrosła o 560%, liczba dzieci pozamałżeńskich o 419%, 

liczba rozwodów o 400%, liczba dzieci wychowywanych przez samotną matkę lub ojca o 

300% i liczba samobójstw wśród nieletnich o 200%, a ponadto o 80 punktów obniżyły się 

wyniki testów kompetencji szkolnej”
222

. Mahbubani stwierdził, nie bez podstaw, że 

najwyższy czas, aby Zachód zaprzestał pouczania Azji. Inaczej mówiąc, najwyższy już czas, 

byśmy za Zachodzie, również w szeregach Policji, budowali coraz solidniejszą kulturę 

etyczną. 

Pytanie, czy przytoczone powyżej elementy mają jakikolwiek związek z etyką 

administracji, jako elementem filozofii bezpieczeństwa, wydaje się – po argumentacji 

Mertona i określeniu wstępnych zasad naszych na ten temat rozważań – pytaniem 

retorycznym. „Poziom etyczny kadr administracji publicznej jest ściśle związany z prawną i 

moralną kulturą całego społeczeństwa”
223

, co oznacza, mówiąc wprost, iż „obraz etyczny 

funkcjonariuszy publicznych jest pochodną etycznego obrazu społeczeństwa”
224

. To 

elementy – członkowie społeczeństwa – zależnie od afirmowanej przez jego elity, przez 

system edukacji i przez media, spójnej filozofii życia, tożsamości i kultury organizacyjnej – 

zasilą struktury organizacyjne. Struktury organizacyjne będą z kolei w sposób 

funkcjonalny lub dysfunkcjonalny wpływać na wzory i na poziom kultury etycznej, 

organizacyjnej oraz na poziom jakości życia w społeczeństwie. Tak wygląda owo koło 

organizacyjno-etyczne. Zawiera się w kole tym, i coraz wyraźniej zaznacza swą rolę, 

podsystem administracji bezpieczeństwem publicznym.  

  Istnieje ogromna potrzeba świeżych idei, pozwalających na budowanie 

duchowej wspólnoty i w tym także kontekście współcześnie bardzo istotnym elementem jest 

problematyka kadr w systemach administracyjno-zarządczych. Poszukiwanie innowacyjnych 

metod w tym obszarze dobrze jest opierać na powrocie do źródeł – tak, by nasze moralne 

Centrum pozostało dla nas niesplamione konsumpcjonistycznym sosem codziennych iluzji. 

To poważne wyzwanie, jak doprowadzić do właściwych wyborów i działań w myśl haseł: 

udogodnienia – tak, rozpasanie – nie; do dobra własnego – poprzez współprzyczynianie się 
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 B. Kurdycka, Elementy infrastruktury etycznej w życiu publicznym, [w:] B. Kudrycka, M. Dębicki, Etyczne 

administrowanie. Wyzwanie dla samorządu terytorialnego, Monicipium, Warszawa 2000, ISBN 83-86691-50-6, 

s. 45; podaję za: R. Raszewska-Skałecka, Płaszczyzny konfliktów moralno-etycznych w administracji publicznej, 

[w:] Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Wolters 

Kluwer, Warszawa 2010, s. 230. 
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dla dobra wspólnego. W związku z tym, jednym z ważnych zadań administracji jest należyta 

dbałość wykazywana przy doborze i zaspokajaniu aspiracji kadry funkcjonariuszy. 

Podsumowując ten rozdział należy zwrócić uwagę na fakt, iż etyka policjanta potrzebuje 

mocnego zakorzenienia w takich elementach organizmu (systemu) społecznego jak wysoki 

poziom wzorców etycznych przekazywanych w szkołach, które powinny mieć charakter 

wychowawczo-edukacyjny, nie zaś na odwrót. Przy zaniedbaniach w tym zakresie, 

wytworzenie etyki zawodowej przypomina rozpoczynanie budowy domu od stawiania 

elementów dachu i próby ich posadowienia jakimś „cudem” w powietrzu, podczas gdy nie ma 

fundamentu i nie stanęły jeszcze ściany. Łatwo jest zauważyć, iż jest to niewykonalne, ale nie 

każdy zdaje sobie z tego sprawę, iż często próbuje się usilnie, i to w kosztowny, bo będący 

jedynie marnotrawstwem, sposób, mrzonkę taką zrealizować.  

Zakładając jednak, że stan zaplecza odpowiadającego za socjalizację kolejnych pokoleń 

będzie poprawiany, należy zauważyć, w związku ze specyfiką zawodową, iż moralność 

przechodząca w istotne elementy etyki zawodowej będzie kultywowana i rozwijana w sposób 

zadowalający wtedy, gdy urzędy i organizacje dołączą do grona instytucji uczących się. 

Także w rozumieniu odtwarzania już posiadanych moralnych kompetencji i treningu 

posługiwania się zasadami etycznymi w miejscu pracy.  

Należy bezustannie podkreślać, że przekazywanie zasad teorii moralności w stylu 

„koncertu życzeń”, mówiącego, jaki ma być policjant, to lekcja hipokryzji, jeżeli jednocześnie 

realny trening umiejętności społecznych będzie zaniedbywany. „Koncert życzeń” stanowi 

kierunek wyraźnie przeciwny od oczekiwanego, natomiast wspomniany trening właściwych 

zachowań może stanowić wzmocnienie dobrych nawyków, wyuczonych w okresie szkolnej 

socjalizacji jednostek. Trening ten powinien być zintegrowany z ćwiczeniami szkoleniowymi 

codziennych czynności służbowych
225

. Wymaga jednak zastosowania na początku 

„centralnego zapłonu” (w postaci przykładu, a nie dekretu) także w formie wiarygodnych, 

multimedialnych materiałów szkoleniowych, z udziałem powszechnie uznanych autorytetów 

moralnych oraz fachowców – funkcjonariuszy z pierwszej linii. Powodem powyższej 

propozycji jest fakt, że przy tak dalece posuniętej „laicyzacji”, jaką mamy obecnie, ludzie 

najzwyczajniej w świecie krępują się mówić w języku potocznym o sprawach wzniosłych, 

pozostawiając owo wyzwanie katechetom. Niczego nie ujmując tym ostatnim, należy 

zauważyć, że jest to wielka ułomność o zasięgu ogólnospołecznym. Jest ona pozostałością 
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moralnych dewastacji okresu totalitaryzmu, obecnie wzmacnianych jeszcze niezwykle 

przyziemnym pragmatyzmem epoki konsumpcjonizmu. Istnieją jednak ludzie, którzy 

posiadają możliwości sprostania powyższemu wyzwaniu. Muszą to być jednak osoby 

autentycznie i niekontrowersyjne – inaczej mówiąc – ich życie i poglądy powinny dawać 

szansę wpisywania się w konsensus społeczny. Ludzie ci powinni być przy tym uduchowieni, 

ale dalecy od fanatyzmu religijnego.  

Należy jeszcze raz wyraźnie zaznaczyć, że obecnie, nawet gdy prowadzony jest trening 

umiejętności zawodowych, to nacisk kładzie się głównie na element skuteczności. Warto tego 

typu trening integrować z wiarygodnymi uzasadnieniami natury moralnej, które także są 

źródłem wieloaspektowych korzyści. Musi być jednak przyjęty daleki dystans od 

poszukiwania dróg do szybkiego, doraźnego zysku, o jaki dopomina się ekonomia i ciasna 

wyobraźnia. Teoretyczne przeszkody w tym zakresie na pewno są większe w 

przedsiębiorczości. W w służbie publicznej, jaką pełni policjant, są raczej niewielkie, co 

powinno brzmieć pocieszająco, gdyby nie fakt, że poziom identyfikacji własnych korzyści ze 

zwiększaniem potencjału dobra wspólnego wydaje się w naszym kraju pozostawiać jeszcze 

bardzo wiele do życzenia, podczas gdy globalizacja się rozpędza. 

W obecnym czasie, poszukując etycznego fundamentu między innymi dla podsystemów 

organizacyjnych, należy za Huntingtonem zauważyć, że podstawowa „moralność wyrosła ze 

wspólnoty”
226

, co oznaczałoby bardzo poważną możliwość brania pod uwagę równoważenia 

pozostałości wpływu idei Webera i Marksa efektami starannego i troskliwego kultywowania 

konsensusu, którego siłę sprawczą dostrzegł w swoich badaniach Merton. Na dodatek, mając 

na myśli Unię Europejską i całokształt procesów globalizacji, „uniwersalne zalecenia”, takie 

jak te, które pozostawił Malcolm Weaver, egzystują w bardzo zbliżonych formach we 

wszystkich kulturach
227

. Zdaniem Huntingtona, „koegzystencja kultur wymaga poszukiwania 

tego, co jest wspólne większości cywilizacji. W wielocywilizacyjnym świecie konstruktywna 

linia postępowania polega na odrzuceniu uniwersalizmu, zaakceptowaniu różnorodności 

[kultur] i poszukiwaniu cech wspólnych”
228

. Należy czynić to jednak z siłą, jaką na początek 

tego procesu czerpać można z wyraźnego poczucia własnej tożsamości. W kultywowaniu tej 

ostatniej ma swoją rolę także Policja, która powinna z tego samego źródła – źródła 

europejskiej tożsamości – czerpać również dla siebie organicystycznie pojmowaną motywację 

do wzmacniania etycznego jądra swego funkcjonowania. Jądro to wyrasta z praźródła etyki, 
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od której bardzo się oddaliliśmy. Zauważyli to, mając lepszy ogląd z dalszego dystansu, 

ludzie ze Wschodu. 

Prezydent Singapuru, Wee Kim Wee, przemawiając w tym samym czasie, gdy w Polsce 

akurat dojrzał czas Okrągłego Stołu, powiedział do swoich parlamentarzystów, ostrzegając i 

inspirując do powstrzymywania się przed moralnym upadkiem: „Tradycyjne azjatyckie 

pojęcie moralności, obowiązku i społeczeństwa, które w przeszłości pomagały nam 

przetrwać, ustępują miejsca zachodnim, indywidualistycznym i egoistycznym postawom. 

[Prezydent] stwierdził, że koniecznie należy ustalić podstawowe wartości, wspólne dla 

różnych grup etnicznych i religijnych zamieszkujących Singapur. Wybór padł na następujące, 

istotne zagadnienia: przedkładanie społeczeństwa nad jednostkę [prymat dobra wspólnego], 

popieranie rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa [będącej pierwszym etapem – 

fundamentem społecznej edukacji], rozwiązywanie ważnych kwestii w drodze ugody, a nie 

sporów [prymat konsensusu], podkreślanie rasowej i religijnej tolerancji i harmonii [przewaga 

społecznej komplementarności nad podziałami]”
229

. 

To wart dostrzeżenia i odnotowania sposób budowania podstawy etycznej, z 

autentycznym wsparciem przywódcy z najwyższego szczebla administracji rządowej. Szef 

administracji staje na wysokości swego zadania poprzez zdecydowaną afirmację obszaru 

konsensusowych idei, na których można z powodzeniem budować autentyczne kodeksy etyki 

zawodowej. W takich warunkach mogą one być czyste, nieskażone obłudą, czego należałoby 

życzyć także każdemu funkcjonariuszowi Policji.  
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MODUŁ PROBLEMOWY 6: 

1. Wskaż cechy idealnej biurokracji. 

2. Na czym polega „personalizacja” rządzenia? 

3. Wskaż różnicę między liberalnym a absolutystycznym modelem administracji państwowej. 

4. Zdefiniuj zjawisko biurokracji i jego związek z kulturą bezpieczeństwa. 

5. Wymień i opisz trzy typy władzy wskazane przez M. Webera. 

6. Wskaż dysfunkcje w biurokracji i płynące stąd zagrożenia bezpieczeństwa państwa i 

bezpieczeństwa społeczno-kulturowego.  
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ROZDZIAŁ 7  

 

Dalekowschodnie aspekty etyki w administracji i zarządzaniu. 

 

Międzynarodowa Komisja Teologiczna stwierdziła, że „w różnych kulturach ludzie 

opracowali i rozwinęli stopniowo tradycje mądrości, w których wyrażają i przekazują swoją 

wizję świata. To ich postrzeganie odzwierciedla również miejsce, które człowiek zajmuje w 

społeczeństwie i w kosmosie”
230

. Jest to efekt poszukiwań sensu życia jednostek i tożsamości 

społeczeństw, w czym pomocne jest budowanie kultury i tworzenie użytecznych teorii. 

„Przed każdym tworzeniem teorii, mądrości te, które są często natury religijnej, 

przekazują doświadczenie, które określa, co pomaga, a co stoi na przeszkodzie pełnego 

rozwoju życia osobistego i dobrego funkcjonowania życia społecznego. One stanowią swego 

rodzaju »kulturalny kapitał« dostępny w poszukiwaniu wspólnej mądrości niezbędnej w 

odpowiedzi na etyczne wyzwania naszych czasów”
231

.  

Filozofia i nauka Zachodu zaczęły być prowadzone już od czasów starożytnych z pozycji 

myśliciela – obserwatora. 

Badacz postępujący według zasad Dalekiego Wschodu uważa, że odkrywanie mądrości 

w sposób, który można uznać za w pełni kompetentny, to obserwacja uczestnicząca. Jest to 

zatem postawa badacza-uczestnika, nie zaś obserwatora zewnętrznego. 

To drugie podejście może być niezwykle istotne dla autentycznego przyswojenia sobie 

zasad moralnych. Gdy zabraknie owego autentyzmu, mamy do czynienia wyłącznie z 

hipokryzją, która niestety dość skutecznie niszczy system moralno-etyczny. 

Jak mówi Fung Yu-Lan, „filozofia nie jest czymś, co powinno być przedmiotem 

poznania, ale czymś, co powinno stanowić przedmiot doświadczenia. Nie jest to zatem 

rodzaj intelektualnej gry, ale coś o wiele bardziej poważnego”
232

. Ze względu na 

postępujące procesy globalizacji, postawa taka oraz oparty na niej sposób działania i w tym 

także funkcjonowania administracji stał się szeroko dostępny wszystkim kręgom kulturowym. 

W zmienionej rzeczywistości polityczno-ekonomicznej Europy Środkowo-Wschodniej w 

tym także naszego kraju, rozważania o determinującym jej rozwój stylu zarządzania nabierają 

szczególnie istotnego znaczenia. Okres zmian jest przecież dla Polski czasem nowej szansy, 
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korzystając z przestrzeni, jaką daje odzyskana wolność, kraj nasz może znakomicie się 

rozwinąć. „Należałoby zatem dokonać stosownego eksperymentu ex post factum i przyjrzeć 

się doświadczeniom krajów, które już kiedyś podjęły się dokonania znacznych, a nawet 

rewolucyjnych zmian polityczno-gospodarczych i administracyjnych zakończonych 

pomyślnymi efektami”
233

. 

„Podpowiadał takie działania także instynkt przywódcy polskiej, aksamitnej rewolucji – 

Lecha Wałęsy, jednak nie wszystkie uwarunkowania kulturowe, obyczajowe czy polityczne 

pozwoliły na ich [szerszą] realizację”
234

. W opinii Autora, nie występuje tutaj rzekoma 

bariera kulturowa. Oczywiście japoński krąg kulturowy nie jest tożsamy z kręgiem 

euroamerykańskim. Niemniej jednak powodem przytoczonego wyżej twierdzenia jest przede 

wszystkim to, że naśladowanie Japonii często sprowadza się do dojrzałych w duchu Bushidō 

perfekcjonistycznych rozwiązań organizacyjnych odnoszących się jednak do idei mających 

rodowód europejski. Rozwiązania europejskie wprowadzono na Wyspach w czasie 

modernizacji Meiji (1868–1912)
235

. 

Cesarstwo Japonii podjęło wysiłek zakrojonej na niespotykaną skalę reformy kraju w 

1868 r. Jest to zbieżne z cechą łączącą uważność, bystrość i skuteczne reagowanie, w 

japońskich sztukach walki określaną jako hen-o lub ka ken futatsu-no koto. Omawiana tu 

reforma oznaczała „Światłe Rządy” (Meiji) i miała miejsce za panowania cesarza Mutsuhito 

(1867–1912)
236

. Pośmiertne imię tego cesarza brzmi Meiji. Modernizacja okresu Meiji 

dotyczyła wszystkich dziedzin życia i pociągnęła za sobą ogromny pakiet reform 

społecznych, politycznych, administracyjnych, organizacyjnych i technologicznych. 

Przyniosła ona w przeciągu niespełna pół wieku (dokładnie po trzydziestu siedmiu latach jej 

trwania) tak znaczne efekty ekonomiczne, polityczne i militarne, iż możliwe stało się to, co 

uważano za niemożliwe – pokonanie w 1905 roku euroazjatyckiego giganta – Carskiej Rosji, 

przez wydawałoby się zaściankowy do niedawna zacofany technologicznie i mało znany kraj, 

jakim w XIX wieku była dla świata Japonia
237

. W niedługim czasie Kraj Kwitnącej Wiśni stał 

się liczącym graczem na międzynarodowej scenie politycznej. Podstawą tego faktu było 

istnienie spójnego organizmu społecznego, w którym na przełomie XIX/XX wieku edukacja, 
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zarządzanie przedsiębiorczością i administrowanie państwem podporządkowane były hasłu 

fukoku kyōhei. Oznaczało ono „bogaty kraj – silna armia”
238

. Hasło to przyświecało każdemu 

Japończykowi, każdej instytucji, a także każdej warstwie społecznej
239

. 

Na początku okresu Meiji powstał nowy rząd, wysokie stanowiska w administracji 

otrzymali dotychczasowi daimyō – książęta będący elitą rycerstwa, a także pozostali 

samuraje, odtąd nazywani shizoku
240

. Ponieważ byli oni spadkobiercami tradycji Bushidō, w 

akcie woli nawiązującym do samurajskiej idei samopoświęcenia – gisei (jikogisei), daimyō 

przekazali swoją ziemię na rzecz reprezentującego państwo cesarza. „Kiedy powołano nowy 

urząd, zmiany nadeszły bardzo szybko. Jedną z pierwszych była decyzja podjęta przez rody 

daimyō, najpierw z większych księstw, a za nimi z pozostałych, o zrzeczeniu się ziemi (i 

kontroli nad ludźmi) na rzecz cesarza”
241

 uosobienia idei japońskiego państwa. Administracja 

rządowa mogła już w 1871 roku ogłosić oficjalnie, że lenna zostały zniesione, na ich miejsce 

ustanowiono prefektury. Gubernatorami zostawali właściwi dla danego obszaru jego 

dotychczasowi daimyō. Etykę wysiłku modernizacyjnego nowej administracji, wywodzącej 

się jednak bezpośrednio ze starej samurajskiej tradycji bazującej na honorowym kodeksie 

Bushidō, obrazuje między innymi poziom pensji rządowych. Gubernatorzy otrzymywali 

pobory wynoszące 10% ich dochodów z poprzednich czasów, gdy byli oni jeszcze książętami. 

Pensje pozostałych urzędników-samurajów wyniosły 50% dotychczasowych dochodów
242

. 

Można tylko powiedzieć – oto prawdziwa etyczność i solidarność.  

W 1873 roku nastąpił przełom jeśli chodzi o tworzenie armii, której podstawą była dotąd 

wyłącznie klasa samurajów. Japończyk Furukawa Taigo (1875–?) zauważył, iż w owym 

czasie samuraje nie tylko nie zanikli, lecz „wszyscy japońscy mężczyźni stali się 

samurajami”, gdyż wszyscy dostąpili godności udziału w tradycjach wojskowych Yamato
243

. 

Bushidō posiada osiem zalet, wpływających pozytywnie na armię i służbę publiczną
244

: 

1. Podziw i pochwała lojalności. 

2. Szacunek dla męstwa. 

3. Gotowość do samopoświęcenia dla słusznej sprawy oraz idei służby  
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 Por. C. Andressen, Krótka historia Japonii, Dialog, Warszawa 2004, s. 71. 
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 J. Piwowarski, Wstęp do rozważań…, op. cit., s. 224. 
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tożsamości związanej z Bushidō i świadomością etosu japońskiego rycerza, samuraja. 
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 C. Andressen, op. cit., s. 72. 
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4. Bazowanie na realiźmie. 

5. Opieranie działania na poczuciu niezależności. 

6. Poszanowanie porządku oraz szacunek dla dobrych obyczajów. 

7. Prawdomówność i ambitne zamierzenia. 

8. Styl życia nacechowany prostotą i naturalnością
245

. 

„W okresie 1871–1873 Zachód penetrowany był przez wyspecjalizowaną grupę 

przedstawicieli japońskiej administracji rządowej, na czele z ministrem Iwakura Tomomi 

(1825–1883). Wprowadzono też jednolitą walutę – jen (1871), powstała Poczta Japonii 

(1871), Ministerstwo Edukacji (1871) i powszechne szkolnictwo podstawowe (1872)”
246

.  

Misja była jednym z elementów dyplomacji, ale też mimowolnego przeniesienia do 

Japonii swoistej infekcji – „wirusa” imperializmu zidentyfikowanego przez członków 

rządowej administracji Kraju Wschodzącego Słońca, jako istotnego składnika rozwoju 

Zachodu, gdzie stosowano brutalną rywalizację polityczną, gospodarczą i militarną. 

Spostrzeżenia te i związane z nimi wątki dotyczące naśladowania przez Japończyków 

zachodnich metod miały się niestety bardzo zemścić później w okresie II wojny światowej. 

Póki co, schyłek XIX wieku był dla Japonii nabierającą rozpędu modernizacją niosącą ze 

sobą inne niebezpieczeństwo – utratę kultury i tożsamości narodowej poprzez 

deprecjonowanie wszystkiego, co tradycyjne, na rzecz nowoczesności. Kres temu trendowi 

położyło orędzie cesarza – najwyższego przedstawiciela władzy. Mutsuhito wydał w 1882 

roku „Reskrypt Cesarski do Żołnierzy i Żeglarzy” będący de facto edyktem nadającym na 

nowo całemu społeczeństwu obowiązek przestrzegania i kultywowania kodeksu Bushidō. 

Znamienne dla tego procesu łączenia tradycji z nowoczesnością we współczesnym 

zarządzaniu oraz zmodernizowanej administracji Japonii mogą być trzy symboliczne, mające 

miejsce na Wyspach właśnie w 1882 roku fakty. Pierwszy z nich, najdonioślejszy, to 

wspomniany Reskrypt Cesarski, drugi – powstanie Banku Japonii (zwiastun nowoczesnej 

gospodarki pieniężnej) oraz trzeci symbol, łączący tradycję z nowoczesnością, to powstanie 

słynnej szkoły sportowej, założonej przez Kanō Jigoro (1860–1938) – Judō Kodokan
247

. 

Japończycy zaczęli mówić: „Dostrzegamy mocne strony zachodniej cywilizacji (…). Nie 

należy ich jednak przyjmować tylko dlatego, że są zachodnie. Powinno się je przyjmować 
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 T. Furukawa, Yakushin Nihon to shin daiyō bukkyō, Kajima Kenkyujo Shuppankai, Tokio 1975, s. 155, 
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tylko wtedy, gdy mogą zwiększyć dobrobyt Japonii”
248

. Chodziło o łączenie zachodniej 

techniki z jednej strony, z japońską tradycją i całą kulturową spuścizną z drugiej
249

. 

