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Streszczenie
Treść pracy opiera się na rozważaniach, których przedmiot stanowi
analiza kultury organizacji hierarchicznej, na przykładzie polskiej Policji.
W ciągu 2 lat badań empirycznych prowadzonych metodą etnograficzną,
zbadałyśmy kilka komend i komisariatów Policji z Warszawy i jej bliskiej okolicy.
Przeprowadzone wywiady antropologiczne oraz obserwacje pozwoliły osiągnąć
założony cel, konfrontując istniejące stereotypy, z prawdą o badanej organizacji.
Problem badawczy to relacje wewnątrz jednostek Policji i pomiędzy nimi, na tle
wzajemnych interakcji z otoczeniem.
Analiza porządku w organizacji, układu ról i pozycji, wartości i norm
organizacyjnych oraz zachodzących procesów ukazała kulturę organizacji, jako zlepek
cech wielu kultur organizacyjnych, z dominującym typem kultury hierarchii.
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Tytuł pracy w języku angielskim
A behind-the-scenes look at police work:
An ethnography of a hierarchical organization.
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Pracę tę dedykujemy policjantowi Adamowi –
wyjątkowemu człowiekowi, który w całym trudnym okresie badawczym
pełnił rolę naszego przewodnika, udzielał nam cennych wskazówek,
dzielił się swoimi spostrzeżeniami,
służył w każdym momencie, na każdym etapie powstawania pracy
swoją ogromną wiedzą o Policji,
popartą ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w służbie.

Adam – dziękujemy Ci z całego serca
za okazane wsparcie, nieocenioną pomoc, szczerą sympatię i życzliwość.
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Podziękowania

Praca, którą wspólnie napisałyśmy, powstała z pomocą i przy zaangażowaniu
wielu osób, którym składamy w tym miejscu nasze serdeczne podziękowania.
Pragniemy podziękować przede wszystkim Panom Komendantom jednostek
Policji, w których gościłyśmy, za wyrażenie zgody na prowadzenie wielomiesięcznych
badań w ich organizacjach, jak również pozostałym policjantom i ich przełożonym,
którzy dzięki swojej szczerości, otwartości, życzliwości i chęci niesienia pomocy,
przyczynili się do zebrania w trakcie naszych wywiadów i obserwacji, ciekawego
materiału badawczego, wykorzystanego w naszej pracy.
Dziękujemy Pani Profesor Monice Kosterze, która nauczyła nas oglądać
realny świat poprzez pryzmat jego antropologicznego postrzegania, wywołując
w ten sposób naszą fascynację takim właśnie ujęciem rzeczywistości. Jej ciągła troska
o nas, wiara w to, że sobie poradzimy, niebywały entuzjazm, nieposkromiony zapał
do działania i miłość do tego co robi, dodawały nam wciąż nowych pokładów sił,
szczególnie w chwilach, gdy napotykane czasami na naszej drodze ograniczenia
i trudności przy tworzeniu tej pracy, wydawały się być nie do pokonania.
Serdeczne podziękowania kierujemy również w stronę naszych najbliższych,
którzy w ciągu całego okresu prowadzenia badań w terenie i pisania pracy wspierali
nas zarówno duchowo, pomagając nam wytrwać w dążeniu do osiągnięcia
wyznaczonego celu, jak i w codziennym życiu, przy wypełnianiu naszych podstawowych
obowiązków, umożliwiając nam tym samym poświęcenie się pracy twórczej.
Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękujemy, gdyż bez pomocy i zaangażowania
tych osób nasza praca nie miałaby szansy powstać.

Agnieszka i Ania
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AUTORSKI PODZIAŁ PRACY

Niniejsza praca magisterska powstała dzięki ścisłej współpracy pary autorskiej:
Agnieszki

Skonecznej

i

Anny

Siewczyk,

studentek

Wydziału

Zarządzania

Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Międzynarodowe, jako efekt
wielomiesięcznych

badań

organizacji

hierarchicznej,

prowadzonych

w

kilku

jednostkach Policji.
Wstęp opisujący tło, cel badań, problem badawczy, schemat budowy pracy
oraz wszystkie metody prowadzenia badań z zachowaniem chronologii czasowej,
przygotowała Agnieszka Skoneczna, natomiast treść teoretycznej części pracy została
napisana wspólnie, na podstawie wspólnych przemyśleń, z przewagą udziału
autorskiego Anny Siewczyk.
W części empirycznej zamieszczone zostały wyłącznie najciekawsze, w opinii
autorek, fragmenty treści spisywanych w czasie badań wywiadów i obserwacji.
Z uwagi na fakt, iż wzmiankowane badania prowadzone były przy ścisłej współpracy
Agnieszki Skonecznej i Anny Siewczyk, brak jest możliwości dokładnego wskazania,
która z autorek stworzyła konkretne podrozdziały, za wyjątkiem czterech z nich,
oznaczonych numerami: 3.1.1., 3.1.5.2., 3.3.2., 3.3.5., których autorką jest
Agnieszka Skoneczna. We wstępnej fazie badań terenowych, początkowe wizyty
w kilku podwarszawskich jednostkach Policji, odbywane były z jednoczesnym
udziałem obydwu autorek, natomiast kolejnych wyjazdów, organizowanych w celu
dalszego prowadzenia badań, zarówno na terenie Warszawy, jak i pod Warszawą,
z uwagi na zaawansowaną ciążę, a potem poród odbyty przez Annę Siewczyk –
z racji zaistniałej konieczności, dokonywała już samodzielnie Agnieszka Skoneczna.
Wywiady i obserwacje prowadzone były zatem w czasie całego cyklu badań,
w większości jednocześnie przez obie autorki. Rozmówcy wypowiadali się zazwyczaj
indywidualnie, czasami jednak w spotkaniach uczestniczyło więcej, niż jedna osoba
i wywiady

przybierały

wówczas

formę

wypowiedzi

kilku

osób.

Transkrypcji początkowo dokonywała Anna Siewczyk, natomiast później już wyłącznie
Agnieszka Skoneczna. Kategoryzacją wszystkich spisanych treści wywiadów i notatek,
zawierających zaobserwowane spostrzeżenia, zajmowała się Anna Siewczyk.
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Rozdział pt.: „Materiał empiryczny w konfrontacji z teorią”, obejmujący wątki
dyskusyjne zawarte w części empirycznej, połączone z treściami w ujęciu
teoretycznym, powstały w rezultacie analitycznych rozważań i konsultacji obydwu
autorek, prowadzonych na bieżąco i poddawanych ciągłej weryfikacji, podczas całego
procesu tworzenia pracy.
Treść konkluzji została napisana przez Agnieszkę Skoneczną, na podstawie
powiązania ze sobą następujących elementów: teorii zaczerpniętej z naukowych
publikacji, skonfrontowanej z własną wiedzą (zdobytą wspólnie w analizowanym przez
obydwie

autorki

terenie

badawczym),

osobistych

interpretacji

obserwowanej

rzeczywistości, a także własnych spostrzeżeń i wniosków, dochodzących do głosu
na skutek prezentowanych przez siebie poglądów, jak i odwoływania się do prywatnych
przekonań i własnej intuicji.
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1. WSTĘP
1.1. TŁO

Wyobrażenia polskiego społeczeństwa na temat pracy w Policji1 raczej częściej
skłaniają się w kierunku jej zalet, niż wad, skoro według ogólnie dostępnych statystyk,
rokrocznie setki kandydatów na policjantów deklarują swoją gotowość wstąpienia
w policyjne szeregi. Roztaczane przed potencjalnymi policjantami wizje uzyskania:
stałej, ciekawej, etatowej pracy, zarobków utrzymujących się na akceptowalnym, jak na
polskie realia poziomie, mieszkań służbowych, możliwości kształtowania rozwoju
osobistego i kariery zawodowej, awansów, pełnopłatnych zwolnień lekarskich
i w końcu możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę po przepracowaniu zaledwie
piętnastu lat – to dla wielu z nich nie tylko sposób na urzeczywistnienie się
ich wczesno-dziecięcych marzeń o spełnieniu się w tym zawodzie, ale też idealny
pomysł na życie w poczuciu stabilizacji, w obliczu tak niestabilnej sytuacji, jaka panuje
w obecnych czasach na polskim rynku pracy.
Ta, jakże sielankowa i przyznać należy, powierzchownie traktująca temat
realiów życia policyjnego w Polsce charakterystyka, była najbliższa już od wczesnych,
szkolnych lat również i naszym wyobrażeniom. Choć w dzieciństwie wychowywałyśmy
się w zupełnie innych, znacznie oddalonych od siebie miejscowościach, to obie wciąż
dobrze pamiętamy te fascynujące opowieści policjantów na temat pracy w tym
zawodzie, snute podczas spotkań realizowanych okresowo w ramach programu
nauczania – na terenie przedszkoli i szkół, do których uczęszczałyśmy. Kształtował się
w ten sposób w naszych umysłach wizerunek osoby policjanta, budzący pełen szacunek
i szczery podziw dla jego trudnej, szalenie niebezpiecznej i tak potrzebnej naszym
zdaniem pracy. Odwaga i oddanie tych ludzi w służbie społeczeństwu podnosiły według
nas rangę i prestiż zawodu policjanta na tle innych zawodów, a wizja wykonywania
ciekawej profesji i kuszące warunki oferowane kandydatom do pracy w Policji,
stanowiły w naszej ocenie skuteczną zachętę dla osób poszukujących zatrudnienia.

1

Celem oddania należnego badanej organizacji szacunku, wyraz Policja pisany jest w całej pracy wielką
literą. Wyjątek stanowią treści, w których przytoczone zostały konkretne cytaty, pochodzące z innych
źródeł.
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Intensywne

przemiany

społeczno-polityczne

zachodzące

w

Polsce,

jak i konieczność dokonania wyboru własnej ścieżki kariery zawodowej, przed którą
każda z nas na pewnym etapie swojego życia stanęła, skłoniły nas w którymś momencie
do przemyśleń nad rzeczywistym obrazem polskiej Policji. Zastanawiałyśmy się
niejednokrotnie, czy nasze wyobrażenia o tej organizacji są prawdziwe? Kusiło nas,
by odkryć prawdę, obalając tym samym wszystkie mity krążące latami wokół tej
zbrojnej formacji. Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
i proces tworzenia naszej pracy magisterskiej stworzyły nam doskonałą okazję
do podjęcia

próby

udzielenia

odpowiedzi

na

nurtujące

nas

pytania.

Wkroczenie w wewnętrzny świat kilku jednostek Policji z terenu Warszawy i jej
bliskich okolic przybliżyło nas w naszej opinii do zrozumienia rzeczywistych
mechanizmów funkcjonujących w tej potężnej organizacji hierarchicznej.

1.2. CEL BADAŃ I PROBLEM BADAWCZY

Treść pracy opiera się na rozważaniach, których przedmiot stanowi
analiza kultury organizacji hierarchicznej, na przykładzie polskiej Policji.
Celem przeprowadzonych przez nas badań terenowych było ujawnienie
prawdziwego wizerunku organizacji, a osiągnięcie tego założenia możliwe było naszym
zdaniem poprzez skonfrontowanie ze sobą stereotypów już od lat istniejących,
ze stanem rzeczywistym panującym w badanej strukturze. W porównaniu istotne było
dla nas to, czy stereotypowa wizja: wewnętrznego porządku organizacyjnego, układu
ról i pozycji społecznych, charakterystycznych wartości i norm organizacyjnych,
a także wszelkich zachodzących w organizacji zjawisk i procesów, pokrywa się
z zaobserwowanym przez nas stanem faktycznym. Ciekawiło nas, jak pierwotne
założenia uzasadniające sens powołania do życia tejże formacji, utrzymują swoją dawną
zasadność w starciu z biurokracją policyjnego systemu obecnej rzeczywistości.
Zastanawiałyśmy się też nad tym, jakie piętno odbiła na tej stosunkowo przestarzałej
strukturze współczesność. Czy przez lata struktura ta ewoluowała? Jeśli tak, to jakie
były kierunki jej ewolucji i jak udało się jej przetrwać, mimo upływu lat
i zachodzących przemian społeczno-politycznych, w stanie właściwie niezmienionym?
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Próbowałyśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, co składa się na fenomen siły kultury
organizacji,

stanowiącej

właściwie

swoistą

mieszankę

cech

wielu

kultur

organizacyjnych, z dominującą wśród nich kulturą, którą charakteryzujemy w tej pracy
jako kulturę hierarchii.
Problem badawczy poruszony w naszej pracy dotyczy tematyki związanej
z relacjami panującymi wewnątrz badanych jednostek Policji oraz pomiędzy nimi,
na tle wzajemnych interakcji z otoczeniem organizacji. Tematyka ta obejmuje
w szerszym ujęciu kilka ważnych kwestii, które przekładają się na nasze pytania
badawcze, a mianowicie: po pierwsze – to, co stanowi przyczynę stałego wzrostu
poziomu niezadowolenia z pracy wśród policjantów oraz wciąż rosnącego z ich strony
braku chęci do identyfikowania się z „ułomną” i źle funkcjonującą ich zdaniem
strukturą Policji, w jej obecnym kształcie; po drugie – to, jak wspomniany stan rzeczy
może wpływać na samą organizację i jej otoczenie oraz po trzecie – to, jak świat
zewnętrzny reaguje na powstałe zjawiska, ale też jaki wpływ on sam wywiera na ich
pogłębianie się wewnątrz organizacji. Jaka jest wobec powyższego orientacja kulturowa
organizacji? Czy długofalowe, narastające niezadowolenie obserwowane w tym
środowisku stanowi element zagrożenia dla stabilności organizacji?
Problem badawczy przyjęty w tej pracy obejmuje charakterystykę badanej jednostki
Policji z kulturowego punktu widzenia, a konkretnie relację między jej wewnętrzną
dynamiką

oraz

rodzajem

więzi,

jakie

utrzymuje

z

otoczeniem,

a

ogólną

konceptualizacją funkcjonowania z punktu widzenia wyżej wymienionych relacji
społecznych. W naszej analizie oprzemy się na modelach Mary Jo Hatch (1997/2002),
obrazujących wybrane aspekty funkcjonowania organizacji w ujęciu dynamiki
kulturowej.
Postanowiłyśmy, że odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziemy w trakcie
naszych badań w terenie, w drodze przeprowadzanej analizy kultury organizacji
hierarchicznej, jaką bez wątpienia jest Policja.
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1.3. SCHEMAT BUDOWY PRACY

Niniejsza praca zawiera w swojej budowie cztery główne bloki tematyczne:
wstęp, część teoretyczną, część empiryczną oraz porównanie materiału empirycznego
z teorią, przechodzące w końcowe konkluzje. Wstęp wprowadza czytelnika w tło
prowadzonych badań, nakreśla przed nim problem badawczy i zapoznaje bardzo
obszernie ze wszystkimi metodami badawczymi, jakimi para autorska posługiwała się
od chwili rozpoczęcia, aż do momentu zakończenia działań badawczych w terenie.
Następująca po wstępie część teoretyczna, a dalej po niej część empiryczna, tworzą
nierozerwalny obraz ogólnej wiedzy teoretycznej o organizacjach, osadzonej
ostatecznie w organizacyjnej rzeczywistości badanego przez autorki środowiska.
W ostatniej części obejmującej konkluzje, jedna z autorek zawarła swoje uwagi,
przemyślenia i końcowe wnioski podsumowujące.
Na treść pracy składa się zapis badań kulturowych, których cel stanowiło
zrozumienie mechanizmu, w jaki sposób ludzie przyczyniają się do tworzenia swojej
codziennej rzeczywistości organizacyjnej (Kostera, 1998), a zatem kształt całości oparty
jest na formie etnografii organizacji.

1.4. OPIS METOD BADAWCZYCH – OPOWIEŚĆ W DUCHU
EMPIRYCZNYM

Pomysł z przeprowadzeniem badań w organizacji, jaką jest Policja zrodził się
w naszych głowach już na samym początku pierwszego semestru Magisterskich
Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
które rozpoczęłyśmy obie równocześnie jeszcze w październiku 2008

roku.

Realizowałyśmy wówczas w trzyosobowej grupie studentek, wspólnie z naszą
koleżanką Agatą Dobrołowicz, projekt zaliczeniowy z przedmiotu „Etnografia
organizacji

i

komunikacja

międzykulturowa”

prowadzony

przez

Profesor

Monikę Kosterę, polegający na zbadaniu dowolnie wybranej przez nas organizacji,
opisaniu w raporcie końcowym wyników swoich wielogodzinnych badań terenowych,
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zaprezentowaniu ich na zajęciach w formie prezentacji multimedialnej, połączonej
z krótkim wykładem dla obecnych studentów, a następnie na ostatecznym przekazaniu
raportu do oceny wykładowcy, celem uzyskania wymaganego zaliczenia semestralnego.
Założenia wzmiankowanego projektu opierały się na zbieraniu informacji o organizacji
i pracujących w niej ludziach, przeprowadzaniu wywiadów z użyciem dyktafonu
lub bez jego pomocy, prowadzeniu obserwacji bezpośrednich i sporządzaniu z nich
notatek, wykonywaniu zdjęć terenu badawczego i osób udzielających wywiadów,
a także na

gromadzeniu

udostępnianych

przez

daną organizację

materiałów

informacyjnych, np.: folderów, broszur, tabliczek, naklejek, etc. Początkowo praca
nad realizacją tego przedsięwzięcia wydawała nam się być zadaniem niesłychanie
trudnym, jednak w miarę upływu wyznaczonego czasu, badania zaczynały nas
pochłaniać bez reszty, stając się powoli i niepostrzeżenie naszą prawdziwą pasją.
W końcowym efekcie projekt udało nam się zaliczyć z oceną celującą, a przy tym
Pani Profesor Kostera zasugerowała nam, że zebrany w terenie materiał mogłybyśmy
częściowo wykorzystać we wspólnie pisanej pracy magisterskiej, co okazało się być
rzeczywiście wspaniałym pomysłem. Z racji faktu, iż regulamin Uniwersytetu jasno
precyzuje wymogi formalne w kwestiach pisania prac magisterskich, w tym momencie
nasza koleżanka odstąpiła na naszą rzecz w formie pisemnej od należnej jej części praw
autorskich i dalsze kilkunastomiesięczne badania prowadziłyśmy już wyłącznie
w składzie dwuosobowym.
Zanim jeszcze przystąpiłyśmy do projektu zaliczeniowego z „Etnografii
organizacji i komunikacji międzykulturowej”, nigdy wcześniej nie miałyśmy żadnego
osobistego kontaktu z Policją, zatem nasza wiedza w tym zakresie opierała się
wyłącznie na własnych wyobrażeniach, bądź bazowała na tym, co usłyszałyśmy
od „ludzi” lub z mediów, albo też, co znałyśmy z opowieści naszych bliższych
i dalszych znajomych. Udział w projekcie zaliczeniowym wymagał od nas co prawda
wyboru dowolnej organizacji, jednak Policja od samego początku stanowiła dla nas
obszar, którego zbadanie wydawało się być najbardziej interesującym, a przy tym
wzbudzającym szersze zainteresowanie przedsięwzięciem. Wybór jednostki Policji,
w której zdecydowałyśmy się rozpocząć nasze badania, nie był przypadkowy.
Okazja do poznania specyfiki pracy w Policji była kusząca, jednakże z uwagi
na hermetyczność tejże organizacji, realizacja naszego zamierzenia z założenia
nie wydawała się być prosta. Pomógł nam w tym przyjaciel jednej z nas, policjant
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aspirant sztabowy Adam Adamski [AA]2 pracujący w Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej
[KPP] w Grzęzidołach, który zresztą od chwili zrodzenia się całego przedsięwzięcia,
aż do zakończenia jego realizacji, dobrowolnie i z wielkim zaangażowaniem, spełniał
niepisaną funkcję naszego opiekuna. To właśnie on zasugerował, że wprowadzi nas
w świat jednostki tak dobrze sobie znanej.
Dotarcie do wnętrza „firmy”, o której działalności krąży tak wiele niespójnych
opinii społecznych i osobiste sprawdzenie stanu faktycznego, na podstawie
przeprowadzonych przez nas wywiadów i własnych obserwacji, rozwiało wiele
niejasności i dało nam obraz pracy Policji, z jakim dotąd się nie zetknęłyśmy.
Pierwszy kontakt

i

pierwsze

wrażenie

w

relacjach

międzyludzkich

są w każdym przypadku bardzo istotne, ponieważ ich konsekwencją jest dalsze
pozytywne lub negatywne wzajemne nastawienie obydwu stron. Zdawałyśmy sobie
z tego doskonale sprawę, więc na zorganizowane przez [AA] w pierwszych dniach
listopada 2008 r., pilotażowe spotkanie z Zastępcą Komendanta Powiatowego3 [KPP]
w Grzęzidołach, który miał poznać szczegóły projektu i ostatecznie zdecydować
o wpuszczeniu nas na teren [KPP] celem prowadzenia badań – jedna z nas udała się
zaopatrzona w list polecający z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Rzeczywiście renoma Uniwersytetu zrobiła swoje, ponieważ Zastępca Komendanta
nadkomisarz Radosław Selgowski [RS] odniósł się do naszego zadania z wielką
aprobatą. Decydująca o realizacji naszych planów badawczych rozmowa przebiegała
w jego zacisznym, przestronnym, dobrze nasłonecznionym i nowocześnie urządzonym
gabinecie. Przestrzeń dopiero co wyremontowanego pomieszczenia wypełniały stojące
w nim niemal centralnie nowoczesne meble: duże biurko, stół konferencyjny z kilkoma
2

Celem zachowania anonimowości organizacji i osób udzielających wywiadów, zmieniono wszelkie
dane personalne i nazwy własne, identyfikujące organizację w sposób jednoznaczny. Prawdziwe imiona
i nazwiska zastąpiono fikcyjnymi lub pochodzącymi od nich inicjałami pisanymi dla odróżnienia
w nawiasie kwadratowym, np. [AA] (przy dwóch identycznych inicjałach różnych osób, jedne z nich
oznaczano z użyciem dodatkowej małej litery, np. [SSa]), nazwy miejscowości podwarszawskich
zmieniono także na fikcyjne, a do nazw jednostek organizacyjnych, przyporządkowano skróty zapisane
w nawiasach w następujący sposób: [KPP] dla podwarszawskiej Komendy Powiatowej Policji, [KP-1]
i [KP-2] dla dwóch podwarszawskich Komisariatów Policji, [KRP-x] i [KRP-y] dla dwóch Komend
Rejonowych Policji z Warszawy oraz [KRP-b], [KRP-r], [KRP-u], [KRP-z] dla pozostałych Komend
Rejonowych Policji, o których rozmówcy wypowiadali się w czasie udzielanych wywiadów.
Zachowane zostały prawdziwe stopnie policyjne w celu podkreślenia faktu, iż obiektem badań była
organizacja hierarchiczna.
3
Nazwy stanowisk przypisane do konkretnych osób, a także pełne nazwy sekcji, czy wydziałów –
napisane zostały w treści pracy z wielkiej litery, natomiast stanowiska oraz komendy, komisariaty Policji,
sekcje i wydziały, których nazw używano w tekście w sposób ogólny – z małych liter.
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wyściełanymi, równo ustawionymi krzesłami oraz komoda, spełniająca funkcję
reprezentacyjnego barku, ustawiona przy ścianie, po lewej stronie pokoju.
Na biurku [RS] panował nieskazitelny ład. Tuż obok stał dodatkowy, mały stolik
z ustawioną na nim drukarką laserową. W dużych, krystalicznie czystych oknach
w białych, plastikowych ramach, zawieszone były jasne rolety, a na idealnie gładkich
ścianach,

odmalowanych w delikatnie brzoskwiniowej tonacji

kolorystycznej

nie wisiało nic, poza godłem państwowym i plakatowym kalendarzem ściennym.
W pokoju pachniało jeszcze świeżą farbą, a z korytarza, którym niedawno
aspirant [AA] prowadził do nadkomisarza [RS], dobiegały hałaśliwe odgłosy z wciąż
jeszcze remontowanych, pozostałych pomieszczeń komendy. [RS] zaproponował kawę
i po uzyskaniu akceptacji ze strony swojego gościa, zlecił [AA] – nie znoszącym
sprzeciwu głosem – przygotowanie dwóch filiżanek gorącego napoju. Rozmowa
tocząca się w duchu konieczności ustalenia większości szczegółów organizacyjnych
trwała około godziny, ale ostatecznie „tajemna brama” do [KPP] w Grzęzidołach
została

nam

szeroko

otwarta.

Nadkomisarz

przedstawił

pokrótce

strukturę

organizacyjną swojej jednostki, po czym odesłał do bardziej szczegółowych informacji,
znajdujących się na stronie internetowej [KPP]. Zaproponował, byśmy przeanalizowały
dokładnie zamieszczone tam dane i na tej podstawie wskazały mu później ściśle
określony, preferowany przez nas teren badań. Nie ukrywał, iż wyraża zgodę na tego
rodzaju działania, ale pod warunkiem, że badania nie potrwają długo i nie zaburzą przy
tym dotychczasowego rytmu pracy komendy. Zobowiązał się też wskazać
oddelegowanych przez siebie do udzielenia wywiadów policjantów, którzy mieli
odpowiedzieć na nasze pytania, a aspiranta [AA] obarczył osobistą odpowiedzialnością
za nadzór i powodzenie całego badawczego przedsięwzięcia.
W krótkim czasie od tego spotkania, bo już 19 listopada 2008 roku,
rozpoczęłyśmy nasze pierwsze badania w [KPP] w Grzęzidołach. To my same
zdecydowałyśmy z kim, gdzie i w jakiej kolejności będziemy dokonywały wywiadów,
[AA] umawiał nas z konkretnymi osobami, a nadkomisarz [RS] dawał na to
każdorazowo swoje formalne przyzwolenie. Pozwolił nam co prawda prowadzać
badania, ale dał przy tym jednocześnie delikatnie do zrozumienia, że ilość naszych
wizyt w [KPP] powinna być raczej maksymalnie ograniczona.
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Badania w dniu 19 listopada 2008 roku rozpoczęłyśmy od wywiadu właśnie
z nadkomisarzem Radosławem Selgowskim [RS] – Zastępcą Komendanta [KPP]
w Grzęzidołach. Nasz pierwotny plan zakładał rozmowę z samym Komendantem
Powiatowym [KPP], ale z uwagi na to, że był on nieustannie bardzo zajęty,
nie dostałyśmy na ten wywiad przyzwolenia i zastąpił go – na skutek odgórnego
polecenia – jego Zastępca, nadkomisarz [RS]. Uznałyśmy, że rozpoczęcie naszych
wywiadów od rozmowy z jedną z osób stojących najwyżej w hierarchii badanej
organizacji będzie najodpowiedniejszym sposobem wkupienia się w łaski decydentów
tej jednostki, a dodatkowo pozwoli
Powiatowego

i

jego

drugiego

zaznajomić „pocztą pantoflową” Komendanta
Zastępcę

z

trybem

naszego

postępowania,

co w konsekwencji zwiększy nasze szanse na przełamie niechęci do ujawniania,
jak dotąd nieujawnianych faktów. Tym razem poszłyśmy już na to spotkanie we dwie.
Wcześniej ustaliłyśmy z aspirantem sztabowym Adamem Adamskim [AA], że jak już
będziemy na miejscu w budynku [KPP], on zejdzie po nas na dół, a następnie osobiście
zaprowadzi do gabinetu Zastępcy Komendanta [RS]. Po przybyciu, już od wejścia
przywitał nas miłym uśmiechem przystojny, dobrze zbudowany oficer dyżurny,
który następnie w krótki i rzeczowy sposób wypytał przybyszów o cel wizyty.
Po telefonicznym

zaanonsowaniu

nas

nadkomisarzowi

[RS],

jak

również

powiadomieniu naszego opiekuna Adama [AA] o naszej obecności, wkrótce dotarłyśmy
na spotkanie z Zastępcą Komendanta [RS]. W drodze do jego gabinetu miałyśmy okazję
dokładniej przyjrzeć się, jak wygląda wnętrze tajemniczego budynku [KPP]
w Grzęzidołach.

Było

bardzo

czyste

i

nowocześnie

zagospodarowane,

w przeciwieństwie do innych jednostek Policji, w których, jak się potem okazało,
w kolejnych miesiącach naszych badań terenowych miałyśmy jeszcze okazję gościć.
Już

na

samym

wstępie

działań

badawczych

założyłyśmy

sobie

przeprowadzenie wywiadów z jak największą ilością policjantów, pracujących w wielu
różnych sekcjach i wydziałach [KPP] w Grzęzidołach. Założenie to miało na celu
dotarcie do osób, które z racji różnorodności posiadanych doświadczeń, dostarczą nam
wielopłaszczyznowego spojrzenia na realia życia policyjnego. Podpowiadała nam
tę formę zachowań treść zasady nasycenia materiału empirycznego, stanowiącej
element charakteryzujący teorię ugruntowaną (Konecki, 2000). Chciałyśmy sprawdzić,
czy obraz Policji znany nam z naszych dotychczasowych wyobrażeń, odbiega w jakimś
mniejszym lub większym stopniu od rzeczywistości, czy też nie. Zastanawiały nas
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między innymi kwestie: jakimi ludźmi są policjanci, jak zachowują się na co dzień
w pracy, co mogą powiedzieć sami o sobie, jak wyglądają ich wzajemne relacje, w jaki
sposób radzą sobie w tej organizacji kobiety, jak odnoszą się do policjantów członkowie
ich rodzin i znajomi, jaka jest ścieżka kariery policyjnej i wiele innych. W odnalezieniu
poszukiwanych przez nas odpowiedzi pomóc mogła jedynie analiza kultury
organizacyjnej, dokonana na podstawie badań wykonywanych w środowisku
policyjnym. Naszym celem stało się stworzenie na bazie zebranego materiału,
obrazu Policji, który polskie społeczeństwo będzie miało możliwość odnieść do własnej
wiedzy na temat tejże organizacji.
Samo nasze pojawienie się w [KPP] w Grzęzidołach, a później także seria
pierwszych wywiadów udzielonych nam jeszcze w początkowej fazie całego
przedsięwzięcia, to wszystko spowodowało, że stałyśmy się popularne wśród
policjantów odwiedzanej jednostki i traktowano nas z sympatią. Nasi rozmówcy byli
życzliwie nastawieni, zarówno do nas, jak i do naszej terenowej pracy, starając się tym
samym w maksymalnym stopniu ułatwić nam wykonanie badań.
W

czasie

kolejnych

miesięcy

prowadziłyśmy

badania,

w

formie

antropologicznych wywiadów, łączonych jednocześnie z obserwacjami bezpośrednimi,
o czym mówi zasada triangulacji, dopuszczająca wykorzystywanie różnorodnych
technik, w celu rozwiązania problemu badawczego. Stosowanie triangulacji miało więc
przybliżyć nas w większym stopniu do ukazania prawdy o środowisku policyjnym,
które badałyśmy. Dzięki wsparciu naszego przewodnika – policjanta Adama [AA],
udało nam się przeprowadzić wiele spotkań z ludźmi z kilku jednostek Policji,
zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Wynikiem tych spotkań
i rozmów odbytych w tamtym czasie, było zebranie dużej ilości materiału badawczego,
wykorzystanego następnie w niniejszej pracy. Podążając za zasadą nasycenia
empirycznego i dążąc do jego osiągnięcia, przebadałyśmy szeroki krąg policjantów,
pełniących rolę „rządzących” i „rządzonych”, a więc ludzi na stanowiskach
przełożonych, jak również ich podwładnych. Listę rozmówców oraz dane, dotyczące
liczby udzielonych wywiadów, a także łącznego czasu ich trwania, przedstawia
zamieszczona poniżej tabela.
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Tabela 1. Lista rozmówców oraz dane dotyczące udzielonych wywiadów

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ilość
wywiadów

Osoba udzielająca wywiadu
nadkomisarz Radosław Selgowski
Zastępca Komendanta
[KPP] w Grzęzidołach
nadkomisarz Robert Księżyc
Naczelnik Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej
[KPP] w Grzęzidołach
nadkomisarz Michał Sylwecki
Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego
[KPP] w Grzęzidołach
aspirant sztabowy Wiktor Jarzębski
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
[KPP] w Grzęzidołach
aspirant Stanisław Skok
Dyżurny z Dyżurki
[KPP] w Grzęzidołach
sierżant sztabowy Rafał Waleczny
Sekcja Ruchu Drogowego
[KPP] w Grzęzidołach
sierżant Marek Trop Detektyw
Referat Operacyjno-Rozpoznawczy
[KPP] w Grzęzidołach
sierżant Jan Właz
Technik Kryminalistyki
[KPP] w Grzęzidołach
podkomisarz Jerzy Król
Komendant
[KP-1] w Miłkowie
sierżant Maciej Walka
z patrolu policyjnego
[KP-1] w Miłkowie
posterunkowa Aneta Gnat
z patrolu policyjnego
[KP-1] w Miłkowie
sierżant Karolina Wicher
Sekcja Kryminalna
[KP-1] w Miłkowie
aspirant sztabowy Adam Adamski
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
[KRP-x] w Warszawie
młodszy inspektor Szymon Sowa
Komendant
[KRP-x] w Warszawie
inspektor Mikołaj Maruda
Komendant
[KRP-y] w Warszawie

Źródło: opracowanie własne
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Łączny czas
trwania

[RS]

2

6 h 55 min.

[RK]

1

2h

[MS]

1

2 h 30 min.

[WJ]

1

1 h 15 min.

[SS]

1

45 min.

[RW]

1

2h

[MT]

1

1 h 30 min.

[JW]

1

45 min.

[JK]

1

3h

[MW]

1

1 h 30 min.

[AG]

1

1 h 30 min.

[KW]

1

30 min.

[AA]

3

4 h 50 min.

[SSa]

2

4 h 30 min.

[MM]

1

2 h 40 min.

Łącznie:
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36 h 10 min.

