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Od autora 

 

Publikacja ta jest kierowana do funkcjonariusza Policji. Pozwala ona 

na praktyczne uzupełnienie tradycyjnego nauczania etyki. Autor wyraża 

nadzieję, iż przyniesie ona korzyści tym, którzy podjęli zinstytucjo-

nalizowane bądź indywidualne studia, mając wewnętrzne przekonanie, że 

ich marzeniem, misją życiową jest służba mundurowa pełniona w szere-

gach Policji, bądź formacji o przeznaczeniu opartym na działaniu pokrew-

nym do funkcji i zadań policyjnych. Posiadanie poczucia własnego celu 

w życiu i poszukiwanie oraz nadawanie sensu swej egzystencji jest cechą 

osób, które nie utraciły cennego instynktu związanego z potrzebą samodo-

skonalenia. To dla nich napisano tę książkę. 

W nawiązaniu do japońskiej bojowej tradycji Bushidō mówiącej, iż samu-

raj winien podążać drogą miecza i literatury, książka ta w wersji pierwotnej 

napisana została przez jej autora pismem odręcznym, co traktowane jest także 

jako element administracji autonomicznym systemem bezpieczeństwa piszą-

cego te słowa. 

Intencje, które podczas pisania tego tekstu towarzyszyły autorowi, ma-

jącemu silne poczucie bycia jednym z obywateli naszego państwa, należy 

streścić w krótkim motcie: „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 podstawowe zadanie, wykonywane jest 

w obszarze „trójkąta Wiszowatego”, który wyznaczają prawo, moralność 

i skuteczność
2
. Nadaje ono sens samemu istnieniu państwa i wykonywane 

jest przez Policję. Misja tej instytucji, realizowana przez funkcjonariuszy, 

polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom państwa, byłaby 

                                                           
1
 A. Misiuk, Historia Policji w Polsce. Od X wieku do współczesności, WAP, War-

szawa 2008, ISBN 978-83-608070-2-6, s. 14; por. Art. 5 Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483). 
2
 E. Wiszowaty, Etyka policji. Między prawem, moralnością i skutecznością, 

Łośgraf, Warszawa 2011, ISBN 978-83-627263-0-1, s. 12. 
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niewykonalna, gdyby nie spełniono trzech, wymienionych poniżej, ko-

niecznych warunków. 

1. Po pierwsze – chcąc zapewnić bezpieczeństwo innym, trzeba 

najpierw samemu potrafić skutecznie się bronić przed zagroże-

niami. Należy do tego starannie przygotować się poprzez właści-

wie zaplanowany i prowadzony proces szkoleniowy. Dopiero  

potem możemy dysponować ofertą bezpieczeństwa dla tych, którzy 

sami są zbyt słabi, aby skutecznie podołać zagrożeniom. 

2. Po drugie, chcąc komuś zapewniać bezpieczeństwo – proszę to 

bardzo dokładnie rozważyć – nie możemy sami być zagrożeniem 

dla innych. 

3. Dzieje i wcielanie w życie etyki i opartej na niej kultury bezpie-

czeństwa
3
, to historia i realizacja przyjmowanych przez czło-

wieka idei. Założenie trzecie pozwala dodatkowo podnieść poziom 

bezpieczeństwa (wewnętrznego i zewnętrznego dla danego pod-

miotu), dotyczący misji naszego życia, jego sensu i pożytku, jaki 

chcemy przynosić dla innych. Idee mają ogromną moc oddzia-

ływania. Dobrze, gdy są one umocowane w duchowości, sumieniu, 

umocowane także w sensie psychofizycznym – w ciele i umyśle 

człowieka. Idee stanowią rodzaj kompasu, za pomocą którego 

można regulować zewnętrzne formy zachowań oraz wewnętrzne 

mechanizmy intuicyjne i rozumowe, stojące u podstaw formowania 

się motywacji. Motywacje zaś dają nam siłę do realizacji określo-

nych dążeń i działań. Podstawowym warunkiem korzystania z do-

brodziejstw idei jest to, lecz by nie były one wymuszone, lecz sta-

nowiły esencję naszych autentycznych przekonań – silnie przyswo-

jonych i głęboko ugruntowanych.  

I tu istotna uwaga – dany proces „nie będzie rozwojem, jeżeli zbiór 

[jego] aspektów w ostatecznej swojej postaci nie należy rzeczywiście do 

                                                           
3
 Por. M. Cieślarczyk, Fenomen bezpieczeństwa i zjawisko kryzysów postrzegane 

w perspektywie kulturowej, [w:] Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury, 

E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski (red.), Aspra-JR, Warszawa 2010, ISBN 

978-83-754522-5-9.  
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tejże idei, z której wzięły one swój początek
4
. By to uczynić warto zbadać 

wybrane i sprawdzone przez pokolenia źródła etyki. Wybierzemy i prześle-

dzimy koncepcje wypróbowane, źródłowe, fundamentalne, niezmienne 

i bardziej sprawdzone, niż te najnowsze. Chcąc poznać prawdziwą istotę 

manifestacji określonych idei, warto wielokrotnie wracać do ich praźródeł, 

które dysponują najświeższą „energią początku”, pozbawianą późniejszych 

zaciemnień i naleciałości. W tym miejscu autor widzi potrzebę przywołania 

następującego motto, które służy stosowaniu zasad etycznych: 

Moralności nie da się zadekretować. 

Zarówno pierwsze, jak i drugie z wyżej wymienionych założeń stano-

wią warunek konieczny do właściwego pełnienia służby w Policji. Spełnie-

nie obu warunków zaś, jest możliwe wtedy i tylko wtedy, gdy kandydat, 

a potem adept sztuki pełnienia policyjnej służby, samodzielnie dba o swoją 

postawę moralną. 

Poszukiwanie sensu własnej egzystencji i oparcie swojej drogi  

życiowej na określonych, przyjętych przez siebie ideach – to niezbędne 

elementy bytu człowieka moralnego, który każdego dnia podejmuje  

wysiłek samodoskonalenia. 

Człowiek niemoralny – po pierwsze – jest z reguły niesolidny i brak 

mu motywacji do podjęcia wyrzeczeń i zaszczytnego trudu policyjnego 

szkolenia. Brakuje mu także siły do udźwignięcia obowiązku służby.  

Samodoskonalenie – mówiąc najdelikatniej – nie jest jego pasją i na pewno 

nie jest także jego mocną stroną.  

Po drugie, człowiek niemoralny jest zagrożeniem dla innych ludzi. 

Nieetyczny albo zdeprawowany funkcjonariusz – to osobne zagadnienie. 

Przy swoich uprawnieniach i możliwościach, zdeprawowany funkcjona-

riusz stanowi niezwykle poważne zagrożenie społeczne (może przecież, 

będąc z moralnością „na bakier”, intensywnie się szkolić w innych, a nawet 

dokładnie przeciwnych niż przewidziano, celach). 

Czymże są podstawowe wewnętrzne zabezpieczenia mające chronić 

ludzi przed możliwością pojawienia się wśród nich nieetycznego policjan-

                                                           
4
 J. H. Newman, O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, PAX, Warszawa 1957, s. 63.  



10 

ta? Czym są mechanizmy mające chronić samego funkcjonariusza przed 

popadnięciem w niedorozwój moralny?  

Prakseologia, będąca nauką o skutecznym działaniu, rozróżnia, 

obok pojęcia siły w rozumieniu czysto fizycznym, siłę moralną, nie-

zbędną do prowadzenia walki, zarówno w formie walki zbrojnej, jak 

również w formach niezbrojnych
5
. Obie te formy są domeną działań 

funkcjonariusza policji. Pamiętajmy przy tym, że „walka (…) kształci wy-

jątkowo, gdyż obie strony licytują się nawzajem w stawianiu przeciwniko-

wi zadań coraz trudniejszych. Jest ona tedy wielką szkołą mistrzostwa”
6
. 

Należy sądzić, że także mistrzostwa moralnego, bez którego trudno o roz-

wój, rzetelność oraz skuteczność. Jak przypuszcza Tadeusz Kotarbiński, 

ocena moralno-etyczna wyostrzona na polu walki (co dotyczy również 

każdego policjanta) „wyrobiła się w dziejach społeczeństw jako reakcja na 

zachowanie się członków własnego społeczeństwa, którzy bronili innych 

jego członków w sytuacjach o charakterze zagrożeń wymagających wysił-

ku i stawiania czoła niebezpieczeństwom”
7
. 

Przez moralność rozumiemy taki zespół reguł postępowania, który 

jest uznawany za właściwy przez ogół członków danej społeczności. 

Reguły te pozwalają na budowę utrwalonych norm oraz wzorów postępo-

wania, tym samym umożliwiając w różnych okolicznościach odróżnianie 

dobra od zła. Etyka jest natomiast teorią moralności. Znamienne jest to, 

iż ów dział filozofii nazywany jest także filozofią praktyczną. 

Czyżbyśmy mieli tu zatem do czynienia z najbardziej praktyczną dla 

człowieka teorią (teoria moralności = filozofia praktyczna)? Jak już kiedyś 

zauważył Józef Bocheński: „Jako nauka normatywna, etyka bada przede 

                                                           
5
 Por. J. Rudniański, Kompromis i walka. Sprawność i etyka kooperacji pozytywnej 

i negatywnej w gęstym otoczeniu społecznym, PAX, Warszawa 1989, ISBN 83-

21109-79-9. 
6
 T. Kotarbiński, Z zagadnień ogólnej teorii walki, Towarzystwo Wiedzy Wojsko-

wej, Warszawa 1938, s. 15. 
7
 T. Kotarbiński, Pisma etyczne, Ossolineum, Wrocław 1987, ISBN 83-04025-68-

X, s. 34. 



11 

wszystkim, jaki jest cel ogólny ludzkiego postępowania i jaki być powi-

nien”
8
. 

Źródła postaw moralno-etycznych poszczególnych funkcjonariuszy 

i kultury etycznej mobilnych zespołów policyjnych, mają silne oparcie 

w określonych ideach, następnie w mechanizmach psychologicznych, po-

tem w zjawiskach dotyczących zbiorowości ludzkich. Opisuje je nie tylko 

socjologia, ale również i sama etyka – tutaj w ujęciu przydatnym dla człon-

ków służb mundurowych, w szczególności zaś dla funkcjonariuszy policji. 

„(…) poziom etyczny kadr administracji publicznej jest ściśle związany 

z prawną i moralną kulturą całego społeczeństwa”
9
, ale obowiązuje tu rów-

nież prawidłowość o przeciwnym wektorze oddziaływania (sprzężenie 

zwrotne). Etyczny obraz społeczeństwa uzależniony jest od obrazu etycz-

nego funkcjonariuszy publicznych
10

. Zaproszenie do rozważań na po-

wyższy temat, prowadzonych zgodnie z wyżej podaną kolejnością, to wciąż 

na nowo uaktualniany sposób budowania naszej własnej filozofii bezpie-

czeństwa i sensu życia. 

                                                           
8
 J. M. Bocheński, Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska, Dybowski, Warszawa 

1999, ISBN 83-87809-15-2, s. 33. 
9
 M. Małecka-Łyszczek, Wybrane zagadnienia z problematyki etycznych aspektów 

funkcjonowania administracji publicznej, Warszawa 2001, s. 306. 
10

 Ibidem. 
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ROZDZIAŁ 8  

 

Zasady etyki funkcjonariusza Policji 

 

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych 

obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić 

ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, 

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem 

życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać 

prawa, dochować wierności konstytucyjnym organizacjom Rzeczypo-

spolitej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy 

i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służ-

bowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz prze-

strzegać etyki zawodowej
418

. 

Składający powyższe ślubowanie policjant to funkcjonariusz publicz-

ny, którego przedmiotem działania jest pełnienie służby na rzecz społe-

czeństwa w ramach systemu administracji bezpieczeństwem i porządkiem 

publicznym. System
419

 ten tworzony jest przez uzbrojoną i umundurowaną 

formację służącą temu społeczeństwu w przedmiotowym zakresie. 

Przypomnienie podstawowych pojęć należy nie tylko do dobrego tonu, 

lecz stanowi także o właściwie prowadzonym administrowaniu procesem 

porozumiewania się. Administrowanie systemami bezpieczeństwa
420

 

                                                           
418

 Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277). 
419

 Ibidem. 
420

 System to abstrakcyjny lub fizyczny obiekt, w którym istnieją zespoły elemen-

tów powiązanych w układy realizujące określoną funkcję. Por. Słownik języka 

polskiego PWN,, op. cit., t. 2, s. 339. 

Bezpieczeństwo to stan przeciwny do stanu zagrożenia; jest to „stan rzeczy uwal-

niający od wszelkiej obawy” (M. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, Guten-

berg-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 
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i kluczowe z punktu widzenia funkcjonariuszy MSWiA „pojęcie admini-

stracji wywodzi się od łacińskich słów: ministrare, administratio, admini-

strare, co oznacza wykonywać, zarządzać, służyć (…). Łacińskie pocho-

dzenie słowa administracja nie jest przypadkowe, bowiem to właśnie 

w Rzymie powstały pierwsze zarodki administracji [cywilizacji Zachodu], 

która pozwalała na właściwą koncentrację siły, jaką dysponowało państwo 

(…), jej aktywność oparto o zasadę ciągłości i nakierowano na urzeczy-

wistnienie szeroko pojętego dobra wspólnego. W takim ujęciu admini-

strację należało rozumieć jako działalność trwałą, celową i planową”
421

. 

Nie ulega wątpliwości, iż rozwój człowieka związany jest z jego nieu-

stannym wysiłkiem ukierunkowanym na podnoszenie jakości jego egzy-

stencji, jakości będącej funkcją stopnia uporządkowania wielu procesów. 

Za uporządkowaniem, którego wyrazem jest między innymi administracja, 

pojawia się wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz właściwa dynamika roz-

woju całych społeczeństw i należących do nich jednostek. Jak twierdził 

Znaniecki – „świat indywidualny jest jeden, jest rzeczywistością praktycz-

ną, światem dynamicznym wartości, w którego łonie kształtują się jednost-

ki i społeczeństwa”
422

. Jednocześnie społeczeństwa potrzebują czynni-

ków spajających, intersubiektywnych. Są nimi elementy kultury wy-

budowanej przez wspólnotę, do których należą zarówno system warto-

ści, jak również przyjęte formy administrowania.  

„To, co dziś najogólniej ujmując nazywamy administracją, przewijało 

się jako zjawisko przez całą historię ludzkiej cywilizacji, odkąd pojedynczy 

ludzie zaczęli żyć w wielkich grupach i odkąd z tego powodu zaczęli mieć 

                                                                                                                                      
wartość, II Konferencja Naukowa z cyklu „Bezpieczeństwo jako wartość”, Wyższa 

Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, 

Kraków 2010, ISBN 978-83-930321-1-2, 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 okre-

ślonym środowisku. 
421

 B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska, Zarys prawa administracyjnego,  

C. H. Beck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-748367-2-2, s. 2. 
422

 F. Znaniecki, Elementy rzeczywistości praktycznej, [w:] Pisma filozoficzne, t. 1, 

Warszawa 1987, s. 112. 
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i zaspokajać takie potrzeby, których nie mieli dotychczas. (…) Potrzeby te 

początkowo były formułowane i realizowane przez panującego, który 

[z pomocą swoich służb] bronił, utwardzał drogi i konstruował mosty, ka-

zał budować urządzenia irygacyjne, miasta, akwedukty, wodociągi, rządził 

państwem”
423

. Z czasem formy ustrojowe uległy modyfikacjom i nie tylko 

monarchowie kreowali systemy administrowania. Obecnie uporządkowane 

działania, naznaczone motywacją do realizacji określonych projektów, 

powodują, jak zauważa Jan Zimmermann, że „pojęcie administracji jest 

wszechobecne. Mówimy o administracji naszego osiedla lub domu, o ad-

ministracji gminy lub państwa, o administrowaniu lasami, wodami lub dro-

gami publicznymi, o problemach z administracją zdrowia, o organach ad-

ministracji w przeciwstawieniu do organów sądowych, a także o admini-

strowaniu naszym gospodarstwem rodzinnym lub budżetem domowym. 

Źródłosłów tego pojęcia, wywodzący się z łacińskiego słowa ministrare 

(służyć, wykonywać, kierować), z przedrostkiem ad nadającym temu dzia-

łaniu cechę działania celowego, to synonim pomocy, służby, przewodnic-

twa, kierownictwa, prowadzenia, zarządu, zarządzania lub organizowania 

dla osiągnięcia ustalonego celu itp.”
424

. Jak już powyżej zostało to powie-

dziane, właściwie uporządkowany system organizacji i zarządzania, osa-

dzony w celowych i perfekcyjnie dokumentowanych czynnościach, zawsze 

był czynnikiem sprzyjającym rozwojowi człowieka, budowanej przez niego 

infrastrukturze i jednocześnie podnoszeniu poziomu jego bezpieczeństwa. 

„W XVIII wieku klasyczny model wskazań dla kształtowania aparatu 

administracyjnego państw absolutnych stanowiła nauka policji (Polizei-

lehre, science de la police). Wywodziła się ona z niemieckiej doktryny 

kameralistycznej (Kammeralwissenschaft), która obejmowała jednak szer-

szy [niż można by obecnie sądzić] krąg zagadnień, bowiem obok proble-

mów 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 usamo-
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dzielnia. Przyczynili się do tego szczególnie dwaj pisarze: Johann Heinrich 

von Justi (1717–1771) i Joseph von Sonnenfels (1733–1817). Pod pojęciem 

policji rozumiano wówczas nie tylko sprawy związane z ochroną bezpie-

czeństwa, spokoju i porządku publicznego, czyli to, co utożsamiamy dziś 

z policją, ale także wiele innych dziedzin administracji wewnętrznej pań-

stwa. Można stwierdzić, że określenie „policja” było wówczas niemal 

synonimem administracji”
425

. 

Mówiąc o współczesności w kontekście założeń Unii Europejskiej, na-

leży podkreślić, iż wzór funkcjonariusza administracji w ustroju o cha-

rakterze demokratycznym stanowi zarówno nie lada wyzwanie dla przed-

stawicieli tej profesji, jak również niesie ze sobą określone nadzieje 

(w przypadku przybliżania się do tego ideału) na istnienie sporych możli-

wości, jakimi dysponuje administracja, jeśli chodzi o zabezpieczanie i pod-

noszenie jakości życia. Aby możliwości te były w pełni uruchomione 

i wykorzystane przez administrację publiczną, w tym także administrację 

bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, poza podnoszeniem perfek-

cjonizmu elementów systemowych, niezbędna jest, jak już to wcześniej 

ustaliliśmy, motywacja moralna. Stanisław Brzozowski
426

 uważał, że 

zaistnienie określonych faktów to z kolei wynik określonych punktów wi-

dzenia odniesionych do rzeczywistości. Brzozowski opierał się na podsta-

wowym założeniu, że świat i jego obecna rzeczywistość są tworzone nieja-

ko na nowo poprzez czyny człowieka
427

. Stąd tak wielka jest rola motywa-

cji moralnej każdej osoby ludzkiej. Owa motywacja wiąże się z poziomem 

kultury etycznej środowiska osób pracujących w danej strukturze organiza-

cyjnej. 

Etyka jest dziedziną wiedzy, która stanowi ważną gałąź matki 

wszystkich nauk, filozofii – oznaczającej umiłowanie i poszukiwanie 

mądrości – największego skarbu, jaki może osiągać człowiek. Nawet 
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jeśli stwierdzenie to wydaje się komuś zbyt patetyczne, to w tym miejscu 

spytajmy po prostu – kto ma ochotę być głupi? 

Etyka (gr. ethos – „zwyczaj”, „obyczaj”) jest działem filozofii, któ-

ry koncentruje się na badaniu moralności. Etyka to nauka o moral-

ności. Inaczej mówiąc – mamy tu do czynienia z teorią moralności. Etyka 

stanowi filozoficzną i normatywną teorię moralności, będąc fundamentem 

prawdziwej mądrości. Mądrość bowiem jest czymś znacznie więcej, aniżeli 

zdolnością racjonalnego rozumowania. Etyka tworzy uniwersalne systemy 

myślowe, pozwalające na wyprowadzanie z nich zasad moralnego postę-

powania. 

Moralność to zespół, ogólnie uznawanych w danej społeczności, 

reguł postępowania, norm i wzorców, które określają co jest dobre, 

a co niewłaściwe, złe. Moralność jest zatem społecznym zjawiskiem, pole-

gającym na regulowaniu relacji pomiędzy ludźmi poprzez przyjmowanie 

określonych postaw i wyrażających je zachowań
428

. Ma to na celu ułatwia-

nie współżycia jednostek z innymi osobami i grupami ludzi, przyczynianie 

się do wzrostu wspólnego dobra. W opinii autora, ze zjawiskiem moral-

ności mocno łączy się cecha określana jako prawość. 