W 1887 roku rozpoczął działalność Cesarski Uniwersytet Tokijski, po nim zaś dalsze 

uczelnie. Uniwersytety te kształciły elitę administracji publicznej oraz świata biznesu i w ten 

sposób tradycje samurajskie wzbogacane były zgodnie ze starą, stosowaną wśród bushi 

maksymą występującą także w Buke Shohatto, czyli „Przepisach Rodów Wojskowych” 

mówiącą o tym, iż „samuraj podąża drogą miecza i literatury”
250

. Tak przygotowywano 

zręby potęgi, która dała znać o sobie w całej Azji i na świecie jeszcze zanim upłynął koniec 

XIX wieku. Niemniej jednak – należy to jasno powiedzieć – była to kuracja o wstrząsowym 

charakterze. To, że charakter ów nie spowodował rozległych destrukcyjnych skutków w 

postaci rozruchów społecznych czy wojny domowej, Japonia zawdzięcza swoim elitom oraz 

społeczeństwu kierującemu się powszechnie uznanymi zasadami Bushidō i związaną z nimi 

filozofią organizmu społecznego
251

 pozwalającą na konsensusowe współistnienie i 

współdziałanie różnych grup społecznych na rzecz rozwoju ich wspólnego dobra. 

W późniejszym okresie historycznym, pod koniec II wojny światowej Japonia przeżyła 

kolejny, głęboki wstrząs. Kraj zainfekowany zachodnim imperializmem
252

, jak już 

wspomniano, po raporcie misji Iwakury Tomomi, przystąpił, nie chcąc podzielić losów 

skolonizowanych już Indii, Hong-Kongu, czy innych rejonów Dalekiego Wschodu, do 

działań militarnych w Azji kontynentalnej (1931), na koniec stając się poligonem dla użycia 

ładunków nuklearnych (1945). Do dzisiaj żaden inny kraj nie przeżył tragedii w postaci 

bezpośrednich i późniejszych długofalowych skutków zastosowania tej broni masowej 

zagłady. Japonia, pomimo takiego ciosu powstała jak feniks z popiołów, odrabiając ogromne 

straty wynikłe z jej wojennego wysiłku i przegranej kampanii wojennej zakończonej atakiem 

jądrowym i amerykańską okupacją. Dysponując skromnymi zasobami naturalnymi, dużą 

ilością nieurodzajnych skał ale za to sprawdzonym systemem wartości ujętym w Kodeks 

Bushidō, Japonia, podnosząc się z kolan sięgnęła w efekcie w XX wieku po drugie na świecie 
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miejsce w gronie czołowych potęg gospodarczych globu (chwilowo, pod koniec lat 60. 

Wyspy Japońskie sięgnęły nawet po gospodarczy prymat)
253

. 

Patrząc na Zachód, widzimy jego obraz w dobie imponująco zaawansowanej 

technologii z jednej strony, z drugiej zaś z biurokratycznymi przerostami i 

gigantomanią ponadnarodowych koncernów. Ewidentny jest fakt, iż zagubił się tu, tak 

ważny społecznie „pierwiastek ludzki”, „humanizm”
254

. Zatomizowane, ogromne grupy 

ludzi wytwarzają w wielkiej skali „efekt widza”
255

. „Widzowie” sądzą, że jeśli coś należy 

zrobić, to na pewno „ktoś” już to uczynił i przejawiają bezczynność. Efekt ten jest 

źródłem opisywanego przez psychologię społeczną zjawiska „rozproszenia 

odpowiedzialności”
256

. Jest to brak identyfikacji ze społeczeństwem oraz z organizmem 

swojej firmy. „Efekt widza” prowadzi do przerzucania odpowiedzialności za „całość” na 

oddalone od siebie elementy struktury organizacyjnej
257

.  

Człowiek Zachodu jest, co prawda, nastawiony na skuteczność, ale raczej w ujęciu 

indywidualistycznym, a nawet– egoistycznym. W systemach i organizacjach zachodnich 

trudno jest znaleźć dziś miejsce na moralność i jej bardzo ważną pochodną, jaką jest 

zaufanie
258

. Chodzi o autentyczną etykę współdziałania, taką jaka właśnie jest treścią 

samurajskiego przekazu Bushidō, który został w długim historycznym procesie przyswojony 

w Japonii przez wszystkie klasy i warstwy społeczne
259

. Innym historycznym, bo 

pochodzącym jeszcze z okresu Tokugawa, konkretnym przykładem funkcjonowania 

japońskiego etosu jest przypadek pochodzącego z gminu kupca – Ishida Baigan (1685–1744). 

Zanim jeszcze nastały czasy reformy Meiji, stanął on na czele inicjatywy Shingaku. 

Przerodziła się ona w szkołę – wzorowaną na ideach Bushidō – „Drogi Kupca”, pozwalającą 

rozumieć jakość wykonywanej pracy jako rdzeń istoty samodoskonalenia człowieka. 

Pojmowanie zaszczytnego obowiązku powiązanego z etosem pracy czy służby, całkowicie 

różni się od odczuwanej jako uciążliwa konieczność pracy ze względu na przymus 

„zarabiania na życie”. Niestety często w ten drugi, błędny sposób myśli się na Zachodzie
260

. 

Jak wspomniano, z końcem XIX wieku błyskawiczna modernizacja Japonii stanęła także 
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przed niebezpieczeństwem odhumanizowania w obliczu inwazji nowoczesności, forpoczty 

globalizacji. Problem ten został jednak na czas dostrzeżony przez japońskie elity w 

piętnastym roku trwania Reformy Meiji i cesarskim dekretem oficjalnie odnowiono i zalecano 

powszechną aplikację Bushidō. Dzięki temu w imponująco skuteczny, a zarazem niezwykle 

piękny sposób połączono w Krainie Kwitnącej Wiśni samurajską tradycję z dołączającą do 

niej nowoczesnością. Charakteryzujący się dostrzeganą dopiero teraz szeroko na Zachodzie 

wysoką inteligencją emocjonalną
261

 Japończycy dysponują dzięki owemu czynnikowi 

również wysoką motywacją do zaangażowania się w pracę oraz do kształcenia racjonalnej 

strony swego umysłu także istotnej dla funkcjonowania policji. Ciekawe i ważne jest to, iż nie 

jest tak, że emocjonalność (często kojarzoną u nas z epoką romantyzmu) osłabia element 

intelektualny. Kraj Kwitnącej Wiśni i jego mieszkańcy, zgodnie z afirmowaną przez kodeks 

Bushidō organicystyczną filozofią
262

 pielęgnują nadal swoje tradycje, opierając się na nich w 

coraz to nowszych, nieznanych dotąd rozwiązaniach społecznych, organizacyjno-

zarządczych, politycznych czy technologicznych
263

. 

Postawa, wynikająca z połączonych w Bushidō idei buddyjskich, taoistycznych, 

konfucjańskich i japońskiej religii shintō, tworzy tradycyjny, a zarazem niebywale elastyczny 

organizm społeczny traktowany w tej koncepcji jako przejaw sacrum. Posiada on odpowiedni 

dla tej koncepcji system organizacyjno-zarządczy oraz stabilizującą go administrację. Stałość 

i zmiana nie stanowią tu kategorii o przeciwstawnym charakterze. W Japonii bowiem 

stałość i zmiana znakomicie ze sobą koegzystują
264

, podobnie jak pokazuje to holistyczna 

filozofia yin-yang. Oprócz harmonijnej koegzystencji stałość i zmiana w paradygmacie 

społecznym opartym na Bushidō wzajemnie się wzmacniają poprzez charakterystyczne dla 

Dalekiego Wschodu sprzężenie zwrotne. Radość i satysfakcja współdziałania w organizacjach 

opartych na paradygmacie Bushidō daje zdumiewająco korzystne efekty dotyczące zarówno 

kreatywności, jak też związane z poczuciem społecznego bezpieczeństwa i dostatku. Dostatek 

ów jest zbliżony do pochodzącej jeszcze ze starożytności europejskiej koncepcji 

                                                           
261

 Zob. H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Tybet, Chiny, Japonia, Uniwersytet 

Jagielloński, Kraków 2005, ISBN 83-23319-48-0, s. 497 oraz 507; por. D. Goleman, Emotional Intelligence. 

Why It Can Matter More Than IQ, Bentam, Nowy Jork 1995, ISBN 978-05-530950-3-6; L. J. Krzyżanowski, op. 

cit., s. 201–205; M. Taracha, Inteligencja emocjonalna a wykorzystywanie potencjału intelektualnego, UMCS, 

Lublin 2010. 
262

 Chodzi o ideę organizmu kosmicznego, organizmu społecznego. Zob. Filozofia Wschodu, B. Szymańska 

(red.), op. cit., s. 358. 
263

 Zob. J. Piwowarski, Wstęp do rozważań…, op. cit., s. 228. 
264

 Por. M. Aluchna, P. Płoszajski, op. cit. 



 

ETYKA POLICJANTA: OD WZNIOSŁYCH IDEAŁÓW AŻ PO ICH REALIZACJĘ. PODRĘCZNIK AKADEMICKI  

 

Juliusz Piwowarski 

 

105 

 

eudaimonii
265

. Nie ogranicza się on bynajmniej tylko do sfery materialnej, i chociaż jej nie 

odrzuca, to najwyższe wartości stanowią tu zalety duchowe i ich pochodna – moralność
266

.  

Przypomnijmy wyraźnie, aby być sprawiedliwym wobec tradycji i tych, którzy ją 

budowali, nowoczesna administracja w stylu japońskim nie rozpoczęła się dopiero od reformy 

okresu Meiji. Podobnie i przedsiębiorczość. Gospodarcze giganty Japonii – zaibatsu
267

 – 

rozpoczęły w wielu przypadkach działalność jeszcze w czasach administracji shogunatu 

Tokugawa. Oto garść przykładów: Mitsui – 1673 rok, Sumimoto – 1590, czy Okura – 1857, 

natomiast na starcie okresu Meiji powstały Mitsubishi – 1871 i Suzuki – 1874
268

. Również 

rozmiary miast i wykształcenie mieszkańców Japonii już w czasach rzekomego zacofania – 

okresie Edo stanowiły parametry decydujące w znacznym stopniu o podniesieniu 

cywilizacyjnego poziomu życia. „Na przełomie XVIII i XIX wieku Edo [dzisiejsze Tokio] 

liczyło ponad milion mieszkańców i prawdopodobnie było wtedy największym miastem na 

świecie. Poziom edukacji należał również do najwyższych na świecie, a alfabetyzacja 

wynosiła 40% [60% dla mężczyzn], dzięki ekspansji szkół prywatnych i przyklasztornych”
269

. 

Współczesna organizacja i zarządzanie wewnątrz japońskich firm przybiera postać 

administracyjną i wiąże się ze specyficzną biurokracją, która jednak bardzo różni się od 

biurokracji zachodniej, bardzo często mającej charakter opresyjny
270

. „Biurokracja 

zmuszająca posługuje się standardami w celu rozciągnięcia ściślejszej kontroli nad ludźmi, 

»łapie« ich na łamaniu reguł oraz stosuje system kar”
271

 – za odstępstwa od narzuconych 

norm. Nie promuje tego, co jest właściwe, poszukuje tylko „wyniku” poprzez uporczywe 

doszukiwanie się uchybień i błędów. 
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 Eudajmonia (gr. eduaimonia) – termin filozoficzny stosowany w filozofii życia starożytnej Grecji; w 

najbardziej ogólnym sensie jest to stan pełnego, racjonalnie uzasadnionego zadowolenia i satysfakcji z własnego 

życia, którego osiągnięcie było podstawowym celem każdego rozsądnego człowieka. Zob. A. Anzenbacher, 

Wprowadzenie do etyki…, op. cit., s. 152–156. 
266

 Zob. J. Piwowarski, Wstęp do rozważań…, op. cit., s. 229. 
267

 Zaibatsu (jap.) – termin oznaczający „rodzinny kartel finansowy”, grupę, klikę finansową. Por. C. Andressen, 

op. cit.  
268

 Zob. H. Morikawa, Zaibatsu: The Rise and Fall of Family Enterprise Groups in Japan, University of Tokio, 

Tokio 1992; por. http://www.sjsu.edu/faculty/ watkins/zaibatsu.htm (28.02.2011). 
269

 C. Andressen, op. cit., s. 64. 
270

 Wraz z postępem globalizacji sposób sprawowania władzy, który wcześniej dobrze sprawdził się w Związku 

Radzieckim, stał się dysfunkcjonalny. To samo dotyczyło Zachodu, chociaż tamtejsze systemy miały luźniejszą i 

mniej autorytarną formę. Na przykład wpływy tayloryzmu widoczne były w zachodnim zarządzaniu aż do lat 80. 

W połączeniu z postępem w ramach technologii informacyjnej globalizacja wytworzyła istotny nacisk na rozwój 

elastycznych systemów zarządzania i spłaszczonych hierarchii. Korporacje, którym nie udało się do nich 

przystosować, przepadły (A. Giddens, Europa w epoce globalnej, PWN, Warszawa 2009, s. 242). 
271

 J. K. Liker, Droga Toyoty, MT Biznes, Warszawa 2005, s. 230. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kartel
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Japońska biurokracja wspierająca połączona z metodą afirmującą udoskonalenie – 

kaizen
272

 to systemy ułatwiające, które opierają się po prostu na najlepszych sprawdzonych 

metodach pracy projektowanych z udziałem pracowników
273

 i koncentrują się nie na 

uchybieniach, ale na efektach. 

Jeśli zaś chodzi o wywodzącą się z tradycji shōgunatu japońską administrację publiczną, 

to, jak podaje Michał Specjalski, „związana jest [ona] z procesem przejmowania instytucji 

prawa publicznego z XIX-wiecznego Cesarstwa Niemieckiego i systemu rządów 

administracyjnych Cesarstwa Austro-Węgierskiego”
274

. Niemniej jednak, zdaniem 

Specjalskiego, należy traktować zapożyczenia tych wzorców w kontekście swoistej fuzji 

neokonfucjanizmu i zachodniej administracji
275

. Przykładem charakterystycznym dla tego 

typu administracji jest gyosei shidō. Są to wytyczne nieposiadające cech aktu prawnego (np. 

rozporządzenie) niemniej określają one oczekiwania administracji adresowane do różnych 

podmiotów. W przypadku ignorowania gyosei shidō, co prawda brak jest sankcji o 

charakterze prawnym, ale egzekwowana jest wywodząca się z ducha Bushidō sankcja 

społeczna – mentsu prowadząca do utraty twarzy. Recydywa określonego podmiotu w tym 

zakresie skutkuje zaostrzeniem działań organów kontrolnych mających za zadanie przywrócić 

właściwą, społecznie oczekiwaną postawę i współdziałanie.  

Widoczne jest, iż jeden z najnowocześniejszych i najpotężniejszych pod względem 

potencjału gospodarczego i naukowego bytów państwowych na świecie buduje, , co nowe – 

na starym, jak radził Konfucjusz. Zdaniem Szreniawskiego, Japonia swoje osiągnięcia 

„zawdzięcza w dużej mierze sprawnej administracji”
276

. Szreniawski dostrzega 

humanistyczną, opartą najprawdopodobniej na buddyjskim elemencie jin (życzliwość) i 

konfucjańskim ren (humanitarność) praktykę gyoseishidō – rodzaj rekomendacji, element 

konsensusu pomiędzy aparatem administracji a obywatelem. „W latach siedemdziesiątych 

(ubiegłego wieku) przeszła ona do praktyki, a w roku 1993 znalazła się w ustawie regulującej 

procedurę administracyjną (…) Opierająca się na zwyczaju i osadzona w tradycyjnej z 

mniejszym niż zachodnioeuropejska doktryna rygoryzmem, traktująca pogląd, że prawo to 

system prawidłowo ustanowionych i podanych do wiadomości reguł, w japońskiej kulturze 
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 M. Imai, Kaizen, MT Biznes, Warszawa 2007. 
273

 J. K. Liker, Droga Toyoty, op. cit., s. 230. 
274

 M. Specjalski, Administracja w Japonii – fuzja konfucjanizmu z zachodnią biurokracją, http://www.polska-

azja.pl/2010/02/26/administracja-w-japonii-fuzja-kon fucjanizmu-z-zachodnia-biurokracja/ (18.03.2011). 
275

 Ibidem. 
276

 J. Szreniawski, Wstęp do nauki administracji, VERBA, Lublin 2004, ISBN 83-87497-94-0, s. 107 oraz 108. 
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prawnej gyoseishidō stosowana jest na wszystkich szczeblach (…) Najczęściej ma formę 

pisemną lecz jest stosowana także ustnie”
277

.  

Szreniawski dodaje na temat mentalności Japończyków, iż „pozycja administracji wiąże 

się z dominującym przekonaniem, że jej działalność to rozwiązywanie ważnych 

problemów, więc tym samym umożliwienie członkom społeczności skupienie się na 

własnych [zadaniach], a zwłaszcza na pracy”
278

.  

Przyczyną nacisku, z jakim mówimy tu o mentalności jest to, że, w opinii autora, w ogóle 

nie istnieją jakieś „doskonałe przepisy”. Najlepsze z nich będą nieskuteczne, jeżeli nie 

wystąpi na szerszą skalę społeczne zjawisko, w którym (zgodnie ze starymi, ale wciąż 

aktualnymi postulatami księcia Shotoku) moralność będzie poprzedzała system prawa
279

. 

Istotnym wątkiem w administracji i zarządzaniu, funkcjonujących według japońskich 

wzorów jest ciągłość i stabilność przekazu, w której tradycja łączy się z nowoczesnością. 

Przypomnijmy – dla przykładu, że powstały w czasach wojskowej administracji shōgunatu w 

okresie Kamakura w 1232 roku kodeks Goseibai Shikimoku stosowany był w Japonii przez 

635 lat, aż do 1868 roku, początku reformy okresu Meiji. 

Kolejnym elementem będącym, podobnie jak poprzedni, wynikiem stosowania w Japonii 

filozofii yin-yang jest właściwe połączenie wysiłku i rozwoju jednostki z funkcjami 

społecznymi kolektywu. Należy jednak zwrócić uwagę, że próby powierzchownego 

interpretowania japońskich systemów kierowania mogą prowadzić do opłakanych skutków 

zamiast do sztandarowej cechy samurajów, za jaką uważa się skuteczność. „Powierzchowne i 

sztuczne wprowadzanie metody znanej jako teamwork prowadzi do korozji charakteru i 

przypomina absurdalne budowanie domu rozpoczynane od montowania dachu”
280

. Opisuje to 

Sennet, patrząc z socjologicznej perspektywy etykę pracy w nowym kapitalizmie
281

. „Z opisu 

Senneta wynika, że wprowadzenie metody kaizen i zespołowej pracy na wzór japoński, 

pozbawione indywidualnego, [solidnie zinternalizowanego] elementu teyōgaku – 

„wychowania na cesarza”, powoduje znaczne „rozproszenie odpowiedzialności” u osób 

wychowanych w zatomizowanym społeczeństwie [zachodnim]”
282

. Jest to społeczeństwo, w 
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 Ibidem. 
278

 Ibidem, s. 108. 
279

 Książę Shōtoku to autor praformy konstytucji Japonii z początków VII w. Jushichijo kempō – „Prawo 

siedemnastu artykułów”. Zob. M. Kanert, op. cit. 
280

 J. Piwowarski, Wstęp do rozważań…, op. cit., s. 232. 
281

 R. Sennett, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, MUZA, Warszawa 

2006, s. 140–161. 
282

 J. Piwowarski, Wstęp do rozważań…, op. cit., s. 232. Zob. także w: T. Fumon, Sztuki walki samurajów, 

Diamond Books, Bydgoszcz 2005, ISBN 83-89332-14-0; por. także H. Nakamura, op. cit., s. 395–457, tematyka 
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którym dominuje tendencja wychowania jednostki bazująca na egoistycznym 

indywidualizmie nie zaś na Drodze Cesarza, który swym potencjałem potrafi – autentycznie, 

z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem – służyć: tak podlegać, jak i z upływem czasu 

– dobrze innym przewodzić – nadal służąc społeczeństwu. Oto yin-yang w kierowaniu 

polegający na pełnym zrozumieniu „relacji między panem i sługą”
283

. Relacja ta uzyskuje 

swój najbardziej wysublimowany poziom, gdy harmonijnie realizuje się ona i zespala w 

jednej i tej samej osobie. Zauważony przez Senneta, związany z zagrożeniem 

powierzchownością element, nie jest dowodem na niemożliwość stosowania japońskich 

metod w administracji i zarządzaniu poza Japonią. Wręcz przeciwnie. Pokazuje on tylko to, 

że powierzchowność rodzi kłopoty. Należy bowiem zamiast ślepego naśladownictwa wnikać 

w określoną problematykę głęboko. Wzorem Japończyków warto z pogłębioną i prowadzoną 

nieustanną refleksją odbudowywać każdego dnia na nowo analogiczny do dalekowschodniego 

system nieobcych nam przecież wartości
284

. Należy czynić to zgodnie ze wskazówką – 

„Ludzie mówią: Cesarstwo – Księstwo – Rodzina. Korzenie Cesarstwa są w księstwie. 

Korzenie księstwa są w rodzinie. Korzenie rodziny są w osobie”
285

. Sentencja powyższa 

pokazuje, iż powierzchowne i nie zawsze uprawnione są twierdzenia o tym, że na Wschodzie 

„jednostka się nie liczy”. Do argumentów przemawiających za rozważaniem źródeł moralnej 

siły płynącej w świat z azjatyckich społeczeństw należy dodać efekty w wymiarze 

gospodarczym. Jak twierdzi profesor Mahbubani, „w I wieku naszej ery Azja wytwarzała 76,3 

procent światowego PKB, a Europa Zachodnia zaledwie 10,8 procent. Tysiąc lat później 

osiągi te były podobne i wynosiły odpowiednio 70,3 i 8,7 procent. Układ sił zaczął się 

zmieniać na skutek rewolucji przemysłowej. Do 1820 roku udział Europy Zachodniej wzrósł 

do 23,6, Azji zaś zmalał do 59,2 procent. Z grubsza w tym samym okresie powstały zaliczane 

do cywilizacji zachodniej gospodarki Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Nowej 

Zelandii. W 1820 roku przypadało na nie tylko 1,9 procent globalnego PKB, ale w 1998 roku 

już 20,6 procent wobec 37,2 procent dla Azji. Innymi słowy awans Zachodu nastąpił bardzo 

szybko, w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Przez większą część udokumentowanych dziejów 

ludzkości Azja, najludniejszy kontynent świata, miała zarazem największą gospodarkę. W 

                                                                                                                                                                                     
zorientowania Japończyków na własną grupę społeczną z jednocześnie silną orientacją tejże grupy na 

przywódcę. 
283

 Zob. Nauka Buddy. Wybór sutr, tłum. W. Kurpiewski, Wydawnictwo A, Kraków 2006, ISBN 83-89979-19-6, 

s. 224. 
284

 Zob. R. E. Nisbett, Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej, Smak Słowa, 

Sopot 2008. 
285

 Mencjusz, op. cit., s. 352. 
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świetle tych faktów nie powinna nas zaskakiwać następująca prognoza banku Goldman 

Sachs: w 2050 roku w pierwszej czwórce największych gospodarek świata znajdą się – obok 

Stanów Zjednoczonych – trzy państwa azjatyckie, a mianowicie Chiny, Indie i Japonia”
286

.  