Wśród osób zatrudnionych w komendach i komisariatach Policji, które
miałyśmy przyjemność odwiedzić, rozróżniłyśmy grupę policjantów i grupę
pracowników cywilnych, stanowiącą dla tych pierwszych swego rodzaju „grupę
wsparcia”. Z uwagi na fakt, że od samego początku interesowała nas rzeczywistość
w jakiej egzystowali funkcjonariusze Policji, naszą uwagę skupiłyśmy w głównej
mierze na zagadnieniach, dotyczących policjantów.
Ciekawe badania, jakie prowadziłyśmy, ciekawe struktury, które stopniowo
coraz lepiej poznawałyśmy i ludzie, którzy w miarę upływu czasu stawali się dla nas
coraz bardziej wyjątkowi – to wszystko wzbudzało w nas niejednokrotnie chęć
zatrudnienia się w Policji. Z uwagi na jednoznaczność kanonów, związanych
z poprawnością metodologiczną w etnografii, które pomysł zatrudniania się badaczy
w badanej przez nich organizacji uznają za sprzeczny z zasadami, odstąpiłyśmy
od niego, ale tak niezupełnie do końca. Jedna z nas pokusiła się sprawdzić „na własnej
skórze”, jak w rzeczywistości przebiega proces naboru policjantów do służby i zgłosiła
w tym celu swoją kandydaturę. Chcąc zachować pełną zgodność z zasadami
etnograficznej

metodologii,

stosowałyśmy

podczas

tej

niejawnej

obserwacji

uczestniczącej systematyzujące techniki opisu i byłyśmy bardzo zdyscyplinowane
w sposobie prowadzenia badań. Metody te były więc bliskie jakościowemu doradztwu
badawczemu (Whyte, 1991, cytowany w: Turski, 2006), a dzięki temu, zdobyte tym
sposobem materiały i doświadczenia mogły znacznie wzbogacić treść ostatecznych
wniosków zawartych w konkluzjach naszej pracy magisterskiej.
Przeprowadzane przez nas w czasie całego okresu badań wywiady, przebiegały
w formie wywiadów otwartych, czyli odbywały się w postaci nieustrukturalizowanej
i niestandaryzowanej. Z uwagi na ograniczenia, które musiałyśmy niejednokrotnie
pokonywać, tj. czas, czy choćby odległość, dzielącą nas od jednostek Policji, w których
w danym momencie miałyśmy umówione spotkanie, starałyśmy się być na każdy taki
zaplanowany wywiad maksymalnie dobrze przygotowane, a w związku z tym, zdarzało
się, że udawałyśmy się na rozmowę z opracowanym wcześniej zestawem tematów,
które chciałybyśmy w trakcie spotkania poruszyć. Ten ramowy plan działań, zagadnień,
a czasem pytań, spisany w formie pomocniczej listy, nawet w najmniejszym stopniu
nigdy nie ograniczał swobody wypowiedzi naszych rozmówców, ponieważ treści
prowadzonych potem rozmów, toczyły się w sposób luźny i zupełnie niezależny
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od przygotowanego uprzednio schematu. Taka forma przeprowadzania badań
w znaczny sposób ułatwiała nam pracę, a przy tym oszczędzała czas naszych
rozmówców, dając dodatkowo dowód naszego profesjonalizmu. Zdobywałyśmy w ten
sposób sympatię i wiarygodność w środowisku policjantów, a to z kolei wzmacniało
okazywane nam zaufanie i w konsekwencji owocowało wyraźniejszą chęcią polecania
nas kolejnym potencjalnym rozmówcom, bądź wręcz wskazywania nam konkretnych
osób, z którymi można by było podjąć jakąś pouczającą rozmowę. O zjawisku tym
mówi jedna z antropologicznych zasad, definiująca tego rodzaju proces, jako podążanie
za empiryczną rzeczywistością badanego terenu. Zagadnienia ułożone przez nas w spis
orientacyjnych pytań, poruszały różnorodne kwestie z zakresu, m.in.: codzienności
w pracy, zachowań społecznych i relacji międzyludzkich (zarówno wewnątrz,
jak i w bliskim otoczeniu organizacji), motywacji, czy też kariery zawodowej.
W większości przypadków naszą listę wykorzystywałyśmy w bardzo niewielkim
stopniu, a najczęściej wcale, ponieważ osoby udzielające nam wywiadów miały
naprawdę wiele do powiedzenia i chętnie się wypowiadały. To właśnie nasi rozmówcy,
w sposób swobodny i całkowicie wolny od jakichkolwiek sugestii z naszej strony,
decydowali o ostatecznym kształcie treści prowadzonych wspólnie rozmów, stając się
tym samym odpowiedzialnymi za ich przebieg w konkretnie określonym kierunku.
Z punktu

widzenia

poprawności

metodologicznej,

kierunkowanie

wywiadów

antropologicznych tym właśnie sposobem stanowi formę w pełni prawidłową.
Wszelkie rozmowy, przeprowadzone w trakcie wywiadów udzielanych nam
w toku badań, odbywały się głównie na terenie kilku jednostek Policji, które w tym
czasie miałyśmy okazję odwiedzić. Wyjątek stanowią dwie sytuacje, kiedy to
rozmówcy spotkali się z nami w wybranych przez siebie miejscach, tj. w restauracji
i w domu. Konkrety, dotyczące umawianych spotkań, ustalał w naszym imieniu
nasz przewodnik – aspirant sztabowy Adam Adamski [AA] i z reguły planowaliśmy je
wspólnie ze sporym wyprzedzeniem czasowym, obejmującym niekiedy kilka, a czasami
nawet kilkanaście dni. Początkowo nasi potencjalni rozmówcy wahali się w kwestii
wyrażenia swojej zgody na wywiady, a ci którzy się na to godzili, zachowywali
w wypowiedziach daleko idący dystans i powściągliwość. W miarę upływu czasu
policjanci nabierali jednak do nas stopniowo zaufania, po czym zaczynali z nami
rozmawiać już w sposób coraz bardziej otwarty i szczery. Polecali nas potem nawet
kolejnym osobom z policyjnego środowiska, albo wręcz podpowiadali nam, do kogo
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powinnyśmy się udać na rozmowę, przez co umawianie się na wywiady, a tym samym
poszerzanie grupy rozmówców stawało się dla nas dużo łatwiejsze. W trakcie
prowadzenia badań spotykałyśmy także policjantów, którzy wstępnie akceptowali
składane im propozycje udzielenia wywiadu, a następnie wykręcając się zbyt dużą
ilością

obowiązków,

przez

długi

czas

skutecznie

tych

spotkań

unikali.

Wymienione powyżej metody pozyskiwania ludzi chętnych do przeprowadzenia z nimi
rozmowy, stanowią dość istotne elementy charakteryzujące etnografię, o czym
wspominają zresztą w większości swoich książek znani etnografowie.
Nasze wywiady nagrywałyśmy każdorazowo na dyktafon, zarówno na taki
z mini-kasetami, jak i na dyktafon cyfrowy, dzięki czemu miałyśmy możliwość
późniejszego, dokładnego odzwierciedlenia rzeczywistych wypowiedzi naszych
rozmówców w transkrypcjach, z zachowaniem niepowtarzalnego języka terenu.
Zdarzało się, że w trakcie nagrywania kończyła nam się taśma, albo rozładowywały się
baterie, wówczas wymieniałyśmy je w czasie trwania rozmowy, jeśli natomiast
nie dysponowałyśmy akurat w danej chwili zapasowymi, sporządzałyśmy w tych
momentach

odręczne

notatki,

a

osoby

udzielające

wywiadu,

z

ogromną

wyrozumiałością powtarzały wypowiedziane już raz kwestie. Spotkania z rozmówcami
odbywały się zawsze po ich uprzednim zaplanowaniu, jednak wielokrotnie naszą pracę
utrudniały nam takie czynniki zewnętrzne, jak: niezapowiedziani goście, pracujące w tle
radiostacje i krótkofalówki, dzwoniące niespodziewanie telefony, dochodzące
z zewnątrz hałasy etc. Nie zauważyłyśmy, by wywierało to jakiś specjalny wpływ
na przebieg wywiadów, czy na zachowanie rozmówców. Odnosiłyśmy wrażenie,
że chcieli powiedzieć jak najwięcej, a mówiąc, niejednokrotnie oczyszczali się
ze „złogów” tego wszystkiego, co być może im latami ciążyło, albo co zamierzali
z siebie definitywnie „wyrzucić”. Czasami wydawało się nam, że rozmowa z jakąś
osobą będzie krótka i zajmie najwyżej 30 minut, a potem okazywało się, że trwała kilka
godzin i pewnie mogłaby trwać jeszcze dłużej, gdyby nie naglące policjantów
obowiązki, czy też nadchodzący koniec odbywanej danego dnia policyjnej służby.
Prowadząc nasze badania dostrzegłyśmy, że w zależności od osobowości osób
udzielających nam wywiadów, w zależności od stopnia ich komunikatywności oraz
osobistej zdolności otwierania się przed innymi ludźmi, wypowiadali się oni w sposób
mniej lub bardziej szczegółowy i szczery. Niektórzy z nich opowiadali o wielu
sprawach ze szczegółami, ujawniali otwarcie swoje negatywne zdania w konkretnych
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kwestiach, albo bez skrępowania poruszali tematy, o których wiedziano od dawna,
a których dotąd nikt nie „wyciągał na światło dzienne”, inni natomiast woleli
zdecydowanie milczeć, mimo, iż mieli z naszej strony wyraźne zapewnienie
o zachowaniu pełnej anonimowości.
Na samym początku naszych badań, tj. tuż po rozpoczęciu całego
przedsięwzięcia, przystąpiłyśmy do długotrwałego i żmudnego procesu spisywania
treści nagranych na dyktafony wywiadów, czyli tzw. transkrypcji. Przebiegało to w ten
sposób, że odsłuchiwałyśmy kolejne nagrania i zdanie po zdaniu, przerabiałyśmy
skrupulatnie ze słowa słyszanego, w słowo pisane, wykorzystując w tym celu
komputerowy program do edycji tekstów MS Word. Zarówno nagrania z mini-kaset,
jak i pliki dźwiękowe zapisane w formacie cyfrowym, wymagały od nas wielokrotnego
przesłuchiwania,

zapamiętywania

fragmentów

wypowiedzi

i

zapisywania

w komputerze. Trudność polegała na tym, że nasi rozmówcy mówili zazwyczaj szybko,
niekiedy niewyraźnie, a czasami nawet po dwie osoby jednocześnie. Wobec tego,
z powodu oczywistych kłopotów w zrozumieniu, czy zapamiętaniu urywka takiej
rozmowy, tych naszych ciągłych powrotów do wcześniej już odtwarzanego miejsca,
a także nieustannych powtórzeń w odsłuchiwaniu tych samych części nagrań, było
niesłychanie wiele. Zdarzało się też niejednokrotnie, że taśma została przez nas
przewinięta zbyt daleko, albo niechcący, zamiast o kawałek wstecz, cofnęłyśmy
nagranie przypadkowo, aż do samego jej początku. Z transkrypcją rozmów zapisanych
w formie cyfrowej nie było zresztą dużo łatwiej. Praca wyglądała podobnie,
choć można było przenieść zawartość dźwiękową za pośrednictwem kabla USB,
z dyktafonu cyfrowego bezpośrednio do komputera i mając już całość nagrania
w jednym urządzeniu, robić dalej to samo, co w poprzednim przypadku, tylko, że już
z pozycji programu do odtwarzania dźwięków. Mimo wdrażania przez nas w życie
różnorodnych, ułatwiających transkrypcję pomysłów, proces spisywania treści
wywiadów trwał aż do jesieni 2010 roku. Wysiłek, jaki temu towarzyszył jest naszym
zdaniem niewspółmierny z tą ogromną satysfakcją, jaką odczuwamy w związku
z możliwością wzbogacenia naszej pracy realnymi wypowiedziami policjantów,
przeniesionymi wprost „żywcem” z policyjnej rzeczywistości.
Kolejną obok wywiadów metodą, jaką wykorzystywałyśmy w czasie
prowadzenia badań, były obserwacje – głównie nieuczestniczące, ale nie wyłącznie,
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jako iż w jednym, konkretnym przypadku, korzystałyśmy także z niejawnej obserwacji
uczestniczącej, o czym zresztą już wcześniej w tym rozdziale nadmieniłyśmy.
Całość materiału zdobytego przez nas w terenie badawczym poddałyśmy
następnie kategoryzacji. Dzięki temu, z czegoś, co przypominało obszerną,
„bezkształtną masę”, udało się nam wyłonić konkretnie już ponazywane kategorie.
Ich tytuły stały się w efekcie poszczególnymi elementami składowymi pierwotnej
wersji spisu treści naszej pracy magisterskiej (Konecki, 2000). Kolejny etap działań
stanowiło powiązanie utworzonych już kategorii tematycznych z konkretnymi osobami,
wypowiadającymi się w wywiadach na tematy, włączone przez nas w fazie
kategoryzacji – do odpowiedniej kategorii (grupy tematów). Tego rodzaju
przyporządkowanie pomogło nam rozpocząć proces tworzenia opisów wszystkich
powstałych kategorii, a tym samym umożliwiło powstanie poszczególnych rozdziałów
empirycznej części pracy, zawierających odpowiednio dobrane fragmenty wywiadów.

Tabela 2. Wykaz głównych działań prowadzonych w toku badań

RODZAJ CZYNNOŚCI

CZAS

Prowadzenie rozmów (w tym 8 h
w czasie trwania obserwacji uczestniczących)
Przeprowadzanie wywiadów z rozmówcami
kilku jednostek Policji z terenu Warszawy i okolic
Prowadzenie obserwacji nieuczestniczących
Prowadzenie obserwacji uczestniczących
(w ramach uczestnictwa w naborze do Policji)
Proces transkrypcji nagrań z 2 dyktafonów
(tj. z dyktafonu na mini-kasety i z cyfrowego)
Analizowanie tekstu i kategoryzacja

UCZESTNIK

26 h

Agnieszka, Ania

36 h 10 min

Agnieszka, Ania

13 h

Agnieszka, Ania

10 h

Agnieszka

125 h

Agnieszka, Ania

17,5 h

Agnieszka, Ania

Źródło: opracowanie własne

Przeprowadzona przez nas w ścisłej współpracy ze środowiskiem policyjnym –
analiza kultury organizacji hierarchicznej, jaką jest Policja – daje możliwość wyrobienia
sobie własnego poglądu w kwestii prawdziwego obrazu tejże struktury, przez co skłania
do zastanowienia się nad mechanizmami jej funkcjonowania, stwarzając tym samym,
niepowtarzalną szansę wprowadzenia w niedalekiej przyszłości tejże organizacji,
najbardziej koniecznych i bezdyskusyjnie potrzebnych zmian.
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2. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
2.1. CZYM SĄ ORGANIZACJE?

Organizowanie to jedno z wielu zjawisk, które charakteryzują czasy
nowożytne, a współczesny świat skupia w sobie mnogość różnorodnych w swojej
strukturze organizacji.
[S]ą one bliskie ludziom, towarzyszą ludzkiemu doświadczeniu od
prehistorycznych czasów. Ludzie często organizują się, gdy chcą osiągnąć coś,
co jest trudne do osiągnięcia, czy też, gdy pragną uzyskać względnie trwałe
efekty swych wysiłków, czy po prostu chcą razem spędzić czas. Nauka, wiedza,
technologia, cywilizacja – wszystko to są zorganizowane sposoby radzenia
sobie ludzi z rzeczywistością, przekazywane w zorganizowany sposób z miejsca
na miejsce i z pokolenia na pokolenie (Kostera, 2008, s. 24).
Motywy działania organizacji są ściśle powiązane z różnymi obszarami
funkcjonującymi w społecznej rzeczywistości, choćby takimi jak np.: polityka,
czy ekonomia, które wywierają na nie decydujący wpływ.
Ze względu na sposoby działania organizacji, wyróżnia się ich kilka modeli.
Oto przykłady najczęściej spotykane:
− układ czterech elementów (Leavitt, 1965), do których należą: zadania, technika,
struktura i ludzie; jest to tzw. „diament Leavitta”; podobnie na organizacje patrzy
Mary Jo Hatch (1997/2002);
− model klasyczny, którego sercem jest układ sterujący (Krzyżanowski, 1992),
zawiadujący celami, strukturą, systemem społecznym i technicznym;
− model 7S (firma MC Kinsey, lata 80-te XX w.) – opisuje funkcjonowanie
organizacji za pomocą 7 elementów: struktury, strategii, wartości, systemów,
kwalifikacji, stylów, pracowników; model ten w centrum organizacji umieszcza
ideały i normy jako wartości;
− model mechaniczny - stabilny i zamknięty, jak charakteryzują go Tom Burns i G.M.
Stalker w swej pracy „Mechanistic and Organic Systems” z 1961 r.
(Wiedza Biznesu, 2011), występujący w organizacjach hierarchicznych, czyli
wszędzie: w szkole, kościele, domu, pracy, organizacjach militarnych, itp.; według
nich posiada on następujące cechy:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

hierarchiczną strukturę kierowania,
precyzyjne określenie kompetencji i odpowiedzialności,
przewagę interakcji pionowych nad poziomymi,
regulowanie zachowań ludzi przez instrukcje i decyzje przełożonych,
wysoką specjalizację funkcji i zadań,
zależność autorytetu od pozycji w hierarchii organizacyjnej.

Najchętniej cytowanymi sposobami patrzenia na organizację jest postrzeganie
jej jako przedmiot i jako proces. Widzenie organizacji jako przedmiot wywodzi się
z podejścia systemowego i zakłada, że organizacje są złożonymi systemami otwartymi,
pozostającymi w ciągłej interakcji:

bezpośredniej i pośredniej

z otoczeniem

(Ackoff, 1973, cytowany w: Piotrowski, 2002, cytowany w: Kostera, 2008). Te złożone
systemy otwarte to systemy społeczno – techniczne, na które składają się dwa
podsystemy: podsystem społeczny, czyli ludzie i związana z nimi kultura oraz
cele (przewidywalny w oparciu o pewne prawdopodobieństwo), a także podsystem
techniczny, czyli wszelkie struktury, zjawiska i procesy technologiczne (przewidywalny
w pełni). W takim właśnie układzie, organizacja stanowi całość probabilistyczną,
tj. przewidywalną

na

zasadzie

częściowo

określonego

prawdopodobieństwa

(Emery i Trist, 1960, cytowani w: Kostera, 2008).

Rysunek 1. Model Trista – Emery’ego

Ludzie (Kultura)

Technologia

Cele

Struktura

Podsystemy społeczne

Podsystemy techniczne

Źródło: Emery i Trist, 1960, cytowani w: Kostera 2008, s. 20.

Powyższe ujęcie ukazuje organizację całościowo, przy czym całość organizacji jako
systemu stanowi coś więcej, niż tylko łączny wynik dodanych do siebie składników.
Często działania podejmowane w ramach jednego podsystemu przynoszą efekty
w kilku innych podsystemach, w tym także takich, których reakcji inicjator
działań nie spodziewał się. Całość wywiera ponadto większy wpływ na części,
niż części na całość, ponieważ kluczowe są relacje między elementami, nie zaś
części same w sobie (Kostera, 2008, s. 20).
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Postrzeganie organizacji jako proces to sposób, którego twórcą jest
Karl Weick (1969/1979). Jego zdaniem nieustanne organizowanie odbywa się
na zasadzie łączenia „trwających niezależnie działań w mające sens sekwencje,
to znaczy, tworzenie mających sens wyników” (Weick 1969/1979, s.3, cytowany w:
Kostera, 2008, s.20). W efekcie powstają cykle układające się w wyniku połączenia
w charakterystyczne pętle, nie wstępujące jednakże ze sobą w zależność przyczynowoskutkową. Według teorii Weicka w pojedynczym cyklu istnieją cztery fazy
organizowania:
Pierwszym etapem jest inscenizacja (enactment), polegająca na ujęciu
w nawias fragmentu otoczenia i nadanie mu realności poprzez podejmowanie
działań. Drugim etapem jest selekcja (selection), w trakcie której ludzie starają
się zmniejszyć niepewność, obejmując działania swymi schematami
poznawczymi. Dzięki temu działania i wydarzenia zaczynają sprawiać
wrażenie sensownej całości. Kolejnym etapem jest przechowywanie (retention),
polegające na tym, że wyniki działań są zachowywane w schematach
poznawczych. Na każdym z tych etapów kluczowe jest tworzenie sensu
i dążenie do rozumienia całości (Kostera, 2008, s. 20-21).
Wszystkie

organizacje,

postrzegane

zarówno

w

formie

przedmiotu,

jak i w formie procesu, charakteryzuje mnogość aspektów, np. aspekt związany
z rywalizacją międzyludzką i współpracą, czyli aspekt społeczny – połączony
z jednocześnie

funkcjonującym

aspektem

organizacji

podejmującej

działania

na określonym rynku (Kostera, 2008). Zdaniem naukowców bardzo trudne, a może
nawet niemożliwe byłoby wyłączenie któregokolwiek z nich. Aspekty są bowiem
uzależnione od poziomu dynamiki rozwoju i działań takiej organizacji, od warunków
panujących w jej wnętrzu i w jej otoczeniu organizacyjnym. Określona struktura
realizuje przecież nie tylko cele własne, ale też cele poszczególnych aktorów,
występujących zarówno po stronie danej organizacji, jak i przeciw niej. Dość istotnym
aspektem

ujawniającym

się

w

procesie

organizowania

są

zdaniem

Weicka (Weick, 1969/1979, cytowany w: Kostera, 2008) np. ludzkie uczucia, z kolei
inni naukowcy wymieniają w tym miejscu także normy postępowania, jakimi kieruje się
organizacja w toku prowadzonej przez siebie działalności, kwestie etyki, moralności,
lojalności, odpowiedzialności, etc.
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Wspomniana już przez nas Mary Jo Hatch (1997/2002) w swoim modelu
organizacji, przedstawionym za pomocą pięciu okręgów, pokazuje jak wzajemnie
przenikają się obszary wzajemnie na siebie oddziaływujące.
Organizacja, jest wspólnym wytworem technologii, struktury społecznej,
kultury i struktury fizycznej zanurzonych w otoczeniu, które współkształtują.
Cztery mniejsze okręgi przecinają się, aby przypominać, że pojęcia te są
ze sobą wzajemnie powiązane. Wpisane są one w piaty, większy krąg,
aby zaznaczyć doniosłe powiązanie pomiędzy wszystkimi aspektami organizacji
a jej środowiskiem (Hatch, 1997/2002, s. 32).

Rysunek 2. Model organizacji Mary Jo Hatch

OTOCZENIE
kultura

struktura
społeczna

struktura
fizyczna

ORG

technologia

Źródło: Hatch, 1997/2002, s. 32.

Otoczenie

dzieli

się

w

świetle

tego

spojrzenia

na:

zewnętrzne,

czyli to wszystko poza granicami organizacji, co może na nią oddziaływać oraz
wewnętrzne, czyli warunki i siły działające w organizacji. Zewnętrzne ma wymiar
społeczny, kulturowy, prawny, polityczny, ekonomiczny, technologiczny, środowiska
naturalnego, międzynarodowy. Wewnętrzne, to właściciele organizacji, zarząd,
pracownicy, otoczenie fizyczne i kultura.
Organizacje mogą być i często są poddawane świadomym procesom
wywierania wpływu, jednak procesy te, nawet, jeśli są ukierunkowane,
to nie są ani liniowe ani deterministyczne (Kostera, 2008, s. 22).
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W obydwu ujęciach, kierunkujących wizję organizacji jako przedmiotu i jako
procesu, zaakcentowana została rola otoczenia. To pierwsze ujęcie pokazuje otoczenie
organizacyjne w kategorii otoczenia wchodzącego w interakcje z organizacją
i wpływającego tym samym na upadek, bądź trwałość jej egzystencji, drugie natomiast
wskazuje na wagę dynamicznych relacji, istniejących w obszarze pomiędzy kontekstem
organizacji, a nią samą.
Metodami

uznawanymi za najbardziej powszechne sposoby wywierania

wpływu na organizacje są bez wątpienia: zarządzanie i przedsiębiorczość. Zarządzanie
to proces organizowania, który dla osiągnięcia zamierzonego celu lub wielu celów,
w konkretnie zaplanowany sposób, w formie zbiorowej, albo zindywidualizowanej,
wiąże lub łączy ze sobą jednostki i cele. Przedsiębiorczość z kolei podważa, zmienia
i przełamuje utarte wzorce, sprawdzając jednocześnie granice tego, co jeszcze jest
możliwe do osiągnięcia, przez co stanowi twórczą formę organizowania.

2.2. POLICJA JAKO PRZYKŁAD ORGANIZACJI
HIERARCHICZNEJ

Przedmiotem naszych badań jest jedna z organizacji hierarchicznych,
czyli Policja. Art. 1 Ustawy o Policji z 1990 r. mówi: „Tworzy się Policję jako
umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego”.
Jest ona utrzymywana wyłącznie przez państwo. W jej szeregach służy ok. 100 tys.
osób, z czego 58% stanowią funkcjonariusze i pracownicy pionu prewencji,
34% pracownicy pionu kryminalnego, a 8%

pracownicy pionu pomocniczego.

Obecnie ponad 72% z nich ma wykształcenie średnie, 27% wyższe, a 1% podstawowe
i zawodowe.

W skład Policji wchodzą służby: kryminalna, prewencyjna (oddziały

prewencji i pododdziały antyterrorystyczne), wspomagające, lotnictwa Policji, śledcza,
wodna, Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne, do spraw walki
z przestępczością gospodarczą, a także Policja sądowa (http://www.info.policja.pl,
2009).
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W

ramach

jednostek

Policji

działają:

Komenda

Główna,

Komendy Wojewódzkie oraz Komenda Stołeczna, a także szkoły: w Szczytnie,
Legionowie, Pile, Słupsku i Katowicach. Każda z głównych jednostek posiada swoją
stronę internetową, z których możemy się m.in. dowiedzieć o działaniach jakie
prowadzą,

strukturze

danej

jednostki,

wyrokach

sądowych,

poszukiwanych,

zaginionych, jak znaleźć pracę w Policji, itp.
Rozpoczęcie pracy w Policji nie jest takie proste. Rekrutacja odbywa się
zawsze na polecenie Komendanta Głównego Policji. Kandydat starający się o przyjęcie
do szkoły policyjnej, musi spełniać szereg warunków, m.in. są to: posiadanie
co najmniej

wykształcenia

średniego,

posiadanie

polskiego

obywatelstwa

i nieposzlakowanej opinii, dobra kondycja fizyczna, a w przypadku mężczyzn
uregulowany stosunek do służby wojskowej. Podstawowe szkolenie odbywa się
w utworzonych szkołach przez ok. 7 miesięcy. Oto krótka ich charakterystyka:
− Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, które

istnieje od sierpnia 1990 r.,

prowadzi działalność dydaktyczną w trzech ośrodkach: w Legionowie – z siedzibą
władz szkoły – jest miejscem większości prowadzonych szkoleń; w Sułkowicach –
miejsce szkolenia przewodników i tresury psów; a także w Kalu – odbywają się
tu szkolenia Policji wodnej;
− Szkoła Policji w Katowicach – powstała w styczniu 1999 r. (jedyna szkoła policyjna
na południu kraju) zajmuje się głównie kształceniem policjantów pionu prewencji;
− Szkoła Policji w Pile (działa od 1954 r.) – prowadzi szkolenia na poziomie
podstawowym i w ramach doskonalenia zawodowego, jej specjalizacją jest
szkolenie policjantów służby kryminalnej;
− Szkoła Policji w Słupsku istnieje od 1945 r., a jako Szkoła Policji od 1990 r. –
jej słuchaczami mogą zostać osoby przyjęte do pracy w Policji; jej specjalizacje to:
szkolenie

policjantów

prewencji,

prowadzenie

kursów

podstawowych

oraz specjalistycznych, a także doskonalenia zawodowego;
− Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – jedyna taka placówka na terenie Polski,
w której do niedawna studiować mogli wyłącznie funkcjonariusze Policji;
o przyjęciu do niej decydują egzaminy.
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Ukończenie szkoły policyjnej jest szansą na znalezienie stabilnej i dobrze
płatnej pracy w Policji. Natomiast kwalifikacje tam zdobyte można wykorzystać także
do innych zawodów, takich jak np.: detektyw, agent ochrony mienia i osób, strażnik
miejski, strażnik więzienny, które są poszukiwane na rynku pracy.
Policja, to formacja, która działa w ramach jednostek organizacyjnych.
Jej nadrzędną jednostką jest Komenda Główna Policji. Komendant Główny Policji
jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w ustawach o Policji, jest także
centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
podlega Ministrowi Spraw Zagranicznych i Administracji. Komendzie Głównej Policji
podlegają Komenda Stołeczna Policji, Komendy Wojewódzkie, a także Szkoły Policji.
Siedziba Komendy Głównej mieści się w Warszawie na ulicy Puławskiej.
Następną jednostką organizacyjną jest Centralne Biuro Śledcze (CBŚ).
Jej głównym zadaniem jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej, narkotykowej
i ekonomicznej oraz rozpracowywanie szczególnie groźnych grup przestępczych.
CBŚ powstało w 2000 roku w wyniku połączenia Biura do Walki z Przestępczością
Zorganizowaną i Biura do Spraw Narkotyków. W centrali CBŚ znajdują się wydziały
odpowiedzialne

za

zwalczanie

innego

rodzaju

przestępczości,

takie

jak:

wydział do zwalczania przestępczości ekonomicznej, aktów terroru, zorganizowanej
przestępczości kryminalnej, przestępczości narkotykowej, wywiadu kryminalnego
i wydział ogólny nadzoru.
Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji jest kolejną jednostką
organizacyjną,

do

której należy: zatrzymywanie

szczególnie

niebezpiecznych

przestępców, zwalczanie terroryzmu, prowadzenie poszukiwań ludzi pod wodą,
branie udziału w akcjach ratowniczych podczas klęsk żywiołowych i katastrof,
jak również unieszkodliwianie ładunków wybuchowych. Policjanci z tej formacji
ochraniają także ważne osobistości i delegacje państwowe4.
Oddziały Prewencji Policji – przeznaczone do działań zespołowych Policji –
przede wszystkim zabezpieczają imprezy masowe.

4

Jednostki organizacyjne, 2009
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Do ostatniej grupy należą nieetatowe grupy realizacyjne, inaczej zwane
grupami szybkiego reagowania, których zadaniem jest zatrzymywanie szczególnie
niebezpiecznych przestępców, konwojowanie ich i ochrona osobistości.
Rysunek 3. Struktura Komendy Głównej Policji od 1 czerwca 2010

Źródło: Struktura Komendy Głównej; Komenda Główna, 2011.

32

Do

obowiązków

Policji

należą

czynności:

operacyjno-rozpoznawcze,

dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. W ich ramach można stosować
tzw. środki przymusu, które są ściśle określone w ustawie o Policji z dn. 06.04.1990 r.,
a należą do nich: kajdanki i prowadnice, pałka policyjna, kaftan bezpieczeństwa, gaz
drażniący, siła fizyczna, pasy i siatki obezwładniające, pies i koń służbowy, wodne
środki obezwładniające, kolczatka drogowa, pociski niepenetracyjne miotane z broni
palnej, broń palna.
Oprócz ustawy o Policji, każdego policjanta obowiązują Zasady Etyki.
Każdy policjant składa poniższą przysięgę:
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
organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz
wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic
związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz
przestrzegać zasad etyki zawodowej (Komenda Główna Policji, 2011).
Przysięga mówi o pełnieniu służby z narażeniem życia. Temu zadaniu
towarzyszy szereg zagrożeń,

które są spisane w Międzynarodowej

Karcie

Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych (CIOP-PIB, 2011), a stanowią m.in.:
− fizyczne: obrażenia ciała, lub trwałe kalectwo, a nawet utrata życia poprzez
podejmowanie

postępowania osób, wobec których zachowanie jest sprzeczne

z prawem;
− wielu policjantów bierze udział w wypadkach związanych z akcjami ratowniczymi
w czasie klęsk żywiołowych, prowadzenia pościgu za przestępcami, sprawcami
(wypadki drogowe);
− ich życiu towarzyszy ciągła obawa przed fizycznym zagrożeniem i są oni
uczestnikami dramatycznych sytuacji, co staje się źródłem problemów rodzinnych
i osobowych oraz stresu;
− często mogą mieć problemy zdrowotne w wyniku pracy na zewnątrz pomieszczeń,
wielokrotnie w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (wysoka lub niska
temperatura, deszcz itp.);
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− mają możliwość kontaktu z osobami zakażonymi (np. HIV).
Warto się w tej chwili przyjrzeć otoczeniu badanej przez nas organizacji,
a w zasadzie wspomnieć o jego dwóch elementach: społeczeństwie i Straży Miejskiej.
Policja służy w swym zamyśle społeczeństwu. Jej zadaniem jest niesienie pomocy,
pilnowanie ogólnie przyjętych zasad moralnych i prawnych oraz ściganie przestępców.
Na co dzień każdy z policjantów wchodzi bardziej (np.: służby drogowe, prewencyjne,
dzielnicowi, itp.) lub mniej (np.: służby dochodzeniowe, komendanci, itp.)
w środowisko społeczne. Każdy z nas, jako członek społeczeństwa, ma własne
wyrobione zdanie na temat Policji. Może być ono pozytywne lub negatywne, i zależy
od tego, jakie mamy doświadczenia związane z tą organizacją. Natomiast nie każdy
z nas zdaje sobie sprawę, jak wpływa na działanie przeciętnego policjanta, który też,
w zależności od swojego doświadczenia, ma o społeczeństwie własną opinię.
Organizacją ściśle współpracującą z Policją jest Straż Miejska. Jako przeciętny
obywatel możemy się o tym przekonać, widząc m.in. wspólne patrole drogowe.
Nie mniej jednak w trakcie przeprowadzanych przez nas badań mogłyśmy
zaobserwować, iż ta współpraca (a niekiedy konkurencja) jest znacznie szersza,
ale o tym będzie w części empirycznej naszej pracy. Oto, co mówi o Straży
Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 779):
Straż miejska (gminna) jest formacją umundurowaną powoływaną przez
Radę Miasta (Radę Gminy). Głównym zadaniem straży miejskiej (gminnej)
jest ochrona porządku publicznego na terenie miasta (gminy).
Dzięki nowelizacji ustawy z 24 grudnia 2009 r. zostały rozszerzone
dotychczasowe uprawnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Mogą oni teraz:
dokonywać kontroli osobistej i kontroli zawartości podręcznych bagaży, zwracać uwagę
lub dawać ostrzeżenia. Poszerzono także wachlarz środków przymusu bezpośredniego
o możliwość użycia psów służbowych, koni służbowych, paralizatorów, na które
nie jest wymagane świadectwo w rozumieniu przepisów o broni i amunicji.
Zrezygnowano natomiast z nadzoru fachowego realizowanego dotychczas przez
Komendanta

Głównego

Policji

za

pośrednictwem

właściwego

Komendanta

Wojewódzkiego Policji (Komenda Straży Miejskiej m. st. Warszawy, 2011).
Organem nadzorującym działalność Straży jest wójt (burmistrz, prezydent miasta),
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natomiast w zakresie wykonywania uprawnień strażników, użycia broni palnej
i środków przymusu bezpośredniego oraz prowadzenia ewidencji etatów, wyposażenia
i wyników

działań

straży

–

nadzór

sprawuje

wojewoda

przy

pomocy

Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji (ibid.).