Moralność przybierała i może nadal przybierać różny charakter. Maria 

Ossowska wyróżnia jej sześć rodzajów: 

1) moralność tradycyjna, 

2) moralność cnót – dążenie do osobistej doskonałości, 

3) moralność zachęty i nagany, 

4) moralność imperatywna (obowiązku), 

5) moralność aspiracji, 

6) moralność twórcza
429

. 

Rodzaje te mogą przenikać się, uzupełniać, przybierać określone na-

silenie w różnych kulturach i okresach ich trwania. Mogą też, zdaniem 

Ossowskiej, uzupełniać je dodatkowe aspekty – na przykład mistyczny, 
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racjonalny, intuicyjny, refleksyjny, rygorystyczny, a wreszcie kolektywny 

bądź indywidualny. 

Mówiąc o etyce należy zauważyć, iż w dziedzinie tej występują trzy 

główne nurty: 

1) etyka opisowa, 

2) etyka normatywna (etyka właściwa), 

3) metaetyka. 

Etyka opisowa zajmuje się badaniem i naukowym opisem oraz wyja-

śnieniem stanu faktycznego, w jakim moralność znajdowała się (w różnych 

historycznych okresach), czy też znajduje się, w różnorodnych grupach 

społecznych, zawodowych, a także w odmiennych społeczeństwach. 

Etyka normatywna formułuje i uzasadnia normy moralne oraz 

wartości, ustalając, co jest moralnie dobre, a co złe. Ten dział etyki 

określamy terminem „etyka właściwa”. 

Używając słów ks. Tadeusza Ślipko możemy opowiedzieć, że „Etyka 

jest to nauka filozoficzna, która ustala moralne podstawy i reguły ludzkiego 

działania, przy pomocy wrodzonych człowiekowi zdolności poznaw-

czych”
430

, natomiast Barbara Chyrowicz pisze, iż „Etyka jest filozoficzną 

teorią moralności [zaś] formułowane przez nią normy mają wymiar sądów 

teoretyczno-praktycznych, to jest teorii odnoszącej się do działania”
431

 – 

podobnie jak nauki o bezpieczeństwie.  

Jak podaje Edward Wiszowaty, w etyce można doszukać się trzech 

głównych nurtów. Są nimi: 

1. Deontologizm. Nazwa pochodzi od greckich słów deon – ozna-

cza obowiązek i logos
432

 – słowo, wiedza (Umysł Świata). Dla 
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deontologizmu istotne jest działanie zgodne z powinnością mo-

ralną. Ten moralny obowiązek określany jest przez autorytet. 

„Autorytet ten może mieć charakter zewnętrzny wobec działają-

cego podmiotu (»deonologizm heteronomiczny«) lub wewnętrzny 

(»deonologizm autonomiczny«)”
433

. W pierwszym przypadku au-

torytetem jest Absolut (Bóg, Logos), a następnie społeczeństwo, 

wspólnota, państwo, autorytety moralne. W przypadku drugim 

źródłem nakazu moralnego jest sam podmiot działający w zgo-

dzie ze swoimi przekonaniami. W obu powyższych przypadkach 

pojęciem centralnym tak rozumianej etyki jest obowiązek, czer-

pana zeń satysfakcja i powiązana z nim możliwość samorealiza-

cji.  

2. Eudajmonizm. Nazwa ta pochodzi od greckiego słowa eudaj-

mon, znaczącego – „szczęśliwy”. Eujamonia oznacza bowiem 

całkowite szczęście i pomyślność, łączące w sobie bogactwo 

umysłu i dobrobyt. Szczęście jest tu najwyższym dobrem i – 

można tak powiedzieć – najwyższym poziomem bezpieczeństwa 

(przeciwieństwem nieszczęść, zagrożeń).  

3. Personalizm. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa persona, 

oznaczającego osobę. Kierunek ten dotyczy zagadnień etycznych, 

w których centrum znajduje się osoba ludzka. „W tym nurcie na-

leży widzieć nauczanie etyczne kardynała Karola Wojtyły, póź-

niejszego papieża Jana Pawła II, którego personalizm wyraża się 

w kilku prostych aksjomatach: pierwszeństwa osoby przed rze-

czami, »być« przed »mieć«, ducha przed materią i etyki przed 

techniką
434

,  

Jednym z podstawowych pojęć etyki jest wartość
435

. Jest ona „spre-

cyzowaną lub dającą się wywnioskować koncepcją tego, co godne pożąda-
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nia, charakterystyczną dla jednostek lub grupy i wywierającą wpływ na 

wybór dostępnych sposobów, środków i celów działania”. Tak więc war-

tość oznacza „wszystko to, co cenne, godne pożądania i wyboru, co 

stanowi ostateczny cel ludzkich dążeń”
436

, co nadaje sens czynom czło-

wieka. 

Florian Znaniecki
437

 wyraził znamienny pogląd, że wartości są ele-

mentami pierwotnymi w stosunku do przedmiotów czy przekazywa-

nych treści
438

. Podobnie sądził Stanisław Brzozowski, uznając w Filozofii 

czynu, iż zaistnienie pewnych faktów jest zawsze efektem, przyjmowanego 

przez autorów tych zdarzeń, punktu widzenia wobec otaczającej rzeczywi-

stości
439

. 

Etyka normatywna, czyli etyka właściwa, ma na względzie cele prak-

tyczne. Formułuje ona ideały (idee), oparte na wartościach wzorce i godne 

uwagi zasady postępowania. Wracając raz jeszcze do samych wartości, 

można pogrupować je w sposób dychotomiczny na poniższe kategorie. 

1. Idee i rzeczy, czyli wartości duchowe i materialne. 

2. Wartości uniwersalne i jednostkowe, uwzględniając powszech-

ność (zasięg) wartości. 

3. Kryterium czasu – wartości historyczne i aktualne. 

4. Wartości trwałe i chwilowe. 

5. Wartości emocjonalne i intelektualne. 

6. Wartości pozytywne (autentyczne) i negatywne – antywartości
440

. 

Metaetyka to stosunkowo młody dział etyki, którego początki dato-

wane są na próg XX wieku i wiążą się z postacią brytyjskiego filozofa Geo-
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rge’a Edwarda Moore’a
441

. Metaetyka, z pomocą logiki, epistemologii oraz 

metodologii nauk, zajmuje się badaniem problematyki dotyczącej obszaru 

etyki normatywnej
442

. 

Inny podział gałęzi etyki zaproponował Roman Ingarden
443

: 

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. Józef Tischner zapoznaje nas z „drabiną aksjologiczną”. Jej 

szczeble, idąc od najniższych aż do najwyższych, 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; mówimy tu 

o prawdzie, dobru i wartości, jaką stanowi piękno. 

Realne dostrzeganie wartości, które u osób o silnej osobowości prze-

kłada się na cechę, którą można określić jako „wrażliwość na wartości”, 
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stanowi podstawę do wytworzenia przez daną osobę moralnej intencji 

oraz przekształcenia tego nastawienia w fundamentalną dla siebie postawę. 

Niektórzy psychologowie uznają wartość niemalże za synonim prze-

jawianej postawy. Należy pamiętać, że stosowany przez osobę ludzką sys-

tem wartości to wynik dokonanych wyborów, gdyż „w dziedzinie etyki 

obowiązuje (...) prymat rozumu praktycznego nad teoretycznym”
444

. Trzy-

mając się przytoczonej tu opinii ojca Mieczysława Alberta Krąpca, można 

powiedzieć, iż „wartość jest to jakość bytu”
445

, gdy u kogoś zaś wystąpi 

brak identyfikacji postaw z wybranymi wartościami, jest to zapewne przy-

czyną sporej dezorientacji oraz poważnych trudności z odnalezieniem sen-

su swej egzystencji. Warto – poprzez dojrzałe wybory – powalczyć o to, by 

w zdecydowany sposób zapobiec tak opłakanej sytuacji. 

Etyka stosowana zajmuje się wpływaniem na ludzi w celu motywo-

wania ich do podejmowania wysiłku o charakterze moralnym, do moralnej 

samokontroli i samodyscypliny. 

Wartości realizowane czy to przez dowolną osobę, czy też konkretnie 

przez funkcjonariusza Policji, wymagają spełnienia podanych warunków: 

1) udział świadomego podmiotu – osoby, 

2) istnienie określonego sposobu postępowania tejże osoby, 

3) postępowanie podmiotu winno opierać się na uznanym systemie 

wartości, 

4) posiadanie odpowiedzialności moralnej podmiotu (tu – funkcjo-

nariusza), 

5) posiadanie wolności decyzji i postępowania, 

6) stanowienie przez daną osobę w trakcie jej działania źródła decy-

zji i odpowiedzialności związanej z tym działaniem
446

. 

Problemy, które są przedmiotem refleksji etycznej, zazębiają się z po-

dejściem antropologicznym
447

. Antropologia filozoficzna i etyka filozo-
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ficzna wzajemnie na siebie rzutują. Należy zauważyć, iż pojawienie się 

dobra bądź zła dotyczy kogoś konkretnego, jakiejś osoby stanowiącej pod-

miot doświadczony w sposób pozytywny bądź negatywny (w jego odczu-

ciu). Można zapewne uznać, że istnieje pierwotność podmiotu czynu 

w stosunku do samego postępowania. Refleksje etyczne są zatem moty-

wami pochodnymi w stosunku do zagadnień antropologicznych. Stąd też 

do etyki przylgnęło także określenie antropologia normatywna
448

. 

Kolejną dziedziną nauki istotną dla omawianych tu zagadnień jest tak-

że socjologia moralności
449

 – dział socjologii, który dotyczy badań syste-

mów wartości i ich funkcjonowania w różnych społecznościach oraz 

w całych społeczeństwach, badań zjawisk o charakterze moralnym, ich 

genezy i wpływu na społeczeństwo. Za twórcę socjologii moralności uznaje 

się Émile’a Durkheima
450

, który rozpatrywał społeczeństwo w sposób or-

ganicystyczny
451

 – jako organizm stanowiący całość samą w sobie. Należy 

przy tym pamiętać, że Durkheim był spadkobiercą koncepcji organicyzmu 

Auguste’a Comte’a
452

 i Herberta Spencera
453

. „Durkheim, nadając przyczy-

nowy 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 nie-
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normalnych”
454

. Durkheim dostrzegał też potrzebę socjalizacji, czyli wy-

chowania niezbędnego dla zachowania bezpiecznego rozwoju społe-

czeństw. 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”
455

. 

Bardzo istotną dziedziną wiedzy dla badania funkcjonowania moral-

ności 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 rea-

lizacji. Stanowią one jednak bardzo ważne elementy autonomicznego (oso-

bistego) systemu moralno-etycznego. Są one nie do pominięcia w budowa-

niu, badaniu (głównie poprzez introspekcję) oraz w podnoszeniu na wyższy 

poziom własnej kultury etycznej. Może ona przyjmować różne poziomy – 

od najniższego, określanego jako ślepota moralna (moral insanity), nie-

rzadko łącząca się z postawami makiawelistycznymi, aż po wysoki zmysł 

moralny, prowadzący jednocześnie do satysfakcjonującej oceny wartości 

własnej. Wysoce zastanawiający jest fakt, że ten ostatni element jest nie do 

kupienia „za żadne pieniądze”, a jednak możemy uzyskać go „nieodpłat-

nie”, chociaż jest bardzo cenny. Jego wysoka wartość wymaga stosowania 

psychologicznej autorefleksji oraz niejednokrotnie ponoszenia wyrzeczeń. 

Zanim przejdziemy do elementów deontologii policyjnej
456

, wiążącej 

się z obowiązkami zawodowymi policjanta, przyjrzyjmy się jeszcze kilku 
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podstawowym czynnikom będącym ważnymi pojęciami o charakterze mo-

ralno-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”
457

. To intuicyjne 

przeświadczenie potwierdzają najnowsze badania psychologów, do których 

zaliczają się prace Jerome Kagana czy Roberta W. White’a
458

. Przekonują 

nas one o tym, że małe, dwuletnie dziecko, które nie doświadczyło jesz-

cze rozwiniętego procesu wychowawczego w postaci nagród i kar, po-

siada zdolność wartościowania ludzkich zachowań pod kątem dobra 

i zła (słuszne/niesłuszne). To wręcz niesamowita – w pozytywnym rozu-

mieniu – informacja, z której możemy jako ludzie być dumni i pokładać 

w niej ogromne i uzasadnione nadzieje. 

Po dokładnym zastanowieniu się nad takim wynikiem badań nauko-

wych, można zdać sobie sprawę z tego, iż funkcjonowanie moralnej dyspo-

zycji 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, nau-

czyciela i wreszcie nas wszystkich jako społeczeństwa. 

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 tak-

że ich autorów, czyli stojące za nimi konkretne osoby. W przypadku zau-

ważenia 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, 
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(…) do instytucji, struktur, ustrojów i praw, kwalifikując je jako sprawie-

dliwe lub niesprawiedliwe, ludzkie albo nieludzkie”
459

. 

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 dzia-

łania (na przykład czynności funkcjonariusza Policji prowadzące 

do określonego celu); 

 cel podmiotowy, określa się w ten sposób intencję, z jaką podjęto 

działanie (jest on także elementem samodoskonalenia); 

 okoliczności czynu, czyli w jaki sposób działa funkcjonariusz. 

Aby właściwie ocenić czyn, należy wziąć pod uwagę wszystkie te 

elementy
460

. Jeżeli którakolwiek z powyższych składowych oceny podej-

mowanych czynności okazuje się być niezgodna z normami moralnymi (cel 

i prowadzące doń czynności, intencje, sposób wykonania), wtedy zachodzi 

przypadek działania niemoralnego, nagannego z etycznego punktu widze-

nia. Wyważenie tych trzech elementów nie należy jednak do rzeczy ła-

twych, a ocena osób trzecich (na przykład podczas użycia środków przy-

musu bezpośredniego) może okazać się mylna, krzywdząca dla funk-

cjonariusza, który wykazał się zdecydowaniem przy jednoczesnym utrzy-

maniu samokontroli, wyłączającej możliwość zachowań nieetycznych, 

niegodnych. 

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 postęp-

ków, które należy ocenić jako niewłaściwe i stanowią zło. Normy moralne 
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przyjmują postać zwerbalizowaną (słowną). Przykładami sformułowań 

będących normami moralnymi są: 

 Bądź człowiekiem prawym! 

 Chroń życie! 

 Dbaj o dobro wspólne! 

 Szanuj ludzką godność! 

 Zapobiegaj złu zanim się rozwinie!  

 Starsi powinni dawać dobry przykład! 

 Bądź lojalny! 

 Szanuj starszych! 

 Poszukuj niestrudzenie mądrości! 

 Policjant powinien być uczciwy! 

4. Sumienie. Jak podpowiada nam Arno Anzenbacher, „Ogólną wie-

dzę o dobru i złu stosowaną w obcowaniu z ludźmi zaczynamy sumie-

niem”
461

. Ta wiedza sprowadza się do przekonania
462

, że należy czynić do-

bro i zaniechać czynienia zła. Prowadzi to także do konkluzji i związanych 

z nimi odczuć mówiących o tym, iż nie można własnego dobra budować na 

czyjejś krzywdzie. Dobro indukuje dalsze dobro. Także dla jego autora. Zło 

indukuje się również – niestety w postaci dalszego zła. „Fala krzywdy po-

wróci”
463

, zawsze do tej osoby, która ją wywołała. 

Sumienie służy nam jako „drogowskaz”, jest ono normą najbliższą 

moralności
464

, metaforycznie określane było jako: „tajemniczy głos” (Im-

manuel Kant), „zew” (Martin Heidegger), czy też „głos Boga” (św. Tomasz 

z Akwinu). Ten wewnętrzny mechanizm pozwala na dokonywanie wybo-

rów dotyczących tego, co w określonych sytuacjach powinniśmy czynić, 

czego należy zaś zaniechać. Święty Tomasz określił sumienie jako przyro-

dzoną zdolność człowieka do identyfikowania dobra i zła, pozwalającą na 

dokonanie oceny podejmowanych przez siebie wyborów, mających wpływ 

na nasze postępowanie. Wybory te dokonywane są poprzez konfrontację 
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dostępnych alternatyw z zasadami moralnymi
465

. Sumienie powoduje także, 

iż po zaistnieniu w naszym życiu negatywnych postępków odczuwamy 

wyraźny dyskomfort, będący swoistą sankcją moralną, skłaniający nas do 

poprawy na przyszłość (zaniechania czynienia zła) i ewentualnego podjęcia 

działań zmierzających do dokonania zadośćuczynienia. Anzenbacher wy-

różnia w odniesieniu do wymiaru czasu istnienie „sumienia przed-” oraz 

„sumienia pouczynkowego”
466

. Sumienie jest zatem silnym wewnętrznym 

impulsem określonym przez Paula Ricoeura jako „bycie pod wpływem 

nakazu, jako struktura bycia sobą”
467

. 

„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 natu-

ralne umiejscawia we wnętrzu moralności, gdyż stoi ona na straży godności 

osoby ludzkiej”
468

. 

Dlatego też 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
469

. „Decyzje 

sumienia wiążą się [bowiem] za pośrednictwem systemu motywacji z me-

chanizmem psychologiczno-fizjologicznym kontroli postępowania (system 

wykonawczy). Wniosek – jeżeli istnieje słabe powiązanie systemu wyko-

nawczego z systemem motywacji, może nie dojść do zrealizowania de-

cyzji sumienia”
470

. Warto głęboko przemyśleć powyższe spostrzeżenie, 

pamiętając iż werdykty sumienia potrzebują realizacji w postaci aktu woli, 

o czym będzie mowa w kontekście autonomii sumienia. 
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Można zidentyfikować parametry odpornego na „erozję”, dojrzałego 

i solidnie ugruntowanego sumienia. Do czynników, które pozwalają dosko-

nalić nasze sumienie należą: 

1) prawidłowo ukształtowany i przyswojony system pojęć moral-

nych oraz płynąca zeń odpowiedzialność za swoje postępowanie; 

2) rozróżnianie dobra od zła, czyli umiejętność dokonywania moral-

nych ocen; 

3) wrażliwość moralna, umożliwiająca adekwatne przeddecyzyjne 

reakcje o charakterze prognostycznym i ostrzegawczym odnośnie 

konsekwencji mających nastąpić decyzji oraz podecyzyjne reak-

cje sprowadzające się do odczuć bądź to satysfakcji, bądź poczu-

cia winy – jako możliwych efektów mających nastąpić czynów; 

4) umiejętność rozstrzygania w oparciu o swoje moralne przekona-

nia, w wypadku zaistnienia konfliktu wartości i potrzeby dokona-

nia 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 em-

patycznemu nastawieniu oraz postawie opartej na poczuciu obo-

wiązku (nie bez znaczenia jest tu podnoszenie samooceny); 

7) wytrwanie w moralnym postępowaniu, nawet w sytuacjach nie-

zwykle trudnych, generujących egzystencjalnie graniczne do-

znania
471

. 

Kolejny wniosek wynikający z przemyśleń dotyczących istoty sumie-

nia dotyczy potrzeby autonomii sumienia. Oznacza ona, iż prawo moralne 

(lex naturalis) jest odkrywane niezależnie przez każdego z nas i prowadzi 

do zgodności sumienia (jego sygnałów) i woli (aktów woli) człowieka. Ma 

to być zgodność, a nie wewnętrzne przymuszanie „wbrew woli”. Zgodność 

ta ma miejsce w przypadku dokonania niejako na nowo – autonomicznie 

odkrycia istniejącego obiektywnie prawa moralnego i zastosowania go 
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w kontekście określonej sytuacji. Jak mówił Józef Tischner „nie chodzi 

o musztrę, ale chodzi o zachowanie, które płynie z wnętrza człowieka”
472

. 

Siłą moralną, o której była mowa już na początku tej książki, nie-

zbędna dla tego, kto nie tylko dba o dobro wspólne, ale na dodatek nie wal-

czy, jest wprost proporcjonalna do mocy przejawianej przez nasze sumienie 

oraz do siły woli. Przypomniał o tym nasz rodak Jan Paweł II w następują-

cych słowach: „Podobnie jak prawo naturalne i każda wiedza praktyczna, 

także sąd sumienia ma charakter imperatywny: człowiek powinien działać 

zgodnie z nim. Jeżeli działa wbrew temu sądowi albo popełnia określony 

czyn nie będąc pewnym czy jest on słuszny i dobry, zostaje potępiony 

przez własne sumienie stanowiące bezpośrednią normę osobistej moralno-

ści (norma proxima moralitatis)”
473

. 