Istotnym czynnikiem japońskiej metody samodoskonalenia dostępnej także dla członków 

grup dyspozycyjnych{<--Maciejewski}jest koncepcja karada de oboeru - „uczenie się całym 

ciałem”
 287

. Zawiera ona w sobie rozliczne elementy bazujące na jednoczesności działań ciała 

i umysłu. Należą do nich między innymi cyzelowanie odręcznego pisma, czy doskonalenie się 

poprzez uprawianie jakiegoś rodzaju sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk walki. 

sztuki walki Budō, będące manualną aplikacją kodeksu Bushidō niosą ze sobą ośmiu 

podstawowych cnót kodeksu etycznego samurajów. Zarówno w Japonii, jak i na całym 

świecie egzystują obecnie grupy ludzi stosujące się, w wyniku świadomego wyboru, do 

ideałów Bushidō. Wierność ideom przy jednoczesnej umiejętności dostosowywania się do 

aktualnych sytuacji została wielokrotnie potwierdzona jako właściwa strategia rozwoju 

człowieka. Właśnie dlatego, podczas reformy Meiji cesarz Mutsuhito wraz z elitami 

wojskowymi w 1882 r odnowili oficjalnie swą wierność dla Drogi Wojownika
288

 zawierającej: 

1. Prawość – Gi oraz Mądrość – Chi 

2. Życzliwość (Humanitarność) – Jin  

3. Szacunek, Uprzejmość – Rei  

4. Odwaga – Yusha i Honor – Meiyo  

5. Lojalność – Chūgi 

6. Szczerość, Uczciwość – Makoto, Shin  

7. Pietyzm Rodzinny – Kō. 

8. Samokontrola - Kokki
289

 

Odciskają one swe piętno na indywidualnych, społecznych, a także na prywatnych oraz 

zawodowych aspektach egzystencji tych, którzy uważają się za spadkobierców samurajskiej 

tradycji
290

. 
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 K. Mahbubani, Zachód traci przywództwo w świecie, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia 

/artykuly/74597,azjatycka-ekspansja.html (20.02.2011). Zob. A. Giddens, op. cit., s. 18–19. 
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 Zob. B. L. de Mente, Samuraje a współczesny biznes, Bellona, Warszawa 2006, ISBN 83-11103-49-6, s. 146 

oraz 147; por. M. Mrówka, Historyczne uwarunkowania kulturowe dalekowschodnich sztuk walki w kontekście 

metod zarządzania, „Rocznik Naukowy IDŌ”, 2008, nr 8, s. 45–55; W. J. Cynarski, Sztuki walki Budō w 

kulturze Zachodu, WSP, Rzeszów 2000, ISBN 83-72620-72-5; T. Ambroży, op. cit. 
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 Zob. Reskrypt Cesarski do Żołnierzy i Żeglarzy (1882), [w:] A. Ślósarczyk, Samuraje (japoński duch bojowy), 

TWW, Warszawa 1939. 
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 W. Czajkowski, J. Piwowarski, Administracja z ludzką twarzą, „Zeszyt Naukowy Apeiron” Wyższa Szkoła 

Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, 2008, nr 2, s. 64. 
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„Interesujące dla ludzi Zachodu może być to, że istotną rolę w propagowaniu filozofii 

Bushidō dla współczesności (Modern Bushidō) odegrali Japończycy będący chrześcijanami, 

pochodzący z rodzin samurajskich. Byli nimi Uchimura Kanzo (1861–1930) urodzony w Edo, 

późniejszym Tokio, Nitobe Inazo (1862–1933) oraz Miyabe Kingo (1860–1951). 

Porównywali oni Bushidō do Starego Przymierza”
291

, działając na rzecz dalekowschodniego 

Nowego Przymierza, będącego syntezą Bushidō i Chrześcijaństwa. Filozofia Nowego 

Bushidō to synonim zdrowego rozsądku i treningu umiejętności, w odróżnieniu od wyłącznie 

intelektualnych spekulacji – obserwatora zjawisk. Jest to przydatna dla służb mundurowych 

filozofia bezpieczeństwa oparta na codziennej praktyce.  

Jak już wiemy, odpowiada temu wywodząca się z Bushidō koncepcja wychowania na 

cesarza (teyōgaku). Co ciekawe, dotyczyło to każdego bushi, nawet pochodzącego z 

najbardziej ubogiej samurajskiej rodziny, nie tylko młodzieży będącej w prostej linii 

potomkami panującego cesarza.  

Zarządzanie jakością ludzkiej egzystencji, w tym też bezpieczeństwem to zadanie na 

miarę celu, jakim jest nadawanie sensu życiu człowieka. Wymaga ono, poza określonymi 

działaniami praktycznymi, głębokiej refleksji. W okresie administracji shōgunatu Tokugawa 

„oficjalną ideologią państwową stał się konfucjanizm (…). O znaczeniu, jakie [szef rządowej 

administracji bakufu] Ieyasu nadawał religii, w tym konfucjanizmowi, świadczy dobitnie jego 

testament. Wielki Shogun pisał w nim: »Religia shintō, buddyzm i konfucjanizm, choć różnią 

się dogmatami, ale mają na uwadze wspólny cel, wiodą do dobra i karzą zło (…)«”
292

. Takie 

określenie stosunków społecznych oraz indywidualnego rozwoju (samodoskonalenia oraz 

wykształcenia i zawodowej kariery) zostało zaczerpnięte przez administrację japońską z 

buddyzmu i taoizmu. Analogii szuka się także w innych systemach idei filozoficznych i 

religijnych. Koegzystencja rodzimych kultów z elementami buddyzmu i konfucjanizmu 

stworzyła w Japonii specyficzną jakość określaną jako jedność trzech religii
293

. Podczas ery 

Tokugawa (Edo), konfucjanizm był czynnikiem najmocniej stabilizującym zarówno 

administrację publiczną, jak też stosunki społeczne i budowę lojalności u urzędników w armii 

i przedsiębiorczości. Uwzględniano mocno chociażby przekaz zawarty w Doktrynie Środka 
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 Por. W. Czajkowski, J. Piwowarski, Administracja…, op. cit.; J. Jastrzębski, Wprowadzenie do japońskich 

sztuk walki, Kraków 2008. 
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 Ibidem, s. 64. 
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 Por. S. Arutjunow, G. Swietłow, Starzy i nowi bogowie Japonii, PIW, Warszawa 1973, s. 55 oraz 56. 
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 Por. H. Nakamura, op. cit., s. 282, 283, 288–290, 342–343, 362, 380–382, 394, 459, 471. Chodzi o jedność 

trzech (czterech) religii: buddyzmu, taoizmu, konfucjanizmu i shintō, tworzącą w efekcie, z włączeniem 

pewnych elementów będących echem hinduizmu, koncepcję neokonfucjańską. 
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(Zhongyong), spisanej najprawdopodobniej przez wnuka Konfucjusza Zisi (492–431 p.n.e.). 

Doktrynę Środka Zhuxi (1130–1200) włączył do Czteroksięgu studiowanego obowiązkowo 

przez japońskich rycerzy – bushi. Samuraj, który w okresie pokoju pełnił funkcję urzędnika 

lokalnej lub rządowej administracji dowiadywał się z Czteroksięgu, iż, jak rzekł Konfucjusz, 

jest „Pięć pod niebem uniwersalnych dróg (…) Między władcą a urzędnikiem, między ojcem 

i synem, między mężem i żoną, między starszym i młodszym bratem i między przyjaciółmi – 

jest pięć pod niebem uniwersalnych dróg.”
294

. Wraz z owymi pięcioma modelowymi 

stosunkami społecznymi wzrastają odpowiednio następujące elementy etyczności
295

: 

1. Sprawiedliwość (relacja władca – urzędnik),  

2. Miłość (relacja ojciec – syn),  

3. Szacunek (relacja mąż – żona),  

4. Porządek (relacja starszy i młodszy brat), 

5. Lojalność (relacja przyjaciel – przyjaciel).  

Pięć wyżej wymienionych aspektów funkcjonowania organizmu społecznego może 

przenikać się wzajemnie i rzutować na różne obszary aktywności prywatnej i zawodowej. Na 

przykład dana osoba może pełnić służbę nie tylko jako urzędnik państwowy, ale także na 

rzecz konkretnego człowieka, choćby członka własnej rodziny lub służbę w rozumieniu misji 

poświęconej rozwojowi określonej idei urzeczywistnianej w konkretnym zawodowym 

przedsięwzięciu. Innym przykładem jest to, iż monarcha traktuje swoich ludzi jak własne 

dzieci. Można też przyjąć, że osoba, która chce się rozwijać i doskonalić, będąc panem swojej 

egzystencji w głębokim sensie tego znaczenia kreuje postać władcy działającego na rzecz 

bezpieczeństwa i pożytku swego, swoich bliskich oraz całego swego otoczenia, a nawet na 

pożytek całej ludzkości.  

[Konfucjusz] mawiał: „Zamiłowanie do nauki zbliża do wiedzy [mądrości]. Usilny 

trening zbliża do cnoty humanitarności, zaś pojąć wstyd to zbliżyć się do męstwa.”  Wiedząc 

o tym, wie się, jak rządzić cesarstwem w oparciu o dziewięć konfucjańskich kanonów: 

1. Kształtowanie siebie samego, budowanie siły woli, właściwych i konsekwentnie 

realizowanych dążeń, oczyszczenie psychiczne i fizyczne także przez odpowiednią dietę; 
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 Zisi, Doktryna Środka (Zhongyong), [w:] Filozofia Wschodu. Wybór tekstów, M. Kudelska (red.), op. cit., s. 

343. 
295

 Zob. W. Czajkowski, J. Piwowarski, Kreowanie bezpieczeństwa według koncepcji japońskich, „Zeszyt 

Naukowy Apeiron” Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, 2010, nr 4, s. 

217–218. 
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2. Szanowanie wartości, czyli docenianie i autentyczne kultywowanie cnót oraz 

prostotę i nieuleganie zbytkowi; 

3. Rodzinna zażyłość, poświęcanie należytej uwagi krewnym, uczestniczenie w ich 

radościach i trudnych chwilach; 

4. Szanowanie funkcjonariuszy państwowych, obdarzanie ich zaufaniem i właściwe 

delegowanie kompetencji; 

5. Identyfikowanie się z korpusem urzędniczym [stawianie się w czyjejś sytuacji, 

korzystając z własnych doświadczeń], któremu towarzyszy zachęcanie do szczerości i jej 

utrwalanie w atmosferze sprzyjającej budowaniu godności ludzkiej; 

6. Traktowanie narodu jak swoich własnych dzieci, między innymi zatrudnianie w 

odpowiednim czasie i sprawiedliwe wynagradzanie; 

7. Wspieranie rzemieślników, ich kunsztu i inicjatywy, poprzez codzienną kontrolę 

oraz weryfikację i także – uczciwe wynagradzanie zgodne z efektem pracy; 

8. Okazywanie pobłażliwości obcokrajowcom, ponieważ rzeczy winny mieć swój 

początek oraz koniec – tu zawarte są stosowne powitania i pożegnania gości i wyrozumiałość, 

co do nieznajomości miejscowych obyczajów; 

9. Okazywanie uprzejmości książętom feudalnym”
296

. 

Ta ostatnia zasada może dzisiaj oznaczać szacunek i zapobieganie zanikowi bądź 

wyniszczeniu lokalnych tradycji, dbałość o nie jako o źródła lokalnych aktywnych energii.  

Niezależnie od roli konfucjanizmu w kulturze bezpieczeństwa Japonii, mentalność 

wszystkich warstw społeczeństwa Kraju Wschodzącego Słońca nawiązywała do motywów 

buddyjskich. Stąd do dzisiaj niektórzy potomkowie samurajów rozpoczynają swój dzień od 

pokłonów w sześć kierunków świata. Poprzez „uczenie się całym ciałem” podtrzymują w ten 

sposób sześć ważnych składników naszej postawy. Stosując filozofię yin-yang, jesteśmy w 

stanie utożsamić się z każdym z elementów owej organicystycznej koncepcji społecznej. Bo 

czyż nie jesteśmy (lub będziemy) jednocześnie czyimiś dziećmi i rodzicami? Bo czyż 

prawdziwy przywódca to nie ten, który skuteczniej potrafi służyć innym, a operatywny 

„sługa” nie staje się postacią godnie dominującą? Dlatego spadkobiercy samurajów okazują 

cześć sześciu Kierunkom Prawdy: 

1. Wschód oznacza relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi,  

2. Południe relacje pomiędzy mistrzem i uczniem,  

3. Zachód odpowiada relacjom pomiędzy mężem i żoną,  
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 M. Kudelska (red.), op. cit., s. 343–344 
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4. Północ symbolizuje relacje pomiędzy przyjaciółmi,  

5. Nadir, kierunek w dół oznacza relacje pomiędzy panem i sługą, 

6. Zenit, kierunek ku górze odpowiada stosunkom pomiędzy uczniami Buddy. 
297
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 Digha Nikāya 31, Singālovāda-sutta; podaję za: The Teaching of Budda, B. Kyokai, Tokio 1987. (Polska 

edycja: Nauka Buddy. Wybór sutr, op. cit., obszerne omówienie buddyjskiego ujęcia sześciu stosunków 

społecznych na kartach Nauki Buddy, s. 224–228). 
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MODUŁ PROBLEMOWY 7: 

1. Wymień dyrektywy Bushidō wpływające na armię i służbę publiczną. 

2. Na czym polegała szkoła „Drogi Kupca”? 

3. W którym roku miała miejsce reforma Meiji? 

4. Opisz wzorzec społeczny oparty na Bushidō. 

5. Wymień modelowe dalekowschodnie relacje społeczne. 
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ROZDZIAŁ 8  

 

Zasady etyki funkcjonariusza Policji 

 

Policjant to funkcjonariusz publiczny pełniący służbę na rzecz społeczeństwa w ramach 

systemu administracji bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w państwie. 

Przypomnienie podstawowych pojęć należy nie tylko do dobrego tonu, lecz stanowi także 

o właściwie prowadzonym administrowaniu procesem porozumiewania się. 

Administrowanie systemami bezpieczeństwa
298

 i samo „pojęcie administracji wywodzi się 

od łacińskich słów: ministrare, administratio, administrare, co oznacza wykonywać, 

zarządzać, służyć (…). Łacińskie pochodzenie słowa administracja nie jest przypadkowe, 

bowiem to właśnie w Rzymie powstały pierwsze zarodki administracji, która pozwalała na 

właściwą koncentrację siły, jaką dysponowało państwo (…), jej aktywność oparto o zasadę 

ciągłości i nakierowano na urzeczywistnienie szeroko pojętego dobra wspólnego. W takim 

ujęciu administrację należało rozumieć jako działalność trwałą, celową i planową”
299

. 

Nie ulega wątpliwości, iż rozwój człowieka związany jest z jego nieustannym wysiłkiem 

ukierunkowanym na podnoszenie jakości jego egzystencji. Za uporządkowaniem, którego 

wyrazem jest administracja, pojawia się wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz właściwa 

dynamika rozwoju całych społeczeństw i ich jednostek. Jak twierdził Znaniecki – „świat 

indywidualny jest jeden, jest rzeczywistością praktyczną, światem dynamicznym wartości, w 

którego łonie kształtują się jednostki i społeczeństwa”
300

. Jednocześnie społeczeństwa te 

potrzebują czynników spajających, intersubiektywnych. Są nimi elementy kultury wspólnoty, 

do których należą zarówno system wartości, jak również przyjęte formy administrowania. 

Uporządkowane działania, naznaczone motywacją do realizacji określonych projektów, 

powodują, jak zauważa Jan Zimmermann, „że pojęcie administracji jest wszechobecne. 

                                                           
298

 System to abstrakcyjny lub fizyczny obiekt, w którym istnieją zespoły elementów powiązanych w układy 

realizujące określoną funkcję. Por. L. Drabik, E. Sobol (red.), op. cit., t. 2, s. 339. 

Bezpieczeństwo to stan przeciwny do stanu zagrożenia; jest to „stan rzeczy uwalniający od wszelkiej obawy” (M. 

S. B. Linde, Słownik języka polskiego, Gutenberg-Print, Warszawa 1994, ISBN 83-86381-50-7). Bezpieczeństwo 

może być traktowane również jako wartość – w ujęciu filozoficznym (por. J. Piwowarski, Bezpieczeństwo jako 

pożądany stan oraz jako wartość, [w:] Bezpieczeństwo jako wartość, II Konferencja Naukowa z cyklu 

„Bezpieczeństwo jako wartość”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w 

Krakowie, Kraków 2010, s. 56–59; por. także: L. F. Korzeniowski, op. cit.). 

Systemy bezpieczeństwa są to elementy wzajemnie powiązane ze sobą w układy, których celem jest zapewnienie 

jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w określonym środowisku. 
299

 B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska, Zarys prawa administracyjnego, C. H. Beck, Warszawa 2007, s. 2. 
300

 F Znaniecki, Elementy rzeczywistości praktycznej, [w:] Pisma filozoficzne, t. 1, Warszawa 1987, s. 112. 



 

ETYKA POLICJANTA: OD WZNIOSŁYCH IDEAŁÓW AŻ PO ICH REALIZACJĘ. PODRĘCZNIK AKADEMICKI  

 

Juliusz Piwowarski 

 

116 

 

Mówimy o administracji naszego osiedla lub domu, o administracji gminy lub państwa, o 

administrowaniu lasami, wodami lub drogami publicznymi, o problemach z administracją 

zdrowia, o organach administracji w przeciwstawieniu do organów sądowych, a także o 

administrowaniu naszym gospodarstwem rodzinnym lub budżetem domowym. Źródłosłów 

tego pojęcia, wywodzący się z łacińskiego słowa ministrare (służyć, wykonywać, kierować), 

z przedrostkiem ad nadającym temu działaniu cechę działania celowego, to synonim pomocy, 

służby, przewodnictwa, kierownictwa, prowadzenia, zarządu, zarządzania lub organizowania 

dla osiągnięcia ustalonego celu itp.”
301

. 

„W XVIII wieku klasyczny model wskazań dla kształtowania aparatu administracyjnego 

państw absolutnych stanowiła nauka policji (Polizeilehre, science de la police). Wywodziła 

się ona z niemieckiej doktryny kameralistycznej (Kammeralwissenschaft), która obejmowała 

jednak szerszy krąg zagadnień, bowiem obok problemów czysto administracyjnych 

zajmowała się także finansami państwa oraz ekonomią polityczną. Na przełomie XVII i 

XVIII wieku niemiecka nauka policji wyodrębnia się stopniowo jako osobna dziedzina i 

usamodzielnia. Pod pojęciem policji rozumiano wówczas nie tylko sprawy związane z 

ochroną bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego, czyli to, co utożsamiamy dziś z 

policją, ale także wiele innych dziedzin administracji wewnętrznej państwa. Można 

stwierdzić, że określenie „policja” było wówczas niemal synonimem administracji”
302

. 

Mówiąc o współczesności, należy podkreślić, iż wzór funkcjonariusza administracji nie 

tylko stanowi znaczne wyzwanie ale niesie ze sobą nadzieje, jeśli chodzi o zabezpieczanie i 

podnoszenie jakości życia. Aby możliwości te były w pełni uruchomione przez administrację 

bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, poza podnoszeniem perfekcjonizmu elementów 

systemowych, niezbędna jest silna motywacja moralna. 

Moralność to zespół, ogólnie uznawanych w danej społeczności, reguł postępowania, 

norm i wzorców, które określają co jest dobre, a co niewłaściwe. Jest to społeczne 

zjawisko, polegające na regulowaniu relacji pomiędzy ludźmi poprzez przyjmowanie 

określonych postaw i wyrażających je zachowań
303

. Moralność przybiera różny charakter: 

1) moralność tradycyjna, 

2) moralność cnót – dążenie do osobistej doskonałości, 

3) moralność zachęty i nagany, 

4) moralność imperatywna (obowiązku), 
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 J. Zimmermann, op. cit., s. 25–26. 
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 J. Malec, D. Malec, op. cit., s. 54–55. 
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 E. Hurlock, Rozwój młodzieży, PWN, Warszawa 1983, s. 330. 



 

ETYKA POLICJANTA: OD WZNIOSŁYCH IDEAŁÓW AŻ PO ICH REALIZACJĘ. PODRĘCZNIK AKADEMICKI  

 

Juliusz Piwowarski 

 

117 

 

5) moralność aspiracji, 

6) moralność twórcza
304

. 

Typy moralności mogą przenikać się, uzupełniać, przybierać w różnych kulturach 

określone nasilenie. Mogą też, zdaniem Ossowskiej, uzupełniać je dodatkowe aspekty – na 

przykład mistyczny, racjonalny, intuicyjny, refleksyjny, rygorystyczny, a wreszcie 

kolektywny bądź indywidualny. Naukowy opis zjawiska moralności – to etyka.  

 

Etyka (gr. ethos – „zwyczaj”, „obyczaj”) jest działem filozofii, który koncentruje się 

na badaniu moralności. Etyka to nauka o moralności, stanowi filozoficzną i normatywną 

teorię moralności, będąc fundamentem prawdziwej mądrości. Mądrość jest bowiem czymś 

znacznie więcej aniżeli zdolnością racjonalnego rozumowania. Mówiąc o etyce należy 

zauważyć, iż w tej dziedzinie wiedzy są trzy główne nurty: 

1) etyka opisowa, 

2) etyka normatywna (etyka właściwa), 

3) metaetyka. 

Etyka opisowa zajmuje się badaniem i naukowym opisem oraz wyjaśnieniem stanu 

faktycznego, w jakim moralność znajdowała się (w różnych historycznych okresach), czy też 

znajduje się, w różnorodnych grupach społecznych, zawodowych, społeczeństwach. 

Etyka normatywna formułuje i uzasadnia normy moralne oraz wartości, ustalając, co 

jest moralnie dobre, a co złe. Ma ona na względzie cele praktyczne. Formułuje ideały, oparte 

na wartościach wzorce i zasady postępowania. Określamy ją terminem „etyka właściwa”. 

Jednym centralnych pojęć etyki normatywnej jest wartość. Wartość jest „sprecyzowaną 

lub dającą się wywnioskować koncepcją tego, co godne pożądania, charakterystyczną 

dla jednostek lub grupy i wywierającą wpływ na wybór dostępnych sposobów, środków i 

celów działania”. Tak więc wartość oznacza „wszystko to, co cenne, godne pożądania i 

wyboru, co stanowi ostateczny cel ludzkich dążeń”
305

, co nadaje sens poczynaniom 

człowieka. Wartości można pogrupować w sposób dychotomiczny na poniższe kategorie: 

1. Idee i rzeczy, czyli wartości duchowe i materialne. 

2. Wartości uniwersalne i jednostkowe, uwzględniając powszechność (zasięg) wartości. 

3. Kryterium czasu – wartości historyczne i aktualne. 

4. Wartości trwałe i chwilowe. 

                                                           
304

 M. Ossowska, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, PWN, Warszawa 2005, s. 114–115. 
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 S. Jedynak (red.), Mały słownik etyczny, BRANTA, Bydgoszcz 1999, s. 280. 
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5. Wartości emocjonalne i intelektualne. 

6. Wartości pozytywne (autentyczne) i negatywne – antywartości
306

. 

Metaetyka to stosunkowo młody dział etyki, którego początki sięgają XX wieku i wiążą 

się z postacią brytyjskiego filozofa George’a Edwarda Moore’a
307

. Metaetyka, z pomocą 

logiki, epistemologii oraz metodologii nauk, zajmuje się badaniem problematyki dotyczącej 

obszaru etyki normatywnej
308

. 