2.3. KULTURA ORGANIZACJI

Kultura organizacyjna podlega wielorakim zapożyczeniom i związkom
ze strony szerszych procesów kulturowych występujących w otoczeniu
organizacji. Każda organizacja zawiera pewne elementy kultury narodu,
regionu, sektora gospodarczego, zawodu i specjalistów, w otoczeniu których
i dzięki którym działa. (Philips i in., 1992, cytowani przez: Hatch, 1997/2002,
s. 204).
Powstające w otoczeniu procesy kulturowe tworzone przez otoczenie wpływają
w pewnym stopniu na powstawanie organizacji. Natomiast według Hatch (1997/2002)
największy wpływ na ten proces mają jej pracownicy.
W organizacji hierarchicznej, jaką jest Policja (wysoce sformalizowana),
zaobserwowałyśmy specyficzną kulturę, którą zamierzamy opisać w dalszej części
pracy. W dużym skrócie, wynika ona z tego, że procedury i reguły mówią, jak mają
postępować ludzie. Przywódcy są (a w zasadzie powinni być) dobrymi organizatorami.
Organizacja dąży do trwałości, przewidywalności i skuteczności. Tutaj liczą się:
stabilność, wydajność i praca bez zakłóceń; gwarancją spójności są przepisy i zasady
(Hatch, 1997/2002). My zaś chciałyśmy się dowiedzieć jakie wartości, postawy, rytuały
i przekonania towarzyszą tak skonstruowanej organizacji.
Etnografowie, patrząc na organizacje poprzez pryzmat kultury, mogą badać
zjawiska organizacyjne w ich żywym kontekście (Kostera, 2007). Kultura jest
wyznacznikiem społeczeństwa, organizacji oraz człowieka.
Barbara Czarniawska charakteryzuje kulturę, jako medium życia lub otoczkę
znaczeń przez nas stworzoną (Czarniawska, 1992, cytowana w: Kostera, 2007).
To ludzie są twórcami kultury, świadomymi, bądź nie, mającymi na nią wpływ
mniejszy, bądź większy (Geertz, 1973, cytowany w: Kostera, 2003). Proces tworzenia
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kultury trwa ciągle i jeśli by został przerwany oznacza upadek lub zamarcie
społeczności. Dla osób ją badających oznacza to, iż nie przyjmują kultury, jako danej
raz na zawsze. W celu poznania kultury, badacz musi zagłębić się w teren i z jego
wnętrza obserwować ją.
Na kulturę dla badanej przez nas organizacji ma wpływ zarówno każdy
jej członek, jak i jej model. Członek organizacji, zanim do niej dołączy, ulega wpływom
otoczenia, w którym dorasta i żyje. Zatem jako „posag” wnosi do organizacji
zasady moralne, ukształtowaną postawę i poczucie tożsamości. Organizacja zaś poprzez
swój

hierarchiczny

model

zawierający

własną

„tożsamość”

ma

wpływ

na swoich członków. Tutaj nie bez znaczenia są zasoby niematerialne będące
w posiadaniu organizacji, takie jak: wiedza, informacja, marka, wizja, reputacja,
tożsamość organizacyjna, itp.

2.4. ETNOGRAFIA – TEORIA

W trakcie prowadzonych obserwacji przeprowadziłyśmy badania jakościowe.
Chciałyśmy poznać organizację, która dla większości społeczeństwa jawi się jako
tajemnicza. Etnografia, to najlepsza forma badań kultury, gdyż mnogość jej form
pozwala na zastosowanie ich w wielu modelach organizacji. Wyróżnia się trzy
rozumienia etnografii: etnografia jako to, co się robi, co się myśli i to, co się pisze
(Gellner i Hirsch, 2001, cytowany w: Krzyworzeka, 2008).
Etnografia stanowi rodzaj podejścia do badań terenowych (empirycznych) typu
indukcyjnego, czyli polegający na zbieraniu materiałów empirycznych,
a następnie budowaniu z nich bardziej abstrakcyjnych modeli czy teorii
(Kostera, 2003, s. 41).
Podstawą naszych badań była tzw. triangulacja. Wykorzystałyśmy obserwację
nieuczestniczącą,

wywiad

niestandaryzowany,

notatnik

badacza

oraz

studia

dokumentacji. Metodą, która stanowiła podstawę naszych badań, był wywiad
niestandaryzowany

i

niestrukturalizowany,

czyli

wywiad

antropologiczny

charakteryzujący się otwartością. Przygotowując się do wywiadów przygotowałyśmy
sobie zestaw pytań. Jednak nie była to, ani forma ankiety, ani w inny sposób
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usystematyzowany plan przeprowadzenia rozmowy. Jak się okazało, była to najlepsza
forma. Rozmówcy nie czuli się jak uczestnicy ankiety, byli bardzo swobodni, co nas
niezmiernie zdziwiło, zważając na charakter organizacji. W zasadzie każdy z nich
okazał się niezwykle rozmowny, co również nas zaskoczyło. Początkowo sądziłyśmy,
iż będziemy miały kłopot z „wydobyciem” interesujących nas kwestii, ale szybko się
przekonałyśmy, że w gruncie rzeczy policjanci, to dość wylewni ludzie. Z zakładanych
maksymalnie godzinnych wywiadów z jedną osobą, bardzo często okazywało się,
iż trwały one trzy i więcej godzin. Musimy przyznać, iż nie miałyśmy problemów
ze swobodnym przeprowadzaniem wywiadów, które prowadziłyśmy z przerwami
przez dwa lata (2008 - 2010), co jak wiadomo, zawdzięczamy naszemu przewodnikowi.
Rozmowa prowadzona niejednokrotnie przy kawie, herbacie, czy soczku
przybierała formę spotkania „ze starymi znajomymi”. W jej trakcie dowiadywałyśmy
się nie tylko o zakulisowych realiach życia Policji, ale także o życiu prywatnym
naszych

rozmówców,

czy

ich

własnych

poglądach.

W

takich

sytuacjach

podkreślałyśmy, iż zachowamy anonimowość rozmówców. Za każdym razem
pytałyśmy o zgodę na nagrywanie i robienie notatek, co spotykało się ze zrozumieniem
połączonym z aprobatą. Na szczęście pracowałyśmy w dużej mierze razem, co bardzo
ułatwiało nam prace, m.in. sporządzanie notatek. Prawie każdy z naszych wywiadów
odbywał się w biurach komend bądź komisariatów, za wyjątkiem dwóch. Jeden odbył
się w wozie patrolowym, a drugi na tzw. neutralnym gruncie.
Zatem nasze wywiady miały następujące cechy wywiadu antropologicznego:
nie zawierały planu, były długie z minimalną ilością pytań będących naturalnym
wynikiem rozmowy i zachęcających do „zwierzeń”. Ponadto starałyśmy się być
uważnymi słuchaczkami i zachowywać kontakt wzrokowy. Mamy nadzieję, iż m.in.
to wywoływało u rozmówcy zaufanie, bo dowiedziałyśmy się o rzeczach, które może
niekoniecznie powinny być ujawniane osobom trzecim. Inną ciekawą obserwacją było
to, że niektórzy nasi rozmówcy polecali nas innym.
Oprócz wywiadów, naszym materiałem badawczym były różnego rodzaju
broszury, strony internetowe, zdjęcia. Tego typu swoisty ślad pozostawia po sobie
organizacja (Kostera, 2003). Dokumenty te dały nam pogląd na to, jakimi sprawami
zajmuje się Policja. Okazało się, iż mimo wielu codziennych obowiązków, prowadzi
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ona szereg akcji na rzecz społeczeństwa, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa,
np. w szkołach.
Obserwacja

nieuczestnicząca

była

naszą

kolejną

metodą

badawczą,

dzięki której określiłyśmy tło (Kostera, 2003). Miałyśmy okazję zobaczyć różne
miejsca pracy. Byłyśmy zdziwione, że różnią się od siebie standardem. Dopiero
w trakcie badań dowiedziałyśmy się, że o swoją komendę czy komisariat dba
komendant. Od niego właśnie zależy, czy funkcjonariusze mają odpowiedni sprzęt: od
długopisu, po wóz policyjny. W ten sposób dowiedziałyśmy się, iż wyposażenie nie jest
do końca zunifikowane.
Mogłyśmy także zastosować obserwację uczestniczącą niejawną, kiedy to
Agnieszka brała udział w teście sprawnościowym w Szczytnie. Uczestnicy tego badania
byli nieświadomi, że są obserwowani i dlatego zachowywali się w sposób dla siebie
naturalny, ona zaś dyskretnie sondowała organizację i jej członków.
W trakcie naszych badań starałyśmy się być jak najbardziej obojętne na to,
co widzimy i słyszymy, choć dla jednej z nas było to bardzo trudne ze względu
na zaangażowanie emocjonalne. Nie mniej jednak musiałyśmy pamiętać, iż nie należy
interpretować, ani wyciągać wniosków przed zakończeniem badań terenowych
(Kostera, 2007). W swej pracy badawczej starałyśmy się być tak bardzo bezstronne,
jak to się tylko da.
Nieoceniony

okazał

się

też

notatnik

badacza,

który

pomógł

nam

w późniejszym pisaniu pracy. Starałyśmy się tworzyć opisy na bieżąco, bądź zaraz
po przeprowadzonym wywiadzie.
Każdy, kto prowadził badania musi nam przyznać, iż najtrudniejszą
i najbardziej żmudną częścią pracy jest transkrypcja wywiadów. Obie miałyśmy okazję
się o tym przekonać. Większość z nich jest wiernie spisana, ale część ma znamiona
parafraz. Transkrybując wywiady zachowałyśmy język rozmówców. Zauważyłyśmy,
że ich język jest zwięzły i zawiera sformułowania zawarte w spisywanych zeznaniach;
„trąci” także językiem prawniczym. „Niestety” fragmenty parafrazowane są napisane
w ogólnie przyjętym języku polskim. Ze względu na brak doświadczenia w nagrywaniu,
niejaki problem stwarzała też jakość nagrań. Nie mniej jednak udało się.
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W porządkowaniu wywiadów i tworzeniu ramowego spisu treści empirycznej wielce
pomocny okazał się program EdEt.
Mamy świadomość, że w badaniach jakościowych patrzy się tylko na część
organizacji. Jako całość jest dla nas za wielka i nie mamy możliwości, by ją do końca
poznać. Ograniczenia możliwości i czasu nigdy nie pozwolą nam na dogłębne
jej zbadanie. Chciałyśmy jednak być otwarte na nowe i nieznane, i mamy nadzieję,
że to się nam udało, o czym czytelnik może się przekonać w dalszej treści tej pracy.
Wszak, jak twierdzi Kostera (2003) wywiad antropologiczny jest komunikacją
dwustronną i nie trudno się z tym zgodzić. Wiele się podczas tych rozmów
dowiedziałyśmy i nauczyłyśmy.

2.5. ETNOGRAFIA – PRAKTYKA

Naszemu poznawaniu zakulisowego życia Policji towarzyszyła niezmierna
ekscytacja i ciekawość. Wchodziłyśmy przecież w świat mało znany, hermetyczny
i tajemniczy. My, jak większość społeczeństwa, czy nawet kandydatów na policjantów,
miałyśmy wyobrażenie o nim wyniesione z filmów i to przeważnie amerykańskich,
czy serialu „07 zgłoś się”.

Jak się okazało, większość z tego zweryfikowała nam

rzeczywistość, którą poznawałyśmy za każdym razem, będąc w poszczególnych
jednostkach. Słuszne zatem okazało się stwierdzenie naszej Pani Promotor – Profesor
Moniki Kostery, iż badania etnograficznego nie da się porównać z doświadczaniem

rzeczywistości (Kostera, 2003). Przyglądanie się, jak działa dana organizacja, co myślą
o niej pracownicy, jak pracują i żyją na co dzień, z perspektywy badacza uświadomiło
nam, jak różne może być postrzeganie świata. Najbardziej zaskakujące było to,
że badacz, który jest, jak w naszej sytuacji tylko obserwatorem, może w rzeczywistości
zobaczyć szersze spektrum zdarzeń, niż osoba zaangażowana.
Nigdy byśmy się nie spodziewały, iż tak wiele rzeczy nas zaskoczy.
Działanie przeciętnego policjanta reprezentującego organ, który strzeże prawa
i porządku oraz przestrzegania norm społecznych (jest to nawet zawarte w Zasadach
Etyki Policjanta, 2003) może być w zasadzie podobne do działań każdego innego
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„śmiertelnika”. Naturalne jest to, iż w większości są to osoby prawe, ale część z nich
przedkłada własny interes nad dobro ogółu społeczeństwa.
Poza tym miałyśmy okazję przekonać się, iż praca policjanta to nie zwyczajowe
8 godzin dziennie. Niejednokrotnie policjant pracuje kilkanaście godzin lub nawet
24 godziny na dobę. Tak to wygląda, gdy zawód jest służbą, a nie zwyczajną pracą.
To bardzo uciążliwa sprawa dla pracowników i ich rodzin – w zasadzie policjant jest
przez wszystkie godziny doby na służbie, nawet gdy wraca do domu.
Nasze dwuletnie badania pokazały nam, jak wiele czynników wewnętrznych
i zewnętrznych splata się w środku organizacji, tworząc rodzaj łańcuchów zależności.
Mogłyśmy się także przekonać, iż zmiany zachodzące w strukturze, choć pozornie
dążące „ku lepszemu”, w zasadzie są tylko modyfikacją lub drobnym usprawnieniem
działań. Odsłoniła się tutaj swoista sprzeczność zmiany, polegająca na tym,
że organizacje zmieniają się tak, by zmienić się jak najmniej (Kostera, 2003).
Wiele z badanych przez nas osób było otwarte na zmiany i nawet sami mieli pomysły
na innowacje, jednak w świecie zbiurokratyzowanej rzeczywistości większość tych
pomysłów po prostu znikało.

3. CZĘŚĆ EMPIRYCZNA – ZAKULISOWA WĘDRÓWKA
PO REALIACH ŻYCIA POLSKIEJ POLICJI
3.1. LUDZIE

Człowieku! gdybyś wiedział, jaka twoja władza!
Kiedy myśl w twojej głowie, jako iskra w chmurze,
Zabłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza,
I tworzy deszcz rodzajny lub gromy i burze;
Gdybyś wiedział, że ledwie jednę myśl rozniecisz,
Już czekają w milczeniu, jak gromu żywioły,
Tak czekają twej myśli – szatan i anioły;
Czy ty w piekło uderzysz, czy w niebo zaświecisz;
A ty jak obłok górny, ale błędny, pałasz
I sam nie wiesz, gdzie lecisz, sam nie wiesz, co zdziałasz.
Ludzie! każdy z was mógłby, samotny, więziony,
Myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony
Adam Mickiewicz, Dziady cz. III - Prolog
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3.1.1. Kilka słów o tym, kim jest nasz przewodnik…
Historia policjanta Adama
Być bohaterem przez minutę, godzinę…
jest o wiele łatwiej,
niż znosić trud codzienny
w cichym heroizmie.
Fiodor Dostojewski

Aspirant sztabowy Adam Adamski [AA], to wyjątkowy człowiek i wspaniały
policjant, pracujący w Policji już od ponad dwudziestu lat. Jedna z nas poznała go
całkiem przypadkowo na początku września 2004 roku, kiedy to uwikłana w bardzo
nieprzyjemną i skomplikowaną sytuację osobistą, trafiła w obawie o własne życie
do [KPP] w Grzęzidołach, a oficer dyżurny pełniący wówczas służbę, skierował ją
do Sekcji

Dochodzeniowo-Śledczej

tamtejszej

komendy,

właśnie

bezpośrednio

do niego. Aspirant [AA] był jedyną osobą, która jej wtedy pomogła i tak nawiązała się
między nimi prawdziwa przyjaźń, dzięki której po kilku latach, już jako studentki
Wydziału

Zarządzania

Uniwersytetu

Warszawskiego

uzyskałyśmy

możliwość

przeprowadzenia badań w [KPP] w Grzęzidołach, polegających na analizie kultury
organizacji hierarchicznej, na przykładzie polskiej Policji.
W 2008 roku, kiedy to konieczność naszego uczestnictwa w projekcie
zaliczeniowym z „Etnografii organizacji i komunikacji międzykulturowej” zmusiła nas
do wyboru organizacji, w której należało przeprowadzić badania terenowe, [AA]
pracujący wówczas nadal w Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej [KPP] w Grzęzidołach,
podsunął nam pomysł przeprowadzenia tego przedsięwzięcia w jego macierzystej
jednostce, a my, po uprzedniej konsultacji z Profesor Moniką Kosterą, przyjęłyśmy tę
koncepcję do realizacji. Adam stał się od tego momentu naszym doradcą, opiekunem
i przewodnikiem w kontaktach ze środowiskiem policyjnym, nie tylko z terenu [KPP]
w Grzęzidołach, gdzie w tym czasie pracował, ale jak się później okazało, także w dużo
obszerniejszym terenie, w czym niewątpliwie pomogły jego szerokie znajomości,
„wyrobione” na przestrzeni wielu lat policyjnej pracy. Wkrótce potem nasze badania
ruszyły „pełną parą”, a aspirant Adam pomagał nam w ich przeprowadzaniu na każdym
kroku. Wprowadzał nas w zamknięte dotąd dla zewnętrznych obserwatorów struktury,
poznawał z policjantami ze znanego sobie środowiska, umawiał nas na wywiady
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z ludźmi, których w innych okolicznościach nigdy byśmy nie poznały, służył
nieustannie swoim wielkim doświadczeniem, konfrontując nasz wyimaginowany obraz
Policji, z tym prawdziwym obrazem policyjnego świata, w którym on sam od lat
egzystował.
W trakcie wielu godzin szczerych rozmów z [AA], jakie odbywał głównie
z jedną z nas, ten zwykle poważny, cichy, zamknięty w sobie mężczyzna, zaczynał się
stopniowo otwierać, wydobywając powoli na światło dzienne, tkwiące w nim od dawna
tajemnice i przygnębiające fakty, ukazujące go jako policjanta i przede wszystkim
człowieka, z jego emocjonalnym wnętrzem, poddanym rzeczywistym mechanizmom
władzy przełożonych. Bardzo szybko się zorientowałyśmy, że te prawdziwe
mechanizmy władzy, jakimi posługiwali się „rządzący” w swoim wewnętrznym,
hermetycznie zamkniętym

policyjnym,

środowisku

mają

niewiele

wspólnego

z górnolotnymi frazesami, jakimi „nasączone” były ich wypowiedzi podczas wywiadów
udzielanych nam w kolejnych miesiącach naszych badań.
Rozmowy z aspirantem sztabowym Adamem Adamskim przebiegały
za każdym razem w zupełnie innej atmosferze, niż wywiady przeprowadzane z naszymi
pozostałymi rozmówcami. Odbywały się one zawsze na neutralnym gruncie,
ale odmienność tychże rozmów wiązała się jeszcze dodatkowo z faktem, że [AA]
prowadził je w specyficznym dla siebie samego czasie. Specyfika przestrzeni czasowej,
w której prowadziłyśmy nasze badania i jednoczesne rozmowy z Adamem, miała ścisły
związek z narastaniem w tym człowieku po latach podporządkowania, wewnętrznego
buntu i głębokiego, skrywanego dotąd poczucia niesprawiedliwości. Manipulacje
przełożonych [AA], z jakimi w ciągu minionych miesięcy i lat, jak na ironię stykał się
wielokrotnie, obudziły w nim boleśnie odczuwane emocje, a to pociągnęło za sobą etap
osobistego buntu, połączonego z wyraźniej, niż dotychczas dostrzeganą przez niego
niesprawiedliwością.
Z udzielonych przez [AA] wywiadów, dowiedziałyśmy się bardzo wiele na
temat prawdziwego oblicza „rządzących” w szeregach policyjnych, ale też udało nam
się dotrzeć do naturalnego, otwartego, w pełni szczerego, z lekka rozgoryczonego,
ale godzącego się z losem, zmęczonego,

wyeksploatowanego z energii do pracy

policjanta. Ukazał się nam nie tylko spokojny, przystojny, postawny mężczyzna
w średnim

wieku,

nieco

szpakowaty,
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o

łagodnych,

miodowych

oczach,

ciepłym uśmiechu i miłym usposobieniu, wierzący niegdyś w słuszność szeroko
propagowanych i masowo wpajanych policjantom przez szkoły policyjne ideałów,
ale również mężczyzna, odarty w dzisiejszych czasach z resztek wiary w sens swojej
pracy, która stała się przecież kiedyś dla niego w jego życiu prawdziwym powołaniem.
Nasza opowieść o policjancie Adamie, powstała na podstawie faktów z jego
życia zasłyszanych wprost od niego, a także na bazie naszych własnych obserwacji
bezpośrednich. Motywacją do opisania jego prawdziwej historii, była niepohamowana
chęć celowego umiejscowienia wizerunku tej konkretnej osoby, w realiach codziennej
policyjnej służby i systemu zarządzanego w sposób budzący niejednokrotnie
kontrowersyjne zdania. Zastosowanie przez nas tego rodzaju konfrontacji dwóch
skrajności, umożliwiło naszym zdaniem, łatwiejsze zrozumienie rzeczywistych, a nie
teoretycznych lub całkowicie fikcyjnych zasad, jakimi rządzi się polska Policja.
[AA] nigdy nie miał łatwego życia. Już w dzieciństwie, kiedy miał 6 lat,
opuścił ich ojciec, pozostawiając jego, jego młodszego brata i ich matkę samym sobie.
Mama Adama bardzo ciężko pracowała, by utrzymać rodzinę i dbała, jak tylko mogła,
aby jej dzieciom niczego nie brakowało. Wyszła kolejny raz za mąż, urodziła w tym
związku córkę, ale i ten człowiek nie okazał się lepszy od poprzedniego. Często zapijał
się do nieprzytomności, wynosił z domu różne rzeczy, by zakupić za nie wódkę,
zapominał o rodzinie, urządzając sobie długoterminowe wypady z kumplami,
aż w końcu i on zamknął za sobą drzwi, odcinając się od wszystkiego co trudne,
kłopotliwe i wymagające wysiłku. Dzieci dorastały, a matka pracowała coraz ciężej
na kilka etatów, tracąc przy tym powoli i tak wątłe zdrowie. Młodziutki wówczas
chłopak – Adam, który od dziecka myślał o ofiarowaniu swego życia Bogu i pozostaniu
księdzem, pomagał jak tylko mógł po kryjomu swojej mamie, a to grabiąc liście
za drobną opłatą na posesjach sąsiadów, a to malując okoliczne płoty, a to łapiąc się
jakichkolwiek innych lżejszych, a czasem i ciężkich prac, aby tylko wspomóc
ostatecznie mamę, wrzucając do ukrytej przez nią w kuchennym kredensie puszki, choć
kilka drobnych, zarobionych przez niego monet.
Kiedy siostra Adama miała zaledwie niecałe dwa lata, młodszy brat
kilkanaście, a on sam odbywał dopiero co rozpoczętą właśnie służbę wojskową, mama
[AA] umarła nagle na raka. Był to dla niego prawdziwy szok, bo nikt się nawet tego nie
spodziewał, gdy przyjmowano ją do szpitala MSW na rutynowe badania lekarskie.
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Nawet go o tym odpowiednio nie poinformowano. Dowiedział się dopiero wtedy,
gdy stęskniony i pełen obaw o zdrowie matki przyjechał w trakcie przepustki z wojska,
w odwiedziny do szpitala, i w miejscu, gdzie się z nią jeszcze kilka dni wcześniej
widział, zastał puste, zasłane łóżko. Od tamtego dnia jego serce płacze, aż do dziś.
Nawet teraz po tylu latach, gdy o tym opowiadał, w jego oczach gromadziły się łzy
wzruszenia, ukazujące jak bardzo cierpiał i jak nadal to cierpienie w nim głęboko tkwi.
Tak naprawdę nigdy nie potrafił się z tym pogodzić. Mama była dla niego całym jego
światem i to ona nauczyła go w życiu wszystkiego, co dziś umie. Z chwilą jej śmierci,
to na nim spoczął obowiązek opieki nad rodzeństwem i to on zmuszony był zająć się
sprawą pogrzebu. Było ciężko. Rodzina matki mieszkała na drugim końcu Polski,
czasy nie sprzyjały udzielaniu jakiejkolwiek

pomocy socjalnej, a on borykał się

dodatkowo nie tylko z bezdusznością urzędników, którzy nie chcieli wydać zgody
na jego wyjście z wojska do cywila, ale i z ojcem swojej maleńkiej siostry,
który zupełnie nie kwalifikował się na prawnego opiekuna małoletniego dziecka.
Adam jednak sobie poradził. Dziś już wie, że mimo przeciwności, jakaś wewnętrzna
siła wywołana niewyobrażalnie wielką miłością do matki, sprawiła, że wygrał batalię
z piętrzącym mu problemy wojskiem, że zwyciężył przed sądem w sprawie o odebranie
praw rodzicielskich ojcu jego siostry i osobiście przejął opiekę nad nią poprzez
doprowadzenie do ustanowienia w jego osobie rodziny zastępczej, że poradził też sobie
ze zgromadzeniem środków na pogrzeb… no i z wieloma innymi sprawami, z którymi
niejeden młody człowiek, sam by sobie nie poradził.
Policja (wówczas jeszcze Milicja) stała się w tym momencie dla [AA] złotym
środkiem do rozwiązania „palących” go problemów. Należało natychmiast znaleźć
pracę, niezwłocznie zająć się maleńkim dzieckiem i dopilnować brata, którego charakter
nie należał do najłatwiejszych. Milicja wydawała się być idealnym wyjściem z trudnej
sytuacji, ponieważ oferowała stałe zajęcie, dość duże, jak na tamte czasy uposażenie,
godziny pracy stwarzające możliwość opiekowania się siostrą na zmianę z opiekunką,
wsparcie w uzyskaniu mieszkania komunalnego i coś, co [AA] nazywa możliwością
pomagania ludziom. Upłynęło od tamtych chwil wiele lat, siostra tego wyjątkowego
człowieka wyrosła na piękną studentkę, brat ma własny dom, żonę i dwójkę
wspaniałych dzieci, ludzie, którym Adam w życiu pomógł, a wśród nich i przestępcy,
których traktował jak kogoś, kto popełnił błąd i komu należy dać drugą szansę –
kłaniają mu się z szacunkiem na ulicy, tylko on jeden, choć nigdy się nad sobą
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nie użalał, nie znalazł dotąd w swoim życiu czasu i miejsca na szczęście dla samego
siebie. Nawet nie wie, kiedy upłynęły mu ostatnie lata i jak to się stało,
że dwudziestolatek,

którym

niegdyś

był,

jest

obecnie

tym

dorosłym,

nieco już siwiejącym, poważnym, skrywającym w głębi duszy swoje prawdziwe
uczucia i tęsknoty mężczyzną.
Osadzenie osobowości [AA] w realiach policyjnej codzienności, do czego
świadomie dążyłyśmy w dalszej części tekstu tego podrozdziału, wskazuje wyraźnie
błędy popełniane przez policyjnych przywódców, różnice pomiędzy nimi i policjantami
uznawanymi przez nich za pracowników szeregowych, a także uzmysławia konieczność
wprowadzenia wielu pozytywnych zmian, celem uniknięcia destrukcji moralności
w organizacji, jaką jest Policja.
Aspirant sztabowy Adam Adamski [AA] służbę w Policji pełni, jak stwierdził,
od lutego 1989 roku, natomiast do obowiązków w służbie stałej powołano go dwa lata
później i pracę tę wykonuje do chwili obecnej. Przez wszystkie te lata sumiennie
i z pełnym zaangażowaniem wykonywał powierzone mu obowiązki służbowe, godząc
jednocześnie pracę zawodową z wychowaniem jego młodszej siostry, które powierzył
mu Sąd, umieszczając ją przy nim w rodzinie zastępczej, wówczas jako osobę
małoletnią. Wspólnie z siostrą zamieszkiwali i nadal zamieszkują w wynajmowanym na
podstawie umowy najmu mieszkaniu, składającym się z 1 pokoju, 1 kuchni, 1 łazienki
i przedpokoju – o łącznej powierzchni użytkowej 30,66 m2, w tym: samej powierzchni
mieszkalnej 14,30 m2. W 2007 r., z użyciem udzielonego mu przez bank kredytu, Adam
zakupił w końcu mieszkanie, o powierzchni użytkowej 40,7 m2, nabywając tym samym
prawo własności do niniejszego lokalu. Jako, iż nigdy wcześniej nie ubiegał się w pracy
o jakąkolwiek pomoc, przydział mieszkania służbowego lub wsparcie finansowe,
postanowił tym razem skorzystać z przysługujących mu jako funkcjonariuszowi Policji
praw i w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 17.10.2001 r. – w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów (Dz. U. Nr 131, poz.
1468 – z dnia 16.11.2001 r.) – zwrócił się do Komendanta Powiatowego [KPP]
w Grzęzidołach, gdzie wówczas pracował, z pisemnym wnioskiem o przyznanie mu
pomocy

finansowej,

zgodnie

z

określonym

w

niniejszym

Rozporządzeniu

przeznaczeniem. Niestety, w odpowiedzi na złożony przez niego wniosek, otrzymał
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decyzję wydaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Grzęzidołach, z której jasno
wynikało, że jego prawa w omówionych powyżej kwestiach zostały potraktowane
zdecydowanie odmownie. Wspomniane wyżej przepisy mówią w tłumaczeniu na język
potoczny, iż policjantowi w służbie czynnej należy się albo mieszkanie służbowe,
albo zamiennie prawo do dofinansowania kwotą ok. 3000 zł na członka rodziny,
w przypadku zakupu przez tego policjanta własnego mieszkania. Choć śmieszne
i niewspółmierne jest zestawienie tych dwóch korzyści, i choć przełożeni [AA]
rozdawali wcześniej mieszkania pośród siebie i znajomych sobie funkcjonariuszy,
to jednak Adam nawet tego minimalnego dofinansowania dla siebie i siostry
(w jednorazowej kwocie ok. 6000 zł) nie otrzymał. Komendant, a więc omawiany
tu przywódca, odmówił mimo wszystko przydzielenia należnych zgodnie z ustawą
o Policji środków finansowych i choć [AA], korzystając ze wskazanej ścieżki
odwoławczej, wielokrotnie się potem odwoływał, napotykał na każdym etapie swojego
odwołania skuteczny opór i wzajemną solidarność jego coraz to wyższych
stanowiskiem przełożonych. Przełożeni wykorzystali w tym przykładzie nieścisłości
funkcjonujące we wspomnianej ustawie w sposób niekorzystny dla szeregowego
policjanta i chociaż mogli przychylić się pozytywnie do jego wniosku, nie zrobili tego,
pokazując policjantowi, gdzie jest jego przysłowiowe „miejsce”, podpierając się
przy tym solidarnie wydawanymi przez siebie na kolejnych szczeblach decyzjami.
Smutkiem napawa fakt nie udzielenia pomocy policjantowi o takiej charyzmie,
tym bardziej, że prosił o minimum, że można było mu to minimum dać, i tym bardziej
że kiedyś wcześniej mógł skorzystać z przydziału mieszkania służbowego i nie zrobił
tego uznając, że przyda się ono koledze, bardziej tego mieszkania wtedy
potrzebującemu.
Innym

wyrazistym

przykładem

manipulacji

przywódców

w

Policji,

uwidocznionym w dalszym ciągu historii Adama jest nagminnie spotykana walka
rządzących o wysokie stanowiska, zarówno dla siebie, jak i dla osób sobie dobrze
znajomych. Z relacji [AA], ale też „szeregowych” policjantów, jak się często sami
nazywają wynika, że ciężka praca operacyjna, umiejętności i doświadczenie, nie idą
zazwyczaj w parze z awansami i uznaniem „przywódców”, o czym mówią utopijne,
policyjne slogany, rozpowszechniane nowo wstępującym w szeregi policyjne
policjantom. Drogą do kariery w Policji w ogólnie spotykanej ocenie policjantów
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są „szerokie plecy”, a więc znajomości i poparcie odgórne. Zastanawiałyśmy się
nad tym stwierdzeniem i przyznajemy, że przykład Adama, który przytoczymy poniżej
na poparcie tej tezy, nasuwa się nam wręcz natychmiast.
Z jednego z wywiadów z aspirantem sztabowym Adamem Adamskim [AA]
dowiedziałyśmy się między innymi, iż w ostatnich dniach kwietnia 2009 roku
przeniesiono

go

z

Sekcji

Dochodzeniowo-Śledczej

[KPP]

w Grzęzidołach

do Sekcji Kryminalnej Komisariatu Policji [KP-2] w Jałopkach (podległego [KPP]
w Grzęzidołach). Stało się tak w zasadzie za zgodą [AA], na skutek wyraźnej i dość
silnej namowy jego przełożonego, Naczelnika Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej
w [KPP] w Grzęzidołach – nadkomisarza Roberta Księżyca [RK]. Naczelnik [RK],
znany nam już z poprzedniej tury wywiadów, jak się potem okazało planował ściągnąć
na poprzednie stanowisko, zajmowane uprzednio przez [AA], jakiegoś swojego kolegę
policjanta, pracującego w innej jednostce organizacyjnej i to właśnie dlatego zachęcał
swego podwładnego [AA] do odejścia do [KP-2] w Jałopkach, by w ten sposób
utorować wolną drogę przyjacielowi. Adamowi, mimo iż miał trafić do jednostki
o niższym

prestiżu

zawodowym,

obiecano

oficjalny

awans,

związany

z przegrupowaniem i podwyższeniem dotychczasowego uposażenia, a tymczasem
do faktycznego przeniesienia owszem doszło, jednakże bez zmiany warunków pracy
na lepsze. [AA], odczuwając rozczarowanie takim stanem rzeczy i czując się
zwyczajnie oszukanym, udał się celem uzyskania stosownych wyjaśnień do [RS],
czyli Zastępcy Komendanta [KPP] w Grzęzidołach, ale w odpowiedzi na skierowane
w jego

kierunku

pytania,

[AA]

uzyskał

wymijającą

odpowiedź,

że

oni,

czyli „przywódcy” oczywiście byli za jego awansowaniem i udzieleniem podwyżki,
ale ich wniosek odrzucony został przez Skarbnika w Komendzie Stołecznej,
który rzekomo stwierdził, że Policja jest biedna, że nie ma zbyt wielu pieniędzy
i że tego rodzaju przesunięcie stanowiskowe, jak w tym konkretnym przypadku,
można potraktować, jak przesunięcie z jednego stanowiska na drugie, o równorzędnej
randze ważności, w stosunku do tego poprzedniego. [AA] miał świadomość,
że ze strony [RS], Zastępcy Komendanta [KPP] w Grzęzidołach, było to świadome
zafałszowanie faktów, w celu osłonięcia rzeczywistych pobudek, jakimi kierowali się
przełożeni. Rozgoryczony tego rodzaju potraktowaniem jego osoby udał się tego
samego dnia do jednej z komend rejonowych na terenie Warszawy z prośbą
o przedstawienie mu realnych możliwości zatrudnienia się w tejże konkretnej
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komendzie, do której właśnie przed chwilą trafił. Okazało się, że Warszawa wręcz
„wchłania” z radością każdą ilość wyszkolonych, doświadczonych policjantów i że jeśli
tylko [AA] sobie życzy, może w każdej chwili składać do swojego przełożonego
(w tym wypadku już do Komendanta Komisariatu [KP-2] w Jałopkach) raport z prośbą
o formalne przeniesienie, a komendant warszawskiej komendy, jak najbardziej
ten wniosek poprze. O dziwo nie piętrzono tym razem trudności, w związku
z ewentualnym podwyższeniem uposażenia dla Adama, a pieniądze, których rzekomo
w tamtym przypadku miało nie być, w tym nagle się znalazły i Skarbnik KSP nie był
ostatecznie rozstrzygającym decydentem. Dalsze ruchy „przywódców” daje się już
z łatwością przewidzieć. W chwili, gdy na biurko Komendanta [KP-2] w Jałopkach
trafił raport [AA] z prośbą o przeniesienie go do Warszawy, rozpętała się zarówno
w [KP-2] w Jałopkach, jak i w [KPP] w Grzęzidołach prawdziwa nawałnica.
Adam wezwany został na rozmowę, tym razem już osobiście przez samego [RS] –
Zastępcę Komendanta [KPP], podczas której z ust „przywódcy” padło stwierdzenie
[…] Adam, no nie obrażaj się tak na nas […], a po chwili Komendant zaproponował
[AA] pozostanie w [KP-2] w Jałopkach i objęcie z dniem 15 maja 2009 roku
prestiżowej funkcji Dyżurnego, z jednoczesnym przegrupowaniem i znacznym
wzrostem dotychczasowej stawki wynagrodzenia, aby tylko nie odchodził i nie zostawił
po sobie pustego wakatu, który trudno byłoby z racji braków kadrowych tak szybko
obsadzić.
Jak się później okazało proponowano jeszcze wkrótce potem Adamowi objęcie
funkcji zastępcy komendanta komisariatu Policji w innej mniejszej miejscowości,
jednakże spośród jego i innej kandydatury, dotychczasowy komendant wybrał
ostatecznie na swego zastępcę z racji jego mocniejszych znajomości i „szerszych
pleców”, tego drugiego kandydata.
Powyższa sytuacja ukazuje skomplikowane i niezmiernie przemyślane,
polityczne zagrywki wewnątrz tak specyficznej organizacji, jaką jest Policja,
a skonfrontowana z tym stanem historia naszego przewodnika – policjanta Adama,
uwypukla bardziej wyraziście skorumpowanie, „wewnętrzne walki o stołki”
i bezduszność, z powodzeniem funkcjonujące w policyjnych strukturach.
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3.1.2. „Jak cię widzą, tak cię piszą” – opis zachowań
rozmówców
Natura dała nam dwoje oczu,
dwoje uszu, ale tyko jeden język po to,
abyśmy więcej patrzyli i słuchali,
niż mówili.
Sokrates