5. Odpowiedzialność. Polega ona na słuchaniu głosu sumienia 

i w efekcie – na rezygnacji z czynienia rzeczy, które chcemy uczynić, wie-

dząc jednocześnie, że mogłyby one być złe dla innej osoby. Odpowiedzial-

ność 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. Odpowiedzial-

ność 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 występowa-

nia u nich odczuwania winy w przypadkach popełnienia błędów. Zwłaszcza 

tych błędów, które mają charakter moralno-etyczny, na przykład dotyczą-

cych bycia osobą sprawiedliwą. 

Zdaniem, przywoływanego już na początku tej książki Emmanuela 

Levinasa, „odpowiedzialność jest tym, co wyłącznie spada na mnie i czego 

jako człowiek nie mogę odrzucić”
474

. 

Roman Ingarden wyróżnia cztery rodzaje odpowiedzialności. 
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„1. Ktoś ponosi odpowiedzialność za coś albo inaczej mówiąc – jest 

za coś odpowiedzialny. 

 2. Ktoś podejmuje odpowiedzialność za coś. 

 3. Ktoś jest za coś pociągany do odpowiedzialności. 

 4. Ktoś działa odpowiedzialnie”
475

. 

Mamy zatem do czynienia z odpowiedzialnością o charakterze metafi-

zycznym, psychologicznym, prawnym oraz moralnym – jak zauważa 

w Elementarzu etycznym Jan Galarowicz
476

. 

Według Józefa Tischnera, „człowiek to istota skierowana ku warto-

ściom (…). Trzeba powiedzieć, że właśnie w poczuciu odpowiedzialności 

wyraża się w sposób najbardziej źródłowy prawda człowieka”
477

. 

6. Dojrzałość. Można uznać, iż dojrzałość osoby ludzkiej, przejawia-

jąca się poprzez bycie uczciwym i odpowiedzialnym, jest wyrazem praw-

dziwej 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 długiej tradycji służb munduro-

wych i towarzyszącej im kulturze bezpieczeństwa. 

Dojrzałość kojarzona jest z pojęciem dorosłości. Tak naprawdę 

ważna jest autentyczna dojrzałość emocjonalna, którą można jednocześnie 

kojarzyć z poziomem rozwoju moralnego danej osoby
478

. Autor chce za-

proponować wyodrębnienie trzech poziomów dorosłości (dojrzałości): 

1. Pierwszy stopień dorosłości – dojrzałość formalna, czyli pełnolet-

niość „okraszona” dowodem osobistym, często jednak będąca sta-

nem odległym od autentycznej dorosłości (dojrzałości osoby). 

2. Drugi stopień dorosłości – polega na uzyskaniu potencjału pozwa-

lającego na samodzielne regulowanie wszystkich swoich rachun-
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ków, tak w znaczeniu moralnym (zobowiązanie prywatne, zasada 

wzajemności, powinności społeczne i zawodowe etc.), jak też fi-

nansowym. 

3. Trzeci stopień dorosłości – zawiera w sobie dwa pierwsze oraz 

podniesienie potencjału dojrzałości do poziomu pozwalającego na 

zapewnienie egzystencjalnego i psychicznego bezpieczeństwa innej 

osobie, która samodzielnie tego nie może uczynić, np. własnemu 

dziecku lub swoim rodzicom w podeszłym wieku. 

Z powyższego wynika, że funkcjonariusz policji potrzebuje uzyskiwać 

(podobnie jak nauczyciel czy wojskowy) wcześniej niż wielu innych człon-

ków społeczeństwa „trzeci stopień dojrzałości (dorosłości)”. Można także 

dojść do takiego wniosku, że nie tracąc dowodu osobistego jest możliwa 

utrata trzeciego poziomu dorosłości poprzez nieetyczne zaniedbanie służe-

nie właściwą opieką swoim starszym rodzicom lub innym zależnym od nas 

osobom. 

7. Wartość własna. Jak pisze Anzenbacher, odnosząca się do poczu-

cia 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”
479

 osób należących do tej samej wspólnoty co osoba, której war-

tość podlega społecznej ocenie. Jedną ze składowych wartości własnej da-

nej osoby jest ocena środowiska zawodowego oraz tych, którzy korzystają 

z usług owego środowiska. Wiąże się to z szacunkiem naznaczonym dy-

rektywą wzajemności, z poczuciem godności i z odpowiedzialnością jed-

nostki. 

Dodajmy w tym miejscu, dla porównania z praktyką i nauką Zachodu, 

iż – w znanej już obecnie na całym świecie nauce neokonfucjańskiej – 

uważa się za jej twórcą Konfucjuszem, że ten, kto nie posiada poczucia 

godności, szacunku i odpowiedzialności, przestaje być w pełni człowie-

kiem
480

. W celu chronienia człowieczeństwa ta dalekowschodnia koncepcja 
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odwołuje się do korzystania z Czterech Początków. Służą one także otwar-

ciu i podtrzymywaniu procesu samodoskonalenia. 

8. Cztery Początki. Zgodnie z omawianym powyżej starożytnym 

przekazem, afirmowane są tak zwane Cztery Początki – współczucie, 

wstyd, szacunek i odróżnianie dobra od zła. Można traktować je jak cztery 

kończyny ludzkiego organizmu lub jak cztery narożniki jednego pokoju: 

1) współodczuwanie – jest początkiem autentycznej humanitarno-

ści, 

2) poczucie wstydu i nieakceptowanie zła – daje początek spra-

wiedliwości oraz samodoskonaleniu, 

3) poczucie szacunku – daje początek dobrym obyczajom i ludz-

kiej godności, 

4) umiejętność odróżniania dobra od zła – jest początkiem praw-

dziwej mądrości
481

. 

Uchwycenie w swoim prywatnym i zawodowym życiu Czterech Po-

czątków (możemy je również nazwać Czterema Przyczółkami Samodosko-

nalenia) daje – jak uczy konfucjańska nauka społeczna – możliwość bycia 

człowiekiem – w pełnym znaczeniu tego słowa. Nauka ta stała się jednym 

z filarów samurajskiego kodeksu Bushidō. Jest ona pomocna również 

w skutecznej realizacji osobistego samodoskonalenia również poprzez roz-

wój zawodowy i prowadzi do kształtowania coraz wyższej wartości wła-

snej. W dobie globalizacji można uznać, iż przytoczone tu dalekowschod-

nie doświadczenia w swej istocie mają zastosowanie w każdej kulturze. 

Jeśli chodzi o etykę zawodową (służbową), należy zauważyć, iż towa-

rzyszy jej istotne pytanie: czy moralność powszechna (i odpowiadająca jej 

etyka) oraz moralność zawodowa różnią się? „Twierdzi się nieraz, że ety-

ka zawodowa nie wprowadza co prawda innych obowiązków, ale ina-

czej określa hierarchię wśród tych samych obowiązków, które są 

uznawane również w etyce ogólnej”
482

. 
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Filozof i teoretyk prawdy, Jan Woleński, uważa, że „etyka zawodowa 

nie powinna zmieniać hierarchii poszczególnych norm etyki ogólnej. Trze-

ba pamiętać, że ogólnych moralnych norm nie jest znowu tak wiele”
483

. 

Wydaje się jednak, iż mogą istnieć profesje i określone dla nich przy-

padki, w których niektóre wartości mogą ulec pewnemu przesunięciu na osi 

pokazującej skalę hierarchii wartości, gdyż „w istocie moralności zawodo-

wej zawiera się idea, że reprezentanci jakiegoś zawodu są bardziej ograni-

czeni [czy też ukierunkowani] przez swoje zawodowe wartości niż byliby, 

gdyby nie reprezentowali tego zawodu. Innymi słowy, (…) moralność za-

wodowa przyznaje wartościom zawodowym wyższą pozycję w hierarchii 

etycznej”
484

. Opinię tę wyraża między innymi Benjamin Freedman, przy 

czym zauważa, iż sytuacja powyższa nie prowadzi do powstania negatyw-

nych konsekwencji jako wyniku przetasowań w hierarchii wartości. 

„Twierdzę, że społeczeństwo powinno dawać i daje swobodę tym, którzy 

są fanatycznie [czyli z pasją] oddani pewnemu ideałowi. Akceptujemy to, 

że nie wszyscy z nas mają te same zadania moralne, że niektóre wartości są 

szczególnie drogie dla niektórych z nas. Jeżeli dana wartość wiąże się 

z zawodem o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa, ta akceptacja jest 

jeszcze bardziej jasna”
485

. 

Czyny heroiczne w przykładach reprezentatywnych dla powyższego 

rozumowania (jednocześnie o wysoce pozytywnym charakterze) mogą do-

starczyć akty heroizmu, wyraźnie wpisujące się w szczególny etos, ja-

kim jest „etos munduru”. Akty te są jednym z wyróżników misji funk-

cjonariuszy służb mundurowych, w tym także funkcjonariuszy Policji. 

James Opie Urmson w swoim eseju Święci i bohaterowie podaje na-

stępującą typologię czynów heroicznych: 

1. W sposób heroiczny postępuje ta osoba, która dzięki nadzwyczaj-

nemu opanowaniu i wysiłkowi spełnia obowiązek w warunkach, 

w których większość ludzi nie podjęłaby ryzyka utraty własnego 

                                                           
483
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życia, związanego z podjęciem obowiązku w określonych, nie-

zwykle trudnych warunkach i sytuacjach. 

2. Postępowanie heroiczne wykazuje osoba, która spełnia swój ob-

owiązek bez wysiłku w sytuacji zagrażającej życiu na tyle, iż 

większość ludzi w tym przypadku rezygnuje z podjęcia się doko-

nania takiego samego czynu. 

3. W sposób heroiczny postępuje osoba, która dzięki nadzwyczaj-

nemu 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
486

. 

Reprezentatywnym przykładem heroicznego postępowania jest po-

stawa Maksymiliana Kolbego, który w obozie koncentracyjnym ofiarował 

swoje życie za życie drugiego człowieka. Innym przykładem heroizmu są 

„Polskie Termopile” – bitwa pod Zadwórzem, w której 322 Polaków poło-

żyło na szali swe życie, gdy w 1920 r. sowiecka armia zagroziła Polsce 

utratą świeżo odzyskanej wolności. Należy przypomnieć, iż przebieg wojny 

polsko-bolszewickiej decydował nie tylko o utrzymaniu niepodległości na-

szego kraju. Możliwość połączenia się sił rewolucji bolszewickiej z poten-

cjałem objętych rewolucyjnymi nastrojami Niemiec stanowiło po zakoń-

czeniu I Wojny Światowej potężne zagrożenie dla całej Europy i było swo-

istym preludium do sojuszu Stalina i Hitlera, który nastąpił dwie dekady po 

rewolucjach – październikowej w Rosji (1917 r.) i listopadowej w Niem-

czech (1918 r.). 

W bitwie pod Zadwórzem, ochotnicy – głównie młodzież – tworzący 

polski batalion, przeciwstawili się siłom Pierwszej Konnej Armii Siemiona 

Budionnego celem opóźnienia marszu sił sowieckich na Lwów. Heroiczny 

opór okupiony śmiercią 318 młodych „Spartan” stał się wojskowym sukce-

sem Polaków, którzy odparli sześć konnych szarż. Siemon Budionny nie 

osiągnął w wyniku tej bitwy założonych wcześniej celów, a Polska ocaliła 

swą wolność.  
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Moralny dług wobec bohaterów spod Zadwórza czy Wizny (1939 r.), 

gdzie na jednego Polaka przypadało 60 hitlerowców, powinien być bezu-

stannie spłacany w każdym dniu pełnienia policyjnej służby. Może okazać 

się, że nie będzie nadużyciem stwierdzenie, iż w czasach głębokiego kry-

zysu wartości moralnych i wszechobecnego konsumpcjonizmu, formą 

heroizmu będzie także etyczna niezłomność funkcjonariusza policji. 

Ważnym elementem rozważań o moralności i podnoszenia na wyższy 

poziom etyki zawodowej – i to nie tylko w kontekście służb mundurowych 

– jest dostrzeżenie przynajmniej dwóch istotnych faktów, mających odnie-

sienie do społeczności profesjonalistów. 

Po pierwsze, myśląc o etyce zawodowej, w tym wypadku funkcjona-

riusza Policji, mówimy jednocześnie o zjawisku określanym jako moral-

ność grupowa. Po wtóre zaś, chcąc podnosić poziom kultury etycznej na-

szej Policji, mamy do czynienia z problemem ludzi dorosłych, którzy 

z chwilą, gdy przystępują do pełnienia obowiązków służbowych, są już 

w znacznym stopniu ukształtowani. 

Jeśli chodzi o problem pierwszy, to moralność grupowa danej spo-

łeczności może w mniejszym bądź większym stopniu przybliżyć się do 

moralności postulowanej lub zaprojektowanej dla rozważanej grupy zawo-

dowej. Wiadomo jednak, że kultura etyczna w znacznej mierze opiera się 

jednak na wyniesionych z dzieciństwa i z młodości nawykach przyswojo-

nych głównie w rodzinie oraz w szkole (socjalizacja w grupach pierwot-

nych i wtórnych). Byłoby najlepszym rozwiązaniem, gdyby dobrze zinter-

nalizowana (przyswojona) moralność grupowa w jak najwyższym stopniu 

pokrywała się lub była „przetłumaczalna” na późniejsze założenia etyki 

zawodowej określonego kolektywu profesjonalistów, w omawianym tutaj 

przypadku – funkcjonariuszy Policji. 

Przypominamy w tym miejscu raz jeszcze (!) niezwykle doniosłą in-

formację, jaką stanowi fakt, potwierdzony przez wyniki badań psycholo-

gów, iż człowiek rodzi się z już posiadaną predyspozycją do odróżnia-

nia dobra od zła. To, co wielokrotnie było przywoływane w pismach sta-

rożytnych mędrców Zachodu i Wschodu, opierających się na wiedzy intui-

cyjnej, znalazło obecnie potwierdzenie naukowe. „Zrozumienie, co jest 
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słuszne [czy] błędne, nie jest [tylko] pochodną uwarunkowań rodzin-

nych, lecz jest [już] obecne w dziecku przed rozpoczęciem procesu so-

cjalizacji [!] opierającej się na systemie nagrody i kary. Badania empi-

ryczne potwierdzają prace White’a nad tą kompetencją jako pierwotną mo-

tywacją w człowieku”
487

. Jeżeli zatem w rozwoju psychologicznym jedno-

stek pojawiają się negatywne tendencje, jest to dowodem na roztrwonienie 

ogromnego „kapitału początkowego”, z jakim rozpoczynały swoje życie, 

dowodem występujących gdzieś zaniedbań, bądź ewidentnych nieprawi-

dłowości, które spowodowały destrukcyjne zmiany w autonomicznym sys-

temie wartości. Jest to niewybaczalne marnotrawstwo, któremu należy 

z całą mocą przeciwdziałać na każdym etapie osobniczego i moralnego 

rozwoju człowieka. 

Wróćmy do przestrogi Józefa Tischnera – „okazuje się, że człowiek 

ma moc niszczenia w sobie tego, co stanowi o jego człowieczeństwie”. 

Należy pamiętać, że nie od razu stajemy się moralnie perfekcyjni, zatem 

jak mówi dalej Tischner „człowiek, który nawet błądzi, ale ma przecież 

jakieś sumienie, uzna z pewnością kiedyś swój błąd i potrafi [w końcu] się 

zmieniać. Człowiek bez sumienia [ten, który je w sobie zagłuszył] nie jest 

do tego zdolny. Jeśli się nawet zmienia, to dlatego, że zmieniły się okolicz-

ności, do których będzie się miał przystosować. Ale to również radosne, bo 

okazuje się, że sumienie zawsze można odbudować, byle tylko chcieć”
488

. 

Drugi problem, to – przypomnijmy – fakt, iż osoby dorosłe podejmu-

jące obowiązki zawodowe, są już w znacznym stopniu ukształtowane 

osobowościowo, a co za tym idzie – także w aspekcie moralnym posia-

dają już określone nawyki. Trudno zmienić te nawyki poprzez akade-

micką perswazję, a tym bardziej poprzez odbycie krótkich, formalnych 

kursów. Szkolenia te mogą czasami, właśnie wtedy, gdy przypominają 

niektóre sceny z satyrycznego filmu – Rejs
489

, stać się kursem hipokryzji. 
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Należy jednak z uzasadnioną nadzieją zauważyć, iż opinie o niemoż-

ności wprowadzenia dalszych pozytywnych modyfikacji nawyków moral-

nych podważają wyniki poważnych badań naukowych z dziedziny psycho-

logii. Przykładowo, próbę przedstawienia tego zagadnienia podjął James 

Rest. Wykazał on, że we wczesnym okresie dojrzałości (dorosłości) czło-

wieka, przypadającym pomiędzy drugą a trzecią dekadą życia, zachodzą 

dosyć istotne zmiany dotyczące budowania osobistych strategii służą-

cych rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji o podłożu 

moralnym. Ponadto, jak twierdzi wspomniany wyżej badacz, poprzez wła-

ściwie przemyślane oddziaływanie pedagogiczne, które okazuje się jednak 

być we wspomnianym okresie dorosłego życia efektywne, można z powo-

dzeniem 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
490

. 

Realna poprawa umiejętności, czy jak niektórzy to określają – 

kompetencji etycznych, kształtuje się znacznie lepiej poprzez różnego 

rodzaju, służący temu celowi trening (działanie praktyczne), aniżeli 

poprzez teoretyzowanie (nie podważając roli teorii w badaniach nauko-

wych). Jedną z metod treningu moralności jest podejmowanie w grupach 

bliżej powiązanych (przez uczelnię, pracę czy szkolenia) ze sobą osób dys-

kusji nad wybranymi problemami moralnymi, występującymi w określo-

nych sytuacjach. Pomaga to dokonać pozytywnych modyfikacji w systemie 

wartości dyskutantów, co potwierdziły eksperymenty Roberta Kaplana
491

.  
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W treningu moralności holistycznie współdziałają serce i rozum 

(mądrość i racjonalność). Wszelkie motywacje i podejmowane ich śladem 

decyzje, w tym także te decyzje, które rozwiązują moralne dylematy
492

, 

opierają się na mądrości wspieranej inteligencją emocjonalną oraz na lo-

gicznym, rozumowym działaniu, na co zwracał uwagę między innymi Ta-

deusz Kotarbiński
493

. Przypomnijmy, że mądrość w pełnym rozumieniu 

to znacznie więcej, aniżeli wyłącznie racjonalne (choć także bardzo 

potrzebne) działanie. 

Wysoki potencjał holistycznie pojmowanej mądrości posiadają ci, któ-

rych określa się mianem mędrców i wiąże się on z identyfikacją oraz umie-

jętnością indukowania dobra. Z kolei wysokim współczynnikiem inte-

ligencji, racjonalności może się charakteryzować groźny bandyta. Mądrość 

opiera się zaś na ciągłej motywacji do podnoszenia umiejętności odróżnia-

nia 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 mentalnymi filarami 

kultury bezpieczeństwa
494

. Nabierają one szczególnego znaczenia, gdy 

chodzi o takie zawody, dla których bardzo istotne są kompetencje wykra-

czające poza samą wiedzę i umiejętności określonej profesji. Kompetencje 

te, czyli posiadane walory moralne, należy to raz jeszcze dobitnie zazna-

czyć, wykraczają poza wiedzę teoretyczną i poza praktyczne zawodowe 

umiejętności udokumentowane stosownymi dyplomami, a nawet bogatymi 

doświadczeniami o czysto profesjonalnym charakterze. Znajomość syste-

mów prawa, procedur, strategii zarządzania czy prowadzenia działań spe-

cjalnych, bycie skutecznym i perfekcyjnym także formalnie – wszystkie te 

czynniki stają się z praktycznego punktu widzenia nieprzydatne, a czasem 

nawet szkodliwe i groźne dla społeczeństwa w przypadku, gdy taką wiedzą 

i umiejętnościami dysponuje osoba nieetyczna bądź zdeprawowana. 
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 Por. M. A. Caldero, J. P. Crank, Police ethics. Corruption of Noble Cause, An-

derson, Maryland 2010, ISBN 978-14-377445-5-2, s. 83–102. 
493

 Zob. T. Kotarbiński, Żyć zacnie, op. cit. 
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 Por. M. Cieślarczyk, op. cit. 
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Inaczej mówiąc, profesjonalista potrzebuje wysokiej klasy umiejętno-

ści, doświadczeń i wiedzy zawodowej, lecz jest on społecznie użyteczny, 

dopiero wtedy gdy dodatkowo posiada „wbudowane” w swoje wnętrze 

solidne „uzbrojenie” etyczne. 