Inny podział gałęzi etyki zaproponował profesor Roman Ingarden
309

: 

1) etyka teoretyczna, 

2) etyka normatywna, 

3) etyka stosowana. 

Etyka teoretyczna bada wartości moralne, stara się dać odpowiedź na pytanie: „czym 

jest wartość moralna?”. 

Etyka normatywna, opierająca się na zdobyczach etyki teoretycznej, formułuje normy 

moralne w postaci zdań zawierających określone warunki, jakie powinien spełnić dany 

przedmiot (zjawisko), aby uznać, iż prezentuje sobą wartość.  

Tischner zapoznaje nas z „drabiną aksjologiczną”. Jej szczeble, idąc od najniższych to: 

1) wartości z kręgu ocen „przyjemne – nieprzyjemne”, 

2) wartości witalne, 

3) wartości nazywane duchowymi, które można także określić jako wartości 

odpowiadające mentalności danej osoby; chodzi tu o prawdę, dobro i piękno. 

Realne dostrzeganie wartości, które u jednostek o silnej osobowości stanowi podstawę do 

wytworzenia przez daną osobę moralnej intencji i przekształcenia tego jej w fundamentalną 

dla siebie postawę. 

Niektórzy psychologowie uznają wartość niemalże za synonim przejawianej postawy. 

Stosowany przez człowieka system wartości to wynik dokonanych wyborów, gdyż „w 
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 J. Gajda, Wartości w duchu nowego humanizmu jako podstawa edukacji dorosłych, [w:] Aksjologia edukacji 

dorosłych, J. Kostkiewicz (red.), KUL, Lublin 2004, s. 101. 
307

 George Edward Moore (1873–1958) – brytyjski filozof, współtwórca nurtu znanego jako filozofia 

analityczna. Zob. G. E. Moore, Principia Ehtica, Cambridge University, Cambridge 1903; polski przekład tej 

książki (dokonany przez C. Znamierowskiego) nosi tytuł Zasady etyki, De Agostini, Warszawa 2003. 
308

 Metodologia nauk – to jedna z dziedzin filozofii nauk, rozstrzygającej o tym, które poglądy uznaje się za 

naukowe, których zaś za naukowe nie uznaje się, z jednoczesnym uzasadnieniem tych rozstrzygnięć. 

Metodologia zajmuje się metodami budowania teorii naukowych poprzez stosowne procedury badawcze i przy-

należne do ich arsenału: twierdzenia, prawa, hipotezy i pojęcia naukowe. Zob. L. Drabik, E. Sobol (red.), op. cit., 

t. 1, s. 319. 
309

 Roman Ingarden (1893–1970) – filozof, przedmiotem jego badań były zagadnienia z zakresu epistemologii; 

profesor Uniwersytetu Lwowskiego (1925–1944) zajmujący się ontologią i estetyką. Zob. R. Ingarden, Wykłady 

z etyki, wyb. i oprac. A. Węgrzecki, PWN, Warszawa 1989. 



 

ETYKA POLICJANTA: OD WZNIOSŁYCH IDEAŁÓW AŻ PO ICH REALIZACJĘ. PODRĘCZNIK AKADEMICKI  

 

Juliusz Piwowarski 

 

119 

 

dziedzinie etyki obowiązuje (...) prymat rozumu praktycznego nad teoretycznym”
310

. 

Trzymając się przytoczonej tu opinii, można powiedzieć, iż „wartość jest to jakość bytu”
311

, 

zaś gdy wystąpi u kogoś brak identyfikacji postaw z wybranymi wartościami, jest to zapewne 

przyczyną sporej dezorientacji oraz poważnych trudności z odnalezieniem sensu swej 

egzystencji. W zdecydowany sposób należy walczyć, poprzez dojrzałe wybory zapobiegając 

takiej sytuacji. 

Etyka stosowana zajmuje się wpływaniem na ludzi w celu motywowania ich do 

podejmowania wysiłku o charakterze moralnym, do moralnej samokontroli i samodyscypliny. 

Problemy, które są przedmiotem refleksji etycznej, zazębiają się z podejściem 

antropologicznym
312

. Należy zauważyć, iż pojawienie się dobra bądź zła dotyczy kogoś 

konkretnego, jakiejś osoby stanowiącej podmiot doświadczony w sposób pozytywny bądź 

negatywny. Można uznać, że istnieje pierwotność podmiotu czynu w stosunku do samego 

postępowania. Refleksje etyczne są zatem pochodnymi zagadnień antropologicznych. 

Kolejną dziedziną nauki istotną dla omawianych tu zagadnień jest także socjologia 

moralności
313

 – dział socjologii, który dotyczy badań systemów wartości i ich 

funkcjonowania w różnych społecznościach, badań zjawisk o charakterze moralnym, ich 

genezy i wpływu na społeczeństwo. Za twórcę socjologii moralności uznaje się Emile’a 

Durkheima
314

, który rozpatrywał społeczeństwo w sposób organicystyczny
315

 – jako organizm 

stanowiący całość samą w sobie. Należy przy tym pamiętać, że Durkheim był spadkobiercą 

koncepcji organicyzmu Auguste’a Comte’a
316

 i Herberta Spencera
317

. „Durkheim, nadając 

przyczynowy priorytet całości społecznej, rozpatruje części systemu jako coś, co spełnia 

podstawowe funkcje, potrzeby lub wymogi całości (…). Takie sformułowania oznaczają co 

najmniej pogląd, że systemy społeczne mają potrzeby, które muszą być zaspokajane, jeśli ma 

się uniknąć stanów nienormalnych”
318

. Durkheim dostrzegał też potrzebę socjalizacji, czyli 
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 M. A. Krąpiec, Odzyskać świat realny, KUL, Lublin 1993, s. 323. 
311

 Ibidem, s. 328. 
312

 Antropologia – nauka o pochodzeniu człowieka, jego rozwoju i zróżnicowaniu, zajmuje się badaniem 

człowieka jako jednostki w społeczności, obejmuje różne aspekty jego istnienia: biologiczny, filozoficzny, 

religijny, kulturowy i społeczny. Zob. L. Drabik, E. Sobol (red.), op. cit., t. 1, s. 19-20. 
313

 M. Ossowska, op. cit.; por. J. Mariański, Socjologia moralności, KUL, Lublin 2006, ISBN 83-73633-91-X. 
314

 Emile Durkheim (1858–1917) – filozof, socjolog, pedagog. 
315

 Por. Słownik wyrazów obcych, J. Kamińska-Szmaj (red.), Europa, Wrocław 2001, ISBN 83-87977-08-X, s. 

563 (organicyzm). 
316

 Auguste Comte (1798–1857) – francuski filozof. Zob. A. Comte, The Positive Philosophy of Auguste Comte, 

Batoche Books, Kitchener 2000. 
317

 Herbert Spencer (1820–1903) – angielski filozof, przedstawiciel ewolucjonizmu i organicyzmu w naukach 

społecznych. Zob. H. Spencer, Social Statics, Appleton, Nowy Jork 1870, wyd. polskie: Zasady etyki, 

Wydawnictwo Spółki Nakładowej Warszawskiej, Warszawa 1884. 
318

 J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2008, s. 13–14. 
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wychowania niezbędnego dla zachowania bezpiecznego rozwoju społeczeństw. W jego 

opinii, gęstość zaludnienia powoduje wzrost zwartości duchowej i integracji społeczeństwa. 

Jednocześnie w takich warunkach pojawia się jednak zjawisko rywalizacji, którego 

nadmierny wzrost jest czynnikiem w znacznym stopniu zagrażającym kulturze etycznej i tym 

samym – porządkowi społecznemu. Do pewnego stopnia kompensuje ten fakt potrzeba 

kooperacji – „specjalizacja sprzyja wzrostowi (…) skłonności do akceptacji etyki 

wzajemnych obowiązków”
319

.  

Bardzo istotną dziedziną wiedzy dla badania funkcjonowania moralności i związanego z 

nią systemu wartości jest psychologia moralności. Motywacje i stojące za nimi intencje, a 

zwłaszcza te drugie, nie są oceniane z prawnego punktu widzenia, szczególnie jeśli nie 

doczekały się etapu realizacji. Stanowią one jednak bardzo ważne elementy autonomicznego 

(osobistego) systemu moralno-etycznego. Są one nie do pominięcia w budowaniu, badaniu 

oraz w podnoszeniu na wyższy poziom własnej kultury etycznej. Może ona przyjmować 

różne poziomy – od najniższego, określanego jako ślepota moralna (moral insanity), 

nierzadko łącząca się z postawami makiawelistycznymi, aż po wysoki zmysł moralny, 

jednocześnie prowadzący do satysfakcjonującej oceny własnej wartości. Ten ostatni element 

jest nie do kupienia „za żadne pieniądze”, a jednak możemy uzyskać go za darmo(!) dzięki 

stosowaniu autorefleksji i niejednokrotnemu ponoszeniu określonych wyrzeczeń. Zanim 

przejdziemy do elementów deontologii policjanta, przyjrzyjmy się kilku podstawowym 

czynnikom o charakterze moralno-etycznym. 

1. Przedrozumienie. Arno Anzenbacher zwraca uwagę na istnienie zjawiska tzw. 

przedrozumienia – otóż: „posiadamy (…) mniej więcej spójną i zgodną wiedzę o znaczeniu 

tego, co moralne”
320

. To intuicyjne przeświadczenie potwierdzają najnowsze badania 

psychologów, do których zaliczają się prace Kagana czy White’a
321

. Przekonują nas one o 

tym, że małe, dwuletnie dziecko, które nie doświadczyło jeszcze rozwiniętego procesu 

wychowawczego w postaci nagród i kar, posiada zdolność wartościowania ludzkich 

zachowań pod kątem dobra i zła (słuszne / niesłuszne). To wręcz niesamowita – w 

pozytywnym rozumieniu – informacja, z której możemy jako ludzie być dumni i pokładać w 

niej ogromne i uzasadnione nadzieje. 
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 Zob. E. Durkheim, O podziale pracy społecznej, PWN, Warszawa 1999; por. P. S. Cohen, Modern Social 

Theory, Basic Books, Londyn 1968, s. 35. 
320

 A. Anzenbacher, Wsprowadzenie do etyki, op. cit., s. 11. 
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 Zob. J. Kagan, The Second Year: the Emergence of Self-Awareness, Harvard University, Cambridge 1981; R. 

W. White, Motivation reconsidered. The concept of competence, „Psychological review”, 1959, nr 66, s. 297–

333, podaję za: A. Manenti, Żyć ideałami, WAM, Kraków 2006, ISBN 83-73185-42-9, s. 48. 
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Po dokładnym zastanowieniu się nad takim wynikiem badań naukowych, można zdać 

sobie sprawę z tego, iż funkcjonowanie moralnej dyspozycji od samego początku zaistnienia 

bytu ludzkiej osoby jest zaskakująco pozytywnym i niezwykle cennym darem. 

Odpowiedzialne dbanie o ten skarb jest zatem wielkim obowiązkiem każdego człowieka – 

rodzica, nauczyciela i nas wszystkich.  

2. Ocena moralna. Czyny, jakich dokonują ludzie, w tym także my sami, są przez nas 

oceniane. Czynimy to zarówno intuicyjnie (poprzez „przedrozumienie”) jak i racjonalnie. Na 

podstawie czynów oceniamy także ich autorów, czyli stojące za konkretnymi czynami osoby. 

W przypadku zauważenia pewnych tendencji u określonych osób, „nazywamy je dobrymi lub 

złymi, moralnymi lub niemoralnymi, sumiennymi lub niesumiennymi. Naszą moralną ocenę 

odnosimy wreszcie również do zjawisk społecznych, (…) do instytucji, struktur, ustrojów i 

praw, kwalifikując je jako sprawiedliwe lub niesprawiedliwe, ludzkie albo nieludzkie”
322

. 

Z kolei w przypadku wygenerowania kompleksowej oceny naszych własnych działań, 

musimy mieć na względzie wszystkie elementy aktu moralnego, jako czynu osoby, określane 

czasem jako tak zwane źródła moralności. Należą do nich: 

 cel przedmiotowy, czyli to, co czyni i chce uzyskać podmiot działania (na przykład 

czynności funkcjonariusza Policji prowadzące do określonego celu); 

 cel podmiotowy, określa się w ten sposób intencję, z jaką podjęto działanie (jest on – 

co ważne – także elementem samodoskonalenia); 

 okoliczności czynu, czyli w jaki sposób działa funkcjonariusz. 

Aby właściwie ocenić czyn, należy wziąć pod uwagę wszystkie te elementy
323

. Jeżeli 

którakolwiek z powyższych składowych oceny podejmowanych czynności okazuje się być 

niezgodna z normami moralnymi (cel i prowadzące doń czynności, intencje, sposób 

wykonania), wtedy zachodzi przypadek działania nagannego z etycznego punktu widzenia. 

Wyważenie tych trzech elementów nie należy jednak do rzeczy łatwych, a ocena osób 

trzecich może okazać się mylna, niekiedy krzywdząca dla funkcjonariusza 

3. Norma moralna. Norma moralna to forma wywierania wpływu na zachowania osób 

poprzez aprobowanie zachowań ocenianych jako te, które są właściwe i reprezentują sobą 

dobro oraz dezaprobatę dla tych postępków, które należy ocenić jako niewłaściwe i kojarzone 

są ze złem. Normy moralne przyjmują postać zwerbalizowaną. Przykładami sformułowań 
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 Por. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, op. cit., s. 12. 
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 W. Pływaczewski, Policja, postęp cywilizacyjny a świat wartości, [w:] Policja. Etyka. Kościół, materiały z 

konferencji, Szczytno 2002, s. 86; por. E. Wiszowaty, Chrześcijański system wartości, [w:] Wybrane zagadnie-

nia etyki policji, J. Czerniakiewicz (red.), Wyższa Szkoł Policji, Szczytno 1997, s. 45. 
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będących normami moralnymi są: Bądź człowiekiem prawym! Chroń życie! Dbaj o dobro 

wspólne! Szanuj ludzką godność! Policjant powinien być uczciwy!. 

4. Sumienie. „Ogólną wiedzę o dobru i złu stosowaną w obcowaniu z ludźmi zaczynamy 

sumieniem”
324

. Ta wiedza sprowadza się do przekonania
325

, że należy czynić dobro i 

zaniechać czynienia zła. Prowadzi to także do konkluzji i związanych z nimi odczuć 

mówiących o tym, iż nie można swojego dobra budować na czyjejś krzywdzie. Dobro 

indukuje dalsze dobro. Także dla jego autora. Zło indukuje się także – niestety w postaci 

dalszego zła. Sumienie służy nam jako „drogowskaz”, metaforycznie określane było jako: 

„tajemniczy głos” (I. Kant), „zew” (M. Heidegger), czy też „głos Boga” (św. Tomasz z 

Akwinu). Ten wewnętrzny mechanizm pozwala na dokonywanie wyborów dotyczących tego, 

co w określonych sytuacjach powinniśmy czynić, czego zaś należy zaniechać. Sumienie 

powoduje też, iż po zaistnieniu w naszym życiu negatywnych postępków odczuwamy 

dyskomfort, będący swoistą sankcją moralną, skłaniający nas do poprawy na przyszłość i 

ewentualnego podjęcia działania zmierzającego do zadośćuczynienia. Sumienie jest zatem 

silnym wewnętrznym impulsem określonym przez Ricoeura jako „bycie – pod – wpływem – 

nakazu, jako struktura bycia sobą”
326

. 

„W każdym teoretycznym uzasadnieniu koncepcji prawa naturalnego jest możliwe 

odkrycie bezpośrednich elementów sumienia (…). Aby to zrobić, należy przedstawić 

koncepcję prawa naturalnego św. Tomasza z Akwinu jako szczególnie istotną, między innymi 

dlatego, że prawo naturalne umiejscawia [owa koncepcja] we wnętrzu moralności, gdyż stoi 

ona na straży godności osoby ludzkiej”
327

. Dlatego istotne jest kształtowanie sumienia i 

dbanie o to, by nie ulegało ono moralnej „erozji”, gdyż sama wiedza o tym, co jest dobre, a co 

złe, jest niewystarczająca do realizacji prawego postępowania
328

. „Decyzje sumienia wiążą się 

za pośrednictwem systemu motywacji z mechanizmem psychologiczno-fizjologicznym 

kontroli postępowania (system wykonawczy). Jeżeli powiązanie systemu wykonawczego z 

systemem motywacji jest słabe, może nie dojść do zrealizowania decyzji sumienia
329

. 

Warto głęboko przemyśleć powyższe spostrzeżenie. 
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 A. Anzenbacher, op. cit., s. 12. 
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 Próbę zdefiniowania „przekonania” czytelnik znajdzie na s. 157 
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 P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, PWN, Warszawa 2003, s. 590. 
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 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, op. cit., s. 44.; por. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, op. cit., 
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 Por. Jan Paweł II, Veritatis…, op. cit. 
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Można zidentyfikować parametry odpornego na „erozję”, dojrzałego i solidnie 

ugruntowanego sumienia. Do czynników, które pozwalają doskonalić nasze sumienie należą: 

1) prawidłowo ukształtowany i przyswojony system pojęć moralnych i płynąca zeń 

odpowiedzialność za swoje postępowanie; 

2) rozróżnianie dobra od zła, czyli umiejętność dokonywania moralnych ocen; 

3) wrażliwość moralna, umożliwiająca adekwatne przeddecyzyjne reakcje o charakterze 

prognostycznym i ostrzegawczym odnośnie konsekwencji mających nastąpić działań oraz 

podecyzyjne reakcje sprowadzające się do odczuć satysfakcji, bądź poczucia winy – jako 

możliwych efektów swoich czynów; 

4) umiejętność rozstrzygania w oparciu o swoje moralne przekonania, w wypadku 

zaistnienia konfliktu wartości i potrzeby dokonania trudnego, ale nadal moralnego, wyboru; 

5) dążność do gromadzenia i wzbogacania (a także przywoływania w odpowiednim 

momencie) swoich doświadczeń, postrzeganych w kontekście moralno-etycznym; 

6) rozwijanie motywacji do moralnego funkcjonowania, dzięki empatycznemu 

nastawieniu oraz postawie opartej na poczuciu obowiązku (nie bez znaczenia jest tu 

podnoszenie samooceny); 

7) wytrwanie w moralnym postępowaniu, nawet w sytuacjach niezwykle trudnych, 

generujących egzystencjalnie graniczne doznania
330

. 

5. Odpowiedzialność. Polega ona na słuchaniu głosu sumienia i w efekcie – na 

rezygnacji z czynienia rzeczy, które chcemy uczynić, wiedząc jednocześnie, że mogłyby one 

być złe dla innej osoby. Odpowiedzialność polega także i na tym, że poświęcamy pewien nasz 

własny wysiłek, by czynić to, co właściwe, tak jak tego spodziewają się po nas inni ludzie. 

Dokładnie tak, jak sami chcielibyśmy, by oni czynili nam. Odpowiedzialność rodzi pomiędzy 

ludźmi, czy pomiędzy instytucjami i ludźmi, zaufanie i zwiększa poziom poczucia 

bezpieczeństwa. Odpowiedzialność wiąże się także ze zdolnością jednostek do odczuwania 

wstydu oraz do występowania u nich odczuwania winy w przypadkach popełnienia błędów. 

Zdaniem Levinasa, „odpowiedzialność jest tym, co wyłącznie spada na mnie i czego jako 

człowiek nie mogę odrzucić”
331

. Ingarden wyróżnia cztery rodzaje odpowiedzialności: 

„1. Ktoś ponosi odpowiedzialność za coś albo inaczej mówiąc – jest za coś 

odpowiedzialny. 

 2. Ktoś podejmuje odpowiedzialność za coś. 
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 Zob. Z. Chlewiński, Dojrzałość, osobowość, sumienie, religijność, W drodze, Poznań 1991, s. 81 i inne. 
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 E. Levinas, Etyka i Nieskończony, Papieska Akademia Teologicznej, Kraków 1991, s. 57. 
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 3. Ktoś jest za coś pociągany do odpowiedzialności. 

 4. Ktoś działa odpowiedzialnie”
332

. 

Mamy zatem do czynienia z odpowiedzialnością o charakterze metafizycznym, 

psychologicznym, prawnym oraz moralnym jak zauważa w Galarowicz
333

. Według Tischnera, 

„człowiek to istota skierowana ku wartościom (…). Trzeba powiedzieć, że właśnie w 

poczuciu odpowiedzialności wyraża się w sposób najbardziej źródłowy prawda człowieka”
334

. 

6. Dojrzałość. Uważa się, iż dojrzałość osoby ludzkiej, przejawiająca się poprzez bycie 

uczciwym i odpowiedzialnym, jest wyrazem prawdziwej wolności człowieka. Uciekając od 

odpowiedzialności i uczciwości, niekiedy bezwiednie dokonujemy samoograniczenia własnej 

wolności oraz godności osobistej. Ta ostatnia cecha – godność – jest w istotny sposób 

powiązana z kulturą honoru, przynależną tradycji służb mundurowych i towarzyszącej im 

kulturze bezpieczeństwa.  

7. Wartość własna. Jak pisze Anzenbacher, odnosząca się do poczucia własnej wartości 

„kwalifikacja moralna dotyczy w jedyny w swoim rodzaju sposób wartości i godności 

człowieka jako człowieka. Z jednej strony chodzi przy tym o świadomość własnej wartości, a 

więc o szacunek dla samego siebie, z drugiej – o wartość i szacunek danej osoby w oczach 

innych”
335

 osób należących do tej samej wspólnoty co osoba, której wartość podlega 

społecznej ocenie. Jedną ze składowych wartości własnej danej osoby jest ocena środowiska 

zawodowego oraz tych, którzy korzystają z usług owego środowiska. Wiąże się to z 

szacunkiem naznaczonym dyrektywą wzajemności, z poczuciem godności i z 

odpowiedzialnością jednostki.  

Dodajmy w tym miejscu, dla porównania z praktyką Zachodu, iż uważa się za 

Konfucjuszem, że ten, kto nie posiada poczucia godności, szacunku i odpowiedzialności, 

przestaje być w pełni człowiekiem
336

. W celu chronienia człowieczeństwa ta 

dalekowschodnia koncepcja odwołuje się do korzystania z „Czterech Początków”. Służą one 

także otwarciu i podtrzymywaniu procesu samodoskonalenia. 

8. „Cztery Początki”. Zgodnie z omawianym tu starożytnym przekazem, afirmowane są 

tak zwane „Cztery Początki” – współczucie, wstyd, szacunek i odróżnianie dobra od zła. 

Cztery Początki można traktować jak lub jak cztery narożniki jednego pokoju: 
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 R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973, s. 73–74. 
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 J. Galarowicz, Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Oficyna Naukowa i Literacka, Kraków 

1993, s. 13–15. 
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 J. Tischner, Myślenie według wartości, Znak, Kraków 1982, s. 49. 
335

 P. Ricoeur, op. cit., s. 15. 
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 Mencjusz, op. cit., s. 351–352. 
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1) współodczuwanie – jest początkiem autentycznej humanitarności, 

2) poczucie wstydu i nieakceptowanie zła – daje początek sprawiedliwości oraz 

samodoskonaleniu, 

3) poczucie szacunku – daje początek dobrym obyczajom i ludzkiej godności, 

4) umiejętność odróżniania dobra od zła – jest początkiem prawdziwej mądrości
337

. 