Wchodząc w środowisko policjantów, zarówno osób piastujących wysokie
stanowiska, jak i służb niższego szczebla, można by się było spodziewać, iż są to
z gruntu osoby charyzmatyczne, wiedzące dokładnie czego chcą. Wśród dowódców
zapewne chciałoby się odnaleźć wyłącznie „samców alfa”, zaś wśród ich podwładnych
osoby zdecydowane, pewne, a jednocześnie podporządkowane rozkazom swoich
przełożonych. Trzeba przyznać, że środowisko policyjne, pod względem osobowości
pracujących w nim osób, w zasadzie nie różni się od innych organizacji. Nie do nas
należy przypisywanie cech osobowych (zostawmy to fachowcom), można jednak
bardzo wyraźnie wyróżnić wśród pracowników służb porządkowych różne ich typy.
W trakcie prowadzenia badań terenowych nasza kobieca intuicja często podpowiadała
nam, z kim w konkretnym momencie mamy do czynienia, niemniej jednak chcemy
opisać zachowanie osób, z którymi przeprowadzałyśmy wywiady – w sposób rzetelny
i obrazowy, z pominięciem naszej subiektywnej oceny. Bardzo pomocny okazał się
w tym notatnik badacza.
Z racji faktu, że nasze badania prowadzone były w typowej organizacji
hierarchicznej, a na jej czele, zgodnie z ustaloną odgórnie hierarchią stoją policjanci
piastujący stanowiska kierownicze, nasze opisy rozpoczniemy od opisu tychże właśnie
osób, czyli w sposób odbiegający od zachowania pełnej chronologii badań.
Nadkomisarz Radosław Selgowski [RS], Zastępca Komendanta [KPP]
w Grzęzidołach, to osoba wesoła, nie stroniąca od żartów. Na pytania, które mu
odpowiadały, wypowiadał się niesłychanie wylewnie, jednak gdy tylko napotkał takie,
które z jakiegoś powodu były dla niego niewygodne, obracał je natychmiast w żart,
bagatelizował,

bądź

udzielał

na

nie

wymijającej

odpowiedzi.

W

trakcie

przeprowadzanych z nim wywiadów, za każdym razem z wyrozumiałością odnosił się
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do nagrywania rozmów na dyktafon, wykonywania przez nas notatek i robienia zdjęć.
Zachowywał się naturalnie, ale nie do końca był w tym wiarygodny. Raczej chciał
byśmy takim go postrzegały, bo na jakiekolwiek zadawane pytanie, jego pierwszą
reakcją była sztucznie wyreżyserowana i wręcz aktorsko przez niego przedstawiana
mina, malująca na jego twarzy nienaturalne zdziwienie i zaskoczenie. Mimo wszystko
chętnie i z uśmiechem odpowiadał potem na nasze pytania, dobrze się przy okazji przy
tym bawiąc. W ręku non stop trzymał długopis i nieustannie nim wymachiwał.
Gestykulacja i mowa jego całego ciała były znaczne; podczas rozmowy był dość
ożywiony, ale naturalny i rozmowę prowadził w sposób luźny. Kiedy zadawałyśmy
pytanie, pierwsze jego spojrzenie padało w biurko, a następnie na pytającego;
przy niektórych pytaniach rzucał długopisem (dla zaznaczenia powagi sytuacji),
po czym zaczynał się śmiać. Podczas rozmowy ciągle nawiązywał kontakt wzrokowy;
w chwili udzielania nam odpowiedzi na pytanie, patrzył na nas. Często też zdarzało mu
się

spoglądać

na

gościnnie

przebywającego

w

jego

gabinecie

aspiranta sztabowego Adama Adamskiego [AA], który w trakcie naszego pierwszego
wywiadu z [RS] zajmował jeszcze stanowisko Asystenta Sekcji DochodzeniowoŚledczej [KPP] w Grzęzidołach (potem to uległo zmianie). Zdawało się, że nadkomisarz
[RS] oczekuje ze strony [AA] aprobaty, zrozumienia i potwierdzającego przytaknięcia,
że jest właśnie tak, jak on w danej chwili mówi. Czasem [RS] wiercił się na krześle
(fotelu), jednak siedział dość nieskrępowanie i swobodnie. Jako Zastępca Komendanta
miał wiele do powiedzenia na każdy temat, często wracał do myśli, którą zaczął
wcześniej. Kiedy któraś z nas zadawała pytanie, udawał zaskoczonego na tyle,
że rękoma zatykał sobie oczy lub usta, a potem z zawadiackim uśmiechem odpowiadał.
Podczas

pierwszego

spotkania

z

nami,

a właściwie

już

drugiego,

gdyż to pierwsze, pilotażowe odbyła tylko jedna z nas, [RS] wydawał się być
policjantem z „prawdziwego zdarzenia”, który mówił, że pobić kogoś na ulicy, to nie
problem, ale sztuką jest tego kogoś zrozumieć. Gdy któraś z nas zadawała mu jakieś
pytanie, obserwował badawczo pozostałe osoby znajdujące się w tym czasie w pokoju,
wtrącał najpierw swój uśmiech, ale później, stawał się ostatecznie poważny
i z właściwą sobie pewnością siebie, odpowiadał wyczerpująco na pytania. Słuchał
z zainteresowaniem, kiedy zapytane wypowiadałyśmy w odpowiedzi swoją opinię.
Czasami, gdy odpowiadał, patrzył się na dyktafon, jakby chciał monitorować,
czy na pewno wszystko się nagrywa. Sprawiał wrażenie osoby, która chce mieć
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wszystko pod ścisłą kontrolą. W którymś momencie rozmowy wziął do ręki spinacz
i zaczął go psuć, odłożył wtedy długopis i odpowiadając nam spoglądał na zepsuty już
wówczas spinacz; niedługo po tym zostawił spinacz i znowu wziął długopis.
Czasem „kładł” się na biurku, by pokazać jak ciężkie, ale i ważne jest pytanie.
Tonację głosu miał zróżnicowaną, nasilającą się, kiedy chciał coś podkreślić,
zaznaczyć. Były pytania, na które odpowiadał na początku wymijająco, a później
szczerze i z uśmiechem na twarzy, wzdychając. Wydawał się być zdenerwowany tylko
wtedy, kiedy pytałyśmy o ISO, ogólnie jednak obserwując go, odniosłyśmy wrażenie,
że był zadowolony z rozmowy i otwarty. Jego charakterystyczne powiedzonko, którego
w czasie wywiadu zdecydowanie nadużywał, to: na zaczepki nie odpowiadam.
Drugi wywiad z nadkomisarzem Radosławem Selgowskim [RS] odbył się
kilka miesięcy później. Tym razem przeprowadziła go tylko jedna z nas.
Należy wspomnieć, że w trakcie tego przeciągającego się, kilkugodzinnego spotkania,
wielokrotnie razem mieliśmy zamiar je wreszcie już zakończyć, ale dobry nastrój
Zastępcy Komendanta, jak i jego wrodzona gadatliwość, działały na gospodarza
wieczoru wręcz stymulująco, skutecznie te zamiary udaremniając. Przy każdej takiej
próbie pożegnania się, [RS] ostatecznie kontynuował rozmowę, przechodząc płynnie
z jednego wątku, w następny. Wywiązała się w efekcie dość ciekawa, żartobliwa
dyskusja, dotycząca niektórych osobistych cech [RS], która stała się wstępem do jego
dalszych wywodów w zupełnie innych kwestiach. Potem nadkomisarz [RS] dyskutował
chwilę, głównie na tematy polityczne, poruszając przy tym kwestie skandali. W trakcie
rozmowy, powrócił też na dłuższy moment do sprawy, która go prawdopodobnie
najsilniej nurtowała, czyli do tematu odejścia jednego z jego najbardziej
doświadczonych

i niewątpliwie

najlepiej

pracujących

policjantów,

aspiranta

sztabowego Adama Adamskiego [AA], przeniesionego z Sekcji DochodzeniowoŚledczej [KPP] w Grzęzidołach do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego [KRP-x]
w Warszawie.
Nasza rozmowa nie toczyła się tylko i wyłącznie wokół codzienności w Policji.
Podczas tego spotkania, poruszone zostały bardzo obszernie przez [RS] także kwestie:
wyboru szafy do jego domu, zagranicznych wyjazdów turystycznych i przeliczników
walut, opłacalności remontów starych kamienic (sam jest właścicielem jednej z takich),
nieudolności swojej żony w obsłudze urządzeń domowych (pralki, zmywarki,
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piekarnika, wielofunkcyjnego prysznica) oraz własnych niedomówień małżeńskich
w temacie zakupów sprzętów domowych. Ciekawe było również to, jak nadkomisarz
Radosław Selgowski [RS] zareagował na dzwoniący w międzyczasie telefon
stacjonarny. Po chwili braku zainteresowania z jego strony, telefon w końcu umilkł,
jednak wkrótce potem zadzwonił ponownie, ale tym razem nadkomisarz [RS] już
odebrał połączenie, zerkając uprzednio z wielką uwagą i rozmysłem na klawiaturę
aparatu. Jak potem wyjaśnił, ustalał kto do niego dzwoni, żeby przyjąć następnie
właściwą postawę, adekwatną do rangi i pozycji osoby dzwoniącej, którą w takich
właśnie momentach, oceniał na podstawie sobie tylko znanej klasyfikacji.
Inna

osoba,

nadkomisarz

Robert

Księżyc

[RK],

Naczelnik

Sekcji

Dochodzeniowo-Śledczej [KPP] w Grzęzidołach, udzielający nam wywiadu w trakcie
prowadzenia badań terenowych – prezentuje sobą zupełnie odmienny typ zachowania.
Naczelnik [RK] sprawiał wrażenie całkowicie opanowanego; usiadł w fotelu i siedział
w nim wygodnie, trzymając w dłoni długopis. Kiedy z nami rozmawiał, utrzymywał
kontakt wzrokowy i z uśmiechem odpowiadał na pytania. W pewnym momencie
w trakcie rozmowy wziął klucze do ręki i zaczął się nimi bawić, trzymając
równocześnie długopis i kręcąc się lekko na fotelu. Widać było, iż czuje się pewnie.
Odpowiadając na pytania, co jakiś czas mimowolnie patrzył w któryś kąt, w ścianę,
w biurko. Podczas wypowiedzi był uśmiechnięty i bardzo się starał rozluźnić atmosferę.
Kiedy opowiadał o czymś, co mu bardzo zapadło w pamięć, zazwyczaj ściszał głos.
Co jakiś czas podwijał rękawy od swetra. Czasami tylko lekko, albo prawie wcale nie
gestykulował. W tle naszej rozmowy z nim słychać było krótkofalówkę, jednak nie
dezorientowało go to. W chwili, gdy nagle z krótkofalówki dochodziły nas odgłosy
jakiejś akcji i sygnał koguta, on niewzruszenie kontynuował i nie przerywając
rozpoczętego wątku, całkiem normalnie odpowiadał na pytania. W którymś momencie
odłożył klucz, ale nadal trzymał długopis. Podczas rozmowy zdarzyło się, że zadzwonił
telefon. Dzwonił dość długo, ale Naczelnik Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej
nie przerywał wypowiedzi. Odpowiadał na pytania i pozwalał je zadawać, jednak
po pewnym czasie, przepraszając nas, odebrał zniecierpliwiony, by natychmiast
po zakończeniu rozmowy telefonicznej wrócić ponownie do wcześniejszego wątku.
Odłożył nawet na ten czas długopis, ale wziął klucze. W czasie wywiadu mówił bardzo
dużo, starannie rozwijał swoje wypowiedzi i rozgadywał się. Wydawał się być
zainteresowany treścią całej rozmowy.
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Dawało nam się wyraźnie odczuć, że zarówno Naczelnik [RK], jak i jego
poprzednicy, z którymi wcześniej rozmawiałyśmy, są ludźmi żyjącymi swoją
organizacją, że Policja jest właśnie całym ich życiem, że oni sami bardzo chcą o tym
wszystkim opowiadać, że chcą dzielić się informacjami, że chcą mówić głośno,
jak konkretnie wygląda ich praca, całe to swoiste otoczenie i policyjne realia.
Przy kolejnej rozmowie – z nadkomisarzem Michałem Sylweckim [MS],
Naczelnikiem Sekcji Ruchu Drogowego [KPP] w Grzęzidołach – zaobserwowałyśmy,
że był bardzo zainteresowany; siedział i patrzył na nas, słuchając uważnie.
Chętnie zgodził się odpowiadać na nasze pytania. W trakcie rozmowy siedział
wygodnie, ze złożonymi rękoma, nogą założoną na drugą nogę, lekko bujając się
na krześle obrotowym. Były momenty, w których nadkomisarz [MS] podświadomie
szukał potwierdzenia tego, co mówił, więc spoglądał wówczas co chwilę na kolegę
siedzącego z nim w jednym pokoju, jakby to pomagało [MS] odnaleźć poparcie z jego
strony. W chwili udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, [MS] patrzył się
bezpośrednio na osobę pytającą, często przy tym spoglądając na to, co robią pozostałe
osoby. Lekko gestykulował (na początku); w tle było słychać radio i włączoną
krótkofalówkę. Wydawał się być zdecydowany; mówił pewnie i twardo. Siedział
oddalony od biurka, co w pewien sposób pozwalało nam obserwować, co robił ze
stopami, rękoma etc. Był speszony i gubił wątek, kiedy robiono mu zdjęcia (czego
z kolei
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było
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u
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Komendanta

nadkomisarza

Radosława

Selgowskiego); wraz z rozwijającą się rozmową, gestykulacja [MS] przybierała na sile.
Kiedy się nad czymś zastanawiał patrzył w podłogę lub na jakiś mebel i dopiero po
chwili odpowiadał. Słuchał uważnie i z pełną powagą w stosunku do zadawanych
pytań; nie robił głupich min, ani zdziwionych, ani zadowolonych – po prostu uważnie
słuchał. Naczelnik [MS] dużo mówił, chętnie odpowiadał na pytania; nie miałyśmy zbyt
wielkich szans, żeby wtrącić się w zdanie i przerwać lawinę jego słów. Głównie skupiał
się na tym, by mieć z nami kontakt wzrokowy, zdarzało się jednak jakieś pojedyncze
spojrzenie w martwy punkt – podłogę, okno, mebel. Pytania, jakie mu zadawałyśmy
raczej go nie zaskakiwały; starał się być opanowany, kompetentny i pewny tego,
co mówi. Kiedy np. nasze pytanie zostało skierowane do jego Asystenta, pierwsze co
zrobił Naczelnik [MS], to wtrącił się w zdanie wypowiadane przez asystującego mu
policjanta, uzupełniając w ten sposób nasze pytanie i jakby prostując niedociągnięcia
wypowiedzi poprzednika – poniekąd niejednokrotnie naprowadzając na kolejną
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odpowiedź. [MS] sprawiał wrażenie osoby, która lubi mieć wszystko pod kontrolą i nie
lubi niespodzianek.
Z kolei aspirant sztabowy Wiktor Jarzębski [WJ], Kierownik Rewiru
Dzielnicowych [KPP] w Grzęzidołach, w trakcie udzielanego wywiadu był
podenerwowany i spięty, choć próbował to przed nami dobrze ukryć. Pod powłoką
biurokratycznego skrupulanta, krył się obraz wrażliwego człowieka o ciepłej
powierzchowności. Świadczył o tym choćby obrazek namalowany przez synka pana
aspiranta [WJ] – z napisem: „Dla kochanego Tatusia – Maciuś”, pełniący zaszczytną
funkcję ozdobnika na tablicy ogłoszeń służbowych, tuż nad biurkiem taty.
Podkomisarz Jerzy Król [JK], Komendant [KP-1] w Miłkowie – to zgodnie
zresztą z naszym pierwszym wrażeniem, popartym potem jeszcze dodatkowo
wypowiedziami jego podwładnych – spokojny, miły, pogodny, uśmiechnięty człowiek,
o niebywale wielkim, dobrym sercu, umiejący dobrze traktować ludzi, dla którego liczy
się przede wszystkim człowiek.
W czasie udzielanego nam wywiadu Komendant [JK] przyjął nas bardzo
życzliwie. Słuchał uważnie, siedział wygodnie w fotelu i uśmiechał się. Podpierał ręką
brodę, a kiedy odpowiadał na pytanie, patrzył prosto w człowieka, przenikając go
swoim wzrokiem na wylot. [JK] sporo gestykulował, a opowiadając coś, lekko kiwał się
na fotelu. Był spokojny, opanowany, uśmiechnięty, wyluzowany, normalny; wydawał
się być otwarty na ludzi, co wnioskowałyśmy widząc, że drzwi podczas naszej
rozmowy były początkowo otwarte (i podobno tak jest zawsze).
Oczywiste było dla nas to, iż podkomisarz [JK] jest dumny z tego, że może
pełnić w tej jednostce funkcję Komendanta. Z zachwytem i wielką dumą opowiadał
o budynku [KP-1] w Miłkowie i o tym, co i jak wiele robi dla tego Komisariatu.
[JK] był konkretny w tym, co mówił w czasie wywiadu, miał chęci, żeby z nami
rozmawiać, tryskał energią i entuzjazmem; widać było, że potrafi zarządzać tą jednostką
i załatwi wszystko co będzie trzeba oraz jak trzeba. W trakcie rozmowy zapytał,
czy może zapalić, po czym dopiero po uzyskaniu zgody niepalących, spokojnie wypalił
papierosa. Telefony również mu nie przeszkadzały; chętny do tego, by pokazać nam
swój posterunek, z dumą pełnił rolę gospodarza – przewodnika.
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Młodszy inspektor Szymon Sowa [SSa], Komendant [KRP-x] w Warszawie,
to czterdziestokilkuletni, lekko łysiejący, średniej postury mężczyzna z wyższym
wykształceniem, będący w służbie Policji od 21 lat. Po pięciu latach bycia
Dzielnicowym,

kolejno

awansował

na

Komendanta

różnych

jednostek

podwarszawskich i warszawskich. Podczas wywiadów dało się zaobserwować, że jest
człowiekiem niebywale uporządkowanym i dobrze zorganizowanym, korzystającym
w swojej pracy z nowoczesnego oprogramowania komputerowego i wszelkich,
niezbędnych narzędzi, ułatwiających mu dobrą organizację czasu pracy. Jest to policjant
wesoły, aczkolwiek powściągliwy i nieufny, trzymający innych ludzi na dystans.
Jego żarty są zawsze wyważone, kulturalne, wyrażone w lekkiej formie wypowiedzi,
dopasowane do konkretnej sytuacji i obecnych odbiorców. Na wszystkie zadawane
pytania, starał się odpowiadać w sposób prosty, zrozumiały i jak najobszerniej
wyczerpujący temat zagadnienia. [SSa] nie jest osobą gadatliwą, ale lubi mówić i mówi
to wszystko, co według niego należy powiedzieć. Niczego nie stara się ukrywać,
czy zatajać i jeśli o czymś nie wspomina, to znaczy, że odbiera to jako nieistotne.
Nie ma dla niego pytań niewygodnych, a raczej są tylko takie, które wymagają z jego
strony trudniejszych lub łatwiejszych odpowiedzi. Wypowiadając się na jakiś temat,
bardzo się stara, by jego rozmówca dobrze go zrozumiał i nabrał przekonania,
iż uzyskał od [SSa] jego kompletną wiedzę w określonej kwestii. W czasie udzielanych
wywiadów często nieznacznie się uśmiechał i żartował, ale nie były to raczej formy,
świadczące o bagatelizowaniu danego tematu, bądź techniki spełniające funkcje „zasłon
dymnych” przed udzieleniem szczerej, niewymijającej odpowiedzi. Nie widział
przeciwwskazań do nagrywania naszych rozmów przy użyciu dyktafonu lub robienia
notatek, a wręcz przeciwnie, odbierał to, jako dobre przygotowanie się do terenowej
pracy i pełen profesjonalizm. Zachowywał się naturalnie i był w tym bardzo
wiarygodny, co w odbiorze jego osoby, budziło zaufanie i sympatię oraz stwarzało
przekonanie, że jest człowiekiem niesamowicie medialnym. Każdy wykonywany ruch
i gest [SSa], jego mimika twarzy i „mowa ciała” były doskonale zgrane z tym, o czym
mówił. Nie dało się zauważyć, by którekolwiek z zadawanych mu na różne tematy
pytań, budziło jego zaskoczenie lub zdziwienie, chyba, że perfekcyjnie to ukrywał.
W czasie rozmów był opanowany i spokojny. Zdarzało się, że trzymał w dłoni swoje
eleganckie pióro, ale nie bawił się nim i nie wykonywał rękoma żadnych nerwowych
ruchów. Wypowiadał się płynnie, przybierając miły, choć zdecydowany i stanowczy ton
głosu, na umiarkowanym, jednostajnym poziomie głośności. Niektóre poruszane
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w rozmowie kwestie budziły jego ożywienie, mówił wówczas trochę szybciej i głośniej,
a na jego twarzy pojawiał się częściej uśmiech. Nie był podczas wywiadów spięty,
nie kierował wzroku na inne przedmioty; był w pełni skoncentrowany, patrzył wprost
na twarz rozmówcy, utrzymując przy tym stały kontakt wzrokowy, niekiedy nie mrużąc
nawet powiek. Stwarzał wrażenie bardzo silnego, niezależnego mężczyzny, doskonale
znającego swoją wartość i pewnego siebie. Siedział przez cały czas wyprostowany,
w swoim dużym, skórzanym, czarnym fotelu, za obszernym, wystylizowanym
współcześnie

biurkiem,

w nieprzypadkowej

na
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Jego wypowiedzi świadczyły o tym, że ma ogromną wiedzę w tematach policyjnych
i, że potrafi ją kompleksowo przekazać odbiorcom. Mówił w sposób uporządkowany
i logiczny, stosując tylko od czasu do czasu typowe, spotykane w potocznej mowie
powtórzenia, przerywniki, czy krótkie wyrazy kończące wypowiedź, choćby np. typu:
no…?, nie? Słuchał z wielkim zainteresowaniem i z reguły nie przerywał. Zachowywał
się bardzo kulturalnie i szarmancko wobec tej z nas, która przeprowadzała z nim
za każdym razem wywiady. Można było odczuć, że jest osobą lubiącą mieć wszystko
pod kontrolą, przygotowaną na każdą ewentualność, mającą w zanadrzu, w obliczu
sytuacji kryzysowych, opracowane, gotowe rozwiązania.
Wywiady z młodszym inspektorem Szymonem Sową [SSa] – Komendantem
[KRP-x] w Warszawie, miały miejsce dwukrotnie. Za pierwszym razem była to
rozmowa jednej z nas wyłącznie z nim, natomiast w drugim przypadku, przez większą
część wywiadu, w rozmowie uczestniczył także Komendant warszawskiej [KRP-y].
Inspektor Mikołaj Maruda [MM], Komendant [KRP-y] w Warszawie, stanowi
całkowite przeciwieństwo osobowości młodszego inspektora Szymona Sowy [SSa].
To sporo starszy, potężniejszy i o wiele wyższy mężczyzna od niego, a przy tym prawie
całkowicie łysy. Jest pracoholikiem i odniósł wiele znaczących osiągnięć w pracy
policyjnej. Przyjaźni się z [SSa] – Komendantem [KRP-x] i często przyjeżdża do niego
na służbowe „pogaduchy”. Z racji faktu, że wywiad z nim został przeprowadzony
w sytuacji, gdy przebywał w gabinecie [SSa] gościnnie, poczynione na jego temat
obserwacje mogą być niekompletne. Sprawił na nas wrażenie człowieka dobrze
zorganizowanego, ale konserwatywnie nastawionego do nowinek technicznych
i nowatorskich rozwiązań. Jest wesoły, jednak
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przez pryzmat tej wesołości

wyczuwa się wewnętrzną siłę tego mężczyzny, surowość charakteru i apodyktyczne
nastawienie do otoczenia. Nieufność i zdystansowanie uwidaczniały się w większości
wszystkich jego wypowiedzi. Na zadawane pytania odpowiadał w sposób zagmatwany
i niezrozumiały w przekazie. Często urywał rozpoczęty przez siebie wątek, by następnie
powrócić do poprzedniego, albo do jeszcze wcześniejszych, co powodowało,
że niekiedy gubił się w tym, co chciał powiedzieć i nie wyczerpywał tematu,
poruszanego w konkretnym momencie zagadnienia. Pokazał nam w trakcie spotkania,
że jest osobą bardzo gadatliwą i silnie narzucającą innym swoją wolę. Zachowywał się
tak, jakby „pozjadał wszystkie rozumy” i był najwybitniejszym autorytetem w każdej
omawianej kwestii. [MM] przyjechał do [KRP-x] w Warszawie, po czym nikogo
nie uprzedzając, wtargnął z rozmachem do gabinetu Komendanta [KRP-x] w trakcie
trwania naszego wywiadu z [SSa], robiąc przy tym wokół własnej osoby niebywały
szum. Nie był umówiony, ale pozostał w pokoju, nie pytając nawet o to, czy może
zostać, jakby to, że był nieproszonym gościem nie miało dla nikogo większego
znaczenia. Rozsiadł się wygodnie przy stole konferencyjnym Komendanta [SSa]
i początkowo nawet ze spokojem, przysłuchiwał się kolejno zadawanym pytaniom oraz
udzielnym na nie odpowiedziom. Nie trwało to jednak długo, gdyż po chwili już
nie wytrzymał i przyjmując właściwie rolę „samozwańczego gospodarza” spotkania,
wręcz niemalże nie dopuszczał [SSa] do głosu. Uwielbia mówić i mówi bardzo dużo,
przerywając często w niekulturalny sposób wypowiedzi innych, okazując tym
jednocześnie swój brak szacunku do nich. Wypowiadając się na jakiś temat, świetnie się
bawił. Mówił bardzo głośno, czasami nawet wykrzykiwał, albo niegrzecznie
przekrzykiwał pozostałych rozmówców. Słowa „wylewał z siebie” z wielką prędkością,
bez specjalnego zwracania uwagi na jakość wypowiadanych zdań. Wyczuwało się
wyraźnie jego dążenie do wywarcia na rozmówcach jak najlepszego wrażenia, chociaż
efekt końcowy był niestety inny. Zachowywał się nienaturalnie, jakby grał główną rolę
w przedstawieniu. Nie wzbudził w nas sympatii, a wręcz pokazał naturę zadufanego
w sobie człowieka. Jego mowa ciała nie współgrała z treścią wywodów, które snuł.
W czasie spotkania przez cały czas się kręcił na krześle, był silnie pobudzony,
nieustannie i nerwowo gestykulował rękoma. Wypowiadał się chaotycznie, hałaśliwym,
drażniącym tonem głosu. Oczy miał rozbiegane, rzucające bardzo krótkie spojrzenia,
za każdym razem w innym kierunku. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, silnego
i niezależnego, nie znoszącego sprzeciwu policjanta, dążącego do obranego celu
bez skrupułów i „po trupach”.
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Aspirant Stanisław Skok [SS] – Dyżurny z Dyżurki [KPP] w Grzęzidołach –
wydawał się być osobą opanowaną, co jest niezbędne przy tego typu pracy.
Odpowiadał rzeczowo,

choć

z
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żalu
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w

jego

wypowiedziach.

Wywiad z nim był dość krótki z uwagi na to, iż pełnił w tym czasie służbę, a Dyżurka
nie sprzyja relaksującym rozmowom.
Sierżant sztabowy Rafał Waleczny [RW] z Sekcji Ruchu Drogowego [KPP]
w Grzęzidołach, Asystent [MS], był zaciekawiony. Trzymał ołówek i bawił się nim,
twardo opierając się na biurku. Trochę wiercił się na krześle, ale ogólnie siedział na nim
„twardo” i pewnie.
Sierżant Marek Trop [MT], Detektyw z Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego
[KPP] w Grzęzidołach, ma wyższe wykształcenie i ukończone trzy kierunki studiów:
teologię, integrację europejską i politologię. Przed podjęciem pracy w Policji pracował
w dziennikarstwie, m.in. pisząc szereg artykułów do prasy. Jego wybór obecnej pracy
był przypadkowy. Po kilkuletnim pobycie za granicą wrócił do kraju i złożył
dokumenty w biurze pośrednictwa pracy. Następnego dnia odezwała się do niego
Komenda Stołeczna i tak oto znalazł się w Policji. Zaczynał, jak każdy policjant,
od przeszkolenia – 9 miesięcy, potem pracował 6 miesięcy w służbie patrolowej,
następnie przeniesiono go do Sekcji Kryminalnej, gdzie obecnie jest.
Sierżant Jan Właz [JW], Technik Kryminalistyki [KPP] w Grzęzidołach,
to bardzo grzeczny, cichy, małomówny, skryty i nieuzewnętrzniający swojej
prawdziwej natury, udzielający krótkich zdawkowych odpowiedzi mężczyzna.
Obserwując go, widać, że jak każdy, ma jakieś własne strapienia, ale przed światem
chowa je dokładnie i głęboko. [JW] rozpoczął naszą rozmowę od pokazania nam
przyrządu, przy pomocy którego wykonuje się zdjęcia przestępcom, do kartotek
policyjnych. Mówił konkretnie i sprawiał na nas wrażenie, jakby śmieszyło go w duchu
nasze laickie podejście do tematów, w których on z kolei czuł się jak przysłowiowa
„ryba w wodzie”.
Sierżant Maciej Walka [MW] oraz posterunkowa Aneta Gnat [AG] z patrolu
policyjnego [KP-1] w Miłkowie, udzielali nam rzeczowych odpowiedzi, choć byli
powściągliwi. Czasami odnosiłyśmy wrażenie, że nie do końca byli zadowoleni z tego,
iż muszą z nami rozmawiać. Służba w wozie patrolowym, to nie to samo, co herbata
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u Komendanta i może się skończyć nieprzewidzianym wypadkiem, dlatego też
warunkiem naszego czynnego udziału w patrolu, było posiadanie przez nas ważnego
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Sierżant Karolina Wicher [KW] z Sekcji Kryminalnej [KP-1] to „twarda
sztuka” w zdradliwej otoczce filigranowego ciałka młodej, ambitnej, odważnej, pewnej
siebie, przebojowej kobiety, która doskonale wie, czego chce, i która nie cofnie się
raczej przed niczym, byleby osiągnąć zamierzony cel. Kiedy weszła do Komendanta
podkomisarza Jerzego Króla [JK], tryskała energią, była uśmiechnięta, szczęśliwa
(złapali właśnie złodzieja), wyglądała na pochłoniętą całą tą sytuacją, jaka miała
miejsce przed chwilą. W trakcie przeprowadzanego wywiadu siedziała spokojnie
i konkretnie

odpowiadała

na

pytania.