Jak więc uczyć etyki ludzi dorosłych, w kontekście jej niezwykłej 

ważności dla podstaw filozofii i kultury bezpieczeństwa? Jak przekazywać 

potrzebę podejmowania moralnych wyborów i wskazywać korzyści płyną-

ce z ich dokonywania? Dlaczego na pytanie – jak uczyć etyki ludzi doro-

słych – winien udzielać sobie codziennie odpowiedzi każdy policjant, 

a nie tylko wykładowcy szkół policyjnych? To bardzo ważne pytanie, na 

które spróbujemy nieco później w tej książce udzielić odpowiedzi – o ile 

odpowiedź taka nie nasuwa się sama. 

Przypomnijmy, iż znany polski filozof i prawnik – Czesław Znami-

rowski, proponował, by termin moralność rezerwować dla określenia spo-

łecznie uznanych za właściwe zachowań i postaw
495

 (ogół takich zachowań 

obejmuje pojęcie etosu). Można w ten sposób uniknąć aberracji typu „mo-

ralność socjalistyczna” czy „burżuazyjna”, wynikających z innego, wąskie-

go rozumienia pojęcia moralności
496

. Jak już dowiedzieliśmy się, osoba 

ludzka wyposażona jest od początku swojej egzystencji w pewien rodzaj 

moralnej intuicji, która właściwie pielęgnowana sygnalizuje, iż etyczność 

posiada w znacznym stopniu uniwersalny charakter. 

Zdanie sobie sprawy z różnic pomiędzy fenomenem (zjawiskiem) mo-

ralności a teorią moralności, czyli etyką, jest dla tych, którzy mają prze-

kazywać wiedzę etyczną, punktem wyjścia do skutecznego nauczania oraz 

do wyraziście manifestującego się wzrostu kompetencji w omawianym 

moralno-etycznym obszarze u tych, którzy są nauczani
497

. 
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 C. Znamierowski, Rozważanie wstępne do nauki o moralności i o prawie, PWN, 

Warszawa 1964, s. 86. 
496

 Chodzi o taką interpretację terminu „moralny”, w której moralny oznacza wol-

ny i rozumny wybór jednostki i jest terminem aksjologicznie neutralnym. 
497

 B. Chyrowicz, Etyka dla nauczycieli etyki, „Diametros”, wrzesień 2010, nr 25, 

s. 2–19. Artykuł prof. Barbary Chyrowicz wnikliwie i kompleksowo omawia 

aspekty przekazu – nauczania etyki wśród osób dorosłych. Cenne wskazówki 
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Przypomnijmy – przekaz wiedzy z zakresu etyki, będący tylko kryty-

kowanym już „koncertem życzeń” („masz być taki to a taki”), jest albo 

nieskuteczny, albo też jest on czymś jeszcze gorszym – „toksyczną” lekcją 

obłudy. Przekaz ten, tak ważny i specyficzny, jeżeli ma być przekazem 

skutecznym i moralnie właściwym, musi zawierać liczne uzasadnienia. 

Powinien także intensywnie wpływać na motywacje jednostek i tworzo-

nych 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 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 potem konse-

kwentnie według tych wspólnie deklarowanych przekonań w swojej służbie 

postępowały. Pomocne tu będą sposoby uaktywniające empatię (współod-

czuwanie) osób nauczanych, które – dzięki filozofii praktycznej, jaką jest 

etyka – w różnych zdarzeniach będą potrafiły coraz lepiej poznać odczucia 

osób skrzywdzonych na skutek możliwych nieetycznych zachowań funk-

cjonariuszy. Policjant powinien umieć wczuć się i przewidzieć sytuację 

osób, z którymi negocjuje, osób, których sprawy zależą od podejmowanych 

przez niego rozstrzygnięć. To poważna odpowiedzialność trzymać w swo-

ich rękach los drugiego człowieka. 

Kolejnym istotnym elementem nauczania etyki, oddalającym ryzyko 

braku przyswojenia lub nawet odrzucenia etycznych wskazań, jest możli-

wie jak najrozleglejsze rozlokowanie tych treści w określonych kontekstach 

wielu innych niż etyka przedmiotów, których naucza się policjanta. To 

podczas zajęć dotyczących opisu i nabywania umiejętności z różnych dzie-

dzin winno się systematycznie eksponować etyczny kontekst szlachetnych 

                                                                                                                                      
i spostrzeżenia kierowane są do nauczycieli etyki tak, by ich zajęcia były dalekie 

od nierealizowalnej fikcji. 
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zachowań pewnych postaci i niewłaściwych czynów innych osób, 

z uwzględnieniem skutków różnych rodzajów postępowania. Mówiąc 

o skutkach, w opinii autora tej książki, wskazane jest zniwelowanie często 

obecnie występującej dysproporcji, polegającej na zbyt małym eksponowa-

niu odpowiedzialności moralnej (aspekt wewnętrzny) na rzecz odpowie-

dzialności prawnej (aspekt zewnętrzny). Dysproporcja ta może być dodat-

kowym źródłem erozji sumienia i osłabienia płynącej z niego siły moralnej. 

Istotnym elementem zwiększającym realne możliwości odczuwalnego, 

pozytywnego wpływu uczenia zasad etyki jest prowadzenie tegoż naucza-

nia przez osobę, co do której słuchacze – funkcjonariusze lub studenci 

szkoły policyjnej – mają pewność, iż jest ona faktycznym autorytetem 

w określonej dziedzinie, reprezentującym poziom ekspercki – z racji swo-

ich doświadczeń zawodowych, popartych stosowną wiedzą. Ważnym ele-

mentem jest tu także czynnik wywołujący zaufanie oparte na głębokim 

przekonaniu, iż przekaz owego autorytetu jest szczery i nie ma on nic 

wspólnego z hipokryzją czy z nieprawdą
498

. 

Następny ważny element w procesie nauczania etyki, o którym już 

nieco wspomniano, to taki sposób przekazu, który prowadzi do sytuacji 

powodującej, że słuchacze samodzielnie dochodzą do właściwych z moral-

nego punktu widzenia przekonań i wniosków. Tak czynili od wieków ci, 

którzy byli skutecznymi nauczycielami etyki. „Sokrates [a niewątpliwie do 

takich mistrzów należał] pomagał bowiem rodzić się »prawdzie«, którą 

uczniowie – nie bez pomocy Mistrza – odkrywali w trakcie dyskusji”
499

. 

Każdy krąg kulturowy – od zachodniego (euroamerykańskiego) począw-

szy, poprzez hinduistyczny, konfucjański, prawosławny, islamski, aż po 

japoński – posiada swoje dawne przekazy religijno-filozoficzne, których 

moralne przesłania opierają się na konkretnych sytuacjach, w jakich znaleź-

li się bohaterowie owych przekazów. Wynikają z nich określone wnioski, 

podobnie jak ma to miejsce w przypadku bajek mających swój morał. Lu-

dzie dorośli potrzebują analizować aktualne zdarzenia, mając jednak moż-

                                                           
498

 Zob. J. M. Bocheński, Co to jest autorytet?, [w:] Logika i filozofia. Wybór pism, 

J. M. Bocheński, PWN, Warszawa 1993, ISBN 83-01105-90-9, s. 240–243. 
499

 B. Chyrowicz, Etyka dla…, op. cit., s. 9. 
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liwość stania się autorami własnych wniosków – „morałów”, do których 

dojdą w sposób niezależny, aczkolwiek z życzliwą pomocą służącego im 

swoim doświadczeniem autorytetu. Istotną uwagą jest to, by przekaz opie-

rał się, gdy tylko to możliwe, na aktualnych i rzeczywiście (realnie) zaist-

niałych sytuacjach
500

, aniżeli na przykładach wyimaginowanych
501

. 

„Etyka dla nauczycieli etyki”, udoskonalana w miarę zdobywania co-

raz głębszych doświadczeń, nie powinna w przypadku Policji być „spy-

chana” jedynie w kierunku dowódców, wykładowców i instruktorów. Każ-

dy policjant, biorąc udział w zdarzeniach, w których jego działania, mające 

charakter pouczenia, upomnienia bądź mediacji, są istotą rozwiązania okre-

ślonego problemu, powinien posiadać umiejętności dotyczące przekonywa-

nia osób do zachowań właściwych moralnie i zgodnych z prawem. Przy-

kładem mogą tu być niełatwe interwencje w sprawach rodzinnych. Zatem 

każdy funkcjonariusz Policji winien zdać sobie sprawę z faktu, że 

w jakimś stopniu ma obowiązek być także „nauczycielem etyki”. To 

zadanie wymaga zaś określonych umiejętności. 

Szczególnym rodzajem etyki zawodowej jest „etyka munduru”. Jej 

wyjątkowość wynika po pierwsze z tego, iż „mundur” – oznaczający służbę 

– to coś innego aniżeli „praca”, choć to drugie zawiera się w pierwszym. 

Solidna praca i profesjonalne do niej przygotowanie – to warunki ko-

nieczne zaistnienia dobrze wykonanego rzemiosła mundurowego, ko-

nieczne – ale niewystarczające. Niezbędne dla wypełniania misji poli-

cjanta jest bezustanne podtrzymywanie świadomości, że mamy tu do 

czynienia z pojęciem określanym jako służba. Służba stanowi także mi-

sję Policji jako całej instytucji i wymaga od poszczególnych funkcjonariu-

szy niezwykle głębokiej motywacji. Motywacja do pełnienia służby w Po-

licji winna być oparta na szczególnej postawie stanowiącej rodzaj powoła-

nia. Posiadanie powołania do służby w Policji oznacza istnienie u pew-

nej grupy osób permanentnej gotowości do skutecznego niesienia po-

mocy tam, gdzie wystąpi jej pełna i niezbędna potrzeba. 

                                                           
500

 Zob. J. Daney, The Role of Imaginary Cases in Ethics, „Pacific Philosophical 

Qauterly”, 1985, nr 66, s. 141–153.  
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Należy bezustannie podkreślać, że skuteczność działań służących nie-

sieniu pomocy musi opierać się na solidnej podstawie moralno-etycznej 

u tych, którzy tę pomoc niosą. Oznacza to potrzebę nienachalnego, ciągłego 

propagowania i utrwalania wśród policjantów godnych postaw moralno-

etycznych. Odczuwanie potrzeby samodoskonalenia, jako metody podnie-

sienia własnej wartości, wiąże się ze świadomością wewnętrznego wzmoc-

nienia tego, co uznajemy za prawe. 

Świadomość jest wzbogacana i poszerzana między innymi poprzez 

propagowanie określonych idei. Wiedza, jako komponent świadomości, 

funkcjonuje tak, że pewne jej obszary wpływają na zachowania człowieka, 

a inne nie. Stąd prosty wniosek, iż w kształtowaniu postaw opartych na 

najlepszych tradycjach służb mundurowych ilościowy wzrost przekazu nie 

może konkurować z podejściem jakościowym. Mówi się tu o „wiedzy go-

rącej” i „wiedzy zimnej”. Wiedza gorąca pozwala w bieżącym działaniu 

opierać się na interpretacji zastanych sytuacji, zgodnie z wyznawanymi 

ideami przenoszonymi w obszar praktyki. Wiedza zimna nie jest źródłem 

mocy sprawczej konkretnych, praktycznych działań. Wiedza zimna jest 

atrybutem ludzi pozujących tylko na zaangażowanych, w rzeczywistości 

borykających się z trudnościami w moralnym czy szerzej – w ideowym 

interpretowaniu rzeczywistości. Interpretowaniu, które pozwalałoby na 

świadomy, etyczny czyn. Jak widać, świadomość w znacznym stopniu po-

szerzana jest dzięki umiejętności myślenia, występującej obok procesu 

zdobywania praktycznych, zmysłowych doświadczeń. Funkcjonariusz my-

śląc, nie musi operować konkretnymi przedmiotami, wystarcza wtedy tak 

zwany eksperyment myślowy. Należy proces ten pobudzać i wspierać 

w szkoleniu policjanta, zachęcając zarówno do introspekcji o zabarwieniu 

moralnym, jak i do rozwiązywania określonych problemów z prakseolo-

gicznego punktu widzenia. 

Możemy wyróżnić trzy główne rodzaje procesu myślenia, które przed-

stawione zostaną poniżej. 

1. Myślenie odtwórcze, polegające na rozwiązywaniu typowych pro-

blemów według znanych modeli, co na Wschodzie – w Japonii – określa 
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się jako „metodę kata”
502

. Wymaga ono dobrego opanowania podstaw i jest 

przedsionkiem, który należy pokonać idąc w stronę samodzielnego myśle-

nia. Rzetelność opanowania podstaw ma swój aspekt moralno-etyczny. 

2. Myślenie samodzielne zachodzi wówczas, gdy przez daną osobę 

odkrywane są reguły zaliczające się do znanych zasobów kultury. Myślenie 

samodzielne powinno być między innymi „prowokowane” przez nauczy-

ciela w przekazie o charakterze moralno-etycznym. 

3. Myślenie twórcze to wyższy etap myślenia samodzielnego. Jego 

efektem są ważne odkrycia, innowacje, coś, co niejednokrotnie nazywamy 

„nowym spojrzeniem (sposobem) na daną sprawę”. Ważne jednak, by cią-

gle pamiętać, że i tu obowiązuje solidne opanowanie podstaw. Przykładem 

może w tym miejscu być funkcjonariusz będący członkiem pododdziału 

antyterrorystycznego. Może on niejednokrotnie znaleźć się w bardzo niety-

powych sytuacjach wymagających myślenia twórczego. Pamiętajmy jed-

nak, że przekształcenie tego myślenia w czyn wymaga potężnej bazy solid-

nych podstaw opartych na wytrenowanych „do bólu” odruchach i wiedzy 

pozwalającej uzasadniać ich użycie w określonych, niezwykle dyna-

micznych sytuacjach, skojarzonej z technicznymi i etycznymi aspektami 

perfekcyjnego współdziałania w zespole. 

Kolejnym komponentem świadomości człowieka są jego przekonania. 

Określają one kierunek i siłę sądów wartościujących danej osoby. Osoba 

dysponująca ugruntowanymi przekonaniami, a co za tym idzie – spój-

nym systemem wartości, opartym o konkretne idee, łatwiej zdobywa 

się na zdecydowanie i konsekwencję – tak potrzebne w policyjnym 

rzemiośle. Przekonania mają w sobie następujące składowe: moralno-

etyczną, emocjonalną oraz intelektualną. Przekonania prowadzą do przeja-

wiania określonych motywacji i – w ich wyniku – postaw wobec otaczają-

                                                           
502

 Kata (jap.) – dosłownie „jednostka” lub „forma”. Chodzi tu jednak o komplet-

ny, perfekcyjny wzór do naśladowania. Jest to coś więcej niż procedura, ponieważ 

wykonywanie takiej wzorcowej formy, wykonywanie owego kata, wymaga naśla-

dowania konkretnego mistrza w określonej dziedzinie. Pełne zastosowanie metody 

wzorca – kata wymaga jednak rozwinięcia treningu w formie psychofizycznej, co 

przekracza ramy myślenia odtwórczego. Por. B. L. de Mente, Samuraje…, op. cit.  
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cych nas ludzi i zjawisk. „Przekonanie można zdefiniować jako zespół 

sądów, oparty na przeświadczeniu, że coś jest słuszne lub prawdziwe. 

W kategorii postaw przekonanie jest postawą niepełną, ponieważ jest ona 

pozbawiona komponentu motywacyjnego”
503

. 

Postawa jest zatem „ucieleśnionym przekonaniem” (często zesta-

wem przekonań) wprowadzonym w czyn poprzez akt woli, poparty 

określoną motywacją. Element wolicjonalny, podobnie jak wiele innych 

parametrów psychofizycznych człowieka, podlega kształceniu i rozwojowi 

poprzez odpowiedni trening siły woli.  

Zdaniem Hannah Arendt, już Arystoteles nawiązywał do pojęcia woli 

poprzez termin proairesis, oznaczający dokonywanie wyboru z kilku do-

stępnych możliwości. Jednak „pierwszym filozofem woli” Arendt nazywa 

świętego Augustyna
504

. Pojęcie woli, czy siły woli, tak istotne dla samodo-

skonalenia i właściwego, w tym – etycznego funkcjonowania w służbie 

mundurowej, jest niełatwe do zdefiniowania. Intuicyjnie odczuwamy jed-

nak różnicę pomiędzy osobą wyposażoną w silną wolę, a w gruncie rzeczy 

nieciekawym osobnikiem, jakim jest człowiek moralnie słaby i pozbawiony 

silnej woli. Nie mówimy tu o kimś niepełnosprawnym, lecz o osobie, która 

jest słaba, gdyż przeważnie wybiera w swoim życiu tzw. „łatwiznę”. Pra-

gnienia takiej osoby ograniczają się do rzeczy przyziemnych, a trening 

silnej woli, jako „zbyt ciężki”, odsuwa ona „na później” lub wręcz stara się 

uzasadnić, że jest on niepotrzebny, a czasami nawet „szkodliwy” jako zbyt 

wyczerpujący. Zauważmy, iż często „później” znaczy „nigdy”. 

Służba mundurowa potrzebuje mobilnych zespołów ludzkich, 

w których partycypują ludzie prawi, dodatkowo wykonujący regular-

ny, codzienny trening siły woli. Podejmowanie postanowień i ich wy-

pełnianie jest tym treningiem, który wzmacnia siłę woli. Woli będącej 

organem wykonawczym sumienia i rozumu. 
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 L. Wojtasik, Teoria i praktyka politycznej propagandy wizualnej, Książka 

i Wiedza, Warszawa 1985, s. 103, podaję za: H. M. Kula, Propaganda współcze-

sna. Istota – właściwości, Marszałek, Toruń 2005, ISBN 83-74410-35-3, s. 189. 
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 H. Arendt, Wola, Czytelnik, Warszawa 1996, ISBN 83-07024-79-X, s. 126. 
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Cofnijmy się teraz w czasie i przypomnijmy sobie, zgodnie z założe-

niem przyjętym od początku prowadzonych tutaj rozważań, o pradawnych 

korzeniach etyki, wyrastających ze źródeł zjawiska moralności. Niech będą 

to źródła antyczne (między innymi Arystoteles)
505

, judeochrześcijańskie 

(Mojżesz, Jezus z Nazaretu)
506

, europejskie cnoty kardynalne i dla porów-

nania – źródła dalekowschodnie i płynące z nich Siedem Cnót Kodeksu 

Bushidō (Prawość i Mądrość, Odwaga, Życzliwość, Szacunek i Honor, 

Lojalność, Szczerość, Pietyzm rodziny)
507

. Cnoty to zalety najwyższej 

wagi. Wiążą się one z doskonałością moralną, manifestującą się 

w zgodnej z ich przesłaniem postawie. 

Cnoty antyczne, będące w starożytnej Europie wypadkową tak zwa-

nych cnót homeryckich i cnót ateńskich prezentuje się 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 – zjawisko, bez którego trudno byłoby wyobrazić sobie 

trwanie rozbudowanych więzi rodzinnych, podobnych do nich więzi są-

siedzkich (społeczności lokalne) i koleżeńskich (społeczności zawodowe 

i szkolne), wspólnot, stowarzyszeń, a wreszcie – narodu i państwa, będące-

go dla tego narodu domem. Istotną pochodną przyjaźni jest lojalność – 

ważna w życiu prywatnym, a także zawodowym. 

3. Sprawiedliwość – niosąca ze sobą prawą ocenę czynów, ade-

kwatny wymiar nagród i kar, a także wewnętrzny, sprawiedliwy osąd, pro-

wadzący być może do refleksji, którą głosi motto: „tyle praw – ile obo-

wiązków”. 
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4. Umiar, który dziś chwilowo nie jest „w modzie”, stanowi on jed-

nak najskuteczniejszy czynnik optymalizacji działań człowieka. Brak 

umiarkowania prowadzi – nawet w przypadkach dynamicznego (ale nie-

zrównoważonego) jednokierunkowego wzrostu jakiegoś pozytywnego „pa-

rametru” (na przykład: zamożności, siły, władzy czy choćby nawet słusznej 

dumy) – do naruszenia równowagi. Doprowadza to do stanu, który można 

wyobrazić sobie poprzez porównanie do siedzenia na stołku, którego każda 

noga ma inną długość. Na marginesie dodajmy, iż tak dzieje się również, 

gdy stołkiem tym jest „trójnóg kompetencji”, którego trzema nogami są: 

umiejętności, wiedza i doświadczenie (koncepcja własna autora). Umiejęt-

ność posługiwania się cnotą umiaru to, wbrew pozorom, bardzo trudna, 

wysublimowana sztuka. 