Uchwycenie w swoim prywatnym i zawodowym życiu Czterech Początków daje – jak 

uczy konfucjańska nauka społeczna – możliwość bycia człowiekiem – w pełnym znaczeniu 

tego słowa. Jest to pomocne w skutecznej realizacji osobistego samodoskonalenia również 

poprzez rozwój zawodowy i prowadzi do kształtowania coraz wyższej wartości własnej. W 

dobie globalizacji można uznać, iż przytoczone tu dalekowschodnie doświadczenia w swej 

istocie mają zastosowanie w każdej kulturze. 

Jeśli chodzi o etykę zawodową, należy zauważyć, iż towarzyszy jej istotne pytanie: czy 

moralność powszechna (i odpowiadająca jej etyka) oraz moralność zawodowa różnią się? 

„Twierdzi się nieraz, że etyka zawodowa nie wprowadza co prawda innych obowiązków, 

ale inaczej określa hierarchię wśród tych samych obowiązków, które są uznawane 

również w etyce ogólnej”
338

. Filozof i teoretyk prawdy, profesor Jan Woleński, uważa, że 

„etyka zawodowa nie powinna zmieniać hierarchii poszczególnych norm etyki ogólnej”
339

. 

Wydaje się jednak, iż mogą istnieć profesje i określone dla nich przypadki, w których 

niektóre wartości mogą ulec przesunięciu w hierarchii wartości, gdyż „w istocie moralności 

zawodowej zawiera się idea, że reprezentanci jakiegoś zawodu są bardziej ograniczeni przez 

swoje zawodowe wartości niż byliby, gdyby nie reprezentowali tego zawodu. Innymi słowy, 

(…) moralność zawodowa przyznaje wartościom zawodowym wyższą pozycję w hierarchii 

etycznej”
340

.  

Czyny heroiczne. Reprezentatywnych dla powyższego rozumowania przykładów 

(jednocześnie o wysoce pozytywnym charakterze) mogą dostarczyć akty heroizmu, wyraźnie 

wpisujące się w „etos munduru”.  

J. O. Urmson w swoim eseju Święci i bohaterowie podaje następującą typologię czynów 

heroicznych: 
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1. W sposób heroiczny postępuje ta osoba, która dzięki nadzwyczajnemu opanowaniu i 

wysiłkowi spełnia obowiązek w warunkach, w których większość ludzi nie podjęłaby ryzyka 

utraty własnego życia.  

2. Postępowanie heroiczne wykazuje osoba, która spełnia swój obowiązek bez wysiłku w 

sytuacji zagrażającej życiu na tyle, iż większość ludzi w tym przypadku rezygnuje z podjęcia 

się dokonania takiego samego czynu. 

3. W sposób heroiczny postępuje osoba, która dzięki nadzwyczajnemu opanowaniu 

swego lęku lub dzięki powołaniu dającemu możliwość niezwykłych czynów, jakby 

bezwysiłkowo dokonuje ich w taki sposób, iż dla wszystkich jasne jest, że czyni znacznie 

więcej aniżeli wymaga tego obowiązek
341

.  

Ważnym wątkiem rozważań o moralności i podnoszenia na wyższy poziom etyki 

zawodowej jest dostrzeżenie dwóch istotnych faktów. Po pierwsze, myśląc o etyce 

zawodowej funkcjonariusza policji, mówimy jednocześnie o moralności grupowej. Po 

wtóre zaś, chcąc podnosić poziom kultury etycznej naszej Policji, mamy do czynienia z 

problemem ludzi dorosłych, którzy są już w znacznym stopniu ukształtowani.  

Jeśli chodzi o problem pierwszy, to moralność grupowa danej społeczności może w 

mniejszym bądź większym stopniu przybliżyć się do moralności postulowanej lub 

zaprojektowanej dla rozważanej grupy zawodowej. Wiadomo jednak, że kultura etyczna w 

znacznej mierze opiera się jednak na wyniesionych z dzieciństwa nawykach przyswojonych w 

rodzinie oraz w szkole (socjalizacja w grupach pierwotnych i wtórnych). Byłoby najlepszym 

rozwiązaniem, gdyby dobrze zinternalizowana (przyswojona) moralność grupowa w jak 

najwyższym stopniu pokrywała się lub była „przetłumaczalna” na późniejsze założenia etyki 

zawodowej określonego kolektywu profesjonalistów, w omawianym przypadku – 

funkcjonariuszy Policji. 

Przypominamy niezwykle doniosłą informację, jaką stanowi fakt, potwierdzony przez 

wyniki badań psychologów, iż człowiek rodzi się z już posiadaną predyspozycją do 

odróżniania dobra od zła. To, co wielokrotnie było przywoływane w pismach starożytnych 

mędrców, opierających się na wiedzy intuicyjnej, znalazło obecnie potwierdzenie naukowe. 

„Zrozumienie, co jest słuszne [czy] błędne, nie jest [tylko] pochodną uwarunkowań 

rodzinnych, lecz jest obecne w dziecku przed rozpoczęciem procesu socjalizacji 

opierającej się na systemie nagrody i kary. Badania empiryczne potwierdzają prace 
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White’a nad tą kompetencją jako pierwotną motywacją w człowieku”
342

. Jeżeli zatem w 

rozwoju psychologicznym jednostek pojawiają się negatywne tendencje, jest to dowodem na 

roztrwonienie „kapitału początkowego”, z jakim rozpoczynały swoje życie, dowodem 

występujących gdzieś zaniedbań, bądź ewidentnych nieprawidłowości, które spowodowały 

destrukcyjne zmiany w autonomicznym systemie wartości. Jest to niewybaczalne 

marnotrawstwo, któremu należy z całą mocą przeciwdziałać na każdym etapie osobniczego i 

moralnego rozwoju człowieka. 

Drugi problem, to fakt, iż dorosłe osoby podejmujące obowiązki zawodowe są już w 

znacznym stopniu ukształtowane osobowościowo, także w aspekcie moralnym. Trudno 

nawyki te zmienić poprzez akademicką perswazję, a tym bardziej poprzez odbycie krótkich, 

formalnych kursów. Szkolenia te mogą, właśnie wtedy, gdy opierają się na zakłamaniu, stać 

się bardzo szkodliwie oddziałującym na sferę etyczności, kursem hipokryzji. Należy jednak z 

nadzieją zauważyć, iż opinie o niemożności wprowadzenia dalszych pozytywnych 

modyfikacji nawyków moralnych podważają wyniki poważnych badań naukowych z 

dziedziny psychologii. Przykładowo, próbę przedstawienia tego zagadnienia podjął James 

Rest. Wykazał on, że we wczesnym okresie dojrzałości człowieka, przypadającym pomiędzy 

drugą a trzecią dekadą życia, zachodzą dosyć istotne zmiany dotyczące budowania osobistych 

strategii służących rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji o podłożu moralnym. 

Ponadto, poprzez przemyślane oddziaływanie pedagogiczne, można z powodzeniem uzyskać 

poprawę podstaw procesów wartościowania. Pomaga to dorosłym w znajdowaniu moralnych 

uzasadnień i udoskonalaniu swojego postępowania. Moralna percepcja i powiązane z nią 

regularne rozważania o charakterze etycznym wykazują realny wpływ na sposób zachowania 

wskazujący na podniesienie poziomu kultury etycznej
343

. 

Realna poprawa umiejętności, czy kompetencji etycznych, kształtuje się znacznie lepiej 

poprzez różnego rodzaju trening (działanie praktyczne), aniżeli dzięki teoretyzowaniu. Jedną 

z metod treningu moralności jest podejmowanie w grupach bliżej powiązanych ze sobą osób 

(uczelnia, praca) dyskusji nad wybranymi problemami moralnymi, występującymi w 

określonych sytuacjach. Pomaga to dokonać pozytywnych modyfikacji w systemie wartości 

dyskutantów, co potwierdziły eksperymenty Roberta Kaplana
344

. W treningu moralności 

                                                           
342

 A Manenti, op. cit., s. 48; por. J. Kagan, op. cit. 
343

 J R. Rest, Can Ethics be Taught In Professional Schools?, „Ethics. Easier Said than Done”, (Winter) 1988, s. 

22–26. 
344

 Zob. M. F. Kaplan, Integracja informacji w myśleniu moralnym. Implikacje teoretyczne i metodologiczne, 

[w:] Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania, J. Reykowski, N. Eisenberg, E. Staub (red.), 

Ossolineum, Wrocław 1990. 



 

ETYKA POLICJANTA: OD WZNIOSŁYCH IDEAŁÓW AŻ PO ICH REALIZACJĘ. PODRĘCZNIK AKADEMICKI  

 

Juliusz Piwowarski 

 

128 

 

holistycznie współdziałają serce i rozum (mądrość duchowa i racjonalność). Wszelkie 

motywacje i decyzje, w tym także te, które rozwiązują moralne dylematy, opierają się na 

mądrości wspieranej inteligencją emocjonalną oraz na logicznym, rozumowym działaniu, na 

co zwracał uwagę między innymi prof. Tadeusz Kotarbiński
345

. Mądrość w pełnym 

rozumieniu to więcej aniżeli wyłącznie racjonalne (choć także bardzo potrzebne) działanie. 

Wysokim współczynnikiem inteligencji, racjonalności, może charakteryzować się groźny 

bandyta. Mądrość opiera się na motywacji do podnoszenia umiejętności odróżniania tego, co 

dobre, od tego, co złe oraz do kierowania się tą umiejętnością podczas dokonywania wyborów 

w swoim codziennym działaniu. 

Wszystkie wspomniane dotychczas składniki kultury etycznej (takie jak: sumienie, 

odpowiedzialność czy dojrzałość) są podstawą kultury bezpieczeństwa. Nabierają one 

szczególnego znaczenia, gdy chodzi o takie zawody, dla których bardzo istotne są 

kompetencje wykraczające poza samą wiedzę i umiejętności określonej profesji. Znajomość 

systemów prawa, procedur, strategii zarządzania czy prowadzenia działań specjalnych, bycie 

skutecznym i perfekcyjnym także formalnie – wszystkie te elementy są z etycznego punktu 

widzenia nieprzydatne, a nawet groźne dla społeczeństwa w przypadku, gdy taką wiedzą i 

umiejętnościami dysponuje osoba zdeprawowana. Inaczej mówiąc, profesjonalista potrzebuje 

ich, lecz jest on społecznie użyteczny, gdy dodatkowo posiada „wbudowane” w swoje 

wnętrze solidne „uzbrojenie” etyczne. 

Jak z zatem uczyć etyki ludzi dorosłych, w kontekście jej niezwykłej ważności dla 

podstaw kultury bezpieczeństwa? Jak przekazywać potrzebę podejmowania moralnych 

wyborów i wskazywać korzyści płynące z ich dokonywania? Przypomnijmy, iż znany polski 

filozof i prawnik Czesław Znamirowski, proponował, by termin moralność rezerwować dla 

określenia zachowań i postaw społecznie uznanych za właściwe
346

  

Zdanie sobie sprawy z różnic pomiędzy fenomenem moralności a teorią moralności, czyli 

etyką, jest dla tych, którzy mają przekazywać wiedzę etyczną, punktem wyjścia do 

skutecznego nauczania. Przekaz ten, tak ważny i specyficzny, jeżeli ma być przekazem 

skutecznym, musi zawierać liczne uzasadnienia. Powinien także intensywnie wpływać na 

motywacje jednostek i tworzonych przez tych ludzi grup zawodowych – na przykład 

funkcjonariuszy – oraz na budowaną wspólnie tożsamość (świadomość grupową), opartą na 

elementach specyfiki zawodowej. Przekaz dotyczący problemów moralno-etycznych 
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powinien ponadto bazować na rozpatrywaniu konkretnych historii, wydarzeń, przypadków, w 

których istnieje możliwość zastosowania zarówno pozytywnych, jak i niegodnych sposobów 

postępowania. Chodzi o to, by osoby, które tworzą grupę zawodową funkcjonariuszy Policji, 

włączyły do elementów kultury organizacyjnej swojego miejsca pracy własne autentyczne 

przekonania o tym, co w ich opinii będzie słuszne, a co niewłaściwe i by konsekwentnie 

według tych przekonań postępowały w swojej służbie. Pomocne tu będą sposoby 

uaktywniające empatię (współodczuwanie) u osób nauczanych, które w różnych zdarzeniach 

będą potrafiły coraz lepiej poznać odczucia osób skrzywdzonych na skutek możliwych 

nieetycznych zachowań funkcjonariuszy. Policjant winien umieć wczuć się w sytuację osób, z 

którymi się kontaktuje. Ich sprawy zależą od podejmowanych rozstrzygnięć. To poważna 

odpowiedzialność trzymać w swoich rękach los drugiego człowieka.  

Kolejnym istotnym elementem nauczania etyki, jest możliwie jak najrozleglejsze 

rozlokowanie treści jej dotyczących w różnych kontekstach wielu innych przedmiotów, z 

zakresu szkolenia policyjnego. To podczas zajęć dotyczących różnych dziedzin winno się 

systematycznie eksponować etyczny kontekst szlachetnych zachowań pewnych postaci oraz 

niewłaściwych czynów innych osób, z uwzględnieniem różnych skutków tych rodzajów 

postępowania. Mówiąc o skutkach, wskazane jest zniwelowanie często obecnie występującej 

dysproporcji, polegającej na zbyt małym eksponowaniu odpowiedzialności moralnej (aspekt 

wewnętrzny) na rzecz odpowiedzialności prawnej (aspekt zewnętrzny). Dysproporcja ta może 

być źródłem erozji sumienia i osłabienia płynącej z niego siły moralnej. 

Istotnym elementem zwiększającym realne możliwości odczuwalnego, pozytywnego 

wpływu zasad etyki jest prowadzenie nauczania tych zasad przez osobę, co do której 

funkcjonariusze lub studenci szkoły policyjnej mają pewność, iż z racji swoich zawodowych 

doświadczeń, jest ona autorytetem określonej dziedziny, reprezentującym poziom ekspercki. 

Ważnym jest tu także czynnik wywołujący zaufanie oparte na przekonaniu, iż przekaz owego 

autorytetu jest szczery i nie ma on nic wspólnego z hipokryzją czy nieprawdą
347

.  

Następny ważny element w procesie nauczania etyki, o którym już wspomniano, to taki 

sposób przekazu, który prowadzi do sytuacji, w której słuchacze samodzielnie dochodzą do 

właściwych z moralnego punktu widzenia wniosków. Tak czynią od wieków ci, którzy są 

skutecznymi nauczycielami etyki. „Sokrates pomagał bowiem rodzić się prawdzie, którą 
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uczniowie – nie bez pomocy Mistrza – odkrywali w trakcie dyskusji”
348

. Każdy krąg 

kulturowy – od zachodniego począwszy, poprzez hinduistyczny, konfucjański, prawosławny, 

latynoski, islamski, aż po japoński i afrykański – posiada swoje dawne przekazy religijno-

filozoficzne, których moralne przesłania opierają się na konkretnych sytuacjach, w jakich 

znalazły się osoby będące bohaterami owych przekazów. Z historii tych wynikają określone 

wnioski, podobnie jak ma to miejsce w przypadku klasycznych, pouczających bajek mających 

swój morał. Ludzie dorośli potrzebują analizować aktualne zdarzenia, mając możliwość stania 

się autorami wniosków – morałów, do których dojdą w sposób niezależny, choć z pomocą 

służącego im swoim doświadczeniem autorytetu. Istotne wydaje się, by przekaz opierał się 

raczej na realnie zaistniałych sytuacjach
349

, niż na hipotetycznych przykładach
350

. 

Etyka dla nauczycieli etyki, udoskonalana w miarę zdobywania coraz głębszych 

doświadczeń, nie powinna w przypadku Policji być „spychana” tylko w kierunku dowódców, 

wykładowców i instruktorów. Każdy policjant, biorąc udział w zdarzeniach, w których jego 

działania (np. pouczenia, niełatwe interwencje w sprawach rodzinnych) są istotą rozwiązania 

określonego problemu, powinien posiadać umiejętności dotyczące przekonywania osób do 

moralnych i zgodnych z prawem zachowań..  

Każdy funkcjonariusz policji winien zdać sobie sprawę z faktu, że w jakimś stopniu 

ma obowiązek być także „nauczycielem etyki”, co wymaga określonych umiejętności.  

Szczególnym rodzajem etyki zawodowej jest etyka munduru. Jej wyjątkowość wynika 

po pierwsze z tego, iż „mundur” – oznaczający służbę – to coś więcej aniżeli „praca” (choć to 

drugie zawiera się w pierwszym). Rzetelna praca i profesjonalne do niej przygotowanie, to 

warunki konieczne dla dobrze wykonanego rzemiosła mundurowego. Konieczne, ale 

niewystarczające. Niezbędne dla wypełniania misji policjanta jest bezustanne 

podtrzymywanie świadomości, że ma do czynienia z pojęciem określanym jako służba.  

Służba stanowi także misję Policji jako całej instytucji i wymaga od poszczególnych 

funkcjonariuszy niezwykle głębokiej motywacji opartej na szczególnej postawie stanowiącej 

rodzaj powołania. Posiadanie powołania do służby w Policji oznacza istnienie u pewnej 

grupy osób permanentnej gotowości do skutecznego niesienia pomocy innym.  

Należy ciągle podkreślać, że skuteczność działań służących niesieniu pomocy musi 

opierać się na solidnej podstawie moralno-etycznej u tych, którzy tę pomoc niosą. Oznacza to 
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potrzebę nienachalnego, ale konsekwentnego propagowania wśród policjantów postaw 

moralno-etycznych. Potrzeba podniesienia własnej wartości i samodoskonalenia, wiąże się ze 

świadomością wewnętrznego wzmocnienia tego, co uznajemy za prawe. 

Cofnijmy się w czasie i przypomnijmy sobie, zgodnie z założeniem przyjętym na 

początku prowadzonych tutaj rozważań, o pradawnych korzeniach etyki, wyrastających ze 

źródeł moralności. Niech będą to źródła antyczne (między innymi Arystoteles)
351

, 

judeochrześcijańskie (Mojżesz, Jezus z Nazaretu)
352

, europejskie cnoty kardynalne i dla 

porównania – źródła dalekowschodnie i „Siedem Cnót Kodeksu Bushidō”.  

Cnoty, to zalety najwyższej rangi. Wiążą się one z doskonałością moralną, 

manifestującą się w zgodnej z nimi postawie. 

Cnoty antyczne, będące w starożytnej Europie wypadkową tak zwanych cnót 

homeryckich i cnót ateńskich podano poniżej. 

1. Odwaga – będąca nieodłącznym wątkiem dbałości o honor, będąca wręcz rewersem 

cnoty uczciwości (jakże często by wykazywać uczciwość, musimy zdobyć się na odwagę!). 

2. Przyjaźń – bez której trudno byłoby wyobrazić sobie rozbudowane więzi rodzinne, 

podobnych do nich więzi sąsiedzkich (społeczności lokalne) i koleżeńskich (społeczności 

zawodowe i szkolne), wspólnot, stowarzyszeń, a wreszcie – narodu i państwa, będącego dla 

tego narodu domem. Istotną pochodną przyjaźni jest lojalność – ważna w życiu prywatnym, a 

także zawodowym. 

3. Sprawiedliwość – niosąca ze sobą prawą ocenę czynów, adekwatny wymiar nagród i 

kar, a także wewnętrzny, sprawiedliwy osąd, prowadzący do refleksji związanej z mottem: 

„tyle praw – ile obowiązków”. 

4. Umiar. Posługiwanie się cnotą umiaru to wbrew pozorom - bardzo trudna ale i bardzo 

potrzebna sztuka. Umiar chwilowo dziś jest „nie w modzie”, a stanowi on najskuteczniejszy 

czynnik optymalizacji działań człowieka. Brak umiaru prowadzi, nawet w przypadku 

dynamicznego ale niezrównoważonego, jednokierunkowego wzrostu jakiegoś potencjalnie 

pozytywnego „parametru” (na przykład: zamożności, siły, władzy), do naruszenia potrzebnej 

nam równowagi. Doprowadza to do stanu, który można porównać do siedzenia na stołku, 

którego każda noga ma inną długość. Stołkiem tym jest „trójnóg kompetencji” (koncepcja 

autora), którego trzema nogami są: umiejętności, wiedza i doświadczenie.. 
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 Por. P. Vardy, P. Grosch, Etyka. Poglądy i problemy, Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 98 i nast.; Arystoteles, 

Etyka Nikomachejska, PWN, Warszawa 1982. 
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 Dekalog – Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994; por. R. M. C. Luzzatto, Ścieżka 

sprawiedliwych, Pardes Lauder, Kraków 2005. 
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5. Mądrość – ceniona wyżej od wyłącznie racjonalnego myślenia i od sprytu. Jej 

stymulatorem było – i nadal pozostaje – istnienie w człowieku silnej motywacji do namysłu 

nad sensem życia, łączącego się z wewnętrzną potrzebą czynienia dobra, poczuciem 

sprawiedliwości i z dostrzeganiem wagi zasady wzajemności w relacjach z innymi. 

6. Siła, która w układzie cnót homeryckich ukazana była jako siła fizyczna wojownika. 

Można tę cechę rozumieć także jako fizyczną manifestację siły woli (siły ducha), zdolność do 

samodyscypliny i samodoskonalenia, które w efekcie przynoszą także podniesienie 

sprawności fizycznej.  

W Europie, w epoce średniowiecza (niesłusznie kojarzonego z „wiekiem ciemnoty”, bo 

będącej „inkubatorem rycerskiej kultury honoru”), odwoływano się do kanonu cnót 

kardynalnych. Warto w tym miejscu przytoczyć opinię Gottfrieda Leibniza
353

, iż „cnota to 

zwyczaj działania zgodnego z mądrością”
354

, przy czym „mądrość (…) jest znajomością 

naszego własnego dobra”
355

. Zatem – jak radził Lebniz: należy być mądrym, czyli trzymać się 

cnoty, co prowadzi do pomnażania „własnego dobra” (w domyśle – poprzez mądre 

pomnażanie dobra wspólnego). David Hume
356

 zauważył, iż „uczciwość, lojalność, prawdę 

chwali się za to, że służą bezpośrednio interesom społeczności, a gdy raz zostaną na tej 

podstawie uznane za cnoty, uważa się je również za korzystne dla samego posiadacza 

oraz za źródło owego zaufania i pewności, które jako jedyne mogą przydać człowiekowi 

znaczenia w życiu. (…) Faktem jest, że wszyscy ludzie jednakowo pragną szczęścia, ale tylko 

nieliczni je osiągną. Jedną z zasadniczych tego przyczyn jest niedostateczna siła umysłu”
357

. 

Do cnót kardynalnych w europejskiej kulturze honoru, już od czasów Platona i 

komentującego go Cycerona
358

, zaliczamy: 

1. Mądrość, 

2. Męstwo, 

3. Sprawiedliwość, 

4. Umiar, 
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 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) – niemiecki filozof, matematyk, prawnik, inżynier mechanik, fizyk, 

historyk i dyplomata. W swoich poglądach łączył różne punkty widzenia: metafizyczny, naukowy, społeczny i 

religijny. 
354

 G. W. Leibniz, Philosophical Papers and Letters, Dordrecht 1969, s. 197. 
355

 G. . W. Leibniz, Meditation on the Common Concept of Justice, [w:] The Political Writings of Leibniz, P. 

Riley (red.), Cambridge University, Cambridge 1972, s. 57. 
356

 David Hume (1711–1776) – szkocki filozof, historyk i pisarz. 
357

 D. Hume, Badania dotyczące zasad moralności, Zielona Sowa, Kraków 2005, s. 57. 
358

 Markus Tullius Cicero (106–43 p.n.e.) – rzymski mówca i polityk, popularyzator filozofii greckiej. 