Czasem

zerkała

na

Komendanta.

Z zainteresowaniem słuchała pytań. Jest osobą zdecydowaną, pewną siebie,
mówi szybko, lekko gestykuluje i uśmiecha się. Kiedy wypowiadał się Komendant,
kiwała głową, potakiwała i słuchała z uwagą. Wychodząc z pokoju Komendanta
do swoich zajęć, grzecznie i z uśmiechem się pożegnała.
Aspirant sztabowy Adam Adamski [AA] z Wydziału DochodzeniowoŚledczego [KRP-x] w Warszawie, a wcześniej kolejno z [KPP] w Grzęzidołach i [KP-2]
w Jałopkach, jest spokojnym i opanowanym mężczyzną. Odpowiedzi udziela rzeczowo
z charakteryzującym go poczuciem humoru. Jest oszczędny w gestach. Lata pracy
w sekcjach, bądź wydziałach dochodzeniowo-śledczych zapewne wpłynęły na jego
rzeczowy sposób wyrażania myśli. W tym „twardzielu” po latach służby w ciężkich
warunkach nadal bije serce skłonne do wzruszeń i głębokich przeżyć. Świadczyć o tym
może jego zachowanie po opowieści o człowieku, który umierał na jego rękach.
Wszyscy nasi rozmówcy posługiwali się poprawną polszczyzną, która niekiedy
brzmiała charakterystycznie dla miejsc, z których pochodzą. Należy odnotować fakt,
iż język nosił znamiona sposobu wypowiadania się podczas przesłuchań (specyficzne
sformułowania), pisania raportów, czy innych zwrotów, charakterystycznych dla języka
organizacji, jaką jest Policja.

59

3.1.3. „Lustereczko, powiedz przecie…” – opinia o samym
sobie
Każdy człowiek rodzi się jako bliźniak:
ten, który jest, i ten, za kogo się uważa.
Martin Kassel

W tym rozdziale chciałybyśmy przedstawić to, co o sobie sądzą osoby,
z którymi przeprowadziłyśmy wywiady. Zapytałyśmy o to naszych rozmówców wprost,
jak również o to, co ich zdaniem myślą o nich podwładni. Nie zawsze otrzymywałyśmy
jednoznaczne odpowiedzi. Być może wynikało to ze skromności pytanych, bądź z chęci
„wykręcenia się” od odpowiedzi. Gdy zapytałyśmy nadkomisarza Radosława
Selgowskiego [RS], Zastępcę Komendanta [KPP] w Grzęzidołach o to, jakie cechy
osobowości spowodowały, że ostatecznie objął stanowisko Komendanta, otrzymałyśmy
taką oto odpowiedź:
[RS]: Jakie cechy? Nie wiem... Sumienność, pracowitość, chyba wystarczy...
Cóż ja więcej mogę powiedzieć... Jednak zarządzanie personelem też…
Komendant ma naturalne predyspozycje przywódcze – zastępowy, komendant
w harcerstwie.
Zaś młodszy inspektor Szymon Sowa [SSa],

Komendant [KRP-x]

w Warszawie pytany o to, jakie ma cechy jako przywódca i czy wykorzystuje je także
w obecnej jednostce, powiedział:
[SSa]: Tak. Ja jestem bardzo bezpośredni. Czasami tam może trochę ponieść,
ale no jest tak, że ja jestem tu […], a część policjantów przeszła z Żoliborza
na Ochotę ze mną, część z Ochoty tutaj, a teraz reszta dochodzi z Żoliborza
i naprawdę nie jestem łatwym przełożonym, bo tu różne są opinie, nie? na mój
temat, więc ja twierdzę, że nie jestem łatwym przełożonym, natomiast staram
się dogadywać z ludźmi. Gorzej mi wychodzi z takimi młodymi
„roszczeniowcami”, którzy jeszcze nic nie zrobili w tej Policji. Po prostu mnie
to irytuje ich nastawienie konsumpcyjne takie, bardzo konsumpcyjne do tej
pracy i tutaj nie mogę może jakoś się dogadać, natomiast ze wszystkimi innymi
raczej sobie radzę.
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W zależności od osobowości mogłyśmy się przekonać, iż nie zawsze opinia
o sobie jest bardzo dobra, choćby w rozmowie z nadkomisarzem Robertem Księżycem
[RK], Naczelnikiem Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej [KPP] w Grzęzidołach, który
powiedział: Mam na pewno jakieś braki... Po czym dokończył szybko, zmieniając nieco
temat:
[RK]: Inne jest podejście do pracowników, z którymi się już wcześniej
pracowało, a inne z nowymi osobami. Wiadomo, że jak się wchodzi w nowe
środowisko, to można sobie samemu ustalić jakieś reguły... Tutaj większość
policjantów, którzy mnie znają prywatnie, wiedzą, że w pracy nie mówimy
sobie po imieniu. Jest to ogólnie przyjęte, bo taka jest specyfika w służbach
mundurowych.
Mówienie „na ty” oficjalnie do przełożonego nie jest dobrze widziane
w trakcie służby, a nawet poza nią w towarzystwie osób trzecich. W ten sposób można
się do niego zwracać tylko w cztery oczy lub na prywatnych spotkaniach.
Naczelnik opowiedział nam o sytuacji, kiedy policjant, z którym znali się prywatnie,
przy przełożonym Naczelnika zwrócił się „na ty”. Wtedy to przełożony zwrócił mu
uwagę, że pozwala sobie na spoufalanie się i, jak wspomina, była to dość nieprzyjemna
sytuacja.
W odpowiedzi na nasze bezpośrednie pytanie: jak Pan jest postrzegany przez
kadrę kierowniczą, a jak przez pracowników, usłyszałyśmy:
[RK]: Opinie są hm... zmieniło mi się trzech, czy czterech komendantów i udało
mi się ich wszystkich „przetrzymać”, osoby z różnym charakterem, o różnych
temperamentach... więc chyba opinie są dobre. Jeśli chodzi o pracowników,
to raczej jestem lubiany... z wieloma rzeczami, nawet prywatnymi, do mnie
przychodzą. Sądzę też, że i negatywne opinie by się zdarzyły, bo nie wierzę,
by każdy mnie lubił.
Można by zatem pokusić się o stwierdzenie, iż Naczelnik nie jest osobą,
która stwarza sytuacje konfliktowe, jest dobrym fachowcem i szanuje innych – nie tylko
przełożonych, ale też podwładnych.
Nadkomisarz [RS] nie miał zaś złudzeń, gdy pytałyśmy go o opinię
jego podwładnych.

61

[RS]: Nie wiem i wolałbym nie wiedzieć. Pewnie mnie nie lubią, bo jak
powiedziałem: i trochę wymagam, trochę nie toleruję głupoty...
niewiedzę mogę wybaczyć... trochę chyba bywam okrutny z tego powodu,
bo „opierniczam”, ale uważam, że to jest konstruktywne. Jak to nie działa,
to wszczynam postępowanie.
O tym, iż ważne jest mówienie wprost i „nie owijanie w bawełnę”
usłyszałyśmy z innych ust:
[ SSa]: Wychodzę z założenia, że trzeba by było po prostu pewne rzeczy mówić
prosto w twarz, nie? Jednym się to podoba, innym się nie podoba, natomiast
pewnie dużo to nas kosztuje, znaczy mnie osobiście, natomiast
no nie wyobrażam sobie, żeby nie mówić wprost. Czasami, szczególnie
w sytuacjach, gdzie to polecenie, czy ta sprawa ma niejako drugie podłoże,
którego nie możemy ujawnić, no to wtedy jest problem.
I w drugim wywiadzie:
[SSa]: [T]u nie ma czasu na fochy, dąsy, negocjacje, rozważania, czy to jest
dobre polecenie, czy to jest złe polecenie, czy można to zrobić lepiej, czy może
to zrobić kto inny. Trzeba takie polecenie wykonać natychmiast. Dotyczy to
z reguły no spraw, które prowadzi Policja, no i wtedy nie pozwalam sobie
na żadne dyskusje..., nie pozwalam podwładnym na żadne dyskusje, natomiast
często na odprawach rzucam temat, że jest takie polecenie i oczekuję
podpowiedzi w sensie dyskusji: Kto? Jak najlepiej? No i wtedy rozpoczyna się
tzw. „przepychanka”, jeden na drugiego, no i trzeba podjąć decyzję, kto ma to
wykonać, słuchając niejako opinii. Jest takie..., tu kiedyś dziewczyny z kadr
mi powiedziały, że jedyną i słuszną decyzję i tak podejmie Komendant.
I tego się trzymajmy.
Jak widać dotyczy to w dużej mierze kwestii wydawania rozkazów. Wynika to zapewne
z hierarchistycznego modelu organizacji, gdzie często nie ma miejsca na delikatność.
Zastępca Komendanta [KPP] w Grzęzidołach, na pytanie, czy podwładni
poszliby w jego ślady, odpowiedział:
[RS]: Proszę Pani, każdy o tym marzy, bo sądzą, iż Komendant nic nie robi...
Ludzie mają błędne wyobrażenie. Mam czas, by coś zrobić prywatnie, ale jak
coś muszę zrobić, to dotąd siedzę, aż zrobię... To nie jest „zakład pracy
chronionej”, każdy musi być odpowiedzialny za to, co robi.

62

W kwestii odczuć podwładnych odmienną opinię ma podkomisarz Jerzy Król
[JK], Komendant [KP-1] w Miłkowie i zapytany o to, czy czuje sympatię pracowników,
odpowiedział:
[JK]: No pewnie! My tutaj robimy wiele rzeczy razem i często spotykamy się
razem. Razem organizujemy Wigilię i inne spotkania prywatne. Poza tym
sami na siebie „donoszą”.
Tak

stworzona

atmosfera

jest

odzwierciedleniem

podwładnych

Komendanta,

którzy mówią o nim, że to właściwy człowiek na właściwym miejscu.
Jak w każdej organizacji, należy dobierać pracowników na odpowiednie
stanowiska nie tylko ze względu na doświadczenie zawodowe, ale także na cechy
charakteru. Oto, co nam na temat cech ułatwiających wykonywanie jego obowiązków
powiedział aspirant Stanisław Skok [SS], Dyżurny z dyżurki [KPP] w Grzęzidołach:
[SS]: Opanowanie i spokój. Nie wolno się denerwować..., elastyczność,
znajomość sytuacji, dobra organizacja, uporządkowanie, odpowiedzialność.
Sierżant Marek Trop [MT], Detektyw z Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego
[KPP]

w

Grzęzidołach,

wykorzystuje

dobrą

pamięć

i

spostrzegawczość.

Policjant twierdzi, iż dziennikarstwo pomogło mu zwłaszcza w pracy z ludźmi.
Uważa też, że praca w Policji kształtuje ich predyspozycje do bycia swego rodzaju
psychologami. Na pytanie, czy należy traktować ludzi jako z gruntu dobrych, czy złych,
odpowiedział, że on uważa ich za dobrych, a później ewentualnie „odejmuje punkty”
z oceny. Jego praca i zdolności postrzegania cech charakteru innych ludzi w zasadzie
mu przeszkadzają w prywatnych kontaktach, gdyż łapie się na tym, że od razu analizuje
osobę, którą spotyka. Uważa, że czasami dobrze jest nie wiedzieć wielu rzeczy,
bo wtedy lepiej i ciekawiej się żyje.
Detektyw

powiedział

nam

także,

że

to,

iż

mieszkał

w

miejscu,

gdzie znajdowała się jego Komenda, i że 3⁄4 osób, dzięki niemu znalazły się
w zakładach penitencjarnych, nie spowodowało nigdy żadnych sytuacji zagrożenia.
Prawdopodobnie wynika to z jego charakteru, gdyż jest to osoba spokojna, która rzadko
się denerwuje i jak sam określa:

jednym uchem wpuszcza, drugim wypuszcza.

Poza tym twierdzi, iż nie przeżywa stresu uwarunkowanego swoją pracą. Według niego
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nie można sobie na to pozwolić i podkreśla, iż lubi to co robi i pewnie dlatego
nie podchodzi do tego tak nerwowo. Dla niego praca trwa od 8:00 do 16:00 lub
od 14:00 do 22:00 i w domu o tym nie myśli, bo nie wyobraża sobie, jak można
przenosić pracę do domu.
Dla

sierżanta

Jana

Właza

[JW],

Technika

Kryminalistyki

[KPP]

w Grzęzidołach, ważne są: [S]postrzegawczość i przede wszystkim odporność
na zastany widok, np. zwłok.
W

trakcie

prowadzenia

wywiadów

dowiedziałyśmy

się,

że

rodzaj

wykonywanej pracy wpływa też na zachowania naszych rozmówców.
[SSa]: [N]a pewno się człowiekowi jakoś tam zmienia wrażliwość, nie?, jeżeli
chodzi o... po iluś latach pracy. Człowiek zupełnie inaczej podchodzi; używamy
takiego języka branżowego, który jest niezrozumiały dla ludzi spoza tej
instytucji, to jest raz, a po drugie ta wrażliwość na takie... nie wiem,
na cierpienie nazwijmy to innych. To jest tak, jakby Pani zapytała lekarza,
nie?, czy zastanawia się co czuje pacjent jak, nie wiem, ma złamaną nogę.
Tak samo jest i u nas. Przychodzą ludzie, mówią o tragediach ludzkich,
no i jeżeli byśmy się rozczulali nad ich stanem, w jakim się znaleźli, to byśmy
nie podejmowali racjonalnych rozwiązań tych sytuacji, więc czasami po prostu
się chyba w tym zatracamy. Ja mówię o życiu osobistym, nie?
Po kilku miesiącach od pierwszego wywiadu z nadkomisarzem Radosławem
Selgowskim [RS], po różnych jego przejściach, zmieniło się też jego podejście do pracy
i nieco samoocena.
[RS]: Ja to mówię jeszcze inaczej, że nie tylko jestem „debilem”, ale jestem
„prezesem klubu debili”. No wie Pani, mały stopień upośledzenia
umysłowego..., bo kto by tu przyszedł normalny, do tej roboty?
[Pyt.]:5 A nawet jak tutaj przychodzi normalny, to już wychodzi nienormalny?
[RS]: Ja już zauważyłem, ja mam „zboczenie zawodowe”: jestem strasznie
podejrzliwy.
I dalej, miejscami nieco sarkastycznie się wyrażając, ciągnął:
[RS]: Czemu ja? [śmiech]. Czemu zawsze mnie? Przecież ja jestem
aspołeczny... Ja nie lubię ludzi. […] Wszyscy w coś zawsze chcą
wmanewrować, no... […] Teraz jestem prawdziwy, już się w ogóle nie angażuję

5

Skrót oznaczający nas, jako osobę zadającą pytanie.
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w pracę... [śmiech]. […] Wszyscy mnie denerwują, wszyscy mnie „wkurzają”
proszę Pani.
Rozczarowany tym, jak jest traktowany przez przełożonych, drugi raz nie zostałby
policjantem. Chętnie zostałby „budowlańcem” (taką kończył szkołę) lub otworzył sklep
z gitarami – gra na gitarze, to jego pasja. Jeśli zaś chodzi o inne rozrywki, to ujawnia
nam:
[RS]: [J]estem domatorem. Ja tak nie cierpię podróżować, że dlatego
właściwie nigdzie nie wyjeżdżam. Nie wyjeżdżam... Nie chce mi się.
Młodszy inspektor Szymon Sowa [SSa], Komendant [KRP-x] w Warszawie,
mówi o sobie, że jest trudnym przełożonym.
[SSa]: [W] dobie tej, że nagle brakuje […] siedemdziesięciu ludzi, a jeszcze
iluś jest i ja wydaję polecenia, które dla tych policjantów powinny być wiążące
do realizacji, są takie sytuacje, że nie zrobią tego, albo zrobią to... nawet to,
że nie zrobią, to mnie tak nie irytuje, ale jeżeli ktoś zrobi w sposób niedbały,
nierzetelny, niesumienny, to najbardziej mnie irytuje. Ja wychodzę z takiego
założenia, że jeżeli masz zrobić, to zrób to dobrze, a jeżeli nie, to nie rób tego
w ogóle. Bo więcej krzywdy sobie zrobimy, np. w opinii społecznej, nie?, jeżeli
coś zrobimy w sposób właśnie niedbały, nierzetelny, niesumienny, bo wtedy
tworzymy swój wizerunek, nie? Jeżeli nie zrobimy czegoś, to zawsze możemy
się wytłumaczyć, dlaczego tego nie zrobiliśmy, natomiast jeżeli
coś podejmujemy i potem nie doprowadzamy do końca, to raz, że stawiamy się
w takiej sytuacji, gdzie jesteśmy oceniani jako instytucja nieudolna, a nikt
chyba nie chce być nieudolny.
Sumienność i chęć wykonywania wszystkiego dobrze lub bardzo dobrze, w jego opinii,
może prowadzić do postrzegania przez podwładnych w ten właśnie sposób. Niestety nie
miałyśmy okazji w zasadzie rozmawiać z podwładnymi Komendanta (wyjątek stanowi
[AA]) i nie udało się nam potwierdzić, bądź zaprzeczyć samoocenie w tym aspekcie.
Nie mniej jednak:
[SSa]: [P]omimo jakichś tam moich lat i nie najlepszej kondycji tej jednostki,
jeżeli chodzi o te wskaźniki oceny, mam dużą satysfakcję z tej pracy.
Ja po prostu to lubię i może dlatego.
[Pyt.]: Czuje się Pan spełniony?
[SSa]: Czuję się spełniony, może tam nie do końca, bo będę spełniony, jak
ta jednostka gdzieś w przyszłym roku zacznie odnosić sukcesy, to wtedy będę
tak, wtedy będę spełniony. Ja zawsze lubiłem pracować z ludźmi, więc
po prostu mi to nie przeszkadza, a wręcz mnie mobilizuje, natomiast
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no wiadomo, jak każdy człowiek odczuwam pewne zmęczenie, czy znużenie,
no...
Aspirant sztabowy Adam Adamski [AA] z Wydziału DochodzeniowoŚledczego [KRP-x] w Warszawie, w rozmowie z nami o sobie:
[Pyt.]: A jak odbierasz siebie, jako policjanta?
[AA]: Uważam, że jestem złym policjantem.
[Pyt.]: Czemu?
[AA]: Bo zawsze mógłbym wykonywać te czynności dużo lepiej... Nie daję
z siebie wszystkiego.
[Pyt.]: Ale to chyba jest nieświadome?
[AA]: No dążę do tego, żeby wykonywać jak najlepiej, ale będąc obciążonym
trzydziestoma, czterdziestoma sprawami, nie jestem w stanie wykonać
wszystkich czynności stuprocentowo. Wiem, że niektóre czynności wykonuję
„po łebku”, żeby tylko skończyć sprawę.
[Pyt.]: Czyli to taka nieudolność, ogólnie spowodowana brakiem możliwości?
[AA]: Złym obsadzeniem kadr przede wszystkim, gdzie najpierw obsadzani
są przełożeni. Jest przerost tej kadry nadzorującej w stosunku do ilości
policjantów na linii frontu.
Nic dodać, nic ująć… Potraktujmy jako pointę tego rozdziału słowa naszego
przewodnika, a zwłaszcza jego odpowiedź na nasze ostatnie pytanie.

3.1.4. Dowódca – jest jaki jest, a jaki powinien być…

Człowiek, który zdobył powodzenie,
słyszy już tylko oklaski.
Na wszystko inne jest głuchy.
Elias Canetti

Każdy z nas miał, bądź ma „nad sobą” jakiegoś szefa i każdy z nas ma
wyrobioną opinię na temat: jaki on / ona powinien być lub jakiego sobie za żadne
skarby nie życzymy. Stare polskie porzekadło mówi, że „jeszcze się taki nie urodził,
co by każdemu dogodził”. W tym rozdziale możemy się przekonać, co o swoich
przełożonych, czy innych dowódcach myślą osoby, z którymi przeprowadzałyśmy
wywiady. Niekiedy są to wyznania dość ostre, a czasem łagodniejsze – w zależności
od osobowości rozmówcy.
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W Policji są przeprowadzane różnego typu szkolenia organizowane przez
Wydział Doskonalenia Zawodowego. Są też i takie, które m.in. mają na celu poprawić,
bądź też usystematyzować sprawność działania dowódców komend, komisariatów,
wydziałów, czy też sekcji. Nadkomisarz Radosław Selgowski [RS], Zastępca
Komendanta [KPP] w Grzęzidołach, tak mówi o jednym ze szkoleń:
[Pyt.]: W programie resortowym szkoleń brały udział jeszcze inne osoby z tej
jednostki?
[RS]: Tak, Naczelnik Robert Księżyc [RK], tylko że widzi Pani, on się czuje
oszukany, ale to nie ma co się dziwić, że się czuje oszukany, bo nasz system
szkolnictwa tak działa, a przede wszystkim Wydział Doskonalenia
Zawodowego. Nic nie powiedzą, nikt nic nie wie, człowiek się na coś tam
zapisze dla „świętego spokoju”, żeby się odczepili, później się okazuje, że to
nie to, na co on się zapisał. I taki Pan Naczelnik Robert, pomimo tego,
że podobno też przeszedł program nauczania, dowiedział się, że to nie były
studia, tylko proszę Panią kurs doskonalenia zawodowego. On miał wyższe
studia! No zamieszanie powstało, Pan Robert się zapisał nie na tę listę
co trzeba. Chodził, skończył, tak..., jeden semestr cały. Skończył i jakoś
kończyli… Wie Pani co? W marcu, czy w kwietniu to kończyli. W każdym bądź
razie ukończył tenże kurs i co? I nic ten kurs mu nie dał! Jak nie zarządzał,
tak dalej nie zarządza.
[Pyt.]: Jak po tym kursie Pan to ocenia, czy widzi Pan jakieś zmiany
w sposobie ich zarządzania?
[RS]: Muszę odpowiadać na to pytanie? [śmiech]. Nic się nie zmieniło, żeby
nie mówić, że się pogorszyło. Nie, nic się nie zmieniło. Oni tam mieli dosyć
ciekawe zajęcia, bo ja tam z Robertem rozmawiałem o tym. Oni mieli
naprawdę fajne te niektóre zajęcia. Oni przeszli w ramach tych zajęć taką całą
ścieżkę do porównania, np. że dzisiaj sobie wymyślili, że jakąś tam firmę mają,
jutro na zajęciach wymyślali, co będą chcieli robić i jacy ludzie są – więc
predyspozycje tych ludzi, cechy sobie tam wyszukiwali, później: jaki nabór,
skąd ich pozyskać... I tak „po nitce”, co zajęcia, to dalej. Tak praktycznie,
takie dosyć sympatyczne. On przychodził, mówił, opowiadał. No oczywiście oni
przerobili te wszystkie śmieszne pojęcia znowu: z zarządzania, z psychologii,
siatkę tych starych kierowników, że ten „do du…”, ten za bardzo
na pracownika nastawiony, ten na wynik... No mieli takie głupoty.
Zastępca Komendanta [RS] ma jednak mieszane zdanie o skuteczności takiego
kursu, szczególnie w przypadku jednego z Naczelników:
[RS]: [B]ył Naczelnik Wydziału Prewencji... Też był chyba na tym, bo postawa
pogorszyła się znacząco o zarządzanie Wydziałem Prewencji.
[Pyt.]: Dlaczego? Dlatego, że próbował testować ten nowy projekt?
[RS]: Pan Naczelnik Wydziału Prewencji nie ma talentu do zarządzania
ludźmi. Jest za „miękkim” człowiekiem, nie ma do tego głowy proszę Pani i nie
ma do tego chęci.
[Pyt.]: Jak to, wcześniej miał, że lepiej pracował, a teraz nie?
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[RS]: Nigdy. Nigdy nie miał. On czym „dalej w las”, tym gorzej się tam dzieje.
Nigdy nie miał talentu i to jest pomyłka, no w ogóle pomyłka – już nie powiem
czyja, ja jednak informuję, że ja pełnię politykę kadrową w tej jednostce...
Więc to była pomyłka i ten kurs mu nic nie dał.
Natomiast zupełnie inaczej wyraża się o podkomisarzu Jerzym Królu [JK],
Komendancie [KP-1] w Miłkowie:
[RS]: [K]ról Jerzy był razem ze mną, tak... […] Także on też zakończył
te studia, ale on ma talent do zarządzania proszę Pani i jemu te studia
tak są potrzebne, jak „świni światło”, czyli tak jak mnie, do niczego. On sobie
radzi, doskonale sobie radzi, Komisariat jak miał najlepsze wyniki wśród
komisariatów, tak ma nadal, pracownicy są bardzo zadowoleni
z Pana Komendanta, nie ma skarg ze strony pracowników, bo oczywiście
miasto się skarży, że Pan Komendant jest okrutnym człowiekiem.
Z kolei młodszy inspektor Szymon Sowa [SSa], Komendant [KRP-x]
w Warszawie, za wzór do naśladowania uważa inspektora Mikołaja Marudę [MM]
Komendanta [KRP-y] w Warszawie:
[SSa]: [J]est jeden Komendant, który chyba dla wszystkich będzie niedościgłym
wzorem. To jest Komendant [KRP-y] w Warszawie – inspektor Mikołaj
Maruda. Ten chłop nawet w tym roku nie idzie na urlop. On po prostu bez
pracy w Policji żyć nie może. On jak jedzie nawet na wczasy, to o 7.00 rano
dzwoni do jednostki. […] To jest człowiek, który po prostu jest związany z tą
pracą. On się... Ja po jakimś czasie jestem zmęczony, po prostu więcej
informacji nie przyjmę i muszę sobie odpocząć, a on po prostu przyjmuje
wszystko. No dla mnie to jest „cyborg”. Wszyscy się śmiejemy, że to jest
wyjątek od reguły. Bardzo go lubię, bardzo się przyjaźnimy, mam wielki
szacunek do niego, jako do przełożonego, nie? Jest świetnym po drugie
„dochodzeniowcem”, pomimo tego, że to jest facet, który potrafi „latać”
po całej Komendzie i rozliczać każdego policjanta z osobna. Uwielbiany jest
przez policjantów. No bo to jest ten bezpośredni kontakt.
Niestety, są też komendanci, którzy nie spełniają oczekiwań podwładnych.
Zastępca Komendanta [RS] ma wyrobione zdanie o swoim nowym dowódcy –
Komendancie [KPP] w Grzęzidołach:
[RS]: Niech go wyrzucą. Niech go stąd wyrzucą. Już nie mogę na niego
patrzeć... [śmiech]. […] Wie Pani, ile osób by wycofało raporty o odejście
z tej jednostki?
[Pyt.]: Czy to taka osobowość jest? Jakaś taka, że tak wpływa na ludzi, czy to
typowa nieumiejętność rządzenia?
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[RS]: Wie Pani co? O właśnie tak. I ja nie chcę tu ubliżać „broń Boże”
kobietom, ale on gorzej jak „baba”. On sam nie wie, co chce. On jakby miał
codziennie „okres”. Lewą nogą wstanie – gada tak, prawą wstanie – gada tak,
żadnej jakiejś takiej określonej polityki, no zero decyzyjności od jakiegoś
czasu, no w ogóle, „kur...” nic. Zamknie się w tym pokoju i myśli, że tu się
wszystko samo zrobi.
Tu należało przyznać [RS] rację, ponieważ jak wiadomo, funkcja pełniona
na stanowisku komendanta wiąże się ściśle z prestiżem i autorytetem. Osoba pełniąca
tego typu obowiązki powinna wiedzieć, że chcąc cieszyć się szacunkiem ludzi,
musi sobie

najpierw

ten

szacunek

u

nich

wypracować.

Komendant

[KPP]

w Grzęzidołach prawdopodobnie o to nie zadbał, skoro jak było powszechnie wiadomo,
zabawiał

ploteczkami

się

i

obmawiał

policjantów

za

ich

plecami.

Wyrazistym przykładem osoby, która padła ofiarą tego procederu był choćby
aspirant sztabowy Adam Adamski [AA], o którym wspomniał już wcześniej
Zastępca Komendanta

[RS].

Zgodnie

stwierdziliśmy,

że

Komendant

[KPP]

w Grzęzidołach znalazł się na stanowisku wyższego szczebla kierowniczego, a to
do czegoś zobowiązuje i na pierwszym miejscu w jego służbowym działaniu znaleźć się
powinny całkiem inne cele. Złą postawą w ocenie Zastępcy Komendanta [RS], popsuł
atmosferę pracy i rozpętał niepotrzebny konflikt między [AA], a Komendantem [KP-2]
w Jałopkach,

w

konsekwencji

czego,

doświadczony

i

zasłużony

w

pracy

policjant Adam, przeniósł się z powodu ciągłego „zaszczuwania” przez swego
przełożonego, do [KRP-x] w Warszawie.
Od podkomisarza Jerzego Króla [JK], Komendanta [KP-1] w Miłkowie,
który jest osobą na właściwym miejscu (jak mówią o nim: sierżant Maciej Walka [MW]
oraz posterunkowa Aneta Gnat [AG] z patrolu policyjnego [KP-1] w Miłkowie),
dowiedziałyśmy się, jakie są różnice w zarządzaniu między komendantem jednostki
powiatowej, a komendantem komisariatu:
[JK]: Komenda pracuje na terenie całego powiatu, a komisariat w danym
rejonie. Jeśli są sprawy poważne lub skomplikowane, to wtedy jednostka
nadrzędna sprawuje funkcję nadzorczą. Natomiast sama struktura jest nieco
inna – u nas są praktycznie sami młodzi ludzie.
Przy sprawach poważnych, czy też skomplikowanych Komenda Powiatowa Policji
sprawuje nadzór, mimo, że w swej strukturze te dwie jednostki poza wielkością,
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techniką zarządzania i zasięgiem działania organizacji, w zasadzie się nie różnią.
Tak [JK] mówi o różnicach między swoim stanowiskiem w [KP-1] w Miłkowie,
a stanowiskiem Komendanta [KPP] w Grzęzidołach:
[JK]: Ja zajmuję się działaniem Policji w Miłkowie. Ja tutaj się w zasadzie
zajmuję wszystkim po kolei, tzn. każdym zespołem, który ma odpowiednik
w komendzie powiatowej, z tym, że tam są kierownicy poszczególnych sekcji.
Tutaj ja odpowiadam za każdy zespół.
Następnie Komendant [KP-1] opowiedział, iż w tak małej jednostce,
jak ta jego, w zasadzie wie o wielu mniejszych sprawach i o wielu szczegółach, w które
nie musi ingerować komendant komendy powiatowej. Tutaj każdy policjant ma bardziej
bezpośredni kontakt ze swoim Komendantem, jak się on wyraził: moje drzwi są zawsze
otwarte i oni rzeczywiście przychodzą do niego na rozmowy. Nie są to tylko dyskusje
na tematy służbowe, ale zdarzają się też takie, które dotyczą ich prywatnego życia.
Uważa, że jego sposób zarządzania sprawdza się w tej jednostce, ale nie twierdzi, iż jest
to sposób uniwersalny, gdyż mógłby się nie sprawdzać gdzieś indziej. Nie mniej jednak
w oczach, zarówno przełożonych, jak i podwładnych, [JK] jest bardzo dobrym
dowódcą.
Zainteresowało nas także to, jak zarządza się ludźmi pracującymi w terenie.
Aspirant sztabowy Wiktor Jarzębski [WJ], Kierownik Rewiru Dzielnicowych [KPP]
w Grzęzidołach, poinformował nas, iż każdy Dzielnicowy ma obowiązek sporządzenia
dokumentacji z całego dnia pełnionej służby, ponadto dostaje zadania od Kierownika,
z których musi się wywiązać. Raporty są pisane w MS Office, ale czasami wypełnia się
specjalne formularze, utworzone w tym celu. Zarządzanie personelem w terenie
nie sprawia Kierownikowi Rewiru problemu, gdyż pracował przez kilkanaście lat,
jako Dzielnicowy i zna doskonale, zarówno specyfikę pracy, jak i podległy [KPP]
w Grzęzidołach teren. Obecnie zarządza siedmioma Dzielnicowymi, w tym jedną
kobietą. Twierdzi, że nie jest to wystarczająca liczba osób, gdyż gmina ciągle się
rozrasta.
Podobnie dzieje się w Sekcji Ruchu Drogowego [KPP] w Grzęzidołach.
Tutaj, jak się dowiedziałyśmy od Naczelnika, nadkomisarza Michała Sylweckiego
[MS]:
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[MS]: Służba zaczyna się odprawą, a kończy rozliczeniem ze służby, więc to nie
jest tak, że policjant wchodzi do biura, zakłada czapkę i już działa.
Zawsze policjant jest odprawiany do służby przez osobę funkcyjną i ma
przydzielany rejon; omawia się z nim działania, a także ostatnie zdarzenia.
Podczas odprawy policjant może wnioskować także swoje pomysły.
Na zakończenie są rozliczani ze służby. Poza tym zawsze są kontrole doraźne.
Jednym z problemów w obsadzaniu odpowiednich osób na stanowiskach
kierowniczych jest, jak to określił młodszy inspektor Szymon Sowa [SSa], Komendant
[KRP-x] w Warszawie, fluktuacja kadr.
[SSa]: [N]aczelnikami robię ludzi, którzy nie powinni być nawet kierownikami,
bo po prostu nie mam z kogo, więc tutaj dochodzi do takiego paradoksu.
Zastanawiałyśmy się też, jak to bywa, gdy przełożony popadnie w konflikt
z podwładnym, a zwłaszcza, jak w takiej sytuacji ocenia się pracownika – czy ta ocena
nie jest dokonywana przez pryzmat konfliktu, a w związku z tym, czy może być
krzywdząca. Czy nie dochodzi do nadużyć? Tę kwestię wyjaśnił nam Komendant [SSa]
z [KRP-x] w Warszawie, w sposób następujący:
[SSa]: [W] ocenie raczej nie. Za dużo jest możliwości odwoławczych od tego,
bo później z opinią też mogą się odwołać i powstaje komisja w Komendzie
Stołecznej, gdzie w ogóle niezależni ludzie oceniają to, więc to na pewno nie.
Mogą być takie sytuacje przy: funduszu premiowym, nagrodowym, nie?,
że taki policjant gdzieś tam jest w konflikcie z przełożonym i jest pomijany,
ale jak byśmy zlikwidowali fundusz nagrodowy, to już takiej sytuacji nie mamy.
Uważa on też, że:
[SSa]: [R]olą przełożonego jest to, szczególnie „wyższego”, żeby odróżnić błąd
od zaniedbania lub zaniechania. No bo zupełnie co innego jest popełnić błąd,
każdy z nas prawo ma popełniać błędy, wiadomo, że za to podlegamy jakiejś
szczególnej odpowiedzialności dyscyplinarnej, czy karnej, no bo to wynika
z przepisów, natomiast no ja jestem taki, że za błędy nikogo nie karzę,
natomiast za zaniechanie, zaniedbanie, niedopełnienie, przekroczenie
uprawnień, no wyciągam konsekwencje.
Mówi później także:
[SSa]: Żeby kogoś ukarać, trzeba przeprowadzić czynności wyjaśniające
i postępowanie dyscyplinarne. W każdym przypadku tych czynności
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wyjaśniających i postępowania dyscyplinarnego, rolą przełożonego
w sprawach osobowych jest zebrać taki materiał, który bez wątpliwości
potwierdzi winę tego policjanta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
tłumaczy się to na korzyść obwinionego, no tak jak w sprawach karnych
normalnie, więc powiem szczerze, że tak, jest taka instytucja teraz w Ustawie,
jak „rozmowa dyscyplinująca”, nie? nie jest karna, natomiast wszyscy ci,
którzy popełniają błędy, czasami takie no, nazwijmy to, że ja jeszcze parę lat
temu, jak by mi tam policjant nie zabezpieczył jakichś tam śladów,
albo dowodów, no to nie wiem, co bym mu zrobił, no pewnie bym mu
„przyładował jakąś pajdę”, nie?, ale w dzisiejszych czasach, przy tej ilości
zdarzeń, no to po prostu się go poucza, właśnie tą rozmową dyscyplinującą.
No jest to świetne rozwiązanie i nie wpływa to na to, co znajduje się w aktach
i tyle.
Zastanawiałyśmy się w trakcie przeprowadzania wywiadów, kiedy zdarzało
nam się słuchać niejednokrotnie wielu narzekań, czy w ciągu wszystkich lat służby
obecnych dowódców, napotykali oni w swojej karierze zawodowej na przełożonych,
na których

chcieliby

się

wzorować

i

którzy

byli

dla

nich

autorytetami.