5. Mądrość – ceniona wyżej od intelektu i od sprytu. Jej stymulato-

rem było – i nadal pozostaje – istnienie w człowieku silnej motywacji do 

namysłu i refleksji nad sensem życia. 

6. Siła, która w układzie cnót homeryckich ukazana była jako siła fi-

zyczna wojownika. Można tę cechę rozumieć także jako fizyczną manife-

stację siły woli (siły ducha), zdolność do samodyscypliny i samodoskona-

lenia, które w efekcie przynoszą także podniesienie sprawności fizycznej. 

W średniowieczu w Europie, niesłusznie kojarzonym z „wiekiem 

ciemnoty”, bo będącym „inkubatorem kultury honoru”, odwoływano się do 

kanonu określanego jako Cnoty Kardynalne. Warto w tym miejscu przy-

toczyć opinię Gottfrieda Leibniza
508

, iż „cnota to zwyczaj działania zgod-

nego z mądrością”
509

, przy czym „mądrość (…) jest znajomością naszego 

własnego dobra”
510

. Należy te rady filozofa dobrze rozważyć – po to, by 
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 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) – niemiecki filozof, matematyk, praw-
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nie trzeba było powtarzać przed lustrem takiego dialogu prowadzonego 

z własnym odbiciem: 

„ – Dlaczego jesteś biedny? 

– Boś głupi” (czyli niemądry). 

Zatem – jak radził Gottfried Wilhelm Leibniz: należy być mądrym, 

czyli trzymać się cnoty, co prowadzi do pomnażania „własnego dobra” (w 

domyśle – poprzez mądre pomnażanie dobra wspólnego). 

David Hume
511

 zauważył, iż „uczciwość, lojalność, prawdę chwali 

się za to, że służą bezpośrednio interesom społeczności, a gdy raz zo-

staną na tej podstawie uznane za cnoty, uważa się je również za ko-

rzystne dla samego posiadacza oraz za źródło owego zaufania i pewności, 

które jako jedyne mogą przydać człowiekowi znaczenia w życiu. (…) Fak-

tem jest, że wszyscy ludzie jednakowo pragną szczęścia, ale tylko nieliczni 

je osiągną. Jedną z zasadniczych tego przyczyn jest niedostateczna siła 

umysłu”
512

. 

Cnota, to szczególnie cenna zaleta osoby ludzkiej będąca stałą, silnie 

ugruntowaną dyspozycją do stosowania siły moralnej wypływającej z mą-

drości i siły woli, prowadzących do czynów przynoszących dobro. 

Cnoty Kardynalne znane w europejskiej kulturze honoru, już od cza-

sów Platona i Arystotelesa, a następnie komentującego ich Cycerona
513

, to 

następujące dyspozycje człowieka: 

1. Mądrość, 

2. Męstwo, 

3. Sprawiedliwość, 

4. Umiar, 

Powyższe, dzięki świętemu Ambrożemu
514

, uzupełniają cnoty teolo-

giczne, będące subtelnymi manifestacjami posiadanej wewnętrznej siły, 

której źródłem jest niewyczerpana potęga Absolutu: 

                                                           
511

 David Hume (1711–1776) – szkocki filozof, historyk i pisarz. 
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5. Wiara, 

6. Nadzieja, 

7. Miłosierdzie. 

Te trzy ostanie znakomicie zabezpieczają trwanie relacji danej osoby 

poprzez wartości. Wartości osobowe są trwaniem relacji wiary, nadziei 

oraz miłości
515

. 

Wiarę, nadzieję i miłosierdzie należy pojmować nie tylko w wymiarze 

teologicznym. Wiara włącza także motyw „wiary w siebie”, w sens i moż-

liwość osiągnięcia strategicznych celów poprzez siłę, jaką ma obdarzyć 

człowieka uczciwe działanie i to bez względu na chwilowe niepowodzenia, 

bez względu na cząstkowe sukcesy. Chodzi tu o cele pozwalające na uzy-

skanie poczucia samospełnienia, decydującego o sensie naszego życia. 

Nadzieja to aktywny przejaw pozytywnego myślenia tych osób, które 

są świadome, że działają etycznie i stąd czerpią, ich zdaniem uzasadnioną, 

nadzieję na zasłużone spełnienie swoich dążeń. 

Miłosierdzie z kolei to przejaw siły braterstwa, które jest wpisane 

w etykę koegzystencji jednostek noszących dumne miano człowieka. Czło-

wieka, który będąc silnym, w celu kreowania swego zrównoważonego 

rozwoju, pamięta o cnocie skromności, a nawet pokory. Pokora bowiem to 

także jedna z postaci siły, pozwalająca na zapobieżenie zaniedbaniom 

i trwonieniu energii, którą należy zachować na potrzebę bezpiecznego, nie-

przerwanego rozwoju. 

Sięgnijmy teraz dla równowagi do skarbów etycznych Dalekiego 

Wschodu. Jak pamiętamy, japoński etyczny Kodeks Rodów Wojskowych 

Bushido, stanowiących zaplecze armii oraz policji, zawiera osiem głów-

nych dyspozycji samuraja, nazywanych Osiem Cnót Bushidō: 

1. Prawość Gi – kojarzona z Mądrością. 

2. Odwaga Yu – kojarzona z Honorem. 

3. Życzliwość Jin – kojarzona z Humanitarnością. 
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4. Szacunek Rei – wyrażany także przez Uprzejmość. 

5. Lojalność Chu – łącząca się z Odpowiedzialnością. 

6. Szczerość Makoto – będąca zarazem Uczciwością. 

7. Rodzinny Pietyzm Ko – będący wyrazem Harmonii i szacunku dla 

Naturalnej Hierarchii, której wyraźnym i niepowtarzalnym przejawem jest 

rodzina. 

8. Samokontrola Kokki – tożsama z samodyscypliną. 

Osiem Cnót Bushidō poprzedzały kontynentalne wzorce konfucjań-

skie, które wtopiły się w ideę etyki japońskich rycerzy bushi. Cnoty Konfu-

cjańskie to: 

1. Humanitarność – Ren. 

2. Sprawiedliwość – Yi. 

3. Nabożność synowska – Xiao. 

4. Szczerość – Xin. 

5. Wzajemność – Shu. 

6. Szacunek – Jing. 

7. Męstwo – Yong. 

8. Lojalność – Zhong. 

9. Wiedza – Zhi. 

10. Dojrzałość – Cheng.  

Cnót tych nauczano i wymagano bardzo dobrej znajomości i interpre-

tacji opisujących je tekstów na państwowych egzaminach Cesarstwa Chin 

przez około dwa tysiące lat (aż do początków XX wieku!). 

Koreańscy rycerze z elitarnej formacji hwarang tak widzieli zestaw 

głównych cnót służących samodoskonaleniu na Drodze Wojownika: 

1. Duchowość, Pobożność. 

2. Mądrość. 

3. Uprzejmość. 

4. Odwaga. 

5. Lojalność. 

6. Prawdomówność. 

7. Sprawiedliwość. 

8. Dobroć. 
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9. Człowieczeństwo (Humanitarność)
516

. 

Uwaga: odczytanie zestawu głównych cnót w sposób mechaniczny, 

czy nawet bezmyślny, jest zajęciem mało pasjonującym i mało pożytecz-

nym. Być może nawet szkodliwym, bo wprowadzającym nieuprawnioną 

dewaluację wartości, w imię których wielu historycznych wojowników, 

a później wojskowych i policjantów, oddało w ofierze swe cenne życie. 

Przeczytajmy zatem w wolnych chwilach katalog cnót wyznawanych 

przez wojowników różnych nacji. Porównajmy główne cnoty Wschodu 

i Zachodu. Spróbujmy zatrzymując się przy każdej z osobna zastanowić 

się, czy aby na pewno pojmujemy ich głębokie znaczenie. Zastanówmy się, 

czy jesteśmy – my osobiście – gotowi do przejawiania takich dyspozycji 

i w jakim stopniu. Może to przemyślenie, dojrzała refleksja na ten temat da 

nam odpowiedź na pytanie – czy nadajemy się do służby w policji, czy 

będą nam mogli zaufać i powierzyć swe cenne życie koledzy ze służby, czy 

wreszcie będą mogli zaufać ci, których mielibyśmy obdarzyć poprzez peł-

nioną rzetelnie służbę, bezpieczeństwem a nie tylko jego iluzją. Zastanów-

my 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 roz-

bieżne. Wiele wskazuje na to, że znalezienie rozbieżności okaże się niewy-

konalne. Wnioski co do tego jak cenne i niezastąpione są morale tych, któ-

rzy chronią – nasuwają się same. 

Rycerska kultura honoru
517

 to jednocześnie dosyć spójny filar kul-

tury bezpieczeństwa. Współczesny policjant jest spadkobiercą owej 

tradycji. Jest on odpowiedzialny za jej dalsze przetrwanie, bez względu 

na to, w jakim rejonie świata przyszło mu żyć, działać i służyć. 

Uosobieniem zachodniego ideału policjanta jest postać szeryfa. 

W Anglii w XI wieku funkcję szeryfa ustanowił Wilhelm Zdobywca. Dziś 
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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 powinna charakteryzować się osoba obejmująca urząd szeryfa. Sie-

dem Dyspozycji Szeryfa to: 

1. Mocny 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 nie-

sprawiedliwym osądem bądź niesprawiedliwym traktowaniem
518

. 

Jeżeli policjant ma przeciwstawiać się egzystowaniu antywartości 

w swoim otoczeniu, to najpierw potrzebuje zbudować taką siłę mo-

ralną swego wnętrza, która pozwoli mu ustanowić skuteczną zaporę 

przed wystąpieniem podobnych defektów u siebie. Gdy to nastąpi, bę-

dzie miał moralne prawo iść ze swą misją do innych ludzi. 

Z chwilą spojrzenia na zapis proponowanych powyżej systemów war-

tości, odczuwamy potrzebę pogłębiania tego, co niosą z sobą podnoszone 

najwyższe zalety – cnoty. Przychodzi nam tu z pomocą tak zwana „etyka 

cnót”. Pozwala ona łączyć – jak u Konfucjusza i Mencjusza na Wschodzie 

oraz u Arystotelesa i św. Tomasza na Zachodzie – 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
519

, stara się także podać uogólnienie, będące poniekąd defi-

nicją cnoty. Według MacIntyre’a, cnoty są to „takie dyspozycje, które nie 
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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, niebez-

pieczeństwom, niechęciom i zobojętnieniom”
520

. 

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 – dla potrzeb niniejszego opracowania – 

Policji. Istnieją możliwości, a nawet więcej – ciągła potrzeba – ćwiczenia 

się w stosowaniu zasad etyki ogólnej poprzez przenoszenie ich w okre-

ślone, szczegółowe obszary. Istnieją powody, dla których, jak już niejedno-

krotnie wspominano
521

, tezy ogólnej teorii moralności (etyki ogólnej) na-

leży dodatkowo skomentować lub dokonać pewnych modyfikacji systemu 

wartości. Dotyczy to chociażby 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 bowiem wyłączyć moż-

liwość podejmowania moralnych decyzji jedynie w oparciu o etykę za-

wodu. W takich przypadkach oparciem może stać się tylko mocno ugrun-

towany, uniwersalny fundament etyczny. 

Niewątpliwie profesjonalne działania ukierunkowane na ochronę bez-

pieczeństwa człowieka wymagają specjalnej refleksji o charakterze etycz-

nym. Należy nadmienić, iż zorganizowane praformy działań o charakterze 

państwowym czy państwowotwórczym na naszych ziemiach datują się 

przynajmniej od X wieku
522

. Niezależnie więc od rozmaitych przemian 

ustrojowych istnieje europejska tradycja rycerskiego etosu
523

, kojarzącego 

się z tak zwaną kulturą honoru. Etos ten jest źródłem postawy pozwalającej 

na uzyskiwanie wysokiego poziomu kultury etycznej. Znalazł on po-
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wszechne uznanie i z upływem czasu osiągnął znaczący wpływ na wszyst-

kie klasy społeczne zafascynowane „rycerskością”. W szczególności jed-

nak tradycja ta dotyczy formacji mundurowych – w tym także policyjnych. 

Na przestrzeni dziejów w formacjach tych coraz szerszą partycypację uzy-

skiwali przedstawiciele rozmaitych warstw społeczeństwa, nadal jednak 

chętnie czerpiąc z tradycji rycerskości. Jeśli chodzi o współczesny (czy 

bliski współczesnemu) 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 admini-

stracji centralnej oparty na podziale resortowym
524

. (…) pierwotną funkcją 

administracji państwowej jest funkcja reglamentacyjno-policyjna”
525

. 

Z kolei – przenosząc się do początków XX wieku – rozporządzenie 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 marca 1928 roku głosiło, że 

Policja bezpośrednio nawiązuje do wojskowych tradycji (rycerskości). 

Instytucja ta była „jednolitym zorganizowanym na wzór wojskowy korpu-

sem przeznaczonym do utrzymania bezpieczeństwa, spokoju i porządku 

publicznego”
526

. 

Pierwszym elementem, na który należy skierować uwagę, powracając 

do refleksji etycznej w odniesieniu do policji i jej funkcjonariusza, jest fakt, 

iż służba ta ma bardzo szczególny charakter. Należy wyraźnie dostrzec, 

iż pełnienie służby w Policji osadza niejednokrotnie jej funkcjonariusza 

w czynnościach i zdarzeniach mających bardzo specyficzną charak-

terystykę sytuacyjną. Stąd też i przydatność stosowania tak zwanej etyki 

sytuacyjnej z jej pragmatyzmem, personalizmem, rozsądnym relatywi-

zmem i pozytywizmem
527

. Jest to związane z ogółem zagrożeń życia, zdro-

                                                           
524

 Resort (fr. ressort) – wyodrębniony pod względem organizacyjnym dział admi-

nistracji i gospodarki państwowej, podlegający jednemu ministrowi (wg: I. Kamiń-

ska-Szmaj, op. cit., s. 691). 
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 A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia 

prawno-ustrojowe, WAP, Warszawa 2008, ISBN 978-83-605018-8-7, s. 21. 
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 Podaję za: A. Misiuk, Historia…, op. cit., s. 110. 
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 P. Vardy, P. Grosch, op. cit., s. 123 i nast.; por. J. Fletcher, Situational Ethics, 

John Knox, Filadelfia 1966. 
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wia i mienia poprzez zamierzone, mające wrogi charakter, działania po-

dejmowane przez niemoralne jednostki czy całe zdemoralizowane grupy 

ludzkie. 

Drugim elementem istotnym w etyce funkcjonariusza policji (podob-

nie zresztą jak w innych służbach mundurowych) jest perfekcjonistyka
528

, 

przyjmująca tutaj postać – jak mówi Józef Lipiec – cnoty przygotowania 

profesjonalnego
529

. Lipiec wskazuje na trzy regulatywne dziedziny, mają-

ce 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. Ideałem funkcjonariusza policji jest osoba, która starannie prze-

strzega przepisów prawa i nigdy nie popadła w kolizję z nim, ma wysoką 

sprawność moralną
530

 i odpowiadającą jej – wysoką kulturę etyczną oraz 

nawyki spójne z zasadami dobrych obyczajów, przyjętymi w naszym spo-

łeczeństwie i zgodnymi także z zewnętrzną manifestacją etosu służby mun-

durowej. 

Ponieważ jednak społeczeństwo i państwo nie są tym samym, gdyż to 

pierwsze może egzystować bez istnienia państwa, wynika stąd, iż ideał 

obywatela-funkcjonariusza wcale nie musi pokrywać się ze wzorem au-

tentycznie moralnej osoby. „Można być prawie całkiem poprawnym („nie-

karanym”), a mimo to zasłużyć na miano łajdaka na gruncie moralności”
531

. 

Wśród działań legalnych można bowiem wyróżnić działania legalne i zara-

zem etyczne oraz działania (w tym także zaniechania) legalne, a jednocze-

śnie – nieetyczne. Jak zatem wspiąć się na wyżyny etyczności? 

1. Postępowanie właściwe etycznie po pierwsze wymaga dysponowa-

nia przyswojoną wcześniej wiedzą, pozwalającą odróżnić dobro od zła. Jest 
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 S. Dziamski, Perfekcjonistyka, [w:] Etyka w teorii i w praktyce. Antologia tek-
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 Zob. J. Lipiec, Koło etyczne, Fall, Kraków 2005, ISBN 83-86505-97-4, s. 248 
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to możliwe wtedy, gdy mamy świadomość istnienia określonych wartości, 

nierzadko usankcjonowanych metafizycznie oraz dodatkowo – zdolność ich 

hierarchizowania. 

2. Po wtóre – każda społeczność, kolektyw, każdy zespół ludzi przeja-

wia potrzebę dysponowania własną społeczną umową, zawierającą tak 

normy etyczne, jak i przepisy prawa. Przykładem jest tu koncepcja Imma-

nuela Kanta, która zakłada istnienie imperatywu kategorycznego, jak 

określił go myśliciel z Królewca. Imperatyw kantowski, działając jako 

prawo natury, wskazuje powszechną zasadę ukierunkowaną na czynienie 

wobec kogoś w danym przypadku tego, czego oczekiwalibyśmy w ana-

logicznej sytuacji wobec nas samych. 

3. Trzecią możliwością podejmowania przez funkcjonariusza Policji 

właściwych, z moralnego punktu widzenia, rozstrzygnięć jest stosowanie 

reguł etycznego kodeksu zawodowego – kodeksu etyki policjanta. „Proto-

logicznym” (źródłowym) kodeksem dotyczącym nowoczesnej etyki poli-

cjanta w wolnej Polsce jest Kodeks etyki policjanta II RP
532

. Ze względu na 

jego szczególną wartość dla genezy nowoczesnej polskiej Policji jego tekst 

przytoczono poniżej w całości. Jego przesłanie, ze względu na swoją przej-

rzystość, nie wymaga dodatkowego komentarza. 

Etyka zawodowa policjanta w II Rzeczypospolitej Polskiej: 

I. Honor i Ojczyzna – oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się 

kierować. 

II. Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz jej godny. 

III. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie naduży-

waj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który su-

miennie wypełniasz w służbie Narodu. 

IV. Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z po-

wagą i ludzkością. 

V. Pomóż temu, kto Twojej pomocy potrzebuje i obchodź się ze 

wszystkimi tak, jakbyś chciał, by się z Tobą obchodzono. 
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 Zob. A. Misiuk, System wartości moralnych w policji polskiej okresu międzywo-

jennego, [w:] Policja – etyka – Kościół, E. Wiszowaty, G. Kędzierska, W. Pływa-

czewski (red.), Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2002, ISBN 83-88450-26-3. 
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VI. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania 

przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż 

kłamstwo jest tchórzostwem. 

VII. Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Bądź 

więc zawsze schludnie i czysto ubrany i nie zaniedbuj wyglądu 

zewnętrznego. 

VIII. Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj 

żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie 

możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi 

do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz 

się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci. 

IX. Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o spra-

wach służbowych. Zachowaj umiar w mowie. 

X. Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy. 

XI. W wystąpieniach przeciw wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, 

pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem. 

XII. Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla 

podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od in-

nych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie. 

XIII. Miej pogardę dla pochlebców. 

XIV. Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żoł-

nierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że oby-

watele widzą w Tobie człowieka, który musi widzieć wszystko. 

Należy, pozornie tylko odbiegając w tym miejscu od specyfiki „umy-

słu wojownika” i charakterystycznego dlań kształtu etyki przyjmującego 

postać „arystokracji duchowej”
533

, zauważyć, iż funkcjonariusz policji dzia-

ła w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zja-

wisko administracji jest działalnością organizacyjno-zarządczą o charakte-

rze ciągłym i planowanym, a przy tym – niczym w filozofii ying-yang – po-

mimo występujących z jednej strony wyraźnych cech władczych, przyj-

mującą jednocześnie nie mniej wyraźną postać służby.  
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 Por. J. W. Cynarski, Sztuki walki – IDŌ i IDŌKAN, Idokan Polska, Rzeszów 
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Deontologia
534

 administracji zawiera własny katalog pożądanych cech 

funkcjonariusza i 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 i porządku publicznego. Funkcjonariuszy, którzy auten-

tycznie identyfikują się ze swoim środowiskiem zawodowym i dążą do 

podniesienia własnej wartości (zarówno w odczuciu własnym jak i otocze-

nia), obowiązują tym samym następujące zasady etyki administracji: 

1. Zasada praworządności. U jej podstaw leży cecha prawości, co 

ma przełożenie na kierowanie się motywacjami bazującymi na prawie natu-

ralnym i działania oparte na obowiązującym prawie stanowionym, przy 

uwzględnianiu interesu publicznego (dobra wspólnego). Jednym z podsta-

wowych aspektów, w jakich manifestuje się prawość jest poszanowanie 

godności osoby ludzkiej, przy czym należy uznać, iż jest ona jednocześnie 

integralnym elementem szacunku do samego siebie. Inaczej mówiąc, naru-

szanie godności innych jest równoznaczne z brakiem poszanowanie godno-

ści własnej. Godność utożsamiana jest z poczuciem własnej wartości. 