 

ETYKA POLICJANTA: OD WZNIOSŁYCH IDEAŁÓW AŻ PO ICH REALIZACJĘ. PODRĘCZNIK AKADEMICKI  

 

Juliusz Piwowarski 

 

133 

 

które, dzięki świętemu Ambrożemu
359

, uzupełniają cnoty, będące subtelnymi 

manifestacjami wewnętrznej siły, której źródłem jest niewyczerpana potęga Absolutu: 

5. Wiara, 

6. Nadzieja, 

7. Miłosierdzie. 

Te trzy ostanie znakomicie zabezpieczają trwanie relacji danej osoby, jej niezależności i 

siły - poprzez wartości. Wartości osobowe są trwaniem relacji wiary, nadziei oraz miłości
360

. 

Wiarę, nadzieję i miłosierdzie należy pojmować nie tylko w wymiarze teologicznym. 

Wiara włącza także motyw „wiary w siebie”, w sens i możliwość osiągnięcia strategicznych 

celów poprzez siłę, jaką ma obdarzyć człowieka uczciwe działanie i to bez względu na 

chwilowe niepowodzenia czy sukcesy. Chodzi tu o cele pozwalające na uzyskanie poczucia 

samospełnienia, decydującego o sensie naszego życia. 

Nadzieja to aktywny przejaw pozytywnego myślenia tych, którzy na etycznym działaniu 

opierają nadzieję na zasłużone osiągnięcie  celów swych dążeń.  

Miłosierdzie z kolei, to przejaw siły braterstwa, które jest wpisane w etykę koegzystencji 

jednostek noszących dumne miano człowieka. Człowieka, który będąc silnym, w celu 

kreowania swego zrównoważonego rozwoju, pamięta jednocześnie o cnotach skromności 

oraz pokory. Pokora to taka postać siły, która zapobiega zaniedbaniom i trwonieniu energii, 

którą należy zachować na potrzebę bezpiecznego, nieprzerwanego rozwoju.  

Sięgnijmy teraz dla równowagi do skarbów etycznych Dalekiego Wschodu. Jak 

pamiętamy, japoński etyczny kodeks wojskowy Bushidō zawiera osiem głównych cnót, 

którymi są: 

1. Prawość – kojarzona z Mądrością, 

2. Życzliwość – kojarzona z Humanitarnością, 

3. Szacunek – wyrażany także przez Uprzejmość, 

4. Odwaga – kojarzona z Honorem, 

5. Lojalność – łącząca się z Odpowiedzialnością, 

6. Szczerość – będąca zarazem Uczciwością, 

7. Rodzinny Pietyzm – będący wyrazem Harmonii i szacunku dla Naturalnej Hierarchii, 

której wyraźnym i niezastąpionym przejawem jest rodzina, 
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 Ambrosius Aurelianus (ok. 340–397) – ojciec i doktor Kościoła, doradca cesarzy. 
360

 Por. M. Gogacz, Człowiek i jego relacje. Materiały do filozofii człowieka, Warszawa 1985, s. 100 i nast. 
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8. Samokontrola – łącząca się z opanowaniem i uważnością, prowadzącym ku 

możliwościom skutecznego i pożytecznego panowania czyli etycznego przywództwa 

Odczytanie zestawu głównych cnót w sposób mechaniczny, jest zajęciem mało 

pożytecznym, a być może nawet szkodliwym, bo wprowadzającym nieuprawnioną 

dewaluację wartości, za które wielu dawnych, historycznych wojowników, później zaś 

wojskowych i policjantów, oddało swe cenne życie. Przeczytajmy w wolnych chwilach, 

porównując główne cnoty Wschodu i Zachodu, zatrzymując się przy każdej z osobna i 

zastanówmy się, czy aby naprawdę pojmujemy ich głębokie znaczenie. Zastanówmy się, czy 

– my osobiście – jesteśmy gotowi do przejawiania którejś z nich i w jakim stopniu. 

Zastanówmy się także, na ile pokrywają się owe wartości, pomimo różnych miejsc swego 

pochodzenia i pozornie odmiennych systemów filozoficzno-religijnych odpowiadających tym 

miejscom, a w jakim stopniu są one rozbieżne. Wiele wskazuje na to, że znalezienie 

rozbieżności okaże się niewykonalne. Wnioski nasuwają się same. 

Rycerska kultura honoru to zarazem dosyć spójna kultura bezpieczeństwa. 

Współczesny policjant jest spadkobiercą owej tradycji, odpowiedzialnym za jej dalsze 

przetrwanie, bez względu na to, w jakim rejonie świata przyszło mu żyć i działać. 

Uosobieniem zachodniego ideału policjanta jest postać szeryfa. W Anglii w XI wieku 

funkcję szeryfa ustanowił Wilhelm Zdobywca, Dziś jest ona szeroko znana w krajach 

anglosaskich, a także rozpowszechniona przez kinematografię. Postać szeryfa kojarzy się 

także z emblematem w formie siedmioramiennej gwiazdy, której ramiona symbolizują cnoty, 

jakimi powinien charakteryzować się człowiek obejmujący urząd szeryfa. Zaletami tymi są: 

1) Silny Charakter – przeciwieństwo charakteru słabego; 

2) Prawość – przeciwieństwo nieuczciwości, nierzetelności; 

3) Wiedza – przeciwieństwo głupoty, ignorancji, nieuctwa; 

4) Honor – przeciwieństwo nikczemności; 

5) Uprzejmość – przeciwieństwo wulgarności, nieżyczliwości; 

6) Lojalność – przeciwieństwo nielojalności, nieszczerości, fałszu; 

7) Sprawiedliwość – przeciwieństwo stronniczości, krzywdzenia niesprawiedliwym 

osądem bądź niesprawiedliwym traktowaniem
361

. 

Jeżeli policjant ma przeciwstawiać się egzystowaniu antywartości w swoim 

otoczeniu, to najpierw potrzebuje zbudować taką siłę moralną swego wnętrza, która 
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 Por. A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, WAP, Warszawa 2009 s. 109. 
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pozwoli mu ustanowić skuteczną zaporę przed wystąpieniem podobnych defektów u 

siebie. Gdy to nastąpi, będzie miał moralne prawo iść ze swą misją do innych ludzi. 

Z chwilą spojrzenia na powyższy zapis systemów wartości, odczuwamy potrzebę 

pogłębiania tego, co niosą z sobą podnoszone najwyższe zalety. Przychodzi nam tu z pomocą 

tak zwana „etyka cnót”. Pozwala ona łączyć rozwój społeczności z indywidualnym rozwojem 

poszczególnych osób. Alasdair MacIntyre mówi wiele o tym, jak to się dzieje, że cnoty 

rozwijają się u jednostek oraz w kolektywach
362

, stara się także podać uogólnienie, będące 

definicją cnoty. Według MacIntyre’a, cnoty są to „takie dyspozycje, które nie tylko 

pozwalają trwać określonym praktycznym poczynaniom, nam zaś uzyskiwać dzięki 

temu właściwe im dobra, ale również każą nam poszukiwać owych dóbr na przekór 

wszystkim przeszkodom, niebezpieczeństwom, niechęciom i zobojętnieniom”
363

. 

Przechodząc do etyk szczegółowych, należy zwrócić uwagę na dwa ich rodzaje – etyki 

sytuacyjne oraz zawodowe, będące formą dostosowania teorii moralności do określonych 

profesji. Tak rzecz się ma z etyką służb mundurowych, a w szczególności policji. Istnieją 

możliwości, a także ciągła potrzeba ćwiczenia się w stosowaniu zasad etyki ogólnej poprzez 

przenoszenie ich w określone, szczegółowe obszary. Istnieją powody, dla których, tezy 

ogólnej teorii moralności należy dodatkowo skomentować i dokonać pewnych modyfikacji 

systemu wartości. Dotyczy to przesunięć w hierarchii wartości, która w przypadku służby w 

policji może ulec pewnym zmianom. Należy przy tym pamiętać, że pomimo specyfiki, jaką 

cechuje się etyka zawodowa funkcjonariusza, konieczne jest, by nadal dbać o przyswojone 

już zasady etyki ogólnej. Nieprzewidywalne zdarzenia mogą wyłączyć możliwość 

podejmowania decyzji jedynie w oparciu o etykę zawodu. W takich przypadkach 

oparciem może stać się tylko mocno ugruntowany, uniwersalny fundament etyczny. 

Niewątpliwie profesjonalne działania ukierunkowane na ochronę bezpieczeństwa 

człowieka wymagają specjalnej refleksji o charakterze etycznym. Należy nadmienić, iż 

zorganizowane praformy działań o charakterze państwowym czy państwowotwórczym na 

naszych ziemiach datują się przynajmniej od X wieku
364

. Niezależnie więc od rozmaitych 

przemian ustrojowych istnieje europejska tradycja rycerskiego etosu (kultury honoru). Etos 

ten jest jądrem postawy pozwalającej na uzyskiwanie wysokiego poziomu kultury etycznej. 
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 Zob. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, PWN, Warszawa 1996; P. Makowski, Po 

metaetyce. Dobro i powinność w etykach naturalistycznych, Universitas, Kraków 2012, s. 128 i nast; G. Ravasi, 

Powrót do cnót, Salwator, Kraków 2011. 
363

 A. Macintyre, op. cit., podaję za: P. Vardy, P. Grosch P, op. cit., s. 107. 
364

 Zob. A. Misiuk, Historia…, op. cit., s. 13–14. 
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Znalazł on powszechne uznanie i z upływem czasu osiągnął znaczący wpływ na wszystkie 

klasy społeczne zafascynowane „rycerskością”. W szczególności jednak, tradycja ta dotyczy 

formacji mundurowych – w tym także policyjnych. Na przestrzeni dziejów w formacjach tych 

coraz szerszą partycypację uzyskiwali przedstawiciele rozmaitych warstw społeczeństwa, 

chętnie czerpiąc z elitarnej tradycji rycerskości. Jeśli chodzi o współczesny kształt 

„administracji spraw wewnętrznych, [to] należy poszukiwać [go] na takim etapie rozwoju 

administracji publicznej, gdy zarządzanie państwem wymagało coraz większej specjalizacji. 

Na przełomie XVII i XVIII wieku we Francji wykształcił się model administracji centralnej 

oparty na podziale resortowym. (…) pierwotną funkcją administracji państwowej jest funkcja 

reglamentacyjno-policyjna”
365

.  

Pierwszym elementem, na który należy skierować uwagę, powracając do refleksji 

etycznej w odniesieniu do policji, jest fakt, iż służba ta ma bardzo szczególny charakter. 

Pełnienie służby w policji osadza jej funkcjonariusza w czynnościach i zdarzeniach mających 

nierzadko specyficzną charakterystykę sytuacyjną. Stąd też i przydatność stosowania etyki 

sytuacyjnej z jej pragmatyzmem, personalizmem, rozsądnym relatywizmem i 

pozytywizmem
366

. Jest to związane z ogółem zagrożeń życia, zdrowia i mienia poprzez 

zamierzone, mające wrogi charakter działania, podejmowane przez niemoralne jednostki czy 

zdemoralizowane grupy. 

Drugim elementem istotnym w etyce funkcjonariusza Policji (podobnie jak w innych 

służbach mundurowych) jest perfekcjonistyka
367

, przyjmująca tutaj postać – jak mówi Józef 

Lipiec – cnoty przygotowania profesjonalnego
368

. Lipiec wskazuje na trzy regulatywne 

dziedziny, mające poważne znaczenie dla funkcjonariusza Policji. Są to: moralność, której 

teorię stanowi etyka, prawo – z teorią i filozofią prawa, których pierwotna geneza wywodzi 

się z cnoty prawości, a wreszcie – obyczajowość, która należy do sfery nauk o kulturze, 

takich jak kulturoznawstwo czy socjologia kultury. Ideał funkcjonariusza policji to osoba, 

która starannie przestrzega przepisów prawa, ma wysoką sprawność moralną
369

, (wysoką 

kulturę etyczną) i nawyki spójne z zasadami dobrych obyczajów naszego społeczeństwa.  
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 A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, WAP, 

Warszawa 2008, s. 21.  

Resort (fr. ressort) – wyodrębniony pod względem organizacyjnym dział administracji i gospodarki państwowej, 

podlegający jednemu ministrowi (wg: I. Kamińska-Szmaj, op. cit., s. 691). 
366

 P. Vardy, P. Grosch, op. cit., s. 123 i nast.; por. J. Fletcher, Situational Ethics, John Knox, Filadelfia 1966. 
367

 S. Dziamski, Perfekcjonistyka, [w:] Etyka w teorii i w praktyce. Antologia tekstów, Z. Kalita (red.), 

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001s. 144 i nast. 
368

 Zob. J. Lipiec, Koło etyczne, Fall, Kraków 2005, s. 248 i nast. 
369

 Por. S. Jedynak (red.), op. cit., s. 67. 
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Ale uwaga - ideał funkcjonariusza wcale nie musi pokrywać się ze wzorem autentycznie 

moralnej osoby. „Można być prawie całkiem poprawnym (»niekaranym«), a mimo to 

zasłużyć na miano łajdaka na gruncie moralności”
370

. Wśród działań legalnych można 

bowiem wyróżnić działania legalne i zarazem etyczne oraz działania (w tym także 

zaniechania) legalne, a jednocześnie – nieetyczne.  

Po pierwsze – postępowanie właściwe etycznie wymaga dysponowania przyswojoną 

wcześniej praktyczną i teoretyczną wiedzą, pozwalającą odróżnić w różnych sytuacjach dobro 

od zła. To zaś jest możliwe tylko wtedy, gdy mamy świadomość istnienia określonych 

wartości, oraz zdolność ich hierarchizowania.  

Po wtóre – każda społeczność, kolektyw, każdy zespół ludzi przejawia potrzebę 

dysponowania własną, społeczną umową, zawierającą tak normy etyczne, jak i przepisy 

prawa. Istotną jest koncepcja Kanta, zalecająca stosować imperatyw kategoryczny. 

Imperatyw ten, wskazuje powszechną zasadę ukierunkowaną na czynienie w danym 

przypadku wobec kogoś tego, czego oczekiwalibyśmy w analogicznej sytuacji by 

czyniono wobec nas samych.  

Trzecią możliwością podejmowania przez funkcjonariusza Policji właściwych z 

moralnego punktu widzenia rozstrzygnięć, jest stosowanie reguł etycznego kodeksu 

zawodowego – kodeksu etyki policjanta. 

Należy, pozornie tylko odbiegając w tym miejscu od specyfiki „umysłu wojownika” i 

charakterystycznego dlań kształtu etyki
371

, zauważyć, iż funkcjonariusz policji działa w 

strukturach ministerstwa będącego istotnym elementem administracji rządowej. 

Zjawisko administracji jest działalnością organizacyjno-zarządczą o charakterze 

ciągłym i planowanym, a przy tym – niczym w filozofii ying–yang – pomimo wyraźnych 

cech władczych, przyjmującą jednocześnie postać służby.  

Deontologia
372

 administracji specjalnej, do której zaliczamy policję, (podobnie jak i całej 

administracji) zawiera katalog pożądanych cech funkcjonariusza. Jakkolwiek etyka policyjna 

i jej geneza ciążą ku etyce rycerskiej (z jej pochodnymi – etyką dżentelmena oraz etyką 

wojskową), to jednocześnie etyka ta, z racji pełnionych przez policję funkcji, przenika się z 

etyką administracji, ściślej mówiąc – w tym przypadku – administracji bezpieczeństwa 

publicznego. Funkcjonariuszy, którzy autentycznie identyfikują się ze swoim środowiskiem 
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 J. Lipiec, Koło etyczne, op. cit., s. 251. 
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 Por. J. W. Cynarski, Sztuki walki – IDO, Idokan Polska, Rzeszów 2009, s. 77. 
372

 Deontologia – dział etyki poświęcony obowiązkom moralnym oraz czynnikom decydującym o moralnej 

wartości czynów. Zob. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, op. cit., s. 32, 35, 39, 129 i inne.  
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zawodowym i dążą do podniesienia własnej wartości (zarówno w odczuciu własnym jak i 

otoczenia), obowiązują następujące zasady etyki administracji: 

1. Zasada praworządności. U jej podstaw leży cecha prawości, co obecnie przekłada 

się na kierowanie się motywacjami bazującymi się na prawie naturalnym i działania oparte na 

obowiązującym prawie stanowionym, przy uwzględnianiu interesu publicznego (dobra 

wspólnego). Zasada praworządności stawia sobie za cel przeciwdziałanie bezprawiu, 

nieprawości oraz egoizmowi i – nierzadko towarzyszącemu mu – społecznemu 

pasożytnictwu. „Pojęcie praworządności stanowi odpowiednik wyrosłych z innych tradycji 

prawnych pojęć rządów prawa (Rule of law) oraz państwa prawnego (Rechtsstaat)”
373

. 

Funkcjonariusz swe rozstrzygnięcia opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a 

uzyskane w wyniku prowadzonych postępowań informacje wykorzystuje wyłącznie do celów 

służbowych. Kolejnym, charakterystycznym i bardzo ważnym dla specyfiki służby publicznej 

elementem „treningu” praworządności, jest sposób zachowania się poza służbą. Byłoby 

sporym nieporozumieniem oczekiwać, iż dana osoba postępuje praworządnie na 

stanowisku pracy, a niekoniecznie już w życiu prywatnym. Chcąc podnosić swą wartość w 

oparciu o zachowania właściwe moralnie, funkcjonariusz powinien dokładać starań, by 

ćwiczyć się w prawości i przestrzeganiu przepisów prawa zarówno służbowo, jak i w życiu 

prywatnym. Osobowość niespójna w tym zakresie jest sporym zagrożeniem dla 

społeczeństwa, a także i dla siebie samej. Na dodatek takie „rozdwojenie moralności” nie 

mieści się w obrazie etosu funkcjonariusza Policji, który pełni służbę i działa w interesie 

publicznym. Jeżeli nie jest altruistą, graniczną postawę stanowi wtedy postawa „etycznego 

egoizmu”
374

. Właściwie pojmowany etyczny egoizm ma oznaczać przede wszystkim dbałość 

o siebie i swój rozwój – tak, by posiadając coraz większy potencjał, móc lepiej służyć innym. 

Winno to jednak nie nastąpić kosztem czynienia innym krzywdy. 

2. Zasada profesjonalizmu, znana też pod nazwą zasady kompetencji. Manifestuje się 

poprzez pogłębianie oraz rozszerzanie wachlarza umiejętności zawodowych oraz 

przynależnej tym umiejętnościom wiedzy teoretycznej. Przypomnijmy, że teoria w ujęciu 

potocznym to uporządkowane rozumienie (pojmowanie) określonego zjawiska (procesu, 

zadania), które spełnia następujące istotne funkcje: opisową, wyjaśniającą, aplikacyjną 
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 J. Bogucka, T. Pietrzykowski, op. cit., s. 161. 
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 Egoizm etyczny (łac. ego – „ja”) – pogląd mówiący, że każdy powinien robić to, co leży w jego własnym 

interesie, choć w efekcie może to być krzywdzące, korzystne lub neutralne dla innych. Etyczny egoizm nie 

uznaje za konieczne ignorowania potrzeb innych, ani nie wymaga, by jednostka nie brała pod uwagę dobra 

innych – pozwala na oba tak długo, jak wybór ten skutecznie zaspokaja jej interes. Por. I. Lazari-Pawłowska, 

Kręgi ludzkiej wspólnoty. Egoizm gatunkowy, [w:] Etyka w teorii, op. cit., s. 274–277. 
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(praktyczną), czyli oferującą metody zastosowania w praktyce, prognostyczną – przydatną w 

strategii przewidywania (i na przykład budowania planów alternatywnych rozwiązań) oraz 

wartościującą, nazywaną także ideową (nie należy mylić z ideologiczną). Zasada 

profesjonalizmu to źródło siły pochodzącej z realnych umiejętności, doświadczeń i wiedzy. 

Kolejność ta jest istotna, gdyż wiedza teoretyczna bez umiejętności i zawodowych 

doświadczeń jest wyłącznie blichtrem, który w systemach bezpieczeństwa kończy się bądź 

niesprawiedliwością, bądź utratą zdrowia, a nawet życia
375

. Zasada kompetencji 

przeciwdziała zjawiskom ignorancji zawodowej i nieracjonalności, mówiąc językiem 

obiegowym – głupoty (niewiedzy), zwłaszcza tej, która czasami ubiera się w szaty 

„autorytetu”, korzystając z niesłusznie zajmowanego stanowiska. Zasada autentycznych 

kompetencji u policjanta wyraża się między innymi: dobrą znajomością prawa, stanu 

faktycznego prowadzonych spraw, umiejętnością podejmowania i uzasadniania decyzji oraz 

sposobu postępowania, gotowością do współpracy ze zwierzchnikami i z odpowiednio 

dobranymi ekspertami. Profesjonalizm pogłębiony etycznie to – poza dbałością
376

 o jakość 

swojej pracy i jej efektów – także dbanie o dobre stosunki międzyludzkie, skuteczne ich 

chronienie przed zbytecznymi napięciami, przestrzeganie reguł poprawnego zachowania i 

towarzysząca im sumienność i sprawność działania. Pozytywny wpływ na te elementy ma 

systematyczne podnoszenie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych, przy jednoczesnym 

służeniu własnym doświadczeniem członkom swego zespołu i dbaniu o swoich podwładnych. 

Z takiego szerokiego pojmowania zasady profesjonalizmu wynika – niejako automatycznie – 

zasada efektywności. Jeśli mowa o skuteczności, to mamy na myśli podejście 

prakseologiczne pogłębione etycznie, którego przykładami są poglądy i prace Kotarbińskiego. 

Oznacza to w przypadku policjanta, iż potrafi on zwiększać swoją skuteczność, unikając przy 

tym nadużywania uprawnień. A z drugiej strony – w poszukiwaniu arystotelesowskiego 

„złotego środka”, etyczny funkcjonariusz potrafi utrzymywać wysoki poziom skuteczności – 

poprzez uniknięcie pokusy asekuranctwa. Pokusa jest spora, gdyż tylko ten, który nic nie robi 

– nie popełnia błędów i nie ponosi ich, przykrych niekiedy, konsekwencji. Istotne jest także, 
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 Zdziwienie co do możliwości utraty życia? Jeżeli tak, to dlaczego pewnego pięknego dnia w okolicach 

Warszawy zamiast ujęcia błądzącego tygrysa (np. przez profesjonalnych myśliwych, przywołanych na pomoc 

przez siły Policji) zginął niespodziewanie biorący udział w akcji weterynarz? 
376

 Sama już skłonność do „bycia dbałym” urasta w obecnym, często afirmowanym, konsumpcjonistycznym 

stylu życia do rangi „cnoty dbałości”. To spore wyzwanie w czasach, w których zamiast dbać o coś próbuje się 

podnosić swoją wartość poprzez tempo zużywania (niszczenia), wyrzucania i kupowania (przy wysokiej 

częstotliwości tego procesu oczywiście tandeta zastępuje wysoką jakość). Ten autodestrukcyjny styl życia 

próbuje osłabić reputację „człowieka dbałego”, niesłusznie traktując go jak anachronizm, podczas gdy postawa 

dbałości stanowi bezcenny fundament kultury bezpieczeństwa. 
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iż funkcjonariusz komunikuje się z innymi osobami w sposób logiczny i precyzyjny, a 

zarazem jasny i klarowny, dostosowany do możliwości osób reprezentujących zróżnicowany 

poziom profesjonalny, intelektualny czy dojrzałość emocjonalną. Należy przy tym 

przestrzegać praw i obowiązków – zarówno w interakcjach wewnątrz profesjonalnych 

zespołów policyjnych, jak i w interakcjach „zewnętrznych”, podczas dokonywania czynności 

policyjnych. Dobrą praktyczną uwagą dla skutecznego zawodowego samodoskonalenia jest 

to, by z własnej woli, jako funkcjonariusz, samemu najpierw przestrzegać obowiązków, 

potem zaś rozważać jako „nagrodę” możliwość skorzystania z przysługujących praw. Ta 

reguła powinna być rozciągana na całość samodoskonalenia, a nie tylko obowiązywać w 

obszarze zawodowym – zgodnie z dyrektywą „tyle praw – ile obowiązków”. 