Oto co usłyszałyśmy od Komendanta [KRP-x] w Warszawie:
[SSa]: Jak byłem Zastępcą Naczelnika Prewencji […], to miałem takiego
Naczelnika, swojego przełożonego, starego, doświadczonego policjanta,
który był, nazwijmy to, takim moim mentorem. Ja uważam, że bardzo dużo
zyskałem od niego w toku jakiejś tam współpracy z nim, rozmów, spotkań...
Bardzo zaprzyjaźniliśmy się ponadto już poza służbą. On mnie nauczył łowić
ryby, łapać na wędkę i później jeździliśmy jeszcze długie lata. […] Miał
niesamowite zdolności w zakresie nawiązywania kontaktów ze swoimi
podwładnymi, jeżeli chodzi o takie robocze kontakty […] był w stanie wyjść
na korytarz i naprawdę „szewskim” językiem „opierdzielić” tam kogoś
tak zdrowo i nie budził w tej osobie agresji.[…] On na drugi dzień, i to mi się
zawsze u niego podobało, on na drugi dzień już nie chciał pamiętać, że kogoś
tam „opierdzielił”, bo tamto już zostało rozliczone, nie? – zwróceniem uwagi.
W rozmowie z Komendantem [SSa] dowiedziałyśmy się, iż jedną
z najtrudniejszych dla niego decyzji zawodowych są zwolnienia, czy odwołania
ze stanowiska. W takiej sytuacji zawsze rozmawia osobiście z policjantem. Jak mówi:
to najwięcej kosztuje zdrowia. [SSa] ma też dobrą radę dla świeżo upieczonych
dowódców, a mianowicie, by wydając rozkaz sprawdzili: czy jest on możliwy
do wykonania i czy został właściwie wypełniony. Poza tym, by wydawane przez nich
rozkazy były konkretne i przekazane w sposób jasny. No, a jak [SSa] szuka właściwych
osób?
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[SSa]: Znaczy, no przede wszystkim szukajmy ludzi, którzy mają coś takiego,
jak to się nazywa charyzma, nie?, czyli zespół takich cech osobowościowych,
no które go predysponują do tej funkcji. Naprawdę w tym kierunku powinno iść
szukanie tych liderów, nie? Czasami się naturalnie wyłoni jakiś tam lider
w jakimś zespole, no bo to widać, bo to organizuje pracę. I powinniśmy
na takich ludzi... Nawet jeżeli nie ma właściwego tam przygotowania, no to
można go tam „oszlifować”, nie? Ale powinno się wyłaniać takich ludzi.
Zresztą czasami to widać; przyjedzie się na interwencję, kilka załóg i nie ma
żadnego przełożonego, a ktoś tam organizuje pracę, nie? Takich się powinno
„wyłapywać” i temu powinny służyć różne jakieś właśnie te kursy
menadżerskie – nie dla kadry, tylko dla policjantów – czy tam jakieś szkolenia,
może nie kursy menadżerskie; szkolenia, które powinny wychwytywać te cechy
osobowościowe i wtedy łatwiej po prostu.
Zapytałyśmy też niektóre osoby, czy chciałyby być dla swoich podwładnych
autorytetem:
[RS]: Uchowaj Boże... Niech sobie szukają gdzieś indziej autorytetów.
[SSa]: Mogę być dla nich jakimś tam autorytetem formalnym, bo tam
osiągnąłem nazwijmy to jakiś sukces, natomiast wolałbym być bardziej
autorytetem jako rodzic, nie?
[SSa] zapytany o technikę zarządzania ludźmi wyjaśnił nam, iż nie ma jednej metody
dobrej w każdej sytuacji:
[SSa]: No zupełnie inaczej można rozmawiać z naczelnikami i z kadrą,
a zupełnie inaczej z policjantami. Zupełnie inaczej będziemy rozmawiali
z policjantami pionu operacyjnego, kryminalnego, a zupełnie inaczej
z policjantami służby patrolowej. Zupełnie inne zadania, zupełnie inny tok
myślenia i przyzwyczajenia do pracy, czy do obowiązków są u policjantów,
którzy są przyzwyczajeni do tego, że jest wydarzenie i „siedzimy na tym
wydarzeniu” do końca, aż to zostanie zrobione, a inne są u policjantów pionu
prewencyjnego, którzy przychodzą na 12 godzin i generalnie kończą służbę,
zdają notatnik i tyle, no. Natomiast nie znoszę jednego, ani u swoich
przełożonych, takich wulgaryzmów na zasadzie: „Jak ci się nie podoba,
to możesz się zwolnić!”, albo „Wypierdzielaj!”, albo coś tam. No, a takie
też były, no.
Aspirant sztabowy Adam Adamski [AA] z Wydziału DochodzeniowoŚledczego [KRP-x] w Warszawie, na nasze pytanie o to, czy ze swoim przełożonym
można się tak po prostu spotkać i porozmawiać, odpowiada, iż to zależy od osoby.
Niektórzy z nich wyznaczają specjalne dni na spotkania z podwładnymi, do innych
należy się zapisać na taką rozmowę. Poza tym mówi o nich:
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[AA]: Oni nie znają tych realiów, tak jak już się stają później komendantami,
bo na pewno przechodzili jakiś ten szczebel, że się przyjęli do pracy, byli
na tym podstawowym szczeblu jakimś, czy na radiowozie, czy później w biurze
gdzieś siedzieli, ale gdzieś tam od tej podstawy zaczynali... I na pewno
„psioczyli” na tych swoich komendantów, „klęli”, mówili że: „Jak ja będę
komendantem, to bym coś takiego... tego... żeby dla ludzi być,
będę rozmawiać...”, jakieś tam te plany snuli w rozmowach swoich, później,
gdy się nagle wspiął po szczeblach kariery, to tak stopniowo zaczął zapominać
w ogóle o ludziach i o tych wszystkich..., co mówił, co by zrobił, gdyby...
Ale też uważa:
[AA]: To zależy jeszcze, jakie ma osoba cechy charakteru, bo niektórzy ludzie
pozostają tacy sami do końca. Wiadomo, że będąc na różnych szczeblach
kariery, nie może się tak samo zachowywać policjant z patrolu, naczelnik,
czy komendant, no bo to już inne ma priorytety, czego innego wymaga on
i od niego wymagają, i inny wizerunek ma już. To takiemu policjantowi
z plutonu można przebaczyć różne sprawy, natomiast komendantowi nie,
jakieś zachowania... Bardziej zdystansowany jest do wszystkiego. Wiedza
już inna jest potrzebna, inna postawa, inny styl ubierania, wszystko,
żeby był postrzegany jako ten przywódca, jako komendant, że człowiek
go będzie postrzegał, jako kogoś wyróżniającego się..., że zasłużył na to,
żeby być komendantem...
Dla [AA] przywódca powinien być „z krwi i kości”:
[AA]: [K]tóry potrafi, umie mądrze rządzić, nie kieruje się osobistymi
pobudkami, który zna „od podszewki” swoich ludzi, wie na jakim stanowisku
może ich obsadzić, czego się spodziewać po danym człowieku... Musi być
bardzo mądrym zarządzającym, to nie chodzi tylko o współpracę
z policjantami, ale też danie im narzędzi pracy, czyli zorganizowanie narzędzi
pracy, miejsca pracy, czasu pracy... Jeżeli to wszystko będzie mądrze
zorganizowane, wtedy praca w Policji będzie dużo łatwiejsza, a to właśnie
zależy od zarządzającego.
Niestety według niego większość z nich kieruje się osobistymi pobudkami, co m.in.
objawia się tym, jak traktują podwładnych – o sposobie traktowania decyduje
odczuwanie do nich sympatii lub antypatii. Jest to niezależne od tego, czy przełożony
jest przełożonym niższego, czy wyższego szczebla. W jednostkach, w których służył
modele zarządzania nie różniły się za bardzo:
[AA]: W tych wszystkich komendach był komendant, który wydawał polecenie
kierownikom, naczelnikom, znaczy przeważnie naczelnikom, później naczelnicy
kierownikom, kierownicy policjantom na pierwszej linii frontu. Ten model się
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sprawdza, o ile ludzie go nie wypaczają i ta kadra zarządzająca nie jest
przerośnięta. Przerost przeszkadza i to bardzo, bo raz, że środki idą na więcej
osób zarządzających, co w normalnej firmie, która ma generować zyski, by się
w ogóle nie sprawdziło, gdyż w chwili obecnej w Policji, mniej więcej
na jednego zarządzającego jest dwóch pracowników, czyli jeden na dwóch,
a czasami jeden na jednego, czyli jeden zarządzający rządzi jednym
pracownikiem, albo dwoma.
Zapytałyśmy Adama, co sądzi o tym, iż większość Komendantów uważa się
za osoby bardzo zapracowane, podczas, gdy ich podwładni „nic nie robią”.
Z rozbrajającą szczerością odpowiedział, iż myśli, że jest odwrotnie. Niejednokrotnie
widział, jak większość swego czasu poświęcają surfowaniu po Internecie, graniu w gry
komputerowe. Tak ich te „zajęcia” pochłaniały, że brakowało im czasu na sprawne
zarządzanie. Czemu takie rzeczy się zdarzają?
[AA]: W Policji na stanowisku człowiek nie znajduje się z przypadku,
zazwyczaj jest to znajomy znajomego, polecający, polecony, kolega,
ktoś z rodziny.
A jak są traktowani szeregowi policjanci?
[AA]: W ogóle przełożeni nie podchodzą do podwładnych, jak do ludzi, czyli
nie pytają się, jaki mają problem… problemy, tylko przychodzą policjanci
do pracy, mają zadania, mają wykonać te zadania i idą do domu. […] Jak
roboty... Nikt o tej sferze, takiej uczuciowej, duchowej z nimi nie rozmawia...
Dlaczego dzisiaj są w gorszym stanie? W jakim nastroju? Dlaczego
nie wykonali tego zadania?... Nikogo to nie interesuje, po prostu ma wykonać
zadanie i już. I oczywiście niejednokrotnie Policja nie daje środków
do wykonania tego zadania, co jest tutaj... Przełożeni, braki w swoim
zarządzaniu: zorganizowaniu pracy, rzeczy potrzebnych do pracy, „zwalają”
na policjantów, bo każą im wykonać, nie obchodzi ich jak. Nie pytają się,
czy mają czym zrobić, tylko po prostu: „Proszę...”. Mogę podać na swoim
przykładzie, że jako „dochodzeniowiec” dostałem do prowadzenia sprawy,
nie otrzymując komputera, czy maszyny do pisania, papieru, drukarki...
Nikogo to nie interesuje, wręcz przełożony mówi, że mam sobie z domu sam
zorganizować komputer, kupić i przynieść drukarkę, bo tutaj nie ma pieniędzy
i nikt mi tego nie da.
Według [AA] wielu dowódców nie dba o integrację, bo w ten sposób łatwiej rządzić –
nie tworzą się koalicje.
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[AA]: Bo wiadomo, że pojedynczy policjant nic nie zrobi, ale jak się dogada
kilku, czy kilkunastu policjantów, mają większą moc... „W kupie siła”
[śmiech].
Adam spotkał też na swej drodze bardzo dobrego przełożonego, który był dla
niego autorytetem.
[AA]: W całej swojej ścieżce kariery najmilej i najlepiej wspominam
pierwszego mojego Komendanta, który był pułkownikiem, wykształconym
bardzo człowiekiem..., skończył studia podyplomowe... Do tego był bardzo
mądrym człowiekiem, takim życiowym, który podchodził do policjanta, jak do
człowieka, do każdego osobiście, z każdym osobiście, przynajmniej raz w roku
rozmawiał, miał czas, jeżeli spotkał na schodach, to zamienił słowo o pracy
i drugie słowo o życiu osobistym, o tym, jakie ma problemy, co taka smutna
mina. No jakieś takie życiowe. Nie przeszedł obojętnie obok policjanta, tylko
zawsze starał się zagadać, porozmawiać, zamienić zdanie, chociaż w tamtych
czasach było zdanie, że jeżeli ktoś jest „szychą”, no to już ma za nic
podwładnych, tych na niższym szczeblu. […] Miał wielkie poważanie wśród
policjantów i wszelkie decyzje, które podejmował, które są mi znane, zawsze…
podchodził tak życiowo, mądrze, nie z punktu widzenia paragrafu, tylko tak
życiowo.
Kolejni komendanci byli zupełnie inni. Rzadko, bądź wcale nie rozmawiali
z policjantami na temat ich problemów. Byli przykładem na to, jakim dowódcą nie
należy być. Według [AA] taki komendant: Przez pracowników postrzegany jest, jak
„yeti”..., wszyscy wiedzą, że on jest, ale nikt go nie widział.
Często komendant każe rozwiązywać problemy swoim podwładnym, tj. zastępcom
i naczelnikom. Podwładni mają swoje sposoby na to, by nie popaść w konflikt
z dowódcą lub wręcz się mu przypodobać:
[AA]: Znaczy... jak próbują rozpoznać przełożonego i wtedy pracować
„pod niego”...? [śmiech]. […] No... i wtedy pracują „pod niego”. Jeżeli lubi
określone tematy, to wtedy policjanci podlizują się i wykazują się w tych
tematach, co on lubi... I tak się dzieje tutaj na Komendzie w Warszawie, że są
wydziały... jeden: Wydział do Zwalczania Przestępczości Przeciwko Życiu…,
przeciwko Mieniu... i WDŚ, czyli „Warszawski Duży Śmietnik” tak zwany,
czyli wszystko, co tam się nie kwalifikuje, idzie do tego WDŚ-u... I np. na topie
jest Naczelnik „Mienia”..., tak w skrócie nazywa się Wydział do Walki
z Przestępczością Przeciwko Mieniu... I Naczelnik tego „Mienia” podlizuje się
Komendantowi w ten sposób, że wie, które sprawy są priorytetowe
dla Komendanta i tu daje najwięcej ludzi, ci robią te sprawy, te sprawy
są szybko robione, sprawnie i Komendant jest zadowolony, chociaż ma dużo
spraw takich, które idą wolno, nie są realizowane, ale Komendant
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jakby nie zwraca na to uwagi, pomija, bo są realizowane te sprawy, które są
dla Komendanta priorytetowe... I ten Naczelnik „przeciwko Mieniu” jest ciągle
„na świeczniku”, ma „kasę”, premie dla ludzi...
[Pyt.]: Jest to taki wydział elitarny?
[AA]: W tym momencie jest promowany przez Komendanta po prostu.
Zawsze jak mówi, że coś jest dobrze, to karze równać właśnie do tego
Wydziału „Mienia”.
Od Adama dowiedziałyśmy się także, jakie są różnice nie tyle w działalności
Komendanta Komendy Powiatowej, a Komendantem Komisariatu, czy chociażby tych
Komend Rejonowych, a samymi tymi jednostkami. Z tego też wynika zakres
obowiązków osób zarządzających tymi jednostkami.
[AA]: Rola komendanta jest taka sama, czy komisariatu, czy komendy
powiatowej, czy rejonowej, czyli nadzór nad podległymi mu pracownikami
i organizowanie pracy komisariatu, komendy powiatowej, czy rejonowej,
natomiast zakres tych obowiązków, skala tych obowiązków jest inna.
Mniej obowiązków będzie miał komendant komisariatu, mniej komendant
powiatowy takiej Komendy, jak w Grzęzidołach, a dużo więcej będzie miał
obowiązków taki Komendant [KRP-x] w Warszawie […]. Komendant
Rejonowy Policji w Warszawie zarządza ponad siedmiuset ludźmi, natomiast
Komendant [KPP] w Grzęzidołach ma „pod sobą” około stu czterdziestu osób,
a komendant komisariatu, np. w Jałopkach ma około dziewięciu osób
„pod sobą”. Tak samo rejon działania komisariatu, a Komendy Powiatowej
Policji w Grzęzidołach jest znacznie inny – dużo mniejszy jest komisariatu.
W Warszawie, rejon może jest nieduży obszarowo, natomiast zamieszkuje
na terenie [KRP-x] w Warszawie około miliona ludzi i tyle samo przyjeżdża
codziennie do pracy, i wyjeżdża... Natomiast na terenie Grzęzidołów mieszka
około czterdziestu pięciu tysięcy mieszkańców i około dwudziestu tysięcy
przyjeżdża codziennie do pracy, i wyjeżdża. Czyli tu mamy w Grzęzidołach
do czynienia z ponad sześćdziesięcioma tysiącami ludzi, ewentualnymi
ofiarami, bądź przestępcami, natomiast w Warszawie mamy do czynienia
z dwoma milionami ewentualnych pokrzywdzonych, bądź przestępców.
Można by rzec, że predyspozycje, talent przywódczy, czy organizacyjny nie zależą od
miejsca pracy. W Policji, jak w każdej innej organizacji, znajdują się utalentowani
managerowie, ale też i tacy, którzy są na takim stanowisku „z przypadku”. Nasza zakulisowa
wędrówka po realiach życia policyjnego pokazała nam, że bardzo często osoby piastujące
wysokie stanowiska, nie odznaczają się takimi cechami, jakich spodziewaliby się po nich,
zarówno przełożeni, jak i podwładni. Szkoda… Może gdyby bardziej się przyglądano
predyspozycjom kandydatów, wtedy Policja osiągałaby większe sukcesy? Kto to wie?
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3.1.5. Między nami policjantami… Relacje międzyludzkie
w Policji
Człowiek potrzebuje człowieka, żeby być człowiekiem.
Johannes Robert Becher

3.1.5.1. Koleżanka i kolega w pracy

Nigdy człowiek nie wyrasta na tyle
ze swoich lat dziecięcych, by nie szukał
w swym otoczeniu społecznym
oparcia i życzliwości.
Antoni Kępiński

Każdy z policjantów spędza na służbie minimum 8 godzin. Siłą rzeczy jest,
że obraca się w środowisku kolegów i koleżanek, a także wśród społeczeństwa.
W tym rozdziale chciałybyśmy się skupić na relacjach między współpracownikami.
Każda z jednostek, w których przeprowadzałyśmy badania różni się od siebie nie tylko
pod względem wielkości, czy obszaru na którym działa. W każdej z nich pracują ludzie,
którzy, co prawda tworzą zespół, ale jest to zespół indywidualności. Łączy ich,
a czasem dzieli, specyfika pracy, jaką wykonują.
Jak powiedział nam w pierwszym wywiadzie nadkomisarz Radosław
Selgowski [RS], Zastępca Komendanta [KPP] w Grzęzidołach, policjanci spotykają się
w swoim gronie także w prywatnym życiu. Niemniej jednak, na takich imprezach
często rozmawiają o swoim życiu zawodowym, co nie sprzyja „odstresowaniu”.
Natomiast, gdy spotkałyśmy się z nim po raz drugi po 8 miesiącach, usłyszałyśmy:
[RS]: Nie cierpię tej firmy.
[Pyt.]: No, ale czemu nagle taka zmiana stanowiska? Ostatnio słyszałam
od Pana, że nie jest w tej pracy nigdy nudno, że drugi raz też wybrałby Pan
tę samą...
[RS]: Okazało się, że mam do czynienia z „debilami”.
[Pyt.]: To znaczy?
[RS]: Głupota proszę Pani moich podwładnych i przełożonych „sięgnęła
zenitu”...
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I dalej przytoczył nam przykład:
[RS]: Pracują proszę Pani po 17, 18 lat. W Komendzie tu był taki przypadek,
a można by tu było doktorat o nim „walnąć”, całe on 18 lat już pracuje,
robił wszystko, żeby nic nie robić w tej Komendzie. Jak Boga kocham, wszystko
robił, żeby się nie napracować, żeby nic nie zrobić i teraz, jak myśli
o emeryturze, to okazuje się, że przez te jego 18 lat służby, wszyscy mu „kłody
pod nogi” rzucali w tej Komendzie. Nawet ja mu „rzucałem kłody pod nogi”
18 lat temu. No mówię „koniec świata”. No „ręce opadają”. I takich ludzi jest
bardzo dużo. Co by tu nie mówić, skracając naszą rozmowę do niezgrabnego
minimum, należy powiedzieć, że do zarządzania należy mieć talent
i, że prawdziwego zarządzania, a nie jest to proszę Pani tylko wydawanie
głupich poleceń, bo polecenie to każdy umie wydać, ale jak rozliczyć
z realizacji tego polecenia, jak zachęcić ludzi, żeby pomimo tego, że już na „ryj
padają” – poszli i jeszcze to zrobili..., więc trzeba mieć talent nie tylko...
Natomiast inaczej jest, gdy się mówi o małej sekcji, choćby się ona znajdowała
w tej samej Komendzie. Sierżant sztabowy Rafał Waleczny [RW] z [KPP]
w Grzęzidołach – Asystent [MS], tak nam odpowiedział na pytanie, dotyczące relacji
między pracownikami z Sekcji Ruchu Drogowego:
[RW]: Według mnie są dobre. Jest to mała i specyficzna Sekcja. Wszystko
o czym się mówi, w zasadzie zostaje w ramach Sekcji. W sytuacjach zagrożenia
zawsze wiem, że kolega jest w stanie mi pomóc.
[Pyt.]: Czy w Pana ocenie ta praca zbliża ludzi?
[RW]: Tak, zwłaszcza, że po wstąpieniu do Policji grono znajomych się
zawęża, ludzie się odwracają.
[Pyt.]: Czemu?
[RW]: Ludzie się nie chcą przyjaźnić z „gliną” lub mają złe skojarzenia.
Tutaj wtrącił się nadkomisarz Michał Sylwecki [MS] – Naczelnik tej Sekcji:
[MS]: Policjanci to jednostki hermetyczne. Poza tym rozmowy zawężają się
do rozmów o służbie.
Sierżant Marek Trop [MT], Detektyw z Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego
z tej samej Komendy twierdzi wręcz:
[MT]: Nie ma relacji między Sekcjami, są relacje między policjantami.
Tutaj nie da się tego oddzielić. Po prostu są to relacje między kolegami.
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Zaś w Miłkowie, podkomisarz Jerzy Król [JK], Komendant [KP-1] uważa,
iż w jego jednostce policjanci często spotykają się na gruncie prywatnym.
Potwierdzają to oprawione w ramkę, wiszące na ścianie gabinetu ich grupowe zdjęcia.
Sierżant Maciej Walka [MW] oraz posterunkowa Aneta Gnat [AG] z patrolu
policyjnego z tego Komisariatu, na pytanie, dotyczące stosunków w pracy, potwierdzili
nam słowa Komendanta. Są wspólne „sylwestry”, grille, choć nie ma naturalnie
możliwości, by cały zespół się spotkał, bo ktoś musi pełnić służbę. Mogą oni zawsze
liczyć na pomoc kolegów. Jak się dowiedziałyśmy, jest to też specyfika małej jednostki.
W związku z panującą tak rodzinną atmosferą, zapytałyśmy, czy podwładni
podważają rozkazy, jakie im wydaje Komendant [JK]. Odpowiedział on, że bardzo
często. Jeśli są racjonalne argumenty, to ich wysłuchuje i jeśli może, to czasem
przychyla się do sugestii. Niemniej jednak, to on jest odpowiedzialny za pracę całego
Komisariatu i czasem podejmuje autorytarne decyzje. Często się też zdarza,
iż odbywają się dyskusje w danej sprawie w większym gronie i dochodzą wtedy razem
do jednego rozwiązania.
Dla młodszego inspektora Szymona Sowy [SSa], Komendanta [KRP-x]
w Warszawie, problemem źle wpływającym na integrowanie się pracowników, jest brak
czasu.
[Pyt.]: Czyli nie ma takiego czasu na integrację i takie poznanie prawdziwe?
[SSa]: Tak. Znaczy... nawet nie chodzi o tą integrację, ale czasami trzeba by
było usiąść z Naczelnikiem i pogadać, no tak: „słuchaj, no masz takie i takie
wyniki, no co byś tam... co ci jest potrzebne, to, a może coś zmienić?, a może
zrobić?”, za mało mam takich chwil, jeżeli chodzi o sprawy służbowe, nie?
Drążyłyśmy jednak temat dalej:
[Pyt.]: [J]akie stosuje się w Pańskiej Komendzie formy integrowania
policjantów? Czy macie takie pomysły?
[SSa]: Tak, mamy. Od czasu do czasu spotykamy się, znaczy w wakacje były
dwa takie spotkania, no i rozgrywamy mecze piłkarskie: o Puchar Komendanta
Rejonowego, później drugą imprezę zorganizował Komendant z Ursynowa
i był mecz o Puchar Komendanta z Komisariatu z Ursynowa, są mecze,
jest muzyka, jest grill, jest piwo...
[Pyt.]: A co sądzi Pan o jeszcze innych metodach i które uznałby Pan
za pomocne w procesie integrowania, szczególnie takiej grupy, jak grupa
policjantów?
80

[SSa]: To jest bardzo specyficzna grupa. Takie imprezy są bardzo sympatyczne,
natomiast one pozwalają się, no może nawet nie tyle poznać, co wpływają
na to, że dane wydziały, bo to jakieś dane wydziały wystawiają, czy dane
komórki wystawiają swoje drużyny – i rodzi się współzawodnictwo, więc to jest
taka swoista też forma współzawodnictwa. Tutaj robią to na osiąganie jakichś
tam wskaźników w ujęciu statystycznym, natomiast tam, każdy chce być lepszy
od drugiego w zakresie zwycięstwa w tych meczach i to też ich z jednej strony
integruje, z drugiej, tam są też różne antagonizmy między nimi przy takich
imprezach...
Aspirant sztabowy Adam Adamski [AA] z Wydziału DochodzeniowoŚledczego [KRP-x] w Warszawie wspomina:
[AA]: No, to bywały dawniej przyjęcia, takie typowo już po pracy, suto
zakrapiane alkoholem, no i kobiety, mężczyźni, dochodziło do tańców na stole
na „golasa”, wyzywające zachowanie się kobiet, wręcz domagające się, żeby
wybrany policjant je zadowolił...
[Pyt].: To policjantki, czy przełożone?
[AA]: Przełożone [...].
Tutaj nastąpiła opowieść o Pani Kadrowej, którą przytaczamy w rozdziale
o policjantkach.
Być może w trakcie zwyczajnej służby jest trudno się integrować, ale różnego
typu wyjazdy, np. szkolenia temu sprzyjają. Adam, zapytany o tego typu wyjazdy,
tak odpowiedział:
[AA]: Typowe szkolenia, ciężka praca, bez żadnych rozrywek, od rana
do wieczora, od 6.00 do 22.00, tak, że człowiek kładł się zmęczony, spał
do rana... [uśmiech].
[Pyt.]: Nie wierzę... [śmiech].
[AA]: Bardzo dobrze... [śmiech].
[Pyt.]: Nie... No jak się odbywały? Przecież tacy mężczyźni i kobiety,
„spuszczeni ze smyczy”... Rodziny, żony, dzieci w domach… Oni sami
na wyjeździe...
[AA]: Ja mogę powiedzieć o sobie, że to jest pięć godzin rozmowy przez telefon
z ukochaną kobietą, a jak się pięć godzin rozmawia dziennie przez telefon,
no to już nie ma czasu po szkoleniu na co innego... [śmiech].
[Pyt.]: No dobrze..., a jak się jeszcze nie miało tej ukochanej kobiety? Albo
inni…, jak postępowali? Z obserwacji?
[AA]: To czas na takim szkoleniu, we wszystkich jednostkach zaczyna się
od godziny 6.00 rano pobudką, jest toaleta poranna, czasami bywała tzw.
zaprawa poranna, ale nie we wszystkich jednostkach, większość policjantów
w ogóle unikała tej zaprawy porannej, twierdząc, że to jest jedna wielka
bzdura, że są dorosłymi ludźmi...
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[Pyt.]: To związane z gimnastyką?
[AA]: Tak. Zaprawa, czyli 10, 15 minut takiej zaprawy pod wodzą któregoś
tam z zarządzających, przełożonych, no i większość policjantów unikała tego.
[Pyt.]: Można było uniknąć?
[AA]: Nie można było uniknąć, ale są sposoby typu: schowanie się w ubikacji,
w łazience, pod łóżkiem... [śmiech].
[Pyt.]: No dobrze, a później dzień jak wyglądał?
[AA]: Później? No później była toaleta poranna, śniadanie, wykłady, obiad,
wykłady, po wykładach czas wolny, no i czas wolny był..., każdy tak osobiście
podchodził do tego czasu wolnego...
[Pyt.]: I co się działo w czasie wolnym?
[AA]: Niejednokrotnie się wychodziło do knajpki, czyli na piwko,
na „dziewczynki”... [śmiech].
[Pyt.]: A jakieś odwiedziny rodzin?
[AA]: Nie, no żadne odwiedziny... Zawsze każdy policjant mówi, że to jest
zakład zamknięty i tam nikt nie może odwiedzać, co by się żona nie
„przyszwędała” i nie zobaczyła, co tam się dzieje... [śmiech].
[Pyt.]: A co się dzieje? [śmiech].
[AA]: ...że taki policjant może leżeć sobie w swoim łóżku po prostu pijany...
Żadnych „panienek” tam nikt nie przyprowadzał, bo akurat nie można nikogo
wprowadzać było do szkoły, natomiast spokojnie można było wyjść na zewnątrz
i sobie zapoznać...
[Pyt.]: Na czas szkolenia, czy takiej szkoły?
[AA]: Na czas szkolenia... Niejednokrotnie były też... Policjanci łączyli się
w pary z jakimiś samotnymi w tym czasie policjantkami.
[Pyt.]: Takie małżeństwa policyjne, nieformalne... na czas szkoły, a potem?
[AA]: No tak. Niejednokrotnie było tak, że to był policjant, czy policjantka
w rodzinie policyjnej, czyli mąż był policjantem, a ona na kursie policyjnym
i tak samo tutaj: on policjant na kursie, a żona – tam w domu została, ale
policjantka..., czyli wszystko zostawało w rodzinie... policyjnej... [śmiech].
[Pyt.]: Czy zdarzały się sytuacje, że pojawiały się dzieci policyjne z takich
związków? Takich rodzin policyjnych?
[AA]: No pewnie... Stąd się wzięła bajka o „smurfach”... [śmiech]. Skądś się
„smurfy” muszą brać... [śmiech]. Nie... Ja nic nie wiem na ten temat...
[śmiech].
Ciekawiło nas jednak to, że wśród niektórych panuje opinia, iż policjanci żyją
w swojej organizacji jak w rodzinie, więc nie omieszkałyśmy o to zapytać.
[Pyt.]: [J]akie są formy tej integracji?
[AA]: No może to było kiedyś. Teraz coraz mniej spotyka się takiej integracji
policyjnej. Niejednokrotnie policjanci z jednego wydziału nie znają się nawet
bliżej, ogranicza się to do znajomości jedynie: imienia i nazwiska, nie znają
swoich rodzin., nie wiedzą nawet, gdzie mieszkają, jakie mają problemy
osobiste. Zazwyczaj znają się ci policjanci, którzy razem siedzą w pokoju,
pokój obok.
[Pyt.]: A powodem jest...?
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[AA]: Powodem jest duże obłożenie pracą i przełożeni dążą do tego, żeby
nie było właśnie takiej integracji: policjant z policjantem.
[Pyt.]: Czy można by było porównać to do organizacji korporacyjnej?
[AA]: Można porównywać tak. Tutaj jest walka o stanowiska,
bo ze stanowiskiem wiąże się odpowiedni profit: odpowiednia władza,
odpowiednie pieniądze, odpowiedni przywilej, natomiast jest mała możliwość
walki o te stanowiska, z uwagi na to, że są przyjmowani na nie ludzie spośród
znajomych, rodziny, koledzy kolegów...
[Pyt.]: Skoro tak długo pracujesz, jak możesz ocenić stosunki między
pracownikami? Czy to tylko zawsze jest „walka szczurów”?
[AA]: Nie... Nie... Wcześniej, można powiedzieć, że to były takie stosunki
bardziej koleżeńskie, rodzinne, teraz coraz bardziej zauważam, że te stosunki
są takie chłodne, służbowe, ograniczają się tylko do tych ośmiu godzin
spędzonych w pracy i później po pracy już nie ma kontynuacji tych stosunków
koleżeńskich.
[Pyt.]: Czyli obecnie ta praca nie zbliża ludzi?
[AA]: Nie. Obecnie praca nie integruje, nie zbliża, jest taka chłodna,
tak bezosobowo podchodzą policjanci do siebie.
Hm… Niech za podsumowanie tego rozdziału posłużą nam słowa
aspiranta Stanisława Skoka [SS], Dyżurnego z Dyżurki [KPP] w Grzęzidołach:
[Pyt]: Jak się Panu współpracuje z kolegami?
[SS]: W skali 1: 10 dałbym 6.
[Pyt.]: Dlaczego?
[SS]: Ludzie są różni i różnie się współpraca układa. Jednych się lubi,
drugich mniej; każdy ma inny charakter.