„Wraz z przesunięciem problematyki godności ludzkiej z płaszczyzny filo-

zoficzno-teologicznej na płaszczyznę polityczno-prawną zyskała ona nową 

jakość. Włączenie postulatu respektu dla godności człowieka do ustaw 

zasadniczych państw demokratycznych spowodowało, że nabrał on prak-

tycznego znaczenia m.in. w postaci zasady równości wobec prawa”
535

. 

Zasada praworządności stawia sobie za cel przeciwdziałanie bezprawiu, 

nieprawości oraz egoizmowi i – nierzadko towarzyszącemu mu – społecz-

nemu pasożytnictwu. „Pojęcie praworządności stanowi odpowiednik wyro-

słych z innych tradycji prawnych pojęć rządów prawa (Rule of law) oraz 
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 Deontologia – dział etyki poświęcony obowiązkom moralnym oraz czynnikom 
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państwa prawnego (Rechtsstaat)”
536

. Funkcjonariusz swe rozstrzygnięcia 

opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane w wyniku pro-

wadzonych postępowań informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służ-

bowych. Zasad praworządności wypływa wprost z postanowień Konstytu-

cji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 7)
537

. 

Policjant niekiedy bywa jedynym interpretatorem obowiązującego 

prawa. Dzieje się tak w przypadku, gdy np. jako stróż prawa poucza lub 

karze obywatela mandatem, za jego konkretne przewinienie. W takiej sytu-

acji można mieć do czynienia z dwoma sytuacjami: albo policjant może 

okazać się bezwzględnym formalistą i postawić formalną praworządność 

na pierwszym miejscu, albo może on potraktować z odpowiednią moralno-

ścią dany przepis i mieć na uwadze cel, w jakim został on sporządzony
538

. 

Zwrócił na to uwagę Jan Paweł II: „Porządek prawny obowiązujący w spo-

łeczeństwie nie jest i nie może być (…) celem sam dla siebie. Ma charakter 

służebny w stosunku do człowieka, do osoby ludzkiej oraz w stosunku do 

wspólnoty społecznej, w której ta osoba spełnia swoje zadanie”
539

. 

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 zacho-

wania właściwe moralnie, funkcjonariusz powinien dokładać starań, by 

ćwiczyć się w prawości i przestrzeganiu przepisów prawa zarówno służ-

bowo, 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. 
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Jeżeli nie jest altruistą, graniczną postawę stanowi wtedy postawa „etycz-

nego egoizmu”
540

. Właściwie pojmowany egoizm etyczny ma oznaczać 

przede wszystkim dbałość o siebie i swój rozwój – tak, by posiadając coraz 

większy potencjał, móc lepiej służyć innym. Winno to jednak nastąpić nie 

kosztem czynienia innym krzywdy. 

2. Zasada profesjonalizmu, znana też pod nazwą zasady kompeten-

cji. Należy ona do pierwszoplanowych zasad etyki zawodowej. Manifestuje 

się poprzez pogłębianie oraz rozszerzanie wachlarza umiejętności zawodo-

wych oraz przynależnej tym umiejętnościom wiedzy teoretycznej. Przypo-

mnijmy, że teoria w ujęciu potocznym to uporządkowane rozumienie (poj-

mowanie) określonego zjawiska (procesu, zadania), które spełnia następu-

jące istotne funkcje: opisową, wyjaśniającą, aplikacyjną (praktyczną), czyli 

oferującą metody zastosowania w praktyce, prognostyczną – przydatną 

w strategii przewidywania (i na przykład budowania planów alterna-

tywnych rozwiązań) oraz wartościującą, nazywaną także ideową (nie na-

leży mylić z ideologiczną). Zasada profesjonalizmu to źródło siły pocho-

dzącej z realnych umiejętności, doświadczeń i wiedzy. Kolejność ta jest 

istotna, gdyż wiedza teoretyczna bez umiejętności i zawodowych do-

świadczeń jest wyłącznie blichtrem, który w systemach bezpieczeństwa 

kończy się bądź niesprawiedliwością, bądź utratą zdrowia, a nawet 

życia
541

. Zasada kompetencji przeciwdziała zjawiskom ignorancji zawodo-

wej i nieracjonalności, mówiąc językiem obiegowym – głupoty (niewie-

dzy), zwłaszcza tej, która czasami ubiera się w szaty „autorytetu”, korzy-

stając z niesłusznie zajmowanego stanowiska. Zasada autentycznych 
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 Egoizm etyczny (łac. ego – „ja”) – pogląd mówiący, że każdy powinien robić to, 
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kompetencji u policjanta wyraża się między innymi: dobrą znajomością 

prawa, stanu faktycznego prowadzonych spraw, umiejętnością podejmo-

wania i uzasadniania decyzji oraz sposobu postępowania, gotowością do 

współpracy ze zwierzchnikami i z odpowiednio dobranymi ekspertami. 

Profesjonalizm pogłębiony etycznie to – poza dbałością
542

 o jakość swojej 

pracy i jej efektów – także dbanie o dobre stosunki międzyludzkie, sku-

teczne ich chronienie przed zbytecznymi napięciami, przestrzeganie reguł 

poprawnego zachowania i towarzysząca im sumienność i sprawność dzia-

łania. 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. Profesjonalizm 

pogłębiony etycznie, konkretnie – jeśli mowa o skuteczności, to mamy na 

myśli podejście prakseologiczne pogłębione etycznie, którego przykładami 

są poglądy i prace Tadeusza Kotarbińskiego. Oznacza to w przypadku poli-

cjanta, iż potrafi on zwiększać swoją skuteczność, unikając przy tym nadu-

żywania uprawnień. A z drugiej strony – w poszukiwaniu arystotelesow-

skiego „złotego środka”, etyczny funkcjonariusz potrafi utrzymywać wyso-

ki poziom skuteczności – poprzez uniknięcie pokusy asekuranctwa. Pokusa 

jest spora, gdyż tylko ten, który nic nie robi – nie popełnia błędów i nie 

ponosi, przykrych niekiedy, konsekwencji. Istotne jest także, iż funkcjona-

riusz komunikuje się z innymi osobami w sposób logiczny i precyzyjny, 

a zarazem jasny i klarowny, dostosowany do możliwości osób reprezentu-

jących zróżnicowany poziom profesjonalny, intelektualny czy dojrzałość 

emocjonalną. Należy przy tym przestrzegać praw i obowiązków – zarówno 
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 Sama już skłonność do „bycia dbałym” urasta w obecnym, często afirmowa-
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w interakcjach wewnątrz profesjonalnych zespołów policyjnych, jak i inte-

rakcjach „zewnętrznych”, podczas dokonywania czynności policyjnych. 

Dobrą praktyczną uwagą dla skutecznego zawodowego samodosko-

nalenia jest to, by z własnej woli, jako funkcjonariusz, samemu najpierw 

przestrzegać obowiązków, potem rozważać zaś jako „nagrodę” możliwość 

skorzystania z przysługujących praw. Ta reguła powinna być rozciągana na 

całość samodoskonalenia, a nie tylko obowiązywać w obszarze zawodo-

wym – zgodnie z dyrektywą „tyle praw – ile obowiązków”. 

3. Zasada rzetelności. Jest to reguła bardzo zbliżona do zasady kom-

petencji. Często jednak wymienia się ją odrębnie. Dlaczego? Można uznać, 

iż owa rzetelność jest związana z konsekwentnie realizowanym przez daną 

osobę samodoskonaleniem, opartym o etycznie pogłębiony profesjona-

lizm
543

. 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 em-

patią (współodczuwaniem) i poczuciem wyobraźni. Wyobraźnia funkcjona-

riusza ma swoje składowe: praktyczną (manualną), racjonalną (intelekt) 

i emocjonalną (empatia). By dopełnić możliwość skutecznego manifesto-

wania się u policjanta rzetelności, istnieje jeszcze potrzeba zaistnienia wła-

ściwie umotywowanego składnika wolicjonalnego. Chodzi tu o wolę dzia-

łania, a nawet coś więcej – o siłę woli. Etyczne postępowanie obejmuje, 

oprócz działań właściwych moralnie, cały katalog możliwych do wykona-

nia czynów, od których – z etycznego i z racjonalnego punktu widzenia – 

należy się powstrzymywać. Niejednokrotnie wymaga to siły woli i określo-

nych wyrzeczeń. Umiejętność ponoszenia wyrzeczeń, zwłaszcza w słusznej 

sprawie, przynosi jednak realną nagrodę – dalszy wzrost siły psychicznej 

i wieloaspektowy rozwój w rozmaitych dziedzinach. „Wojownik jest bo-

wiem tym więcej wart, im więcej potrafi sobie odmówić”
544

. Nie musi tego 
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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 lojal-

nością zawierają się już w pogłębionym ujęciu profesjonalizmu (patrz za-

sada 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 funk-

cjonariuszami na równorzędnych stanowiskach. Chodzi tu o uniknięcie 

fałszywego i nieetycznego stanu jednostronnej „pseudolojalności”, lanso-

wanej w totalitaryzmie przez despotów otaczających się „lojalnymi” po-

chlebcami i niegodziwymi pracownikami. Jednocześnie 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. Charaktery-

stycznym negatywnym przykładem może być dążenie do otrzymania pre-

mii pieniężnej przez kierownika określonej jednostki policji z tytułu „osz-

czędności” środków publicznych, które to „oszczędności” de facto biorą się 

z niewykonania niezbędnych remontów radiowozów policyjnych, co 

w efekcie doprowadza do dewastacji pojazdów i obniżenia poziomu opera-

tywności służby.  

Zasada służby publicznej przeciwdziała też zjawisku rozproszenia od-

powiedzialności i świadomego wykorzystywanie tego mechanizmu w du-

żych strukturach społecznych. Popularnie określa się to jako „dekownic-

two”. Dekownik absolutnie nie nadaje się do służby w policji. 

Cechami, które powinny towarzyszyć idei służby na rzecz społeczeń-

stwa, są dojrzałość oraz towarzysząca jej odpowiedzialność. Niezależnie od 

wymienianych łącznie: odpowiedzialności służbowej, cywilnej i karnej, 

mamy do czynienia z prawdziwą odpowiedzialnością dopiero wtedy, kiedy 

funkcjonariusz kultywuje w sobie (a nie osłabia) poczucie odpowiedzialno-
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ści moralnej. Powtórzmy: niezbyt budujące wydaje się to, że w pisemnych 

wypowiedziach na temat etyczności często wymieniane są wszystkie rodza-

je odpowiedzialności, a zapomina się o jej podstawowym składniku. Jest 

nim właśnie autonomiczna i niezastąpiona odpowiedzialność moralna. 

W pierwszym rzędzie to ona decyduje o autentycznej, i skutecznie regulu-

jącej wiele spraw, kulturze etycznej funkcjonariuszy i tworzonych przez 

nich zespołów. Jest to najistotniejszy element budujący atmosferę zaufania, 

zapobiegający powstaniu jakiejkolwiek formy konfliktu interesu publicz-

nego oraz prywatnego. Odpowiedzialność moralna to składnik szczerej 

motywacji do bycia człowiekiem uczciwym i wartościowym. Formy odpo-

wiedzialności – służbowa, karna i cywilna – to elementy wspierające nie-

zawodność oddziaływania zasady służby publicznej. Poprzez prewencyjny 

potencjał, jaki sobą reprezentują, tworzą razem tak zwaną infrastrukturę 

etyczną
545

. Nadal jednak autor uważa, iż najistotniejszym czynnikiem tak 

rozumianej infrastruktury jest posiadanie sprawności moralnej i odpowia-

dającej jej – moralnej odpowiedzialności. Tym samym idea służby manife-

stuje się poprzez „odniesienie (…) do systemu wartości”
546

. 

5. Zasada neutralności politycznej. Funkcjonariusz ma obowiązek 

lojalności względem władzy wykonawczej i prowadzonej zgodnie z pro-

gramem tej władzy (np. rządu) strategii. Niedopuszczalne jest by, czy to 

w sposób jawny czy też ukryty, funkcjonariusz angażował się w grę poli-

tyczną. Co więcej, funkcjonariusz policji nie może być również bezpośred-

nim instrumentem w rękach polityków tak, jak to miało miejsce przed 1989 

rokiem
547

. Zasada neutralności jest de facto istotnym elementem siły 

i oczekiwanego od funkcjonariusza obiektywizmu. Wiąże się to także 

z kolejną zasadą etyki administracji. 
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6. Zasada bezstronności i obiektywizmu. Należy zaznaczyć, iż cza-

sy, zwyczaje i przepisy na przestrzeni dziejów zmieniają się, a zasada ta, 

jak i poprzednie reguły, są nieodmiennie warunkami prawidłowo funkcjo-

nującej, współprzyczyniającej się do pomyślności systemu społecznego 

i państwa, służby publicznej. Dostrzeżono to także w europejskim Kodek-

sie Dobrej Administracji
548

, którego zapisy winny transferować na funkcjo-

nowanie różnych rodzajów administracji. 

7. Zasada poufności. Jej istotą jest utrzymywanie tajemnicy pań-

stwowej, 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 dys-

pozycji środki publiczne, prowadzi swoje czynności w sposób przejrzysty, 

jawny i zgodny z przyjętymi standardami. 

9. Zasada powagi instytucji. Funkcjonariusz, pełniąc służbę w inte-

resie publicznym, winien przejawiać dbałość o zachowanie powagi i god-

ności urzędu. Jest on bowiem osobą publiczną, którą obserwują obywatele, 

sądząc, iż jest on postacią reprezentującą nasze państwo, region czy miasto 

(dostosowanie struktury organizacyjnej do administracyjnego podziału 

terytorium kraju). Zachowanie funkcjonariusza i styl prowadzenia przez 

niego pracy odzwierciedlają powagę instytucji, którą reprezentuje. Postawa 

funkcjonariusza jest czynnikiem kreującym wizerunek instytucji, w tym 

wypadku – Policji. Zasad powagi instytucji umacniana jest w jej wnętrzu 

(a potem i w otoczeniu) poprze kolejną regułę. Jest nią: 

10. Zasada hierarchicznego podporządkowania. 

Oprócz zasad ogólnych, istnieją również zasady szczegółowe, których 

warte uwagi umówienie znajduje się w książce, Stanisława Pieprznego – 

Policja. Organizacja i funkcjonowanie, do której autor odsyła
549

. 
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Warto skonfrontować zasady etyki administracji z syntetycznie ujętym 

dekalogiem funkcjonariusza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji jakim jest policjant, cytując za Stefańskim: 

1. Policjant jest sługą prawa. 

2. Policjant jest uczciwy w myśleniu i w działaniu. 

3. Policjant jest bezstronny i sprawiedliwy. 

4. Policjant jest nieprzekupny. 

5. Policjant szanuje i chroni godność obywatela. 

6. Policjant nie używa siły więcej niż to jest niezbędne. 

7. Policjant nieustannie pogłębia swoją wiedzę. 

8. Policjant jest posłuszny legalnym władzom i regulaminom. 

9. Policjant zachowuje wszelkie tajemnice. 

10. Policjant jest przykładnym obywatelem
550

. 

W ten sposób, dzięki zawodowym zasadom etycznym pomagającym 

wprowadzić w czyn określone idee, realizowana jest kultura organizacyjna 

Policji przeniknięta budującą zaufanie i przynoszącą realne korzyści kultu-

rą etyczną.  

Bez względu na to czy żyjemy w regionie gdzie procesy sekularyzacji 

posunęły się bardzo daleko, czy też tam gdzie powoli zaczynają się one 

cofać, obserwowane jest obecnie zjawisko, iż źródłowym „zaczynem” doj-

rzałych systemów moralno-etycznych, są motywy i filozoficzno-religijne 

dokonania wybitnych postaci duchowych mistrzów, którzy pojawiali się 

w różnych zakątkach naszego globu. 

Na całym świecie istotną rolę w tym społeczno-kulturowym procesie 

odgrywają wątki filozoficzno-religijne, dające jednocześnie możliwość 

pokuszenia się o przedstawienie uniwersalnej etyki służb mundurowych. 

Służby mundurowe opierają bowiem swe długie rodowody na wzorach 

kultury honoru. Ta kultura ma wiele wspólnego z etosem rycerskim oraz 

z silnie oddziaływującymi motywami filozoficzno-religijnymi, od wieków 

tak bardzo potrzebnymi tym, którzy częściej niż inni ocierają się o śmierć. 

Oto „koło etyczne” służb mundurowych. 
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Socjolog Talcott „Parsons rozwinął teorię (…) strukturalno-

funkcjonalną. Podobnie jak jego poprzednicy wychodził z kategorii czyn-

ności społecznej”
551

. Religie bowiem od tysięcy lat stanowią o poważnym 

zaangażowaniu człowieka w indywidualnie i ciągle na nowo odnajdywa-

nym sposobie samodoskonalenia. Procesu tego nie mogą przysłonić ani 

elementy przesadnej instytucjonalizacji religii, ani poważne aberracje po-

wodujące konflikty na tle religijnym, będące jaskrawym zaprzeczeniem 

celów wyższych wszystkich religii historycznych. Na przestrzeni dziejów 

gatunku ludzkiego, motywy filozoficzno-religijne oraz sama religia pełnią 

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”
552

. Istotne jest, by pamiętając o zasadzie 

bezstronności (a więc także o starannym unikaniu wszelkich form dyskry-

minacji), wiedzieć, że winno dotyczyć to także różnych systemów i prze-

konań filozoficzno-religijnych. W dobie globalizacji jedyną bowiem 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, niż, w gruncie 

rzeczy powierzchowne, choć najbardziej widoczne – drobne czy też pozor-

ne różnice. 

Popatrzmy na te problemy jeszcze z innego punktu widzenia, bliskiego 

politologom. Zdaniem Bruno Kaufmanna, nawet pomiędzy lewicą a kon-

serwatystami istnieje daleko posunięta zgoda co do diagnozy obecnego 

stanu stosunków społecznych. Zarówno konserwatyści, jak i lewica, uważa-

ją, że „należy rozróżnić zjawiska, nad którymi słusznie ubolewają i »środki 

zaradcze«, które mniej czy bardziej jednomyślnie zalecają. Nad czym za-
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tem ubolewają? Nad utratą autorytetu (…). Tradycyjne wartości, takie jak 

umiar, respekt, przyzwoitość, pracowitość, samodyscyplina, zostały unice-

stwione. Wynikiem tego wszystkiego jest świat dekadencji, wulgarności 

i braku zakorzenienia, świat, w którym bezwzględnie forsują swe prawa 

egoistyczna ambicja i pragnienie osobistej przyjemności”
553

. 

Pojawia się refleksja, iż uzyskanie długofalowej, dającej satysfak-

cję i nadzieję na 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.  

Wracając do Parsonsa – prezentuje on pogląd, że świat stanowi orga-

niczną całość. Implikuje to szczególną doniosłość moralności ujętej we 

wspólnie podzielany system wartości, przekładający się na integrację spo-

łeczną. Rezultatem rozważań Parsonsa jest idea „religii kultury etycz-

nej”, co zdaje się być uwspółcześnioną interpretacją pojęcia „religia 

ludzkości”, koncepcji której to autorem był sam Immanuel Kant. 

Treść powyższych rozważań nakłada szczególną odpowiedzialność za 

swój poziom etyczny na tych, którzy strzegą ładu i porządku publicznego, 

mimo iż inne profesje i role społeczne, choćby nauczyciele, mają w zakre-

sie dbałości o „religię kultury etycznej” także niebywale ważne zadania. 

Wszyscy powinniśmy dążyć do utrzymania jej i przekazania następcom – 

dla bezpiecznej egzystencji i dalszego rozwoju ludzkości. Na czym polega 

szczególna sytuacja policjanta? Przeanalizujmy kilka wybranych aspektów 

tej profesji, mających swój bardzo 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 zwal-

czania jego rozwiniętych form. Wymaga to nie lada determinacji, a nie-

rzadko poświęceń, których skala nierzadko przekracza możliwość ade-
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kwatnego wynagrodzenia owych wysiłków w wymiarze czysto material-

nym. 