3. Zasada rzetelności. Jest to reguła bardzo zbliżona do zasady kompetencji. Często 

jednak wymienia się ją odrębnie. Dlaczego? Można uznać, iż jest owa rzetelność związana z 

konsekwentnie realizowanym przez daną osobę samodoskonaleniem, opartym o etycznie 

pogłębiony profesjonalizm. Wiąże się to z rozwojem takich cech, jak sumienność, rozwaga i 

poczucie odpowiedzialności. Cechy te w znacznej mierze opierają się o potencjał posiadanej 

wiedzy praktycznej i teoretycznej, wspieranej empatią (współodczuwaniem) i poczuciem 

wyobraźni. Wyobraźnia funkcjonariusza ma swoje składowe: praktyczną (manualną), 

racjonalną (intelekt) i emocjonalną (empatia). By dopełnić możliwość skutecznego 

manifestowania się u policjanta rzetelności, istnieje jeszcze potrzeba zaistnienia właściwie 

umotywowanego składnika wolicjonalnego. Chodzi tu o wolę działania, a nawet coś więcej – 

o siłę woli. Etyczne postępowanie obejmuje, oprócz działań właściwych moralnie, cały 

katalog możliwych do wykonania czynów, od których – z etycznego i z racjonalnego punktu 

widzenia – należy się powstrzymywać. Niejednokrotnie wymaga to siły woli i określonych 

wyrzeczeń. Umiejętność ponoszenia wyrzeczeń, zwłaszcza w słusznej sprawie, przynosi 

jednak realną nagrodę – dalszy wzrost siły psychicznej i wieloaspektowy rozwój w 

rozmaitych dziedzinach. „Wojownik jest bowiem tym więcej wart, im więcej potrafi sobie 

odmówić”
377

. Nie musi tego robić zawsze, ale ten, kto nie ćwiczy siły woli – wcale jej nie 

osiągnie, podobnie jak nie osiągnie przynoszonych przez nią naprawdę znacznych, często 

wymiernych, korzyści. 

4. Zasada służby publicznej, określana także jako zasada lojalności, bądź jako reguła 

interesu publicznego. Pewne elementy związane z lojalnością zawierają się już w 
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pogłębionym ujęciu profesjonalizmu (patrz zasada 2.). Należy podkreślić, iż lojalność 

autentycznie egzystuje wtedy, gdy mamy do czynienia z działaniem wzajemnym, na przykład 

w stosunkach przełożony – podwładny, czy pomiędzy współpracującymi ze sobą 

funkcjonariuszami na równorzędnych stanowiskach. Chodzi tu o uniknięcie fałszywego i 

nieetycznego stanu jednostronnej „pseudolojalności”, lansowanej w totalitaryzmie przez 

despotów otaczających się „lojalnymi” pochlebcami i niegodziwymi pracownikami. Mamy tu 

na myśli lojalność wobec społeczeństwa, które obdarza policjanta sporym kredytem zaufania. 

Zasada służby publicznej przeciwdziała zjawisku „prywaty”, to jest wykorzystywania 

stanowiska służbowego do celów własnych, ze szkodą dla dobra wspólnego i tym samym – 

interesu publicznego. Charakterystycznym negatywnym przykładem może być dążenie do 

otrzymania premii pieniężnej przez kierownika określonej jednostki policji z tytułu 

„oszczędności” środków publicznych, które to „oszczędności” de facto biorą się z 

niewykonania niezbędnych remontów radiowozów policyjnych. Cechami, które powinny 

towarzyszyć idei służby na rzecz społeczeństwa, są dojrzałość oraz towarzysząca jej 

odpowiedzialność. Niezależnie od odpowiedzialności służbowej, cywilnej i karnej, mamy do 

czynienia z prawdziwą odpowiedzialnością dopiero wtedy, kiedy funkcjonariusz kultywuje w 

sobie odpowiedzialność moralną. Decyduje ona w pierwszym rzędzie o autentycznej i 

skutecznie regulującej wiele spraw, kulturze etycznej funkcjonariuszy i tworzonych przez 

nich zespołów. Jest to najistotniejszy element budujący atmosferę zaufania, zapobiegający 

powstaniu konfliktu interesu publicznego oraz prywatnego. Odpowiedzialność moralna to 

składnik szczerej motywacji do bycia człowiekiem uczciwym i wartościowym. Formy 

odpowiedzialności – służbowa, karna i cywilna – to elementy wspierające niezawodność 

oddziaływania zasady służby publicznej. Poprzez prewencyjny potencjał, jaki sobą 

reprezentują, tworzą razem czynnik zwany infrastruktura etyczna
378

.  

5. Zasada neutralności politycznej. Funkcjonariusz ma obowiązek lojalności względem 

władzy wykonawczej i prowadzonej zgodnie z programem tej władzy (np. rządu) strategii. 

Niedopuszczalne jest by, czy to w sposób jawny czy też ukryty, funkcjonariusz angażował się 

w grę polityczną. Zasada neutralności jest de facto istotnym elementem siły i oczekiwanego 

od funkcjonariusza obiektywizmu. Wiąże się to także z kolejną zasadą etyki administracji. 

6. Zasada bezstronności i obiektywizmu. Należy zaznaczyć, iż czasy, zwyczaje i 

przepisy zmieniają się na przestrzeni dziejów, a zasada ta, jak i poprzednie reguły, są 

nieodmiennie warunkami prawidłowo funkcjonujące służby publicznej. Dostrzeżono to także 
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w europejskim Kodeksie Dobrej Administracji
379

, którego zapisy winny transferować na 

funkcjonowanie różnych rodzajów administracji. 

7. Zasada poufności. Jej istotą jest utrzymywanie tajemnicy państwowej, urzędowej, 

wojskowej lub mającej inny charakter służbowy. W przypadku funkcjonariusza Policji zakres 

stosowania tej zasady jest ściśle wyznaczony określonymi przepisami. 

8. Zasada jawności. Funkcjonariusz publiczny, mający w swej dyspozycji środki 

publiczne, prowadzi swoje czynności w sposób przejrzysty, jawny i zgodny z przyjętymi 

standardami. 

9. Zasada powagi instytucji. Funkcjonariusz, pełniąc służbę w interesie publicznym, 

winien przejawiać dbałość o zachowanie powagi i godności urzędu. Jest on bowiem osobą 

publiczną, którą obserwują obywatele, sądząc, iż jest on postacią reprezentującą nasze 

państwo, region czy miasto. Zachowanie funkcjonariusza i styl prowadzenia przez niego 

pracy odzwierciedlają powagę instytucji, którą reprezentuje. Postawa funkcjonariusza jest 

czynnikiem kreującym wizerunek instytucji, w tym wypadku Policji, a nawet więcej – 

wizerunek państwa. 

W ten sposób, dzięki zawodowym zasadom etycznym pomagającym wprowadzić w czyn 

określone idee, realizowana jest kultura organizacyjna przeniknięta budującą zaufanie i 

przynoszącą realne korzyści kulturą etyczną. Ponadto, na całym globie istotną rolę w tym 

społeczno-kulturowym procesie odgrywają wątki filozoficzno-religijne, dające możliwość 

pokuszenia się o przedstawienie uniwersalnej etyki służb mundurowych.  

Służby mundurowe opierają bowiem swe długie rodowody na wzorach kultury honoru. 

Ta kultura zaś ma wiele wspólnego z etosem rycerskim oraz z silnie oddziaływującymi w 

jego obrębie motywami filozoficzno-religijnymi. Oto „koło etyczne” służb mundurowych. 

Socjolog Talcott „Parsons rozwinął teorię (…) strukturalno-funkcjonalną. Podobnie jak jego 

poprzednicy wychodził z kategorii czynności społecznej
380

. Religie bowiem od tysięcy lat 

stanowią o poważnym zaangażowaniu człowieka w indywidualnie i ciągle na nowo 

odnajdywanym sposobie samodoskonalenia. Procesu tego nie mogą przysłonić ani elementy 

przesadnej instytucjonalizacji religii, ani aberracje powodujące konflikty na tle religijnym, 

będące jaskrawym zaprzeczeniem celów wyższych wszystkich religii historycznych. Na 

przestrzeni dziejów gatunku ludzkiego, motywy filozoficzno-religijne oraz sama religia pełnią 
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2007. 
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 J. M. Yinger, The Scientific Study of Religion, MacMillan, Londyn-Nowy Jork 1970, s. 9; podaję za: W. 
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znaczącą funkcję w społeczeństwie [związaną] z systemem kulturowym. Na tym najwyższym 

poziomie zapewnia ona porządek społeczny przez ukazanie celów i wartości oraz przez 

pozytywne sankcjonowanie interakcji [potrzebnych] dla ich osiągnięcia”
381

. Istotne jest, by 

stosując zasadę bezstronności (a więc – starannego unikania wszelkich form dyskryminacji), 

pamiętać, że winno dotyczyć to także różnych systemów i przekonań religijnych.  

W dobie globalizacji szansą na uniknięcie powstawania poważnych konfliktów jest 

odłożenie na bok „religijnego partykularyzmu” i w zamian – dostrzeżenie realnego 

istnienia moralnych analogii pomiędzy wielkimi systemami filozoficzno-religijnymi. Te 

analogie celów i wartości są liczniejsze i o wiele głębsze, aniżeli, w gruncie rzeczy 

powierzchowne, chociaż najbardziej widoczne – drobne czy też pozorne różnice. 

Popatrzmy na te problemy jeszcze z innego punktu widzenia, bliskiego politologom. 

Zdaniem Bruno Kaufmanna, nawet pomiędzy lewicą a konserwatystami istnieje zgoda co do 

diagnozy obecnego stanu stosunków społecznych. Zarówno konserwatyści, jak i lewica, 

uważają, że „należy rozróżnić zjawiska, nad którymi słusznie ubolewają »środki zaradcze«, 

które mniej czy bardziej jednomyślnie zalecają. Nad czym zatem ubolewają? Nad utratą 

autorytetu (…). Tradycyjne wartości, takie jak umiar, respekt, przyzwoitość, pracowitość, 

samodyscyplina, zostały unicestwione. Wynikiem tego wszystkiego jest świat dekadencji, 

wulgarności i braku zakorzenienia, świat, w którym bezwzględnie forsują swe prawa 

egoistyczna ambicja i pragnienie osobistej przyjemności”
382

. 

Uzyskanie długofalowej, dającej satysfakcję i nadzieję na przyszłą pomyślność wizji 

przyszłości jest możliwe tylko w kontekście ciągłości. Ciągłość ta powinna być wyrażona 

poprzez zestawienie wizji przyszłości z jej „odpowiednikiem”, będącym wizją 

najlepszych dokonań człowieka w przeszłości, aż do tego momentu… 

Wracając do Parsonsa – prezentował on pogląd, że świat stanowi organiczną całość. 

Implikuje to szczególną doniosłość moralności ujętej we wspólnie podzielany system 

wartości, przekładający się na integrację społeczną. Rezultatem rozważań Parsonsa jest 

idea określana jako „religia kultury etycznej”, co zdaje się być uwspółcześnioną 

interpretacją „religii ludzkości”, której to koncepcji autorem był Kant. 

Treść powyższych rozważań nakłada szczególną odpowiedzialność na tych, którzy 

strzegą ładu i porządku publicznego, mimo iż inne profesje i role społeczne, choćby 

nauczyciele, mają w zakresie dbałości o „religię kultury etycznej” także ważne zadania. 

                                                           
381

 W. Piwowarski, Rozwój socjologii religii w świecie, [w:] Socjologia religii…, op. cit., s. 10. 
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Wszyscy powinniśmy dążyć do utrzymania jej i przekazania następcom dla bezpiecznej 

egzystencji i rozwoju ludzkości. Na czym polega szczególna sytuacja policjanta? Oto kilka 

wybranych aspektów tej profesji, mających swój specyficzny kontekst etyczny.  

1. Policjant styka się z rozmaitymi postaciami zła, między innymi z oszustwami czy z 

przemocą. Występują one w jego codziennej służbie w różnych stopniach natężenia i ze 

znaczną częstotliwością. W związku z tym funkcjonariusz powinien przejawiać silne poczucie 

misji swej służby – podczas zapobiegania przejawom rodzenia się zła, a także w trakcie 

zwalczania jego rozwiniętych form. Wymaga to nie lada determinacji, a nierzadko poświęceń, 

których skala przekracza możliwość adekwatnego wynagrodzenia owych wysiłków w 

wymiarze materialnym. 

2. Kosztem wykonywania powyższych działań może być nie tylko utrata zdrowia albo 

życia. Może bowiem wystąpić tutaj utrata zdrowia psychicznego albo – co gorsza – „śmierć 

duszy”, czyli demoralizacja. To ostatnie zjawisko jest szczególnie groźne dla tych, których 

dotknęło, a jednocześnie dla otoczenia osób zdeprawowanych – ich rodzin, 

współpracowników, a wreszcie dla tych, których mieli chronić. 

3. Demoralizacja w pracy, w której funkcjonariusz styka się ze złem we wszelkich jego 

postaciach, jest o wiele bardziej prawdopodobnym przypadkiem aniżeli w innych zawodach, 

mniej narażonych na kontakt z „toksycznymi” osobami i zjawiskami. Trzeba nie lada hartu 

ducha oraz etycznej i psychologicznej zapobiegliwości (najlepiej o charakterze 

autonomicznym, a nie tylko zewnętrznym!), by sprostać wyzwaniom służby, zapobiegając 

skutecznie złamaniu własnego kręgosłupa moralnego. 

4. Niebyt wdzięczną i trudną zarazem rolę do odegrania ma funkcjonariusz Policji 

podejmujący interwencyjne działania wobec zajść mających miejsce w najważniejszych 

komórkach społeczeństwa, jakimi są rodziny. Zachodzące tu nieporozumienia wymagają 

specjalnego podejścia, zwłaszcza, jeżeli są w fazie „wykluwania się”. Wymagają one od 

interweniującego umiejętności i predyspozycji sytuujących się w obszarze pedagogiczno-

perswazyjnym, dającym szansę na rozwiązanie problemu, a nie zastosowanie tylko chwilowo 

skutecznego zapobieżenia zjawisku (brutalnym sposobem) i spowodowanie w dalszej 

konsekwencji eskalacji konfliktu (bo „przez kogoś” z uczestników ekscesu pojawiła się w 

domu Policja). Stąd – wyjątkowo – „etyka dla nauczycieli etyki”
383

 jest tematem istotnym dla 

każdego funkcjonariusza Policji – nie tylko dla wykładowców tego przedmiotu”.  
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5. Uprawnienia do użycia środków przymusu bezpośredniego anulują w majestacie 

prawa nietykalność osoby ludzkiej. Nieuprawniona „generalizacja” w tym zakresie niesie ze 

sobą ryzyko negatywnego transferu, mogącego powodować nadużycia objawiające się 

skłonnością niektórych funkcjonariuszy do rozszerzenia zakresu użycia przemocy i to w 

różnych, nie tylko służbowych, sytuacjach. Aby temu zapobiec, potrzebny jest tu wieloletni, 

introspektywny trening, łączący się z jednoczesnym uświadomieniem sobie korzyści, także 

indywidualnych, polegający na mentalnym przenoszeniu motywacji i świadomości na cel o 

charakterze służbowym. Cel ten winien być realizowany sposobem: „rozpoznanie i 

rozwiązanie – zlikwidowanie problemu”. Należy konsekwentnie rezygnować w owym 

mentalnym treningu z inaczej określonego celu, jakim jest „pacyfikacja osoby stwarzającej 

problem”. Jest to niełatwy, ale konieczny element zachowania chociażby własnego zdrowia 

psychicznego – przez wiele lat służby i po jej zakończeniu. Wydaje się, że taki przekaz niosą 

też powszechnie znane słowa modlitwy: „(…) i odpuść nam nasze winy, jako i my 

odpuszczamy naszym winowajcom”. Funkcjonariusz w obliczu zła, przed którym ma ustrzec 

bezbronne osoby, na ogół nie może nadstawiać „drugiego policzka”. Musi reagować, lecz 

motywacją powinna być specyficzna „korzyść własna”, tożsama z korzyścią instytucji policji 

– profesjonalna, ale i osobowościowa, płynąca z podniesienia swojej wartości i wewnętrznej 

siły poprzez niewikłanie się w nienawistne przeciwdziałanie złu. Zamiast niego potrzebne jest 

skuteczne, bezstronnie dokonywane rozwiązanie, zwalczanie określonego problemu. Taki 

sposób działania jest o wiele trudniejszy do wykonania niż do opisania go słowami. 

Zewnętrznie formy działania mogą, a niekiedy nawet muszą być walką z konkretnymi ludźmi. 

W niektórych przypadkach funkcjonariusze poddziałów antyterrorystycznych eliminują tak 

zwaną „siłę żywą”, będącą źródłem realnego zagrożenia dla życia obywateli. Jest to zło 

konieczne. Ale należy wtedy myśleć o ratowaniu zagrożonych, nie zaś o nienawiści do 

bandyty, mimo że zewnętrznie następuje realizacja fizycznego „eliminowania siły żywej”. 

Motywacja wewnętrzna powinna w tym czasie skutecznie odcinać nienawiść, która może 

podpowiadać rozwiązania błędne i mniej skuteczne. Nienawiść oddziałująca także w sensie 

somatycznym, dewastuje zdrowie funkcjonariusza. Powtórzmy – potrzebna jest intencja i 

motywacja do skutecznego działania zorientowanego na zapobieganie, powstrzymanie i 

zwalczanie problemu – nie zaś na zwalczanie osób ludzkich jako takich. Należy koniecznie 

zmierzyć się z takim wyzwaniem. Wtedy unikniemy także na przyszłość podupadnięcia na 

zdrowiu, które rozpoczyna się w sferze okaleczonej psychiki
384

. 
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6. Uprawnienia i możliwości funkcjonariusza Policji czynią zeń potencjalnego kandydata 

na bohatera. Dotyczy to głównie policjantów o właściwych i mocno ugruntowanych 

nawykach z obszaru kultury etycznej. W przypadku niskiego poziomu tej kultury – policjant 

jest niestety znakomitym kandydatem na groźnego bandytę, biorąc pod uwagę umiejętności, 

zakres uprawnień i spory kredyt zaufania społecznego, jakim się go obdarza. Na dodatek 

wcale nie musi być to funkcjonariusz mocno zdemoralizowany. Wystarczą początkowo 

nieetyczne drobnostki, które mogą w efekcie uczynić zeń narzędzie w rękach przestępcy, 

którego rozkazów z czasem nieetyczny policjant będzie zmuszony słuchać – bardziej aniżeli 

poleceń swych przełożonych. Należy zatem bacznie wystrzegać się pobłażania sobie w 

sprawach dotyczących samodyscypliny etycznej. „Idea i cel istnienia Policji, będącej organem 

państwowym i jednocześnie usługowym wobec wszystkich obywateli tego państwa, pociąga 

za sobą konieczność niezależności moralnej funkcjonariuszy”
385

 – jak słusznie zauważa 

Pawłowski, dostrzegając jednocześnie, że policjant w ramach jego sztandarowej, 

wieloaspektowo pojmowanej cechy, jaką jest operatywność, powinien legitymować się 

sprawnością moralną
386

. 

7. Hierarchiczna struktura Policji daje ogromne możliwości dla pożytecznego 

oddziaływania na poziom kultury etycznej funkcjonariuszy przez ich przełożonych. Chodzi tu 

o rolę autorytetów wyposażonych w możliwości silnego oddziaływania na środowisko, 

zwłaszcza na podwładnych. Najskuteczniejszy mechanizm takiego oddziaływania wiedzie 

poprzez wzorce, których obraz tworzony jest z przykładów konkretnych zachowań. Wzorce te 

mogą zaimponować funkcjonariuszom, gdy dostrzegą w nich autentyzm i konsekwencję 

stosowania przez przełożonego zasad etycznych, popartych jego fachowością i siłą woli. 

Ważny jest tu pozbawiony sztuczności i udawanej pozy przykład, dzięki któremu podwładni 

mogą szczycić się swoim przełożonym przed innymi. Taki przykład, który po prostu samemu 

ma się wielką ochotę naśladować – i w efekcie jest to czynione. Struktura hierarchiczna daje 

także niestety ogromne pole do różnych etycznych nadużyć. Byłoby znacznie lepiej, gdyby – 

tak bardzo potrzebna – „pozytywna fala” oddziaływała w szeregach Policji. Należy raz 

jeszcze podkreślić, że efekty pożądane w omawianym zakresie można osiągnąć tylko poprzez 

moralno-etyczny trening, poparty racjonalną wiedzą. Nauczanie czysto teoretyczne skazane 

jest w Policji na niepowodzenie, a może nawet doprowadzać do destrukcji systemu wartości – 

                                                                                                                                                                                     
Wydawnictwo M, Kraków 2011. 
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poprzez stosowaną niekiedy „pedagogikę hipokrytów”. Szkodzi ona w szczególności kulturze 

etycznej funkcjonariusza, ale także – poziomowi jego profesjonalnych możliwości.  

8. Jest w kształtowaniu osobowości policjanta jeszcze jedna istotna sprawa. To rzecz, o 

której często nie mają pojęcia kadrowcy, a nierzadko także dowódcy. Nauka walki wręcz to 

nie „WF”, chociaż i ten element mamy tutaj zawarty. Najistotniejszy jest fakt, że rzemiosło 

bojowe i jego trening powodują, iż ludzkie ciało staje się narzędziem do ćwiczenia umysłu. 

Ten, kto myśli, że trenowane jest głównie ciało – bardzo poważnie błądzi. Taki błąd odbija 

się również na metodyce treningu. W imię podnoszenia zdolności bojowej i włączania do niej 

infrastruktury etycznej, należy szybko zrezygnować z błędnej optyki dotyczącej treningu 

metod walki. Powinien być on nie przesadnie, ale do pewnego stopnia – „zrytualizowany”, co 

nadaje mu szczególną rangę i niezwykle przydatną siłę wewnętrznego oddziaływania. 