3.1.5.2. Konflikty
Nadchodzi taki czas, kiedy problem
jest dość duży, by go zauważyć,
i dość mały,
by można go było rozwiązać.
Mike Leavitt

Od zawsze wiedziałyśmy, że w sytuacjach, gdy w określonym środowisku
dochodzi w pewnym momencie do sprzeczności interesów, czy to pomiędzy
pojedynczymi jednostkami, stanowiącymi cząstkę całych grup społecznych, czy to
między tymi właśnie grupami, rodzą się nagle w tym obszarze konflikty, których
podłoże stanowić mogą bardzo różnorodne przyczyny. „Punktem zapalnym”
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powstających konfliktów jest najczęściej chęć zaspokojenia przez jednostkę lub grupę,
jej własnych interesów i potrzeb, przy użyciu metody eliminacji innych jednostek lub
grup, kierujących się w swoich działaniach tymi samymi zamiarami. Konflikt pojawia
się na skutek odmienności interpretacji po obydwu jego stronach i choć generalnie
opinia publiczna ocenia go negatywnie, mimo to, może być dla konkretnej jednostki lub
grupy elementem wzmacniającym. Sposobów na radzenie sobie z konfliktami jest wiele
i są one różnorakie, choćby takie jak: prowadzenie mediacji, negocjacji, bądź arbitraż,
czy sąd, a niekiedy po prostu zwyczajna, szczera rozmowa.
W treści tego podrozdziału spróbujemy przedstawić powyższą kwestię,
z punktu widzenia rozmawiających z nami policjantów. Nasi rozmówcy z terenu kilku
jednostek Policji, jakie udało nam się odwiedzić w czasie prowadzonych przez nas
badań, podają w swoich wypowiedziach bardzo różne powody powstawania sytuacji
konfliktowych. Zagadnienia te dość dobrze obrazują przytoczone przez nas poniżej
cytaty z konkretnych wywiadów.
Nadkomisarz Robert Księżyc [RK], Naczelnik Sekcji DochodzeniowoŚledczej z [KPP] w Grzęzidołach uważa, że jedną z wielu przyczyn rodzących
konflikty, są wprowadzane odgórnie zmiany, albo często już nawet sam zakres zadań,
zarówno

delegowanych

w

danej

chwili

przez

przełożonych,

jak

i

tych

przyporządkowanych na stałe do określonych komórek i sekcji, działających w jego
Komendzie. Zróżnicowanie zakresu działań operacyjnych poszczególnych wydziałów
prowadzi jego zdaniem do zróżnicowania interesów danych grup, przez co wytwarza
wśród

policjantów

danej

komórki

swoiste

poczucie

uprzywilejowania

lub

niedowartościowania, czy wręcz odrzucenia.
[RK]: Każda komórka ma swoje zadania i interesy, które mimo wspólnego
celu, często się kłócą z zadaniami innych komórek.
[Pyt.]: Co stanowi problem w tego typu konfliktach?
[RK]: Odgórne uprzywilejowanie poszczególnych sekcji w danym powiecie.
[Pyt.]: Czy nowi komendanci wprowadzają swoje metody, czy korzystają
z doświadczeń poprzedników.
[RK]: Każdy wprowadza jakieś tam swoje zmiany, ale korzysta z doświadczeń
poprzedników. Nie da się wszystkiego w 100% zmienić, a zwłaszcza tego,
co dobrze działa.
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Nadkomisarz Michał Sylwecki [MS], Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego
[KPP] w Grzęzidołach, twierdzi z kolei, że konflikty rodzą się najczęściej na skutek:
budzącego ogólne niezadowolenie sposobu dzielenia zadań lub wydawania rozkazów
przez przełożonych, niechęci policjantów do współpracy z określonymi osobami,
zadrażnień osobistych pomiędzy nimi, systemu przyznawania premii w formie nagród
pieniężnych, albo też przydziału policjantom nowego sprzętu.
[Pyt.]: Jakie powstają sytuacje konfliktowe?
[MS]: Typowe: gdzie są dwie osoby, tam trzy zdania. Czasem w rozwiązywaniu
pomaga struktura, gdzie przełożony wydaje po prostu rozkaz.
Czasem podwładny nie chce wykonać polecenia i tutaj może się rodzić konflikt.
Są też konflikty podwładny – podwładny, np. niektórzy nie lubią pracować
ze sobą w patrolu. Inna sytuacja to premiowanie policjantów nagrodami
pieniężnymi. Jednak w sytuacji konfliktu, dotyczącego pieniędzy, policjanci
w tej sekcji nie przychodzą z tym do Naczelnika. Inną sytuacją konfliktową
może być otrzymanie nowego sprzętu. Staram się generalnie sprawiedliwie ich
wynagradzać i oceniać, a na pewno zawsze jestem w stanie im udowodnić
swoje decyzje.
Przekonałyśmy się, że konflikty powoduje także brak elastyczności
w ogólnym, bardzo sformalizowanym podejściu do kwestii konieczności zachowywania
przez policjantów „drogi służbowej”. Mówi o tym młodszy inspektor Szymon Sowa
[SSa], Komendant [KRP-x] w Warszawie.
[Pyt.]: [N]ieelastyczne przestrzeganie drogi służbowej może utrudniać
współpracę lub stosunki?
[SSa]: Nie, bo to nie są sprawy, które można załatwiać z pominięciem drogi
służbowej… Bo jeżeli mówimy o tym, że ktoś, np. chce iść „na szkołę” – nie
wiem – oficerską… Policji… nie? No to, jak on może pójść do przełożonego,
który o tym zdecyduje – no nie wiem… powiedzmy Komendant Stołeczny –
z pominięciem naczelnika swojego, który go zna najlepiej i wie wszystko
o nim…? Komendanta, który wnioskuje o to i idzie do przełożonego, który
o tym decyduje? No, co on, ten przełożony… może mu odpowiedzieć? „Tak
chłopaku! Ja cię zrobię oficerem!”? No i tak musi zasięgnąć opinii naszej!
To rodzi czasem konflikty.
Potem [SSa] poruszył kwestie konfliktów, związanych bezpośrednio
z realizowanymi przez policjantów bieżącymi zadaniami i prowadzonymi przez nich
w danym czasie sprawami. Stwierdził, że ocena przełożonych w odniesieniu do
podwładnych policjantów, czy to ocena prokuratorów, czy też bezpośrednich
przełożonych z danej jednostki, w zależności od tego, jak ci podwładni realizują swoje
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bieżące zadania, może być albo pozytywna, albo negatywna. Jeśli jest negatywna,
policjanci realizujący nieprawidłowo dane zadanie ponoszą z tego tytułu określone
konsekwencje, co często budzi ich niezadowolenie, rodząc przy tym jednocześnie
konflikty.
[SSa]: [W]szystkie postępowania, które prowadzimy, to tak: albo nam wytyki
robi Prokuratura, no i na tej podstawie mamy obraz takiego policjanta, bo dziś
przyjdzie, że nie dopełnił terminu, albo w wyniku kontroli takiego policjanta.
No, ale kontrole, no to robi na bieżąco przełożony, który no… wykazuje no…
konkretne sprawy, no to już nic nie zrobi takiego.
[Pyt.]: No, ale […] nie popełnia błędów ten, kto nie pracuje […]. Często
zdarza się tak, że osoba, która najwięcej jest w pracy, najwięcej pracuje,
jest największe prawdopodobieństwo, że popełni jakiś błąd, albo nie zrealizuje
jakichś swoich spraw na czas, i w tym momencie ona „podpada”, a osoby
które powiedzmy były na zwolnieniu, czy na urlopach itd. – nie?
[SSa]: No tak, ale trzeba... Wiem o co Pani chodzi, ale rolą przełożonego jest
to, szczególnie „wyższego”, żeby odróżnić błąd od zaniedbania lub
zaniechania. No, bo zupełnie co innego jest popełnić błąd… Każdy z nas prawo
ma popełniać błędy, wiadomo, że za to podlegamy jakiejś szczególnej
odpowiedzialności dyscyplinarnej, czy karnej, no bo to wynika z przepisów,
natomiast no ja jestem taki, że za błędy nikogo nie karzę, natomiast za
zaniechanie, zaniedbanie, niedopełnienie, przekroczenie uprawnień, no
wyciągam konsekwencje.
Jak miałyśmy okazję się wcześniej przekonać na podstawie wypowiedzi wielu
„szeregowych” policjantów z różnych jednostek Policji, było dokładnie tak,
jak w przedstawionej

przez

nas

Komendantowi

[SSa]

tezie.

Ci

policjanci,

którzy w danym czasie z różnych powodów rzadko przebywali w pracy i z racji tego
mieli do wykonania niewiele spraw (przełożeni nie zlecają zadań osobom, których
w danej chwili fizycznie nie ma w pracy), potem po powrocie mieli zaledwie kilka
takich spraw do wykonania i wyrabiali się z narzuconymi terminami, a ci, którzy
na okrągło pracowali – do tego często w nadgodzinach – nie nadążali z wykonaniem
zadań i były na nich skargi ze strony Prokuratury. Pan Komendant [SSa] z [KRP-x]
w Warszawie skomentował ten fakt następująco:
[SSa]: No tak, to jest syndrom takiego „Łyska z pokładu Idy”.
[Pyt.]: No, ale były rzeczywiście potem sygnały ze strony Prokuratury […]
i przełożony oczywiście karał te osoby […].
[SSa] kontynuował swoją wypowiedź, odnosząc się do wskazywanych faktów poprzez
wyjaśnienie procedury udzielania kar:
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[SSa]: Żeby kogoś ukarać, trzeba przeprowadzić czynności wyjaśniające
i postępowanie dyscyplinarne. W każdym przypadku tych czynności
wyjaśniających i postępowania dyscyplinarnego, rolą przełożonego
w sprawach osobowych jest zebrać taki materiał, który bez wątpliwości
potwierdzi winę tego policjanta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
tłumaczy się to na korzyść obwinionego, no tak, jak w sprawach karnych
normalnie, więc powiem szczerze, że tak, jest taka instytucja teraz w Ustawie,
jak „rozmowa dyscyplinująca”, nie? Nie jest karna, natomiast wszyscy ci,
którzy popełniają błędy, czasami takie no, nazwijmy to, że ja jeszcze parę lat
temu, jak by mi tam policjant nie zabezpieczył jakichś tam śladów, albo
dowodów, no to nie wiem co bym mu zrobił, no pewnie bym mu „przyładował
jakąś pajdę”, nie?, ale w dzisiejszych czasach, przy tej ilości zdarzeń, no to po
prostu się go poucza, właśnie tą rozmową dyscyplinującą. No jest to świetne
rozwiązanie i nie wpływa to na to, co znajduje się w aktach i tyle.
[Pyt.]: No ale są różni ludzie. […] mniej by chyba zadziałało pozbawienie […]
jakiejś tam części pieniędzy, niż taka rozmowa, niby delikatna, dyscyplinująca
[…].
[SSa]: No tak, ale chyba nie ma nic lepszego na wskazanie komuś jakichś
nieprawidłowości, jak rozmowa, bo jeżeli ja rozmawiam z kimś i mówię:
„Słuchaj, zrobiłeś to, to i to źle, wiesz o co chodzi? Rozumiesz na czym polegał
twój błąd?”, „Tak rozumiem”, „Powtórzy się, nie powtórzy?... To przeczytaj
sobie ten przepis, zrób tak żeby było lepiej”. No to co może być lepszego? Jak
ja mu zabiorę 200 złotych, to on powie: „taki, nie taki zabrał mi 200 złotych”,
ale nie będzie wiedział, o co chodzi do końca. Czasami mam po 10 rozmów
dyscyplinujących jednego dnia, bo akurat się nazbierało tyle i z każdym się
rozmawia. Jeżeli ktoś się nie poczuwa do rozmowy, że nie popełnił tego,
uważa, że nie naruszył tej dyscypliny, no to w takim wypadku ja polecam
wszcząć postępowanie i zebrać należyty materiał, bo tu nie zbieramy żadnych
materiałów takich dużych, nie? Jest przewinienie, wskazujemy jakie to jest
przewinienie, kwalifikujemy to, jako przewinienie mniejszej wagi i decydujemy
się na rozmowę dyscyplinującą, gdzie rozmowy dyscyplinujące przeprowadzam
tylko ja. On mi tu staje, ze swoim przełożonym przychodzi policjant,
w umundurowaniu, melduje się i ja, i tylko ja przeprowadzam rozmowę
dyscyplinującą.
[Pyt.]: Tak osobiście?
[SSa]: No nie. Jest policjant obwiniony, jego przełożony i ten, który prowadził
czynności w tej sprawie, czyli ustalał, jakie to było przewinienie. Sporządzamy
z tego dokument w postaci notatki. I to tak wygląda.
W przypadku kolejnego naszego rozmówcy – nadkomisarza Radosława
Selgowskiego [RS], Zastępcy Komendanta [KPP] w Grzęzidołach, sytuację konfliktową
wywołała jego choroba i pobyt w szpitalu. Wypowiedział się w tej kwestii następująco:
[RS]: [W]ydarzyło mi się poważne nieszczęście proszę Pani. Byłem w szpitalu,
przeszedłem dwie operacje, źle mnie zrobili te operacje. Teraz do końca życia
przez skur.......nów będę kaleką. Nie schylać się, ni nic podnosić. No „du…”
nie chłop. Stwierdzono asymetrię bioder, bo źle dysk zestawił. Teraz tylko
operacja i śruby, jak bym się chciał wyprostować.[…] Więc się na to na razie
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nie zdecyduję póki mogę chodzić proszę Pani... A w czasie, gdy ja sobie tam
właśnie „gniłem” w szpitalu, to „dyrekcja” moja traktowała, że ja katar mam
i do pracy nie przychodzę, bo to dyscyplinarne postępowanie mi wszczęli...
Tak za plecami.
[Pyt.]: Z tego tytułu, że te problemy zdrowotne i nieobecny…?
[RS]: Przygotowali tu tyle pretekstów no i później musieli „zeżreć te wszystkie
papiery”, proszę Pani. Jak wróciłem ze zwolnienia, nie byli w stanie utrzymać
zarzutów, więc „zeżarli wszystko, odszczekali”, a ja do dzisiaj dostaję takie
„pstryczki w nos”. Jak nigdy nie miałem służby w nocy, tak teraz mam, bo to
starczy, że ja się nawłóczę po nocy tego, co się muszę nawłóczyć, jak dzwonią,
że się coś wydarzyło. Ech... „Przelatam” takie... Nie takie „trąby mi grały”.
Proszę Pani nie jednego komendanta już przeżyłem, a policzyć to ciężko.
Wielu już przeżyłem… Podejrzewam, że i tą „dyrekcję” też przetrzymam.
Jak miałyśmy okazję przekonać się na tym konkretnym przykładzie, poważną
konsekwencją zaistniałych konfliktów, jest zazwyczaj przenoszenie prywatnych,
złych emocji na jakość świadczonej w dalszym ciągu przez daną osobę pracy.
Zauważyłyśmy, że sytuacja konfliktowa, w której znalazł się sam przełożony, pozwoliła
mu nie tylko zmienić jego stosunek do pracy, ale też zrozumieć, co czują jego
podwładni w analogicznych sytuacjach.
[RS]: Tutaj teraz to wie Pani, ja teraz to pracuję jak zegarmistrz... Na 14.00
przychodzę, o 22.00 wychodzę... 8.00 rano – jestem, 16.00 – się im
[przełożonym [RS]] kłaniam w pas, mówię do widzenia.
[Pyt.]: Czyli tak, jak […] mówił Pan o tych swoich podwładnych, że oni mieli
taki stosunek do pracy?
[RS]: I lepiej, że mam taki stosunek do pracy, bo to wie Pani... ironia losu?
Fakt, że napisałem jakąś „pracę magiczną” o motywowaniu do pracy... system
kar i nagród, czy rola kar i nagród w motywowaniu do pracy i ponieważ nie
ukarali mnie, a i nie wynagrodzili, w związku z tym doszedłem, że w „du…” ich
mam... O! I może to Pani napisać...! Nie będę tu nic robił proszę Pani poza
tym, co można zrobić…
[RS] mówił o tym w sposób jawny, nie ukrywając nawet swojego obecnego stosunku
do pracy. W czasie dalszej części jego wypowiedzi zrozumiałyśmy, że dzieje się tak
dlatego, iż ma w kręgach policyjnych rozległe znajomości, stanowiące element
filtrujący strach przed głośnym wypowiadaniem własnego zdania. [RS], pomimo
rozpętanej w mediach afery, utrzymał się dzięki tym znajomościom na swoim
stanowisku, ale czy „szeregowy” policjant zachowałby je bez takiego „odgórnego”
wsparcia?
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[Pyt.]: I wolno tak jawnie o tym mówić? To nie miałoby znaczenia, gdyby
jeszcze „wyżsi” przełożeni się dowiedzieli […]?
[RS]: Moi „wyżsi” przełożeni – dzięki Bogu proszę Pani – mają zupełnie inne
zdanie o mnie.
[Pyt.]: Znają Pana stanowisko?
[RS]: Tak! I to dzięki nim generalnie „te niżsi przełożeni” musieli „zeżreć”
te papiery, co chcieli je stworzyć...
[RS] zapytany przez nas o jego zdanie na temat rzeczywistych powodów
tej niekomfortowej w jego przypadku sytuacji, starał się umiejętnie wykręcić
od niepolitycznej odpowiedzi, przerzucając prawdziwą według niego przyczynę
na „barki ludzkiej głupoty”:
[Pyt.]: A jak Pan myśli, skąd to się wzięło? Czemu tak właśnie się stało? Czy to
jest chęć […] zajęcia Pana stanowiska, czy takie naturalne ludzkie odruchy
[…] – wygryźć jednego i zasiąść na jego „stołku”...?
[RS]: No mówię… Wróćmy do tego... Głupota...! Głupota...!
[Pyt.]: No, ale nawet głupota ma jakieś swoje podłoże…?
[RS]: Co poniektórych ludzi głupoty – nie wiem – już się rodzą z takim
zboczeniem.
[Pyt.]: Po prostu, żeby coś zrobić, nie myśląc co?
[RS]: Wie Pani, mnie tu nie było „parę minut” […].
[RS] wspomniał jeszcze później o tym, jak wielką w pewnym momencie ten jego
konflikt przybrał skalę. Po sposobie, w jaki mówił, nabrałyśmy przekonania,
że wewnętrznie bardzo przeżył wizję potencjalnej utraty „stołka” i, że ma z tego tytułu
do swoich bezpośrednich przełożonych ogromny żal.
[RS]: [T]u się jakieś dantejskie sceny działy… Żegnali się, witali, w radio
przecież podobno […]. No, ale i „odszczekiwali” to w prasie, że to nieprawda,
że kogoś tam odwołali. O Jezu! Powiem Pani, że zły jestem, no bo są
„szmaciarze” i tyle, i o! Poznałem się na ludziach do końca. Początkowo
omijałem te wszystkie konflikty, bo tu były jakieś sobie tam... – zawsze są
konflikty! Nie, ja zawsze z boku stałem! Ale już, jak mnie „nadepnęli na
odcisk”, no to nie, to... „Szmaciarze” i jeszcze raz „szmaciarze”! Powinni
mnie po rękach całować, bo „w mordę”, żeby nie ja, to by ich nie było, tej
„dyrekcji” tutaj!
[Pyt.]: Czyli ma Pan taki wewnętrzny żal do „dyrekcji”?
[RS]: Żal, bo „dyrekcja” została odwołana proszę Pani, tylko Pan Komendant
Stołeczny nie miał świadomości, że ja już pod nożem leżę. Chciał, nie chciał,
musiał przyjmować, bo tu nie miał kto pracować... kierować jednostką, no...
[Pyt.]: I Komendant Stołeczny odwołał Pana ze stanowiska?
[RS]: Nie, nie mnie, nie mnie... – pierwszą „dyrekcję” tej jednostki.
[Pyt.]: Odwołał Pana bezpośredniego przełożonego, tak?
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[RS]: Tak jest. Później prasowe artykuły i wywiady z radiem […], gdzie
Rzecznik Komendy mówił, że już Pan Komendant skończył tu pracę i to
i tamto... Później się okazało, że nie mają racji, że źle zrozumieli Pana
Komendanta, że nikt nikogo nie odwołał. A ja jeden wiem, jak było, kto go
odwołał. Odwołał i przywołał z powrotem, bo się zorientował, że mnie nie ma,
że leżę w szpitalu i nie ma kto tu się zająć pracą.
[Pyt.]: A gdyby Pan tu był, to też by go odwołali?
[RS]: A gdybym tu był, to by go już nie było.
Z wypowiedzi nadkomisarza Radosława Selgowskiego [RS], Zastępcy Komendanta
[KPP] w Grzęzidołach, zawierającej wątek, dotyczący konfliktu „stanowiskowego”,
wypłynął nam również niespodziewanie wątek, który dotyczy konfliktu interesów
pomiędzy ustawowymi wymaganiami stawianymi jednostkom Policji, a polityką
„przetrwania”, jaką zdarza się im prowadzić. Kiedy [RS] opowiadał nam o chwilowym
odwołaniu ze stanowiska Komendanta – jego bezpośredniego przełożonego – wynikła
nagle sprawa układów, panujących między lokalną Policją, a władzami terytorialnymi,
funkcjonującymi w obrębie obszaru działania określonej jednostki Policji. Zadałyśmy
[RS] pytanie, czy po odwołaniu jego bezpośredniego przełożonego już na stałe, objąłby
funkcję Komendanta [KPP] w Grzęzidołach, a Zastępca Komendanta [RS]
odpowiedział następująco, ujawniając nieopatrznie kolejny ważny problem:
[RS]: Nie! Broń Boże, to normalnie konkurs, „śmonkurs”, wie Pani... Ja tam
nie mam aspiracji… Nie mam aspiracji takich! Znaczy się, wie Pani,
stanowisko Komendanta Powiatowego wiąże się niestety z uciążliwością,
której ja nienawidzę: chodzenia i „szmacenia się”, całowania z Burmistrzem…
Ze Starostą, to bym się mógł całować dwa razy dziennie, bo lubię chłopa,
bardzo fajny człowiek, ale już innych władz samorządowych... To przecież
ja bym ich wszystkich pozamykał w 5 minut, prędzej, niż się z nimi, wie Pani...
bratał...
[Pyt.]: Nie da się inaczej? Prowadzić takiej polityki i pracować na stanowisku
Komendanta, nie robiąc tych rzeczy?
[RS]: Typowy kraj to jest proszę Pani... No trzeba z nimi żyć, bo oni jakieś
pieniądze dla nas dają, łożą. No i trzeba się z nimi, że tak powiem, spotykać,
chodzić na jakieś sesje o niczym, siedzieć i słuchać... Ja nie cierpię! Ja jestem
rzemieślnik proszę Pani […].
W drugim wywiadzie, przeprowadzonym przez nas w kilkumiesięcznym
odstępie

względem

pierwszego,

[RS]

wypowiadał

się

na

temat

konfliktu,

z aspirantem sztabowym Adamem Adamskim [AA] – naszym przewodnikiem,
który po przepracowaniu

ponad

dwudziestu

lat

policyjnej

pracy

w

[KPP]

w Grzęzidołach, odszedł najpierw na bardzo krótko do [KP-2] w Jałopkach, a potem
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ostatecznie, ze względu na szykany przełożonych, jakich doświadczał, do [KRP-x]
w Warszawie. [RS] żartował co prawda mówiąc, że zabije [AA], ale ponieważ już
wcześniej poznałyśmy prawdę o całym konflikcie, wiedziałyśmy, że żal, jaki ma
do Adama o jego odejście z [KPP], jest całkowicie nieuzasadniony.
[RS]: [A]dasia zabić...! To jest mój program i on to wie.
[Pyt.]: Dlaczego Adasia zabić? [śmiech].
[RS]: Temu...! Bo mnie proszę Pani... Wyszedłem przez niego na największego
„hu...”, „szmaciarza” w mieście... O w „mordę” go kur...a! Nie daruję mu
tego! Przepraszam bardzo. Powiem Pani, tak zły jestem już tyle miesięcy na
niego, że go zabiję, jak go spotkam. Już go chciałem przejechać samochodem,
ale mi uskoczył... [uśmiech].
[Pyt.]: Ale to jest taki spokojny człowiek…?
[RS]: Proszę Pani, postawił mnie w bardzo złym świetle, no i tyle... Nie chwalił
się? Nie gryzie go sumionko? Trochę go gryzie sumionko...
[Pyt.]: Ja słyszałam, że on nie ma nic na sumieniu […].
[RS]: Proszę Pani, przyszedłby, porozmawiał ze mną, powiedziałby, jaki ma
uknuty „chiński plan”, to człowiek by wymyślił zupełnie inne wyjście z tej jego
dziwnej sytuacji, którą sobie sam stworzył i z której nie bardzo wie teraz, jak
się ma ruszyć, czy w lewo, czy w prawo. Stanął w „rozkroku” i aż mi żal go
[…], co proszę Pani nie przekreśla mojej nienawiści obecnej do niego. Poszedł
na tego Dyżurnego i nic się nie działo… [nie otrzymał obiecanej podwyżki
uposażenia]. Ja byłem w szpitalu, wróciłem z tego szpitala, dowiedziałem się,
że się nic nie dzieje, zrobiłem tu awanturę, pojechali do Komendanta
Stołecznego, załatwili, został mianowany, dostał grube pieniądze, wszystko...,
a on zaraz poszedł na zwolnienie, a później położył raport o tym przejściu
[raport o przeniesienie do [KRP-x] w Warszawie]. A ja ręczyłem, ja go
reklamowałem, że to mój człowiek, że sprawdzi się, to mnie tak... O!...
[Pyt.]: [T]e problemy z jego zdrowiem i z kręgosłupem, tak jak zresztą i u Pana
Komendanta, to on miał już od dłuższego czasu. Poza tym był też w szpitalu
[…], okazało się, że to jest związane z nerwicą...
[RS]: Ale skąd u niego nerwica? Wszyscy mają nerwicę, tylko nie on!
Znałyśmy całą historię bardzo dokładnie, więc próbowałyśmy bronić Adama, mówiąc
[RS], że dokładnie z kilku źródeł wiemy, iż [AA] nie miał nic przeciwko pracy
na stanowisku Dyżurnego w [KP-2] w Jałopkach. [AA] sam nawet opowiadał,
że początkowo Komendant [KP-2] go chwalił i, że w ostateczności dano mu i ten
awans, którego wcześniej podobno nie można było mu dać. Wszystko się zmieniło, gdy
[AA] zachorował i poszedł na zwolnienie, a potem do szpitala. Z relacji wielu
policjantów wiedziałyśmy, że nie miał żadnych ukrytych planów. [AA] nie zrobił
w swoim przekonaniu niczego złego, tym bardziej, że jak twierdził, przez całe lata nie
chodził na żadne zwolnienia i pracował przychodząc do [KPP] w Grzęzidołach nawet
wtedy,

kiedy

był

ciężko

chory...

Przedstawiłyśmy
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[RS]

powyższe

fakty,

celem skłonienia go do powiedzenia prawdy. Nie spodziewałyśmy się zbyt wiele,
ale udało się go „złamać” chociaż częściowo, bo Zastępca Komendanta [RS] rzucił
w odpowiedzi na naszą kontrę krótkie: Fakt…, wzbudzając jednocześnie tą swoją
szczerością nasze wielkie zaskoczenie. Na przedstawione przez nas dalsze argumenty:
o tym, jak to Komendant [KP-2] w Jałopkach opowiadał w szerokich kręgach
policyjnych „wyssane z palca” historyjki, mające świadczyć przeciwko Adamowi,
jak rozpowiadał dawnym przełożonym [AA], że to leser, że nie chce mu się pracować
i dlatego poszedł na zwolnienie, albo jak to jedna z nas była świadkiem lekceważących
zachowań ze strony podbuntowanych przez Komendanta policjantów z [KP-2]
w Jałopkach, w stosunku do [AA], czy też słów, jakby żywcem wyjętych z ust
ich przełożonego, wypowiadanych przez jednego z tych rzekomo kolegów: Co Adaś,
to ty tu jeszcze pracujesz? Przecież ty to taki książę... – na te i inne nasze argumenty
nadkomisarz Radosław Selgowski [RS] odparł następująco:
[Pyt.]: [K]omendant po prostu opowiadał niestworzone historie na jego temat
[…], ale przecież tak jak i Panu Komendantowi, każdemu może się przytrafić,
że nagle zachoruje, musi poddać się jakiemuś leczeniu […], to jest siła wyższa,
prawda? Nikt go nawet nie wezwał na rozmowę, nie spytał o jakieś jego plany,
ten jego przełożony bezpośredni, czyli Komendant w Jałopkach...?
[RS]: Niech on nie kręci... Ja do niego dzwoniłem wielokrotnie i zapewniał,
że pobędzie na zwolnieniu i wróci, a tylko przedłużał to zwolnienie i nie
przyszedł i nie powiedział…
[Pyt.]: [A]tmosfera wokół niego i wokół całej tej sprawy się wywiązała taka
nieprzyjemna. […] jak on będzie w stanie tam dalej pracować? Kiedy
zapisywał się wielokrotnie na rozmowę z Komendantem [KPP]
w Grzęzidołach, to Komendant […] nie miał ochoty nawet z nim rozmawiać?
[RS]: Nie…
[Pyt.]: Mówił mi: „Tyle lat pracowałem z tymi ludźmi, tyle energii, wysiłku, lat
pracy... i to poszło w niwecz... Nikt, a w szczególności Komendant [KPP],
nawet nie dał mi możliwości […] wysłuchania mnie tak naprawdę...”
[RS]: Ale mu dyscyplinarki nie wszczął, więc niech taki biedny nie będzie,
bo mnie wszczął, „szmaciarz” jeden.
[Pyt.]: I właśnie za zwolnienie...?
[RS]: I dobrze... Nie róbmy z tego zagadnienia proszę Pani...
Potem [RS] usprawiedliwiał i siebie, i pozostałych „rządzących”:
[RS]: Bo nikt nie dawał wiary Komendantowi [KP-2] w Jałopkach, oprócz
Komendanta [KPP] w Grzęzidołach. W rezultacie ja już nie wiedziałem
co zrobić, bo Komendant [KP-2] mówił, ja mu się śmiałem w gębę, że „pieprzy
jak potłuczony”, a Adaś robił dokładnie to, co on mówił, czyli komu ja miałem
wierzyć? A mnie przez telefon mówił zupełnie co innego.
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[Pyt.]: Że po zwolnieniu wróci do pracy?
[RS]: Później się pojawił nagle ten raport, no to po prostu „łapy mi opadły”.
Na to wszystko mówię: „Kurde, no!”... Rozmawiał ze mną, traktowałem go, jak
dorosłego człowieka, dzwoniłem, przecież powinienem się wypiąć na niego
„du…”, bo to, ani nie mój kolega, ani mój przyjaciel, tylko mój podwładny, ale
nie... zadzwoniłem, zapytałem... Adaś, co...? tego... Ach, co ja się przez tego
Adasia mam... Do tej pory mi się „czkawką odbija”...
[Pyt.]: [O]n się stał takim „kozłem ofiarnym”...
[RS]: „Kozłem ofiarnym”, to się ja stałem. […] Adaś po prostu gdzieś, z kimś
pogadał niepotrzebnie i to ze złym doradcą pogadał, bo problem był
do rozwiązania w bardzo prosty sposób. Nie tam, to w [KP-1] w Miłkowie.
W Miłkowie jest rodzinna atmosfera, każdy chce pracować […], ale nie każdy
zasługuje na to. […] wakat Dyżurnego jest, do dzisiaj. […] No i nie wiem, co
temu Adasiowi odbiło. A, dobra tam. „Jego cyrk, jego małpy”. Duży chłopak
jest, niech se radzi. W tej Warszawie nie będzie mu wcale lepiej. Tam jest tyle
roboty i nikt z przełożonych tamtejszej jednostki mu nie powie, ile tam jest
roboty, bo by w życiu nikt tam nie poszedł do roboty. […] nie do końca mu
dowierzam, bo przyszedłby, porozmawiał, jak dorosły człowiek, przecież ja
nigdy go nie wypędziłem z pokoju..., byśmy jakiś plan uknuli, coś by się
wymyśliło, ale nie... On wykonywał jakieś zbędne ruchy, pomimo tego, że mi
obiecywał w rozmowach telefonicznych „złote góry”. A, „w nosie”. Było,
minęło. Teraz już nie ma o czym gadać, bo lada moment on stąd odchodzi. No.
No, ale widzi Pani, gdybym ja plotek słuchał, no to bym w ogóle z Adamem nie
rozmawiał i nic, ale ja osobiście ze źródłem, bo nie będzie mnie tam jakiś
Komendant [KP-2] w Jałopkach opowiadał głupoty! Poszedłem do „dyrekcji”,
powiedziałem tak, że „w du… byli, gów… widzieli”, bo jest tak, tak, tak i tak...
No i jest nagle raport... i w ogóle „kur...” teraz siedzę za biurkiem i nikomu się
na oczy nie pokazuję...
Mówiąc o sprawach związanych z aspirantem sztabowym Adamem Adamskim [AA],
nadkomisarz Radosław Selgowski [RS] – Zastępca Komendanta [KPP] w Grzęzidołach,
poruszył także sprawę innego policjanta „Dzikiego”, który mimo usilnych próśb
i perswazji [RS] i tak odszedł z [KPP], przez co naraził się Selgowskiemu.
[RS]: Adaś wiedział, że „Dziki” niejaki… („Dziki” – taką miał tu u nas ksywę),
odchodzi na emeryturę... Bezapelacyjnie odchodzi i klęczałem tu przed nim,
w tym pokoju: „Dziki zostań, błagam Cię, jeszcze trochę...”. Nie! „Dziki” se
kupił ule, „Dziki” hoduje osy, czy pszczoły, co to tam… I on teraz jest emeryt
i w „du…” ma Policję!
Jak się okazuje, konflikty w Policji rodzą się także na tle przypisywania sobie
czyichś zasług, albo stosowania mało eleganckich praktyk, związanych z tzw. „walkami
podjazdowymi”, czy „kopaniem dołów” pod innymi. Sytuacje tego typu nie omijają
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nawet samych komendantów, a komentarze padające „post fatum” na dany temat są
dość ostre.
[RS]: „Głupi baran” jestem, bo powinienem nic nie robić po tym moim
zwolnieniu... Żeby tą Komendę w powietrze wysadzić i święty spokój by był.
To przyszedłem! To się wyniki poprawiły! I teraz okazuje się, że „ojcem
sukcesu” był ten Pan, który tu wszystko zrobił, a ja nic! A w „du…” mam.
[Pyt.]: Który Pan?
[RS]: Pan Komendant… „pierwszy najjaśniej nam panujący”. Upodlił mnie
tak, że ja taki chory jestem... Że ja jeszcze go nie zabiłem?! Ja go zabiję!
spokojnie…
[Pyt.]: Ale kto, K.6? [mowa o Komendancie [KPP] w Grzęzidołach]… Tak?
[RS]: Tak, tak. Ja nie cierpię tego człowieka! Bardzo nie lubię! Naprawdę!
W wolnej chwili... Ale… na razie czasu nie mam... [śmiech].
Podobnie jak w wielu innych organizacjach, tak i w Policji powodem
zadrażnień i konfliktów stają się też niespełnione obietnice. Kwestie podwyżek,
awansów, bądź przenoszenia pracowników na inne stanowiska, to główne przykłady.
Jak pamiętamy, w przypadku naszego przewodnika Adama Adamskiego [AA],
kierownictwo z [KPP] w Grzęzidołach obiecało mu najpierw „złote góry”, żeby tylko
szybko i sprawnie zwolnić jego miejsce w Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej dla swojego
znajomego. W konsekwencji te niby „lukratywne” realia okazały się być inne. Adama
pozbyto się umiejętnie z jednostki, a kiedy już zaczął pełnić służbę w nowym miejscu,
osaczano go tam stopniowo jak wściekłe zwierzę, zrzucając na niego wszelkie winy
i próbując przy tym odebrać mu resztkę ludzkiej godności. Wyrwanie się Adama
z podwarszawskiej „pułapki” i rozpoczęcie służby w [KRP-x] w Warszawie, wywołało
w Grzęzidołach i Jałopkach prawdziwy „wybuch wulkanu”, przysparzając [AA] –
z powodu ludzkiej zazdrości – z pewnością wielu wrogów.
[RS]: [Z] Adamem pewno było tak samo, jak ze mną. Nie wiem, co tu było, bo
mnie nie było [przebywał na zwolnieniu lekarskim], ale pewno było po jego
zwolnieniu tak samo. Mianować go – bo to potrzebny Dyżurny… „Tego…
śmego”… Poszło to gdzieś… Jego tam przenieśli i nie mianowali... No to mi
potem zrobił... Tak mi „nóż w plecy wbił”... Nie daruję mu tego... [śmiech].
[…] pomimo tego, że mu ostatnio to wygarnąłem, on mi mówi: „A ja Pana
Komendanta i tak lubię”, ale czemu nie przyszedł? „Kurde”, no...
Nie powiedział, że mu to, to, to nie pasuje. Wie Pani co? Bo to nie jest tak,