2. Kosztem wykonywania powyższych policyjnych działań może być 

nie tylko utrata zdrowia albo życia. Może bowiem wystąpić tutaj utrata 

zdrowia psychicznego albo – co gorsza – „śmierć duszy”, czyli demoraliza-

cja. To ostatnie zjawisko jest szczególnie groźne dla tych, których bezpo-

średnio dotknęło, a jednocześnie dla otoczenia osób zdeprawowanych – ich 

rodzin, współpracowników, a przede wszystkim 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 auto-

nomicznym, a nie tylko zewnętrznym!), by sprostać wyzwaniom policyjnej 

służby, zapobiegając skutecznie złamaniu własnego kręgosłupa moralnego. 

4. Niebyt wdzięczną i trudną rolę do odegrania ma funkcjonariusz po-

licji podejmujący interwencyjne działania wobec zajść mających miejsce 

w najważniejszych komórkach społeczeństwa, jakimi są rodziny. Zacho-

dzące 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 zastosowa-

nie tylko chwilowo skutecznego zapobieżenia zjawisku (brutalnym sposo-

bem) i spowodowanie w dalszej konsekwencji eskalacji konfliktu (bo 

„przez kogoś” z uczestników ekscesu pojawiła się w domu Policja). Stąd – 

wyjątkowo – „etyka dla nauczycieli etyki”
554

 jest tematem istotnym dla 

każdego funkcjonariusza policji – nie tylko dla wykładowców tego przed-

miotu. 

5. Uprawnienia do użycia środków przymusu bezpośredniego anulują 

w majestacie prawa nietykalność osoby ludzkiej. Nieuprawniona „generali-
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zacja” dokonywana 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, potrzeb-

ny jest tu wieloletni, introspektywny trening, łączący się z jednoczesnym 

uświadomieniem sobie korzyści, także indywidualnych, polegający na 

mentalnym przenoszeniu motywacji i koncentracji świadomości w kierun-

ku celu o charakterze służbowym. Wyjaśnijmy – cel ten winien być reali-

zowany sposobem: „rozpoznanie – dobór środków i rozwiązanie czyli zli-

kwidowanie problemu”. Należy konsekwentnie rezygnować w owym men-

talnym 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 także 

– po jej zakończeniu. Wydaje się, że taki przekaz niosą też powszechnie 

znane słowa modlitwy: „(…) i odpuść nam nasze winy, jako i my odpusz-

czamy naszym winowajcom (…)”. Funkcjonariusz w obliczu zła, przed 

którym ma ustrzec bezbronne osoby, na ogół nie może nadstawiać „drugie-

go policzka”. Musi reagować, lecz motywacją powinna być specyficzna – 

„korzyść własna”, identyfikowana z „korzyścią” reprezentowanej instytucji 

Policji – profesjonalna, ale i osobista (osobowościowa), płynąca z podnie-

sienia swojej wartości i wewnętrznej siły poprzez niewikłanie się w niena-

wistne przeciwdziałanie złu. Zamiast niego potrzebne jest skuteczne, bez-

stronnie 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 muszą oczywi-

ście wyglądać na walkę z konkretnymi ludźmi i być tą walką. W niektórych 

przypadkach funkcjonariusze poddziałów antyterrorystycznych eliminują 

(likwidują) tak zwaną „siłę żywą”, będącą źródłem realnego zagrożenia dla 

życia obywateli. Jest to zło konieczne. Ale należy wtedy myśleć o ratowa-

niu zagrożonych, a nie o nienawiści do bandyty, mimo że zewnętrznie na-

stępuje realizacja fizycznego „eliminowania siły żywej”. Motywacja we-

wnętrzna powinna w tym czasie skutecznie odcinać nienawiść, która może 

podpowiadać rozwiązania błędne i mniej skuteczne. Nienawiść od-
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działująca także w sensie somatycznym, występując przez dłuższy czas, 

dewastuje zdrowie funkcjonariusza. Powtórzmy zatem – do skutecznego 

działania ukierunkowanego na zapobieganie, powstrzymanie oraz zwalcza-

nie problemu potrzebna jest intencja i motywacja. Należy koniecznie zmie-

rzyć się z takim wyzwaniem. Wtedy unikniemy także na przyszłość podu-

padnięcia na zdrowiu, które rozpoczyna się zwykle w sferze naruszonej 

psychiki
555

. 

6. Uprawnienia, zadania i cele oraz możliwości funkcjonariusza Poli-

cji czynią zeń potencjalnego kandydata na bohatera. Nie ma w tym stwier-

dzeniu żadnego fałszywego patosu. Dotyczy jednak to głównie policjantów 

o właściwych i mocno ugruntowanych nawykach z obszaru kultury etycz-

nej. W przypadku niskiego poziomu tej kultury – policjant jest niestety 

znakomitym kandydatem na groźnego bandytę, biorąc pod uwagę pewne 

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 rozka-

zów z czasem nieetyczny policjant będzie zmuszony słuchać bardziej ani-

żeli 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”
556

 – jak zauważa 

Albert Pawłowski, dostrzegając jednocześnie, że policjant w ramach jego 

sztandarowej, wieloaspektowo pojmowanej cechy, jaką jest operatywność, 

powinien legitymować się sprawnością moralną
557

. Innym dostrzeganym tu 

elementem, w kontekście uprawnień funkcjonariusza policji jest możliwość 

powstawania dysfunkcji a nawet patologii z powodu nieprawidłowej legi-
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slacji dotyczącej źródeł prawa, także prawa resortowego. Chodzi o błędy 

merytoryczne, językowe, logiczne, nadmierną komplikację tekstu zarzą-

dzenia. Należy się zgodzić z poglądem, że jeżeli powołane do tego organy 

państwa nie stanowią „dobrego prawa” to może to powodować aberracje 

(wady) postaw podmiotów, którym powierzono określone obowiązki. Za 

przykład można tu podać, iż obecnie w naszym kraju prawo nie pozwala 

użyć broni palnej w celu pozbawienia życia osoby, przeciwko której tej 

broni użyto. Biorąc pod uwagę brutalizację aktów przestępczych w postaci 

terroru kryminalnego oraz rosnącą możliwość ataku terrorystycznego na 

terytorium krajów należących do koalicji antyterrorystycznej, takie podej-

ście, w praktyce walki kontr terrorystycznej, wydaje się być absurdalne. 

Zdaje się to potwierdzać opinia byłego szefa antyterrorystów z Komendy 

Głównej Policji, Kuby Jałoszyńskiego. Twierdzi on: „To jakiś nonsens, 

ponieważ człowiek stworzył broń palną po to, aby zabijać, czy to się komuś 

podoba czy nie. Jeżeli policjant (…) używa broni, to jest to stan najwyższej 

konieczności – i z tego wynika czasami potrzeba ratowania wyższego do-

bra, na przykład życia zakładnika, kosztem życia bandyty. Polska ratyfiko-

wała [ponadto] Europejską Kartę Praw Człowieka i Obywatela, która do-

puszcza taką możliwość”
558

. Powtórzmy zatem – cele służby i uprawnień 

policjanta czynią zeń kandydata na bohatera – nie należy tylko mu w tym 

przeszkadzać.  

7. Hierarchiczna struktura Policji daje ogromne możliwości dla po-

żytecznego oddziaływania na poziom kultury etycznej funkcjonariuszy 

przez ich przełożonych. Chodzi tu o rolę autorytetów wyposażonych 

w możliwości silnego oddziaływania na środowisko, zwłaszcza na pod-

władnych. Najskuteczniejszy mechanizm takiego oddziaływania wiedzie 

poprzez wzorce, których obraz tworzony jest z przykładów konkretnych za-

chowań. Wzorce te mogą zaimponować funkcjonariuszom, gdy dostrzegą 
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w nich autentyzm i konsekwencję stosowania przez przełożonego zasad 

etycznych, popartych jego fachowością i siłą woli. Ważny jest tu pozba-

wiony sztuczności, jakiejkolwiek 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. Nau-

czanie czysto teoretyczne skazane jest w Policji na niepowodzenie, a może 

nawet doprowadzać do destrukcji systemu wartości – poprzez stosowaną 

niekiedy „pedagogikę hipokrytów”. Szkodzi ona w szczególności kulturze 

etycznej funkcjonariusza, ale także – poziomowi jego profesjonalnych 

możliwości. Oby zatem funkcjonariusz będąc zaangażowanym w swą służ-

bę miał jak najlepsze możliwości funkcjonowania w poprawnie działającej 

hierarchii, inicjującej mechanizm rozwoju poprzez oparcie w autorytetach 

stanowiących wzory godne pożądania do sięgnięcia ich wysokiego pozio-

mu moralnego i profesjonalnego zarazem. Poziomu pozwalającego z cza-

sem samemu stać się takim autorytetem
559

. 

8. Jest w kształtowaniu osobowości policjanta jeszcze jedna istotna 

sprawa. To rzecz, o której często nie mają pojęcia kadrowcy, a nierzadko 

także dowódcy. Nauczanie walki wręcz, to więcej niż trening, to nie „WF”, 

chociaż i ten element mamy tutaj zawarty. Najistotniejszy jest fakt, że rze-

miosło bojowe i jego trening powodują, iż ludzkie ciało staje się nie tylko 

narzędziem do walki – ale przede wszystkim staje się ono narzędziem do 

ćwiczenia umysłu. Ten, kto myśli, że trenowane jest głównie ciało – bar-

dzo poważnie błądzi. Taki błąd odbija się również na metodyce i klimacie 

treningu. W imię podnoszenia zdolności bojowej, i włączania do niej infra-

struktury etycznej, należy szybko zrezygnować z błędnej optyki dotyczącej 
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treningu metod walki. Trening ten ma swoisty klimat i powinien być – nie 

przesadnie, ale do pewnego stopnia – „zrytualizowany”, co nadaje mu natu-

ralne ramy oraz szczególną rangę i niezwykle przydatną siłę wewnętrznego 

oddziaływania. Oddziaływanie to wywołuje jednocześnie istnienie „świa-

domości 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 poszczegól-

nych osób będących jej członkami. 

W ćwiczeniach istota modus operandi przekazywana jest w czystej 

praktyce, nie dotykając poziomu dyskursu. Naśladuje się tu działania in-

nych, bardziej doświadczonych i kompetentnych osób. Między uczeniem 

się, wręcz nieświadomie, poprzez naśladowanie i opanowywanie prostych 

sekwencji ruchowych, stanowiących niezbędny alfabet walki, a celową 

transmisją reguł i przepisów, przewidziane są „ćwiczenia strukturalne”, 

będące swoistym dla metod walki, a czasem – „samoporządkującym się 

rytuałem”. Nawiasem mówiąc, tylko sporty i sztuki walki dysponują roz-

winiętą i utrzymywaną zwyczajowo ceremonią oddania szacunku przeciw-

nikowi, bądź partnerowi, przed walką i po niej, czy też podczas rozpoczy-

nania i kończenia ćwiczeń, tak jak ma to miejsce w karate lub judo
560

. 

W systemach pozasportowych także obowiązywały podobne zasady 

i byłoby dobrze, gdyby kultywowano je nadal. Od niedawna, z nieustalo-

nych bliżej przyczyn bywa, iż odstępuje się od tej tradycji, która, jeżeli nie 

„uświęcała”, to przynajmniej nobilitowała trening walki. Zwyczaj kłaniania 

się, pozdrawiania i dziękowania partnerowi naszych ćwiczeń cywilizuje 

walkę i po dłuższym czasie uruchamia transfer dający szanse na to, by 

sprostać umiejętnościom psychicznego „blokowania” nieetycznego użycia 

umiejętności bojowych. 

Nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, które wskazywałyby na 

szkodliwość stosowania w treningu walki uproszczonych, ale niezbędnych 

w opinii autora, zasad etykiety sali treningowej. Są one również jednym 
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z elementów pozytywnie oddziałującej „subkultury” ćwiczących, czynni-

kiem zapewniającym lepszą spójność grupy zawodowej. Spoistość ta zapo-

biega atomizacji grupy – atomizacji obniżającej jej poziom etyczny i zdol-

ność bojową. „Wszystkie symboliczne manipulacje doświadczeniem ciele-

snym, począwszy od przemieszczania w przestrzeni symbolicznie ustruktu-

rowanej, starają się doprowadzić do integracji przestrzeni cielesnej, ko-

smicznej i społecznej, ujmując w tych samych kategoriach – rzecz jasna za 

cenę wielkiej swobody logicznej – relacje między człowiekiem a światem 

naturalnym (…)”
561

. „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, dyscy-

plinie i założonej hierarchii działań. Wszystko to powinno odbywać się 

w niezwykle pomocnej obecności hierarchii w ćwiczącym kolektywie. Ko-

lektyw ten stanowi katalizator podnoszenia poziomu zawodowych umiejęt-

ności i kultury etycznej funkcjonariuszy reprezentowanej chociażby po-

przez lojalności i współdziałanie w szkoleniowym wysiłku. 

Tu, na sali ćwiczeń, a później w działaniach bardziej realnych, „oso-

bisty autorytet nie jest zapewniony przez oficjalnie zadeklarowane i insty-

tucjonalnie zagwarantowane pełnomocnictwo, może [on] trwać tylko dzięki 

działaniom, które go praktycznie potwierdzają (…)”
562

. 

Należy rozszerzać możliwości płynące z treningu umysłu, realizowa-

nego za pomocą wysiłku 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, mogących stanowić tak na prawdę jedynie uzupełnienie. 

Niebagatelny wpływ na ewolucję szkolenia, dotyczącego metod walki na 

Zachodzie i w Polsce, wywarły dalekowschodnie systemy bojowe, odzna-
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czające się psychofizyczną komplementarnością. Oznacza to, że ciało 

i umysł stapiają się w jednoczesnym działaniu. „Zainteresowanie kulturą 

Dalekiego Wschodu, jego filozofią, religią i sztuką [w tym także sztukami 

walki] nie jest zjawiskiem nowym w zachodnim kręgu kulturowym”
563

. 

Jedną z takich sztuk, obok ju-jitsu i olimpijskiego judo, jest znane na całym 

świecie – karate. Tak charakteryzuje je jeden z najskuteczniejszych mi-

strzów ubiegłego wieku – Masutatsu Oyama: „Ćwiczenia fizyczne tłuma-

czą po części siłę karate, ale drugą ważną jej przyczyną jest koncentracja 

psychiczna. Aspekty duchowe i umysłowe, wytrwałość i oddanie są skon-

centrowane we wszystkich wschodnich sztukach walki”
564

. Podobnie 

o ju-jitsu (z którego bezpośrednio wywodzi się judo) wypowiada się Fran-

cis James Norman, bystry obserwator japońskiej kultury bezpieczeństwa na 

początku XX wieku: „prawdę mówiąc, sztuka ju-jutsu jest bardziej men-

talna niż fizyczna i opiera się na tak przejrzystych zasadach, że można ją 

wręcz opisać jako matematykę wszystkich cielesnych ćwiczeń”
565

. Charak-

terystyka stylu przekazu umiejętności walki, poprzez trening judo, została 

dosyć wymownie wyartykułowana przez Jeana Luciena Jazarina. „Ci, któ-

rzy uznają judo jedynie za sport, a moc i zwycięstwo za jedyne cele, są 

w błędzie. Prawdziwym zwycięstwem jest nasze wyzwolenie: totalna ela-

styczność ducha, kierującego posłusznym bez reszty mu ciałem. Cała reszta 

stanowi tylko ćwiczenie, środek do celu”
566

. Ten specyficzny klimat, 

w którym ciało i umysł, zjednoczone w holistycznym wysiłku, nie pozwa-

lają na pojawienie się nierzetelności i dają zaporę lenistwu, jest cha-

rakterystyczny dla każdej formy treningu bojowego, którego cele wykra-

czają daleko poza granice beztroskiej zabawy. Takim treningiem są poważ-

nie traktowane policyjne ćwiczenia technik interwencji oraz taktyk i tech-

nik walki obronnej czy wreszcie walki kontrterrorystycznej. Tu nie ma 
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miejsca na brak takich cech jak: dyscyplina, samokontrola, twarda, ale au-

tentyczna 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 poka-

zali jednak światu pieczołowitość, z jaką można – a nawet, z jaką należy – 

tradycje sztuki wojennej ochraniać, kultywować i wykorzystywać. W pra-

widłowym, nacechowanym poważnym, zaangażowanym podejściem kul-

tywowaniu owej tradycji należy upatrywać jednego ze źródeł silnie ukształ-

towanej osobowości funkcjonariusza policji, bogato wyposażonej, jeśli 

chodzi o moralno-etyczną postawę, oraz towarzyszące temu bardzo przy-

datne możliwości bojowe, potencjał zdrowotny, a nawet – podniesienie na 

wyższy poziom zdolności precyzyjnego komunikowania w warunkach 

operacyjnych. Właściwe komunikowanie się podczas kontynuowania tre-

ningu stanowi przedsmak umiejętnego łączenia pracy ciała, mowy i umysłu 

w dość specyficznych warunkach. Co prawda, większość komunikatów 

przekazuje prowadzący, a nie jego podkomendni. Niemniej jednak na okre-

ślonym etapie, elementem treningu policyjnej walki wręcz powinno być dla 

każdego funkcjonariusza zadanie poprowadzenia części zajęć. W ten spo-

sób realizuje się inicjowanie „pozytywnej fali”, gdzie bardziej do-

świadczona w szkoleniu osoba uczy, wykazując właściwą troskę, mniej 

doświadczonego kolegę. Gdzie „bardziej doświadczona osoba” nie może 

sobie pozwolić na bycie „słabszym” (bardziej zaniedbanym) od nowicju-

sza. Gdzie wreszcie bardziej doświadczony, ale być może introwertyczny 

funkcjonariusz przełamuje opory w wydawaniu zdecydowanych i jasnych 

w odbiorze komend na dodatek sam pozostając w ruchu stanowiącym kon-

tynuację wysiłku połączonego z wydawaniem poleceń. Gdzie prowadzący 

dokonuje automatycznie samooceny i jednocześnie podlega ocenie otocze-

nia (zarówno podkomendnych jak też wyższego rangą „recenzenta” jego 

poczynań). 

Czy nie wystarczy? A można dopatrzyć się większej ilości mechani-

zmów, których nie da się ujrzeć pozostając wyłącznie pomiędzy ławkami 

szkolnymi. 
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Jednym z najlepszych sposobów podnoszenia moralnej siły i wrażli-

wości na Drodze Wojownika, jaką podąża osoba, która wybrała służbę 

mundurową, jest ćwiczenie umiejętności bojowych, między innymi poprzez 

trening walki wręcz. Trening ten to specyficzny psychofizyczny proces, 

posiadający dość imponujące i wieloaspektowe możliwości pozytywnego 

oddziaływania na osobowość adepta sztuki walki. Podkreślmy to jeszcze 

raz – trening walki (w tym walki wręcz i innych metod walki bezpośred-

niej) obnaża przed samym ćwiczącym każdą jego niedbałość czy nierzetel-

ność. Proces ten uczy łączenia siły ze skromnością, współdziałania 

z realnym samodzielnym stąpaniem po ziemi podczas planowania i wy-

konywania coraz trudniejszych zadań. Praktyczne efekty ćwiczeń zwie-

lokrotniane są potrzebną tu uczciwością wobec siebie i szacunkiem do 

współćwiczących. Warto, wypracowując taką postawę z pomocą regular-

nych ćwiczeń sportowych i bojowych, połączyć je z motywacją do odkry-

cia i pozyskania dodatkowych możliwości. Istnieją bowiem sposoby wielo-

aspektowego zwiększenia własnych możliwości poprzez poznanie przydat-

nych tu zasad teorii dla tych, którzy są „głodni” dodatkowej wiedzy. Zasa-

dy te pozwalają na podniesienie jakości treningu i tym samym na znacznie 

efektywniejsze jego wykorzystanie. Ważne, by młodych adeptów sztuki 

wojennej, na samym początku szkolenia do holistycznego
567

 rozwoju ciała 

i umysłu, inspirował instruktor mający duże doświadczenie praktyczne 

i towarzyszące mu szerokie horyzonty intelektualne. Adept rzemiosła bo-

jowego może nawet, kierując się dobrze pojętym etycznym egoizmem, 

uzyskiwać w ten sposób pewne osobiste korzyści – bez popadania w kon-

flikt interesów z regułami służby publicznej – podnosząc jednocześnie swe 

zawodowe kompetencje. Tak poprzez jedność umysłu i ciała w procesie 

treningu walki obronnej
568

 uruchamiany jest, zarówno świadomie jak  

i w nieświadomy sposób, wieloaspektowy transfer przydatny w policyjnej 

służbie. Ma on charakter perfekcjonistyczny i organizacyjno-zarządczy 

(aspekt wewnętrzny i zewnętrzny). Ów transfer oddziałuje również w wy-

                                                           
567

 Por. T. Ambroży, op. cit. 
568

 Por. K. Kondratowicz, Sztuka walki obronnej, Czasopisma Wojskowe,  

Warszawa 1991, ISBN 83-90017-27-X. 
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miarach: intelektualnym, wolicjonalnym oraz w aspekcie etycznym – naji-

stotniejszym dla właściwego ukierunkowania intencji działań zmierzają-

cych do skutecznego zapewniania bezpieczeństwa – sobie i innym. Ważne 

jest, by pamiętać, że omawiany tu proces szkolenia daje możliwość pozy-

tywnego oddziaływania zarówno w indywidualnym, jak i kolektywnym 

aspekcie, 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 o charakterze publicznym. 