Oddziaływanie to wywołuje jednocześnie postulat istnienia „świadomości zbiorowej” 

policyjnego teamu, odnosząc do niej te dyspozycje, które mogą ukonstytuować się wyłącznie 

w indywidualnej świadomości – pomimo że jest ona nierzadko efektem uwarunkowań 

kolektywnych. Ma to wszystko wpływ na spoistość grupy oraz stopień świadomości 

poszczególnych osób będących jej członkami. W ćwiczeniach istota modus operandi 

przekazywana jest w czystej praktyce, nie dotykając poziomu dyskursu. Naśladuje się tu 

działania innych, bardziej doświadczonych i kompetentnych osób. Między uczeniem się 

poprzez naśladowanie i opanowywanie prostych sekwencji ruchowych, stanowiących 

niezbędny alfabet ruchów walki, a celową transmisją reguł i przepisów, przewidziane są 

„ćwiczenia strukturalne”, będące „samoporządkującym się rytuałem”. Nawiasem mówiąc, 

właściwie tylko sporty i sztuki walki dysponują rozwiniętą i utrzymywaną zwyczajowo 

ceremonią oddania szacunku przeciwnikowi, bądź partnerowi przed walką i po niej, czy też 

podczas rozpoczynania i kończenia ćwiczeń
387

. W systemach pozasportowych także 

obowiązywały podobne zasady. Od niedawna, z nieustalonych bliżej przyczyn, odstępuje się 

od tej tradycji, która, jeżeli nie „uświęcała”, to przynajmniej nobilitowała trening walki i 

dopomagała usuwać z niego ostatnie – nazwijmy rzecz po imieniu – elementy ewentualnego 

niuchlujstwa. Zwyczaj kłaniania się, pozdrawiania i dziękowania cywilizuje walkę i po 

dłuższym czasie uruchamia transfer dający szanse na to, by sprostać umiejętnościom 

psychicznego „blokowania” nieetycznego użycia umiejętności bojowych. Nie ma żadnych 

przesłanek, które wskazywałyby na szkodliwość stosowania w treningu walki uproszczonych, 
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ale niezbędnych zasad etykiety sali treningowej. Są one również jednym ze znaczących 

czynników „subkultury” ćwiczących, zapewniającej spójność grupy zawodowej. Spoistość ta 

zapobiega atomizacji grupy – atomizacji obniżającej jej poziom etyczny i zdolność bojową 

zespołu. „Wszystkie symboliczne manipulacje doświadczeniem cielesnym, począwszy od 

przemieszczania w przestrzeni symbolicznie ustrukturowanej, starają się doprowadzić do 

integracji przestrzeni cielesnej, kosmicznej i społecznej, ujmując w tych samych kategoriach 

– rzecz jasna za cenę wielkiej swobody logicznej – relacje między człowiekiem a światem 

naturalnym…”
388

. „Zrytualizowanie” ćwiczeń to nie tylko etykieta. To także metoda i styl 

uporządkowania treningu w taki sposób, by sprawy z nim związane zawsze miały wyraźny 

początek i koniec. Istotne jest, by elementy tego procesu podlegały uporządkowaniu i 

sekwencyjności, dyscyplinie i założonej hierarchii działań. Wszystko to powinno odbywać się 

w obecności niezwykle pomocnej hierarchii ćwiczącego kolektywu. Kolektyw ten stanowi 

katalizator podnoszenia poziomu zawodowych umiejętności i kultury etycznej 

funkcjonariuszy. Tu, na sali ćwiczeń, później zaś w działaniach bardziej realnych, „osobisty 

autorytet nie jest zapewniony przez oficjalnie zadeklarowane i instytucjonalnie 

zagwarantowane pełnomocnictwo, może [on] trwać tylko dzięki działaniom, które go 

praktycznie potwierdzają”
389

. 

Należy rozszerzać możliwości płynące z treningu umysłu, realizowanego za pomocą 

ludzkiego ciała, i piętnować działania tych osób, które w strukturach policji umniejszają 

wychowawczy i szkoleniowy wpływ treningu umiejętności manualnych. Ten trening umysłu 

jest bowiem dla policjanta niezastąpiony, zarówno jeśli chodzi o motorykę, o zdolność 

bojową, jak też o sprawność moralną, która tu lepiej sublimuje się aniżeli na pogadankach. 

Niebagatelny wpływ na poziom jakości szkolenia, dotyczącego metod walki na Zachodzie 

oraz w Polsce, wywarły dalekowschodnie systemy bojowe, oferujące psychofizyczną 

komplementarność. Ciało i umysł stapiają się tu w jednoczesnym działaniu. „Zainteresowanie 

kulturą Dalekiego Wschodu, jego filozofią i sztuką nie jest zjawiskiem nowym w zachodnim 

kręgu kulturowym”
390

. Jedną z takich sztuk, obok ju-jitsu i judo, jest znane na całym świecie 

– karate. 

Tak charakteryzuje karate jeden z najskuteczniejszych mistrzów ubiegłego wieku –

Oyama: „Ćwiczenia fizyczne tłumaczą po części siłę karate, ale drugą ważną jej przyczyną 
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jest koncentracja psychiczna. Aspekty duchowe i umysłowe, wytrwałość i oddanie są 

skoncentrowane we wszystkich wschodnich sztukach walki”
391

.  

Podobnie wypowiada się o ju-jutsu (z którego bezpośrednio wywodzi się olimpijskie 

judo) Norman: „prawdę mówiąc, sztuka ju-jutsu jest bardziej mentalna niż fizyczna i opiera 

się na tak przejrzystych zasadach, że można ją wręcz opisać jako matematykę wszystkich 

cielesnych ćwiczeń”
392

.  

Charakterystyka stylu przekazu umiejętności walki, poprzez trening judo, została dosyć 

wymownie wyartykułowana przez Jazarina: „Ci, którzy uznają judo jedynie za sport, a moc i 

zwycięstwo za jedyne cele, są w błędzie. Prawdziwym zwycięstwem jest nasze wyzwolenie: 

totalna elastyczność ducha, kierującego posłusznym bez reszty mu ciałem. Cała reszta 

stanowi tylko ćwiczenie, środek do celu”
393

. Ten specyficzny klimat, w którym ciało i umysł, 

zjednoczone w holistycznym wysiłku, nie pozwalają na pojawienie się nierzetelności i dają 

zaporę lenistwu, jest charakterystyczny dla każdej formy treningu bojowego, którego cele 

wykraczają daleko poza granice beztroskiej zabawy. Takim treningiem są poważnie 

traktowane policyjne ćwiczenia technik interwencji oraz taktyk i technik walki obronnej czy 

antyterrorystycznej. Tu nie ma miejsca na brak takich cech jak: dyscyplina, samokontrola, 

twarda, ale autentyczna koleżeńskość, szacunek dla hierarchii i pełne zaangażowanie, które 

pozwala przetrwać i przeżyć nawet w najtrudniejszych chwilach. Takie podejście nie jest 

wyłączną domeną ludzi Wschodu. Ci ostatni pokazali jednak światu pieczołowitość, z jaką 

można – a nawet, z jaką należy – tradycje sztuki wojennej ochraniać, kultywować i 

wykorzystywać. W prawidłowym zaangażowanym podejściu do kultywowania owej tradycji 

należy upatrywać jednego ze źródeł silnie ukształtowanej osobowości funkcjonariusza, 

wyposażonej w moralno-etyczną postawę oraz towarzyszące temu bardzo przydatne 

możliwości bojowe czy potencjał zdrowotny. 

Jednym ze sposobów podnoszenia moralnej wrażliwości na drodze wojownika, jaką 

podąża osoba, która wybrała służbę mundurową, jest ćwiczenie umiejętności bojowych, 

między innymi poprzez trening walki wręcz. Trening ten jest specyficznym psychofizycznym 

procesem, posiadającym dość imponujące i wieloaspektowe możliwości pozytywnego 
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oddziaływania na osobowość adepta sztuki walki. Trening walki obnaża przed samym 

ćwiczącym każdą jego niedbałość czy nierzetelność.  

Właściwie prowadzony proces treningu walki wręcz uczy między innymi trudnej 

sztuki łączenia siły i skromności, pokazuje, że zaufanie innych zdobywa się własną 

solidnością, obnaża słabe strony adepta, które należy pracowicie usuwać, wdraża do 

perfekcyjnego współdziałania z innymi członkami grupy dyspozycyjnej, przy czym 

jednocześnie uczy samodzielnego, realnego stąpania po ziemi podczas planowania oraz 

wykonywania coraz trudniejszych zadań służbowych.  

Praktyczne efekty ćwiczeń zwielokrotniane są potrzebną tu w naturalny sposób 

uczciwością wobec siebie samego i szacunkiem do współćwiczących. Warto, wypracowując 

taką postawę z pomocą regularnych ćwiczeń, połączyć je z dodatkową motywacją do 

odkrycia i pozyskania pewnych ukrytych, dodatkowych kompetencji. Istnieją bowiem 

sposoby wieloaspektowego zwiększenia własnych możliwości poprzez poznanie zasad 

określonych teorii dla tych, którzy są skłonni do poszerzania swej wiedzy. Zasady te 

pozwalają na podniesienie jakości treningu i tym samym na znacznie efektywniejsze jego 

wykorzystanie. Ważne jest, by na samym początku szkolenia młodych adeptów sztuki 

wojennej do holistycznego rozwoju ciała i umysłu inspirował instruktor mający duże 

doświadczenie praktyczne i szerokie horyzonty intelektualne. Adept może nawet, kierując się 

dobrze pojętym etycznym egoizmem, uzyskiwać w ten sposób osobiste korzyści (zdrowotne 

oraz psychiczne) – bez popadania w konflikt interesów z regułami służby publicznej – 

podnosząc jednocześnie swe zawodowe kompetencje. Tak jedność umysłu i ciała w procesie 

treningu walki obronnej
394

 uruchamia wieloaspektowy transfer przydatny w policyjnej 

służbie. Ma on charakter perfekcjonistyczny i organizacyjno-zarządczy (aspekt wewnętrzny i 

zewnętrzny) oraz: intelektualny, wolicjonalny i etyczny – najistotniejszy dla właściwego 

ukierunkowania intencji działań. Ważne, iż omawiany proces daje możliwość pozytywnego 

oddziaływania zarówno w indywidualnym, jak i kolektywnym wymiarze, co ma istotne 

znaczenie dla wzrostu jakości funkcjonowania służb mundurowych. W ten sposób, drogą 

przez salę treningową, powróciliśmy do istoty policji, jednej z najbardziej zwartych, jasno 

określonych co do przejrzystej struktury, hierarchii, celów i misji, formacji mundurowych.  

Omówiliśmy w tym rozdziale sprawy dotyczące zasad moralno-etycznych i podnoszenia 

w związku z nimi własnej wartości – poprzez introspekcyjny trening etyczny. Powiedzieliśmy 
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także o pomocnej w utrwalaniu etycznych postaw roli treningu sportów i metod walki. 

Powróćmy teraz do obrazu Policji jako instytucji.  

Z socjologicznego punktu widzenia, jaki ukształtował Herbert Spencer
395

, instytucja to 

organizacja, podmiot (zakład) będący trwałym elementem ładu społecznego. Według 

Spencera, zrozumienie określonej instytucji społecznej jest możliwe dopiero wtedy, gdy 

poznamy jej genezę i historię ewolucji. Policja to także rodzaj instytucji, bardzo ważnej ze 

społecznego punktu widzenia – z punktu widzenia każdego obywatela z osobna i z punktu 

widzenia całego społeczeństwa. 

Policja to formacja mundurowa. Jest jedną z podstawowych instytucji stabilizujących 

bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, które w podstawach swego wewnętrznego rozwoju 

opiera się na nauczycielu i policjancie. Jest to pewne uproszczenie, które można jednak 

zniwelować zapoznając się pojęciem bezpieczeństwa wewnętrznego
396

.  

Niezależnie od spojrzenia na podstawy rozwoju i bezpieczeństwa Polski, próby myślenia 

systemowego wymagają mocnego akcentu na wychowawczą rolę systemu oświaty – od szkół 

podstawowych począwszy, aż po uczelnie, w tym także policyjne. Niezwykle istotna dla 

kultury bezpieczeństwa jest stabilność tej roli, a także dostrzeżenie jej ogromnej opłacalności. 

Istotnym motywem wspomnianej stabilności jest ciągłość przekazu w zakresie kultury 

etycznej, także w obrębie instytucji, jaką stanowi policja. 

Służby mundurowe, do których zaliczmy policję, charakteryzują się dosyć stabilnym 

wizerunkiem, dzięki zachowaniu ciągłości przekazu swojej tradycji. Tradycja ta wywodzi się 

bezpośrednio z etosu i obyczajowości wojskowej, będącej manifestacją rycerskości, z jej siłą 

szlachetnością, męstwem, wysiłkiem ćwiczebnym, sprawiedliwością oraz pochwałą mądrości.  

Obecnie, po nastaniu transformacji ustrojowej, biorącej początek z patriotycznego zrywu 

Solidarności
397

, policja przestała być w krajach Europy środkowo-wschodniej organem 

represji. Powróciła do autentycznej realizacji swej misji w jej pełnym kształcie, jaki zawiera 

pojęcie „służba”
398

. Zaistnienie ku temu warunków politycznych niekoniecznie od razu 
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powoduje pełne nawiązanie do chlubnego etosu. który uformowany został w tysiącletniej 

tradycji munduru, a zogniskowany w historycznym procesie zapoczątkowanego w 1918 roku 

dwudziestolecia międzywojennego. Jednak pełne wykorzystanie obecnych możliwości 

nawiązania do patriotycznego stylu gospodarowania we własnym kraju jest istotnym nakazem 

czasu dla tych, którzy będą funkcjonariuszami administracji specjalnej, z zawodowego punktu 

widzenia winni cechować się wyostrzoną uważnością. 

Czynnikiem bardzo pomocnym dla kultywowania etycznej postawy jest uświadomienie 

sobie, że nic nie jest nam dane raz na zawsze. Mogliśmy się już o tym przekonać śledząc 

karty dziejów naszej narodowej historii. Ani wolność, ani bezpieczeństwo państwa, ani 

bezpieczeństwo wewnętrzne nie są elementami, które mogą trwać bez ciągłego dbania o nie, a 

nawet gdy potrzeba – bez walki o te wartości. Wysiłek ten przede wszystkim realizowany jest 

w czasie pokoju. Jest on ciągłą batalią o budowanie wysokiej kultury etycznej, zarówno 

pojedynczych funkcjonariuszy, jak również całych zespołów. Jest to fundamentalny element 

skuteczności i sensu istnienia w każdym zdrowym organizmie państwowym
399

. Istnieje przy 

tym wiele powodów, dla których dobre funkcjonowanie etycznego elementarza w policji 

może napotykać na pewne trudności. Z jednej strony problemy policjanta z moralnością 

spowodowane są pracą w środowisku, które jeszcze nie do końca pozbyło się dawniej 

mocnego wpływu postaci aparatu bezpieczeństwa z okresu stalinowskiego. Z drugiej – 

obecny kształt edukacji, powiązany z mocno zaznaczającymi się pseudowychowawczymi 

trendami, afirmującymi anarchizującą wolność bez zobowiązań i odpowiedzialności, nie 

sprzyja warunkom dla wychowywania nowego, nastawionego prospołecznie pokolenia ludzi 

szanujących ład i porządek. Mówiliśmy także o zagrożeniach płynących z szerokiego wpływu 

konsumpcjonizmu i o specyfice pracy funkcjonariusza Policji, który operuje na „linii 

demarkacyjnej” pomiędzy dobrem a złem. Wydaje się jednak najistotniejsze to, iż nietrudno 

jest zdać sobie sprawę z istnienia powyższych zagrożeń dla etyki policjanta. W skrajnym 

przypadku – przypomnijmy – zdeprawowany funkcjonariusz, to o wiele większe 

zagrożenie aniżeli przeciętny niegodziwy osobnik. Jak już powiedziano – stosunkowo 

nietrudno zdać sobie sprawę z wyzwań towarzyszących osiąganiu wysokiej kultury etycznej 

funkcjonariusza, ale istotne jest także to, by jednocześnie mieć świadomość, iż demoralizacja 
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w najwyższym stopniu zagraża bezpośrednio osobie zdeprawowanej. To dlatego należy 

codziennie dokonywać właściwych etycznie wyborów, gdyż poza odpowiedzialnością o 

charakterze formalnym (służbowym, karnym, cywilnym) funkcjonuje odpowiedzialność 

moralna, której konto, gdy jest obciążone, powoduje negatywne efekty psychiczne, a także i 

somatyczne. Mimo że skutki niemoralnego postępowania są odłożone w czasie, to jednak 

przychodzi moment, w którym pojawiają się negatywne efekty kontaktu z toksycznymi 

„zabawkami”. Policjant, który w pełni rozumie zewnętrzne oraz wewnętrzne zagrożenia 

wynikające z bliskości istnienia elementów o wyraźnie negatywnym kontekście, jest w stanie 

nawet w przypadku zaistnienia pokus lub nieetycznego wpływu pochodzącego ze środowiska, 

w którym pracuje, oprzeć się własnym negatywnym inklinacjom bądź niemoralnym 

wpływom zewnętrznym. Moment zwycięskiego przeciwstawienia się moralnemu brudowi to 

przełomowy element wybranej przez funkcjonariusza zawodowej drogi i związanego z tą 

drogą fascynującego procesu samodoskonalenia – osobowościowego i profesjonalnego. 
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MODUŁ PROBLEMOWY 8: 

1. Czym jest administrowanie systemami bezpieczeństwa? 

2. Opisz trzy główne nurty etyki. 

3. Scharakteryzuj teorię socjologii moralności E. Durkheima. 

4. Czym jest deontologia? 

5. Jakie są cnoty antyczne? 

6. Wymień i scharakteryzuj zasady etyki administracji. 
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Zakończenie 

Można powiedzieć, że dotyczące także policji, uczynione przez Webera „odczarowanie 

świata” w efekcie doprowadziło dziś do mającej racjonalne podstawy „bezdusznej” 

administracji. Weberowski perfekcjonizm i chłód, miał sens jako znakomity „filtr” błędów 

kryjących się w nieuporządkowanych emocjach. Jednocześnie jednak usunął on coś bardzo 

istotnego dla służebnej roli administracji – wyczulenie emocjonalne na ludzką krzywdę 

rodzącą się w mechanicystycznym systemie. Na koniec emocje i tak dochodzą do głosu (po 

obu stronach „biurka”), a niekompetentny urzędnik ukrywa się wtedy za spódnicą władczej i 

niedostępnej matki – administracji. Biurokracja bezduszna sprzyja niestety powstawaniu 

odhumanizowanych odruchów. Jeżeli chociażby w małym stopniu Autor przyczyni się do 

odwrócenia niekorzystnych zjawisk o których tu mowa, to uzna, iż spełnił zadanie jakie sobie 

wyznaczył w związku z potrzebą społecznego oddziaływania poprzez etykę stosowaną. 

Szczególne miejsce w przedstawionej tu czytelnikowi pracy zajmuje zwrócenie uwagi na 

realność świata idei oraz filozoficzno-religijne kamienie węgielne etyczności. Laicyzacja nie 

wszystkich nastawia przychylnie do obszaru religijno-filozoficznego. Sekularyzacja była 

reakcją „człowieka współczesnego na nadużycia instytucjonalnych form religii”
400

. Obszaru 

religijno-filozoficznego Autor jednak nie mógł i nie chciał pomijać. Wystarczyło, stosując 

rozważania „metodą krzywego zwierciadła”, spróbować zobaczyć na moment nasz świat jako 

świat całkowicie pozbawiony zjawiska religii, fenomenu tradycyjnej rodziny, poszukiwania 

wyższego wymiaru w codziennych i w uroczystych zdarzeniach ze swego życia
401

. Jeśli nawet 

znalazłby się taki ktoś, kto potrafiłby w ogóle wyobrazić sobie taką, w gruncie rzeczy dość 

makabryczną wersję „rzeczywistości” i jej funkcjonowanie, to dostrzegłby w niej zapewne 

rzeczy straszne, choć tak naprawdę – nierealne.  

Świadomość dzisiejszego człowieka i obywatela opiera się na wielowiekowym dorobku 

filozoficzno-religijnym zarówno naszych przodków, jak i całej ludzkości. Ponadto, „według 

Parsonsa, religia w nowożytnym społeczeństwie nie zanika lecz się niejako na nowo 

zakorzenia”
402

. Dzieje się to w formach niezinstytucjonalizowanych opisywanych przez 

Luckmana
403

 jako „niewidzialny aspekt religijności (religijność prywatna, pozakościelna)”
404

.  
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Każdy z nas ma oczywiście pełne prawo do budowania własnej, bezpiecznej tożsamości 

w oparciu o autonomiczną filozofię sensu życia. A jednak . . .  

Nawet silnie zaakcentowany indywidualizm potrzebuje – co zauważa Taylor – 

określonej wizji współżycia zbiorowości jednostek. Prowadzi to do koncepcji wspólnoty. 

„Odkrywanie własnej tożsamości nie oznacza, że odkrywamy ją w odosobnieniu lecz 

raczej, iż negocjujemy ją w ramach dialogu – częściowo jawnego, częściowo 

zinternalizowanego z innymi”
405

.  

Zagrożenia dla jakości i etyczności administracji związane są z nadużyciami 

nowoczesności, jakie dostrzega Taylor, według którego modernizm cierpi na trzy choroby: 

egoistyczny indywidualizm, przewaga rozumu instrumentalnego nad etycznym i [wreszcie – ] 

zanik charakteryzującej się autentycznością i empatią sfery publicznej. 

Mówiąc o czasach konsumpcjonizmu, nawet dla tych, którzy charakteryzują się 

przyziemnym pragmatyzmem książka ta niesie komunikat, iż moralne postępowanie 

pozwala być nie tylko „słusznie dumnym”, ale także w dłuższej perspektywie, przynosi 

ogromny pożytek. Byłoby głupotą utracić ten bardzo skuteczny, a zarazem niezwykle 

ekonomiczny sposób uzyskiwania wszechstronnych eudajmonicznych korzyści.  

Celem naszych rozważań był dokonanie próby odpowiedzenia sobie na kilka ważnych 

pytań. Czy w ogóle jest możliwa godna postawa moralno-etyczna funkcjonariusza policji w 

czasach rozległego kryzysu wartości? Czy etyczność jest potrzebna? Czy moralność może się 

opłacać? A wreszcie – w jaki sposób poszukujemy sensu naszego życia i czy możliwe jest 

samourzeczywistnienie widziane poprzez pryzmat etosu własnej profesji?  

Książka ta nie podaje jednak nikomu gotowych odpowiedzi. Czytająca ją osoba może 

samodzielnie spróbować, z małą tylko pomocą Autora, sformułować własne wnioski i być może 

ważne dla siebie postanowienia. Zapewne takie odpowiedzi, prędzej czy później, się pojawią. 

Ten, kto samodzielnie i z przekonaniem je sformułuje, ten będzie mógł zacząć coraz skuteczniej i 

coraz zręczniej prowadzić administrację autonomicznym systemem bezpieczeństwa. Pozwala ona 

zachować godność i zmierza ku prawdziwej wolności. 

W nawiązaniu do starej, wypróbowanej tradycji Bushidō mówiącej, iż samuraj winien 

podążać drogą miecza i literatury, książka ta w wersji pierwotnej została napisana przez jej 

Autora pismem odręcznym, co traktowane jest również jako element osobistej metody 

administrowania autonomicznym systemem bezpieczeństwa piszącego te słowa. 

                                                           
405

 Ch. Taylor, Etyka autentyczności, Znak, Kraków 2002, s. 50. 
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