Dotąd omówiliśmy w niniejszym rozdziale sprawy dotyczące zasad 

moralno-etycznych i podnoszenia w związku z nimi własnej wartości, naj-

lepiej poprzez powiązany z osobistą refleksją introspekcyjny trening etycz-

ny. Powiedzieliśmy także parę słów o bardzo pomocnej w utrwalaniu 

etycznych postaw roli treningu sportów i metod walki, treningu mającego 

dla policjanta również bardzo użyteczny charakter.  

Powróćmy teraz do obrazu Policji jako instytucji. Z socjologicznego 

punktu widzenia, jaki ukształtował Herbert Spencer
569

, instytucja to orga-

nizacja, podmiot (zakład) będący trwałym elementem ładu spo-

łecznego. 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 wi-

dzenia państwotwórczego, to jest poprzez pryzmat uzyskiwania wysokości 

poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego
570

. 

                                                           
569

 Herbert Spencer (1820–1903) – angielski filozof, przedstawiciel organicyzmu 

oraz ewolucjonizmu w naukach społecznych.  
570

 Bezpieczeństwo wewnętrzne – określony stan struktur społecznych, politycz-

nych i ekonomicznych zaspokajający aspiracje państwa oraz jego obywateli; pozy-

tywny i pożądany stan wewnątrz państwa, gwarantujący jego istnienie i prawidło-

wy rozwój. Por. W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne – próba ujęcia modelowe-

go, „Myśl Wojskowa”, 1997, nr 5, s. 22–23; Bezpieczeństwo wewnętrzne RP 

w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, B. Wiśniewski, S. Zalewski 

(red.), Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2006, ISBN 978-83-604303- 
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Policja to formacja mundurowa. Jest jedną z podstawowych instytucji 

stabilizujących byt państwa, które w swoich podstawach wewnętrznego 

rozwoju i bezpieczeństwa opiera się na nauczycielu i policjancie. Jest to 

być może pewne uproszczenie, które można jednak zniwelować zapoznając 

się chociażby z ekspertyzą dotyczącą bezpieczeństwa wewnętrznego RP, 

opracowaną na rządowe zlecenie przez Jarosława Fehlera i Ireneusza 

Dziubka
571

. 

Niezależnie od wąskiego, bądź szerokiego, spojrzenia na podstawy 

rozwoju i bezpieczeństwa Polski, próby myślenia systemowego wymagają 

dodatkowo istnienia dostatecznie mocnego akcentu na podstawę, jaką jest 

wychowawcza rola systemu oświaty – od szkół podstawowych począwszy, 

aż po uczelnie, w tym także policyjne. Niezwykle istotna dla kultury bez-

pieczeństwa jest stabilność tej roli, przy założeniu ponadpartyjnego kon-

sensusu co do jej potrzeby, a także dostrzeżenie jej ogromnej opłacalności. 

Istotnym motywem wspomnianej stabilności jest ciągłość przekazu w za-

kresie kultury etycznej, także w obrębie instytucji, jaką stanowi Policja. 

Służby mundurowe, do których zaliczmy Policję, charakteryzują się 

dosyć stabilnym wizerunkiem – między innymi dzięki zachowaniu ciągło-

ści przekazu swojej tradycji. Tradycja ta wywodzi się bezpośrednio z tra-

dycji i obyczajowości wojskowej, będącej bezpośrednią manifestacją rycer-

skości, z jej siłą, z mocą szlachetności, męstwem, wysiłkiem ćwiczebnym, 

poczuciem sprawiedliwości oraz strategią mądrości i umiaru. 

Należy przy tym jednak pamiętać, iż bardzo poważnym problemem 

polskiego przekazu, jeśli chodzi o etos munduru, jest cios, jaki został za-

dany jego ciągłości w Katyniu, gdzie została wymordowana elita służb 

mundurowych naszego kraju. Tym większy jednak obowiązek spoczywa na 

tych, którzy obecnie noszą mundur i Białego Orła na czapce, jeśli chodzi 

o nawiązanie w swojej służbie do tradycji, za którą kiedyś – i to nie jeden 

raz – oddawano życie. 

                                                                                                                                      
0-9, s. 32; S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, 

Elipsa, Warszawa 2009, ISBN 978-83-715184-6-1. 
571

 Zob. J. Fehler, I. Dziubek, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, ekspertyza 

przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010. 
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Współczesna polska tradycja munduru może być wywiedziona bezpo-

średnio z okresu, w którym nasz kraj po ponad stuletniej niewoli odzyskał 

niepodległość, stając się Drugą Rzeczpospolitą
572

. W okresie tym utwo-

rzona została także polska Policja
573

, a jej funkcjonariusz, zgodnie z przyto-

czonym wcześniej tekstem Etyki zawodowej policjanta w II Rzeczypospo-

litej Polskiej, określany jest jako „dobry żołnierz”, dla którego drogowska-

zami są: honor, ojczyzna, sprawiedliwość, odwaga, czujność i profesjona-

lizm oraz siła godnej, a zarazem skromnej postawy, nacechowanej przy 

tym zdecydowaniem w działaniu. 

W obecnym czasie, po nastaniu ustrojowej transformacji, biorącej 

swój początek w patriotycznym zrywie Solidarności
574

, której osiągnięcia 

przypieczętowały obrady Okrągłego Stołu
575

, Policja przestała być, tak jak 

to miało miejsce w okresie „nierealnego socjalizmu”, organem represji, 

a powróciła do autentycznej realizacji swej misji w jej pełnym, wielowy-

miarowym kształcie, jaki zawiera pojęcie „służba”
576

. Zaistnienie ku temu 

warunków politycznych niekoniecznie od razu powoduje pełne nawiązanie 

do chlubnego etosu, który uformowany został w tysiącletniej tradycji pol-

skiego munduru, a zogniskowany w historycznym procesie zapoczątkowa-

nego w 1918 roku dwudziestolecia międzywojennego. Jednak uważne wy-

korzystanie obecnych możliwości nawiązania do patriotycznego stylu „go-

spodarzenia” we własnym kraju jest istotnym nakazem czasu dla tych, któ-

rzy jako funkcjonariusze, z zawodowego punktu widzenia winni dyspono-

wać wyostrzoną uważnością. 

                                                           
572

 Zob. Dzieje Polski 1918–1939. Wybór materiałów źródłowych, W. Serczyk 

(red.), Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1990, ISBN 83-03028-77-4; 

S. Kutrzeba, Polska odrodzona 1918–1939, Znak, Kraków 1988, ISBN 83-70060-

92-7. 
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 Por. A. Misiuk, Historia Policji …, op. cit. 
574

 Zob. E. Ciżewska, Filozofia publiczna solidarności, Narodowe Centrum  

Kultury, Warszawa 2001, ISBN 978-83-615872-4-8. 
575

 Zob. P. Codogni, Okrągły stół czyli polski rubikon, Prószyński i S-ka, War-

szawa 2009, ISBN 978-83-76480-15-2. 
576

 Zob. A. Rahut, Etyka zawodowa, Szkoła Policji w Pile, Piła 2008. 



255 

Elementem bardzo pomocnym dla kultywowania etycznej postawy jest 

jak najbardziej „plastyczne” 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 przetrwać 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 bezpieczeństwa i jej etycznej 

opoki, zarówno u pojedynczych funkcjonariuszy, jak również w całych 

zespołach, które funkcjonariusze policji tworzą. Jest to fundamentalny ele-

ment skuteczności i sensu istnienia instytucji Policji nie tylko w Polsce, ale 

w każdym zdrowym organizmie państwowym
577

. Istnieje przy tym wiele 

powodów, dla których prawidłowe funkcjonowanie etycznego elementarza 

w Policji może napotykać na pewne trudności. Z jednej strony problemy 

policjanta z moralnością spowodowane są pracą w środowisku, które nie do 

końca pozbyło się jeszcze, co prawda odległego w czasie, ale niezwykle 

niegdyś mocnego wpływu wielu postaci służb mundurowych z okresu Sta-

nisława Radkiewicza
578

, Bolesława Bieruta
579

 i Mieczysława Moczara
580
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 Por. M. C. Braswell, B. R. McCarthy, Justice, Crime and Ethics, Anderson, 

Newark 2008, ISBN 15-93455-13-5; P. Maas, Serpico. The Classic Story of the 

Cup Who Couldn’t Be Bought, Fontana, Londyn 1977, ISBN 00-06349-05-6;  

L. F. Jetmore, The Path of a Warrior: An Ethical Guide to Personal and Profes-

sional Development in the Field of Criminal Justice, Looseleaf Law, Nowy Jork 

2005; J. M. Pollock, Ethical Dilemmas and Decisions in Criminal Justice, 

Wadsworth, Belmont (CA, USA) 2008. 
578

 Stanisław Radkiewicz (1903–1987) – generał dywizji, polski działacz komuni-

styczny, członek KPP, PZPR, kierownik Resortu Bezpieczeństwa Publicznego, od 

1945 do 1954 minister bezpieczeństwa publicznego, od marca 1946 członek Pań-

stwowej Komisji Bezpieczeństwa, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm 

PRL I kadencji, organizator terroru stalinowskiego w Polsce. 
579

 Bolesław Bierut (1892–1956) – polski polityk, działacz komunistyczny, agent 

NKWD, przewodniczący Krajowej Rady Narodowej od 1944, pierwszy przywódca 

Polski Ludowej, prezydent RP od 1947, przewodniczący KC PZPR od 1948, pre-

mier PRL od 1952, poseł na Sejm PRL I kadencji, członek Komisji Wojskowej 

Biura Politycznego KC PZPR nadzorującej Ludowe Wojsko Polskie 1949. 
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(absolwenta kursu NKWD). Z drugiej – obecny kształt edukacji, w powią-

zaniu z mocno zaznaczającymi się w obszarze edukacji środkowowschod-

niej Europy trendami do anarchizującej wolności, nie sprzyja zanadto wa-

runkom dla wychowywania nowego, nastawionego prospołecznie pokole-

nia szanującego jednocześnie ład i porządek. Mówiliśmy także o zagroże-

niach płynących z szerokiego wpływu konsumpcjonizmu i o specyfice pra-

cy funkcjonariusza Policji, który operuje na „linii demarkacyjnej” pomię-

dzy 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 funkcjona-

riusz, to o wiele większe zagrożenie aniżeli przeciętny niegodziwy 

osobnik
581

. Jak już powiedziano – stosunkowo nietrudno zdać sobie sprawę 

z wyzwań towarzyszących osiąganiu wysokiej kultury etycznej funkcjona-

riusza, ale istotne jest także to, by jednocześnie mieć świadomość, iż demo-

ralizacja w najwyższym stopniu zagraża bezpośrednio osobie zdeprawowa-

nej. To dlatego należy codziennie dokonywać właściwych etycznie wybo-

rów, gdyż poza odpowiedzialnością o charakterze formalnym (służbowym, 

karnym, cywilnym) funkcjonuje odpowiedzialność moralna, której konto, 

gdy jest obciążone, powoduje negatywne efekty psychiczne, a także i so-

matyczne. Mimo że skutki niemoralnego postępowania są odłożone w cza-

sie, to jednak przychodzi moment, w którym pojawiają się negatywne efek-

ty kontaktu z toksycznymi „zabawkami”. 

Policjant, który w pełni rozumie zewnętrzne oraz wewnętrzne zagro-

żenia wynikające z bliskości istnienia elementów o wyraźnie negatywnym 

kontekście, jest w stanie nawet w przypadku zaistnienia pokus lub niee-

tycznego wpływu pochodzącego ze środowiska, w którym pracuje, oprzeć 

się negatywnym inklinacjom bądź niemoralnym wpływom zewnętrznym.  

                                                                                                                                      
580
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Jak twierdzi Wojciech Cynarski, wskazując na postać „współczesne-

go arystokraty” – osoby podążającej w swym samodoskonaleniu szlachet-

ną drogą wojownika – „Współczesny rycerz jest arystokratą ducha, osobą 

dążącą do wiedzy, mądrości i wartości wyższych, człowiekiem przestrze-

gającym zasad etyki normatywnej”
582

. 

Moment zwycięskiego przeciwstawienia się moralnemu brudowi, to 

przełomowy akcent wybranej przez funkcjonariusza zawodowej drogi 

i związanego z tą drogą fascynującego procesu samodoskonalenia – oso-

bowościowego i profesjonalnego – prowadzącego w kontekście bycia po-

trzebnym, użytecznym, a wreszcie – docenionym przez otoczenie spo-

łeczne. 
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Zakończenie 

 

Pierwsze całościowe polskie opracowanie dotyczące etyki policyjnej, 

jakie przedstawił niedawno ksiądz Edward Wiszowaty, kończy się ciekawą 

frazą, zaczerpniętą z twórczości Piotra Majera. Fraza ta nie uszła także 

uwadze autora niniejszego opracowania: „Miałem sen, piękny sen. O poli-

cji, w której przełożeni czerpią autorytet z siły argumentów, brzydząc się 

argumentami siły. A podwładni odwzajemniają się lojalnością i pracowito-

ścią; w której interesy publiczny i służby czynią marginalnymi poczynania 

kierowane prywatą; w której o ocenie policjanta i jego ścieżce awansu de-

cydują pracowitość, umiejętności i rezultaty osiągnięte w pracy, a nie pro-

tekcja (…), w której podwładni mogą czerpać wzorce z przełożonych zaw-

sze taktownych, opanowanych, wystrzegających się wulgarności w słowie 

i zachowaniu, potwierdzających całą swoją postawą, że pojęcie etosu służ-

by i honoru policjanta (…) jest ich podstawowym przymiotem”
583

. 

Z metafizycznego punktu widzenia, można powiedzieć, że uczynione 

przez Maxa Webera „odczarowanie świata” w efekcie doprowadziło dziś 

do mającej racjonalne podstawy, ale beznamiętnej, inaczej mówiąc „bez-

dusznej” administracji Nie ominęło to także administracji porządku i bez-

pieczeństwa publicznego. W czasie, kiedy pojawił się ten weberowski per-

fekcjonizm i chłód (początek XX wieku), miał on sens jako znakomity 

„filtr” błędów kryjących się w nieuporządkowanych emocjach, ale jedno-

cześnie usunął on coś bardzo istotnego dla służebnej roli administracji. 

Chodzi tu o wyczulenie emocjonalne na ludzką krzywdę rodzącą się 

w mechanicystycznym systemie. Na koniec emocje i tak dochodzą do głosu 

(po obu stronach „biurka”), a niekompetentny policjant ukrywa się wtedy 

za spódnicą mającej władcze uprawnienia i niedostępnej matki-ad-

ministracji.  

Administracja bezduszna sprzyja niestety powstawaniu odhuma-

nizowanych odruchów. Jeżeli choć w małym stopniu autor przyczyni się do 
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przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, o których tu mowa, uzna, iż 

spełnił zadanie, jakie sobie wyznaczył. 

Szczególne miejsce w przedstawionej tu czytelnikowi pracy zajmuje 

zwrócenie uwagi na realność świata idei oraz filozoficzno-religijne kamie-

nie węgielne etyczności. Jak powiedział Władysław Kozłowski, „jeżeli (…) 

słabnie łączność ludzi z ideałami, jeżeli przeważa egoizm i inne tendencje 

odśrodkowe, to społeczeństwo ulega degradacji, a państwo, w którym ono 

dominuje, upada. Jeśli więc Polacy chcą stworzyć silną społeczność i pań-

stwo, powinni zważać na swój właściwy rozwój moralny”
584

. 

Laicyzacja nie wszystkich nastawia przychylnie do obszaru religijno-

filozoficznego. Sekularyzacja jest, a raczej była (bo utraciła ona już swą 

dynamikę)
585

 naturalną reakcją „człowieka współczesnego na [pewne] nad-

użycia instytucjonalnych form religii”
586

. 

Autor jednak nie mógł i nie chciał pomijać obszaru religijno-

filozoficznego. Wystarczyło, stosując rozważania metodą refleksji przy 

użyciu „krzywego zwierciadła”, spróbować zobaczyć na moment nasz 

świat jako świat całkowicie pozbawiony zjawiska religii, tradycyjnej rodzi-

ny, poszukiwania wyższego wymiaru w codziennych i w uroczystych zda-

rzeniach ze swego życia
587

. Jeśli ktoś potrafiłby w ogóle wyobrazić sobie 

taką wersję „rzeczywistości” i jej funkcjonowanie, zobaczyłby zapewne rze-

czy straszne, choć tak naprawdę nierealne. Świadomość dzisiejszego obywa-

tela i gospodarza Europy (i świata) opiera się na wielowiekowym dorobku 

filozoficzno-religijnym zarówno naszych przodków, jak i całej ludzkości. 

Ponadto, „według Parsonsa, religia w nowożytnym społeczeństwie, wbrew 

wcześniejszym prognozom, nie zanika lecz się niejako na nowo [w nim] 
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zakorzenia”
588

. Dzieje się to nierzadko w formach niezinstytucjonalizo-

wanych opisywanych przez Thomasa Luckmana
589

 jako „niewidzialny aspekt 

religijności (religijność prywatna, pozakościelna)”
590

. 

Każdy z nas ma oczywiście pełne prawo do budowania własnej, bez-

piecznej tożsamości w oparciu o autonomiczną filozofię sensu życia. Jed-

nakże przy tym nawet silnie zaakcentowany indywidualizm potrzebuje – co 

zauważa Charles Taylor – określonej wizji współżycia zbiorowości jedno-

stek. Prowadzi to do koncepcji wspólnoty. „Odkrywanie własnej tożsamo-

ści nie oznacza, że odkrywamy ją w odosobnieniu lecz raczej, iż negocju-

jemy ją w ramach dialogu – częściowo jawnego, częściowo zinternalizo-

wanego [wewnętrznego odbywanego] z innymi”
591

.  

Zagrożenia dla jakości i etyczności środowiska policyjnego związane 

są z nadużyciami charakterystycznymi dla nowoczesności, jakie dostrzega 

Taylor, według którego modernizm cierpi na trzy choroby: egoistyczny 

indywidualizm, przewaga rozumu instrumentalnego nad etycznym i zanik 

charakteryzującej się autentycznością sfery publicznej. 

Mówiąc o czasach konsumpcjonizmu, nawet dla tych, którzy charakte-

ryzują się przyziemnym pragmatyzmem książka ta niesie komunikat, iż 

moralne postępowanie pozwala być nie tylko „słusznie dumnym”, ale także 

– w dłuższej perspektywie – przynosi ogromny, nierzadko bardzo wy-

mierny pożytek. Byłoby, w opinii autora, zwyczajną głupotą, aby ten spo-

sób uzyskiwania korzyści utracić. Tego właśnie chcielibyśmy za wszelką 

cenę uniknąć. 

Celem naszych rozważań było odpowiedzenie sobie na kilka pytań. 

Czy jest możliwa postawa moralno-etyczna funkcjonowania Policji w cza-

sach kryzysu wartości, który towarzyszy epoce konsumpcjonizmu i kreowa-

nym przezeń antywartościom? Czy etyczność może się opłacać? W jaki 
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sposób poszukujemy sensu życia i czy możliwe jest samourzeczywistnienie 

widziane poprzez pryzmat etosu własnej profesji? Autor sądzi, że na pytanie 

to można odpowiedzieć pozytywnie, lecz istotą tych odpowiedzi jest to, by 

mogły się one „zmaterializować” w postawach i czynach konkretnego funk-

cjonariusza Policji. 

Książkę napisano w sposób, który pomimo pewnych sugestii, nie podaje 

gotowych odpowiedzi. Każdy policjant powinien sam spróbować je sformuło-

wać. Gdy takie odpowiedzi się pojawią, ten, kto samodzielnie i z przekona-

niem je odnajdzie, ten będzie mógł zacząć coraz skuteczniej i zręczniej prowa-

dzić własną administrację autonomicznym systemem bezpieczeństwa. 