6

Ze względu na anonimowość naszych rozmówców, postanowiłyśmy nie ujawniać również nazwisk osób
trzecich, czy też nazw niektórych miejscowości, bądź dzielnic, o których mówią policjanci – stosując
w tym celu w tego rodzaju przypadkach, oznaczenia w postaci wielkiej litery, np. K., M., P. itp.
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że ja go lubię, czy ja go nie lubię. Ja po prostu nie jestem mściwym
człowiekiem. Ja się nie umiem gniewać.
[Pyt.]: A sam by Pan chciał pracować w takich warunkach? Jak tam wszyscy
„wilkiem patrzą”?
[RS]: Tam? Proszę Pani... Ja Pani powiem, że Adaś to troszkę „przestrzelił”,
bo Komendant S. [Komendant [KP-2] w Jałopkach] nie musi być
Komendantem, a ja już mam go potąd.
[Pyt.]: Czy jeśli tak robi wobec pracowników, to czy ci sami pracownicy, którzy
dzisiaj go słuchają i się śmieją razem z nim z drugiego pracownika, następnego
dnia nie będą śmiać się z niego?
[RS]: Adaś się tam negatywnie, że tak brzydko powiem, nastawił do problemu.
Powinien tu do mnie przyjść…
Nadkomisarz

Selgowski

[RS],

czyli

obecny

Zastępca

Komendanta

[KPP]

w Grzęzidołach, ma wciąż osobisty żal do [AA], z uwagi na to, że współpracowali ze
sobą naprawdę wiele lat i to jeszcze przed przeniesieniem Adama do Jałopek.
Jak się dowiedziałyśmy, [AA] przyjął go dawno temu w pracy pod swoje opiekuńcze
„skrzydła”, kiedy [RS] był nowym, niedoświadczonym wówczas kolegą policjantem
i przez jakiś czas zapoznawał [RS] z trudnym policyjnym fachem. W związku
z nieprzyjemnym incydentem, jaki wywołał w ostatnim czasie w odniesieniu do [AA]
Komendant S. z [KP-2] w Jałopkach, Adam powinien zdaniem [RS] zwrócić się
o pomoc bezpośrednio do niego i coś by razem wymyślili, mimo, iż nadrzędną władzę
w [KPP] sprawował i wciąż sprawuje Komendant K., który swoją drogą dokucza teraz
[RS], że niby popełniał straszny błąd, ufając Adamowi i polecając go Komendantowi
[KP-2] w Jałopkach, jako idealnego i niezastąpionego pracownika.
[Pyt.]: Czy on nie uciekł od tej atmosfery? Jego nic bardziej nie męczy, jak zła
atmosfera. To jest bardzo wrażliwy człowiek.
[RS]: No po co się przenosił? To przecież mnie przy tym nie było, bo ja leżałem
w szpitalu […]. Ja widziałem, że on już się męczy […]. […] „pośpiech jest
złym doradcą”. […] mógł jeszcze 5 minut posiedzieć, to w Miłkowie wakat się
zrobi, to teraz... Jezu, wszystko nie po mojej myśli. Ten Adam mi „zpsuł”
w ogóle... Życie mi zmarnował ten Adam… Teraz nie chodzę do K. [mowa
o Komendancie [KPP] w Grzęzidołach – przełożonym [RS]]... K. „kołki mi na
łbie ciosa”: „No tak, widzisz? Widzisz? A ja mówiłem od razu, a ty żeś tak
naciskał”! I tak „kur...” wysłuchuję co chwila, co mu się przypomni.
No trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam!... Wytrzymam to!... Proszę Panią...
„Nie takie trąby tu grały”! Myślę, że Adaś się tu pogubił troszkę w tym.
Ja jeszcze raz powtarzam: negatywnie się nastawił i zbyt pochopnie podjął
decyzję. Tam [chodzi o [KP-2] w Jałopkach] był jeden S. [tamtejszy
Komendant], przeciwko powiedzmy tutaj mojemu zdaniu i zdaniu Naczelnika
Księżyca. […] Jeszcze raz powtarzam: zbyt pochopnie podszedł do tego
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problemu. Powinien przyjść, powiedzieć itd., itd. Zraził się tym, że Pan
Komendant K. go nie przyjął.
[Pyt.]: A on kilka razy próbował.
[RS]: Ja wiem o jednym razie...
[Pyt.]: Zapisał się potem na drugie spotkanie, i trzecie...
[RS]: I co? Też go nie...?
[Pyt.]: Tak. Na pewno Pan rozumie sam. Jakby się Pan czuł, gdyby była taka
sytuacja? […] on spodziewał się innej reakcji ludzi, którzy z nim przez tyle lat
pracowali.
[RS] przyznał się nam w końcu, że Komendant K., którego [RS] jest Zastępcą, jego
również potraktował podobnie jak Adama, ale zarzekał się, że on podchodzi do tego
„na luzie”:
[RS]: Ja Pani coś powiem: Pan Komendant K. taki jest… Jak dzwoniłem
do niego, leżąc sobie i dochodząc do siebie, nie odbierał telefonów,
a wszystkim wkoło „pier...” – bo nie powiem, że „pieprzył”, czy opowiadał –
że ja nawet do niego nie zadzwoniłem! To niech wezmą bilingi, zobaczą kto,
do kogo wydzwaniał! Nic w ogóle! Zero rozmowy! Ja powinienem być jeszcze
na zwolnieniu i na rehabilitacji, ale jak on tu zaczął knuć plany pozbycia się
mnie, to ja musiałem wrócić do tej pracy! No mówię Pani, że w tym kraju to
nie da się żyć, a Pan Komendant K. taki jest!... No i tu się trzeba z tym
pogodzić! „Olać” go! I po prostu robić swoje, tylko lepiej…
[Pyt.]: Albo właśnie zmienić podejście, tak jak Pan teraz zmienił?
[RS]: Myśli Pani, że to coś do niego dociera? Czy on jest zorientowany,
że ludzie mu chcą stąd odchodzić?
Maskował się, jednak było mu bardzo przykro – naszym zdaniem – gdy zorientował się,
że w chwili, kiedy leżał ciężko chory w szpitalu, jego przełożony, Komendant K.,
wypowiedział się negatywnie na temat [RS] w pewnej pisemnej notatce, twierdząc,
że opuścił się w pracy. Wydawało nam się, że prywatna nauczka [RS], pozwoliła mu
lepiej zrozumieć to, co w takich sytuacjach czują policjanci pracujący na szczeblu
wykonawczym.
[RS]: „Opuścił się w pracy!”... Hm... Ja Proszę Pani miałem przyjemność
czytać opinię Pana Komendanta o mnie, jaką wydał do „ukręconego mi na
tyłek” postępowania dyscyplinarnego. Ja na jego miejscu, to bym się wstydził
tego napisać, co on tam napisał. Co, on świadomości nie miał, że ja, jako
podejrzany mogę sobie z tym materiałem zrobić wszystko? Zapoznać się,
wykierować sobie itd.., itd.? Myślał, że ja nie będę czytał akt? Że się dam
„ukrzyżować”? Nic! Bezczelna, kamienna twarz! Jak gdyby nigdy nic! Proszę
Pani, ale to właśnie jego postępowanie i to, co zeznał tam w tej sprawie,
nauczyło mnie jednego – że nie robię nic! Nic! Jeśli to, proszę Pani, co on mi
zleca, przekracza moje kompetencje... Te ustawowe... Bo tak, to robiłem, bo
96

umiałem. „To zrobię, to załatwię, tu wyjaśnię, byle szybko, byle do przodu,
byle było zrobione”. Teraz nie! Teraz piszę do niego raport, że ja niestety... nie
jest to moja kompetencja, proszę to przekazać do właściwej służby i dziękuję.
[Pyt.]: Chociaż normalnie zawsze można było się zająć tym?
[RS]: No dokładnie. No, ale jak on tak zeznaje, mówi że... to ja już nie mogę
drugi raz tego samego błędu popełnić, bo już mnie Komendant Stołeczny nie
uniewinni drugi raz.
[Pyt.]: Czyli tutaj tak właściwie nigdy nie wiadomo, czego się można
spodziewać?
[RS]: Tak.
[Pyt.]: Pracuje się ileś lat i można w jednym momencie stracić pozycję,
stanowisko?
[RS]: No tak! Tak..., ale generalnie proszę Pani, ja godząc się na to
stanowisko, no to się godziłem też z tą stratą tego stanowiska gwałtowną, bo ja
już tu nie jestem mianowany, tylko powołany, a wie Pani, jak pracownicy
powołani? A najgorszy stosunek pracy!... Dziś mnie powołują, jutro bez
przyczyny odwołują i mogę się do „składu desek” odwoływać.
[Pyt.]: Już nie ma odwołań?
[RS]: Nie! Nie ma! Od takiego stosunku pracy nie ma. Powołanie, odwołanie,
dziękuję…
[Pyt.]: To jest tak, jakby służba zastępcza w tym momencie? Tak to się traktuje
niby?
[RS]: Nie. Kodeks pracy zna stosunek pracy z powołania proszę Pani, ale to
jest najmniej trwały i najmniej prawnie wyraźny stosunek; przecież prezesów
firm też się powołuje, jutro odwołuje, no bo zarząd stracił zaufanie i odwołuje,
prawda? I u nas jest to samo. Dzisiaj jestem powołany, jutro Pan Komendant
Stołeczny – bo moim przełożonym jest Pan Komendant Stołeczny tak
naprawdę, nie on – więc Pan Komendant Stołeczny jutro ma inną wizję
i odwołuje i znowu przenosi mnie na inne stanowisko.
[Pyt.]: Ale tak samo i jego?
[RS]: Tak. Jego już odwołał. Ten, zamiast tu przyjść: „Jak dobrze, żeś ty kur...
leżał chory, bo wiesz, ten tego...”, to nie... Ale... ja nie oczekuję żadnych
podziękowań, tylko żeby się zachował jak człowiek, a on? Widzi Pani!
Zachowuje się w mojej ocenie, jak mały chłopiec. Bo to jest takie „chowanie
głowy w piasek” sądząc, że ten unik cokolwiek załatwi. Niespotkanie się
z Adamem to, co miało na celu? Może to, że Adam nie odejdzie? Bo on się ze
mną nie spotka i nie pogada... No chyba w tę stronę kombinował, bo proszę
Pani z tego, co wiem, jeszcze dwóch policjantów się zapisało do niego na
rozmowy w tejże samej sprawie i też się z nimi nie spotkał. I myśli, że to, że się
z nimi nie spotkał, to sprawi to, że oni nie napiszą raportu? [mowa o raporcie,
dotyczącym odejścia ze służby].
[Pyt.]: Nie, no to jest takie lekceważące podejście i myślę, że dla ludzi to
lekceważenie jest bardzo bolesne.
[RS]: No dokładnie.
[Pyt.]: Oni to odbierają bardziej do siebie wtedy?„Jeśli tak, jeśli nie chcesz
mnie, jeśli lekceważysz mnie, to po co ja mam tu pracować?”.
[RS]: No i widzi Pani. I wróciliśmy do... A co tam! Małego formatu człowiek
jest i tyle! Nie ma co tu przeżywać. Może i Adaś dobrze zrobił? Hm... W mojej
ocenie źle zrobił, bo już niejednego komendanta przeżył i jeszcze by i tego
wytrzymał.
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[Pyt.]: Może to właśnie „ta jedna kropla”? Sam Pan wie, że takie granice się
prędzej, czy później przekracza. Człowiek już ma dość...
W Policji nawet ci „rządzący” nie mogą czuć się do końca pewnie.
Konflikty rodzące się na poziomie poszczególnych jednostek, bardzo często kończą
zdjęciem określonych osób z zajmowanych przez nich dotąd stanowisk.
[RS]: Ja czekam też proszę Pani jak „żaba w dżdżu”, że tak powiem, września.
We wrześniu mamy jechać wszyscy „na dywan” do Komendanta Stołecznego.
Tak nam zapowiedzieli. Zobaczymy po co, że tak powiem, wizyta
„na dywanie”, jakie decyzje w Komendanturze Stołecznej zapadną... Albo nas
„rozpędzą”, albo nie?
[Pyt.]: W sensie... „rozpędzą”…?
[RS]: No, odwołają nas ze stanowisk… Nową „dyrekcję” dadzą do Komendy
i tyle. A tam... „Przelatam”[…].
Sytuacje konfliktowe pojawiają się nie tylko w obrębie samej Policji, ale jak
się można spodziewać, także w relacjach: Policja – Prokuratura, które zmuszone są
ze sobą wzajemnie współpracować. Byłoby idealnie, gdyby osobiste waśnie
nie przekładały się na kontakty służbowe, ale tak nie jest. Dość często się bowiem
zdarza, że na skutek prozaicznych niejednokrotnie konfliktów, jedni drugim piętrzą
potem na polu zawodowym coraz to nowe utrudnienia i problemy. Taki stan rzeczy
odbija się w efekcie na efektywności współpracy oraz buduje wyjątkowo nieprzyjemną
atmosferę

pracy.

Dobrym

przykładem

będzie

w

tym

miejscu

konflikt

istniejący pomiędzy Prokuratorem P. z Prokuratury Rejonowej w miejscowości Ż.,
a Komendantem K., zarządzającym Komendą [KPP] w Grzęzidołach, o którym
nadkomisarz Radosław Selgowski [RS], Zastępca Komendanta K. wypowiada się
następująco:
[RS]: Pan Komendant K. dostaje „po du…” od Pana Prokuratora P.,
od którego i Adaś dostał swojego czasu...
[Pyt.]: Czyli miasto Ż. się „kłania”?
[RS]: Tak, Tak... On pisze skargi na niego... Na niego! Tylko na niego!
Na nikogo więcej, tylko na niego!
[Pyt.]: Jakieś prywatne mają porachunki?
[RS]: Mają prywatną jakąś zaszłość. Zatarg był właściwie służbowy, ale
spowodował to, że jakieś tam reperkusje na „plery” musiał przyjąć Pan P.
No i od tamtej pory nasz Pan Szef stał się wrogiem jego, a Pan P. …, on nie ma
półśrodków, dla niego jesteś albo przyjacielem, albo wrogiem. I już, jak jesteś
jego wrogiem, to pomimo tego, że mu ze trzy razy życie uratujesz
w międzyczasie, dalej jesteś w kategorii: wróg. I tyle. No i on, zamiast
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rozmawiać se przy kawie i herbacie z P., „Póki on tu jest...” – mówi – „ja nie
przestanę pisać”. Mówię mu: „No ja rozumiem... Co ja mogę...? Dlaczego ja
muszę...?”. „Pan się nie przejmuje” – mówi do mnie. „No ja nie wiem. Ja się
nie przejmuję, ale mnie to się „czkawką odbija”... Wszystko ja muszę,
wyjaśniać to wszystko”. „Trudno, trudno, ale Pan się nie martwi” [śmiech].
No i tak sobie robimy „pstryczki w nos”. Teraz P. był parę dni na urlopie,
to przed wyjazdem na urlop przysłał paszkwil i pojechał na urlop. List pocztą
do nas dotarł [do [KPP]], spowodowało to to, że teraz „Bogu ducha winny”
KK. [policjant z Grzęzidołów] będzie miał postępowanie, no bo musimy
wybrnąć jakoś. Faktycznie zapoznałem się z materiałami, drobne przeoczenie,
nie takie, żeby go „zastrzelić”, no, ale byłem u „dyrekcji”… „Dyrekcja” nie
pojedzie do niego, że tak powiem, nie pogada: „Daj Pan spokój”.
[Pyt.]: I to nie jest rujnowanie jednostki w taki głupi sposób?
[RS]: Ja, że tak powiem, mógłbym pojechać, no a z drugiej strony w imię czego
ja mam się tam wtrącić, jak to nie mój konflikt jest? Przecież to Komendant
powinien pojechać i powiedzieć: „Panie Prokuratorze, no ze mną to tak…
Rozumiem… Ale tutaj...? Biedny policjant...”. Nie chce jechać, to niech nie
jedzie. Ja do P. i tak pojadę, bo ja tam do miasta Ż. czasem jeżdżę na herbatę
„proszoną”. Teraz może nawet ciastka kupię, bo ostatnio mu paczkę całą
„zeżarłem”.
[Pyt.]: Może coś Pan wskóra dla niego? [dla policjanta KK]...
[RS]: Tego KK, to ja to już i bez tego wybronię, bo to się skończy rozmową
dyscyplinującą, z którą się kompletnie nic nie wiąże. Ot, tylko mu tam
pokrzyczymy, palcem pogrozimy.
[Pyt.]: A czy zasłużył tak naprawdę na to?
[RS]: No zasłużył. Trzeba powiedzieć, że zasłużył. Tak, tak, tak..., bo miał
dotrzeć, miał w wytycznych „czarno na białym” napisane przez Prokuratora,
że ma znaleźć dwie osoby, które były znane i w aktach sprawy były namiary na
nie, i wykonać z nimi czynności, potem ich przesłuchanie. Nie przesłuchał.
No przeoczył, no przeoczył, no. Zdarza się. Tak, że drobnostka, ale wie Pani,
w innej sytuacji to by nic z tego nie było, a że tu jest taki jakiś śmieszny
konflikt...
[Pyt.]: To P. wykorzystuje każdą okazję?
[RS]: Tak, żeby nas tu kopnąć, konkretnie jego [Komendanta K.].
[Pyt.]: I wszyscy cierpią na tym?
[RS]: No wszyscy cierpią, ale co ja mogę? I to jest to, co Pani mówię:
tej sytuacji i tej atmosfery ja nie cierpię! Jak ja się cieszę, że w ogóle ja na
takim „zadupiu” pracuję, bo w Warszawie, w Stołecznej, to jest jeszcze gorzej.
Tam „doły, dołki pod sobą kopią”, jeden na drugiego chodzi… skarży…
Jak małe dzieci. No mówię Pani żenada. W tej firmie „kur...” wszyscy zajmują
się wszystkim, tylko nie robotą. No? Jak Boga kocham!
[Pyt.]: Bo mają jej dużo, z racji rewiru. Tam nie jest sto parę osób, tylko
z siedemset…? Osiemset…?
[RS]: Wychodzi na to proszę Pani, że mają jej mało – tej roboty – skoro
zajmują się intrygami, „podpierniczaniem”, „kopaniem dołków”,
„podkładaniem sobie świń”. To, czyli mają mało roboty?
Złe relacje pomiędzy samymi komendantami, czy zastępcami, w obrębie
tej samej jednostki Policji, z pewnością nie sprzyjają miłej atmosferze pracy
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policjantów, ale też się zdarzają. Jak to się mawia, przykład idzie najczęściej od góry,
a zatem wszelkiego rodzaju spory, waśnie i zatargi potęgują podziały, które
w konsekwencji nie pozwalają poczuć się w tej w pracy dobrze i zdecydowanie nie
wpływają na pracowników motywująco. Jaskrawym przykładem takiego właśnie
„skakania sobie do oczu” jest fragment kolejnej wypowiedzi nadkomisarza Radosława
Selgowskiego [RS], w którym uwidacznia prowadzone wzajemnie ze swoim
przełożonym wyrafinowane „walki podjazdowe”.
[RS]: Wie Pani, jak mnie upodlił teraz w to Święto Policji? Boże!
[Pyt.]: Ten Komendant, K.?
[RS]: Tak! Ale jak... Jezu! Ja już to przeżyłem, ale wie Pani, ja mściwy nie
jestem… W „du…” go mam! Kazał mi iść na tą „pieprz…” salę kinową…
„Ale po co? Ja tu drugą zmianę mam! Tu Dyżurnego obrobię… Tu zrobię to…
tamto…”. Ten tam też za ścianą [mowa o PT., drugim Zastępcy Komendanta
K.] – mówi: „Ty, przyjdź! Bo on się obrazi! No wiesz...”. Ubrałem się w ten
mundur, w ten upał, w tą gabardynę… „Polazłem” tam, żeby zobaczyć, jak on
sam sobie przyznał nagrodę i temu za ścianą, a mnie nic! A ci wszyscy
na scenie, co stali – taka żenada na twarzy – widzę... Mówią: „To kryminalna
służba nic nie robi? […]PT. przecież pracuje od marca w tej Komendzie,
a Selgowski niedużo potem wrócił ze zwolnienia i wyniki jakieś się zrobiły
lepsiejsze…, niż to…” – tego śmego – mówią... Machnąłem ręką i mówię:
„Chłopaki wiecie jaka jest sytuacja?”. „No wiemy...”. Dajcie spokój! Po co mi
tam kazał iść, no? Jedyny Komendant Stołeczny mnie „kocha”, bo mi przyznał
dużo orderów! Na rachunek po kryjomu wpłacił mi pieniądze i tyle... [śmiech].
Nikt nie wiedział, ale Pan Komendant Stołeczny mi przyznał…
O Jezu! Mówię Pani! Poszedłem! Na głupka „wylazłem”! Mówię: „Po co ja
tam?”. Ja nie lubię takich imprez…
Dobrym podsumowaniem tego podrozdziału wydaje się być znane, aczkolwiek
wzbudzające szereg kontrowersji powiedzenie: „Pieniądze szczęścia nie dają”, ale czy
tak jest w rzeczywistości? Problem pieniędzy, to tuż obok władzy i awansów, jeden
z podstawowych i najczęściej chyba wymienianych powodów, rodzących konflikty
w społeczeństwie. Na zakończenie naszych rozważań mówi o tym nasz zaprzyjaźniony
policjant Adam.
[AA]: Największą sytuacją konfliktową są pieniądze, […] jak jest jakaś pula
pieniędzy na nagrody i przeważnie przełożony dzieli to na trzy kategorie, […]
pierwsza jest najwyższa […], no i policjanci się burzą, dlaczego akurat ten,
a nie inny dostał wyższą, chociaż wszyscy pracują tak samo...? I tutaj widać kto
jest pupilem przełożonego, a kto nie.
[Pyt.]: To główne sytuacje konfliktowe?
[AA]: Pieniądze, obsada stanowisk, czyli te awanse... To te główne: pieniądze
i awanse.
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3.1.6. Kobiety
Kobiety reprezentują tryumf materii nad myślą,
tak jak mężczyźni reprezentują tryumf myśli nad moralnością.
Oscar Wilde

3.1.6.1. „Kobieto! Puchu marny!...” – policjantka

Wśród osób będących na służbie w Policji są także kobiety. Jest ich co prawda
znacznie mniej, ale też są zauważalne. Dlaczego tak jest, zapytałyśmy nadkomisarza
Radosława Selgowskiego [RS], Zastępcę Komendanta [KPP] w Grzęzidołach, który
tak nam odpowiedział: Co biedna, taka drobna kobieta da radę zrobić w Policji?
Generalnie Komendant nie jest przeciwny kobietom w Policji, ale uważa, iż ze względu
na swoją fizyczność nie są aż tak skuteczne. Niemniej jednak w niektórych sekcjach,
są potrzebne.

Nie podoba mu się natomiast związek policjanta z policjantką, jeśli

w czasie służby nie zajmują się pracą, a sobą...
Na pytanie, czemu podkomisarz Jerzy Król [JK], Komendant [KP-1]
w Miłkowie, zatrudnił sierżant Karolinę Wicher [KW] w Sekcji Kryminalnej i, czy
kierował się jej zdolnościami, usłyszałyśmy:
[JK]: Zdolnościami też, ale... jest ona kobietą, a my akurat potrzebowaliśmy
kobiety do tej Sekcji. Poza tym szkoda kobiet do patrolu, zwłaszcza
jak w sytuacjach, które się zdarzają, że są one dwie w jednym patrolu.
Poza tym według mnie w Sekcji Kryminalnej są takie czynności, które może
wykonać tylko kobieta, np. przeszukanie drugiej kobiety. Jak się zwolnił etat
w Sekcji Kryminalnej, to warunkiem było to, że ma być zatrudniona w niej
kobieta. Jest też tak, iż ja uznaję, że należy awansować swoich policjantów
w pionie, niż kogoś z zewnątrz.
Sierżant Marek Trop [MT], Detektyw z Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego
[KPP] w Grzęzidołach, wręcz twierdzi:
[MT]: W poprzedniej jednostce pracowałam z koleżanką i uważam, że powinny
pracować. Oko kobiety jest całkiem niezłe. Uważam, że kobiety powinny tutaj
pracować.
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Według niego kobiety zupełnie inaczej postrzegają rzeczywistość i często się zdarzało
w jego wspólnej pracy z koleżanką, że mieli odmienne zdanie na dany temat, a potem
okazywało się, że to właśnie ona miała rację.
Natomiast sierżant Jan Właz [JW], Technik Kryminalistyki z tej samej
Komendy, z pełnym naciskiem stwierdził:
[JW]: Ja nie chciałbym, by moja żona tutaj pracowała. Zwłaszcza w Prewencji.
Jest to zbyt niebezpieczne.
Posterunkowa Aneta Gnat [AG] z patrolu policyjnego [KP-1] w Miłkowie,
będąca od 8 miesięcy w Policji (w tym 7 na szkoleniu), na pytanie, czy nie jest
przerażona, powiedziała: Nie... Jest to ciekawa praca.
Sierżant Karolina Wicher [KW] z Sekcji Kryminalnej [KP-1] w Miłkowie,
która ma dłuższy staż pracy, stwierdziła:
[KW]: Gdy zaczęłam pracować, to wtedy jeszcze nie było tak wiele kobiet
w Policji i zdarzały się dziwne komentarze. Teraz natomiast jest inaczej.
Aspirant sztabowy Adam Adamski [AA] z Wydziału DochodzeniowoŚledczego [KRP-x] w Warszawie, jak zwykle ujawnił nam nieco pikantniejsze
szczegóły:
[AA]: Była taka Pani Kadrowa, która miała wysokie zapotrzebowanie,
upatrywała sobie policjantów, takich w miarę przystojnych i inteligentnych,
no i za uprawianie z nią seksu, to ci policjanci mieli profity, czyli awansowali,
mieli premie, stawali się Kierownikami, Naczelnikami, bo ona się ich pytała,
gdzie chcą pracować, no to za seks z nią, ona załatwiała. Była w stanie...
Znaczy nie była w stanie, tylko wręcz załatwiała. Kolega, który się z nią
zadawał był kierowcą Komendanta, bo wcześniej był normalnym policjantem
z plutonu, później chciał być kierowcą Komendanta, a jak później nie chciał
być kierowcą, to był technikiem... Był policjant z Ruchu Drogowego, który się
zaczął z nią zadawać, został Naczelnikiem Ruchu Drogowego...
[Pyt.]: Ewidentnie taka zmowa milczenia, ale każdy wiedział o co chodzi?
[AA]: Tak. Ona w tym czasie rządziła jednostką, zamiast Komendanta...
Komendant nic nie miał do powiedzenia.
[Pyt.]: Nieformalnie?
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[AA]: Nieformalnie. Tak. Zresztą to była kobieta, która lubiła nawet
wykorzystywać. Jednego policjanta wykorzystała w ten sposób, że pobudował
jej dom i powiedziała, że już się odkochała.
Jak widać, zdarzają się kobiety charyzmatyczne, a nie tylko takie delikatne, jak się
wcześniej mogłyśmy dowiedzieć od poprzednich rozmówców. Zastanowiło nas,
czy Adam też spotkał taką kobietę w swej karierze. Oto, co usłyszałyśmy:
[AA]: [J]ako Dzielnicowy pracowałem około roku. Tam miałem bardzo dobre
relacje ze swoim Kierownikiem – Panią Kierownik... nadkomisarz..., która
chciała mnie wykreować, jako swojego zastępcę i mówiła, że jeżeli ona
odejdzie na emeryturę, ja automatycznie zostanę Kierownikiem...
[Pyt.]: Miała jakiś podtekst w tym? Czy jakiś cel?
[AA]: Bardzo mnie lubiła, powiedzmy promowała mnie... Doceniła moją
wiedzę, moją fachowość...
[Pyt.]: Tylko wiedzę i fachowość?... [śmiech].
[AA]: Stwierdziła, że młodym ludziom trzeba pomagać... [śmiech].
[Pyt.]: A młodzi ludzie muszą pomagać starszym kobietom?... [śmiech].
[AA]: Nie, nie było takich rzeczy żadnych... [śmiech]. I gdy byłem
Dzielnicowym, Pani Kierownik skierowała mnie na kurs aspirantów Policji
i skierowała mnie z wyróżnieniem na kurs, bo żeby być skierowanym na kurs
trzeba mieć pięć lat pracy w Policji, a ja miałem tylko cztery, mimo to Pani
Kierownik wystąpiła, żeby mnie skierować na ten kurs i zostałem skierowany.
Kurs ten ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym i zostałem aspirantem Policji.
Po powrocie ze szkoły już nie wróciłem do Sekcji Dzielnicowych, tylko od razu
Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego zaproponował mi pracę
w swoim Wydziale.
Zapytałyśmy też o pracę jego koleżanek, co o niej sądzi.
[AA]: Niektóre są profesjonalistkami, ale to tak, jak każdy człowiek, albo się
nadaje na to stanowisko, albo nie. Tak samo, jak i z mężczyzną, i wśród kobiet,
jak są profesjonalistki, które wzorowo wykonują swoją pracę, i są takie, które
nigdy nie powinny być przyjęte do Policji, czyli są leniwe, wysługują się
innymi, nie potrafią dobrze wykonać swojej pracy, wręcz psują opinię o Policji
swoim wizerunkiem.
[Pyt.]: Ale to jak zwyczajny człowiek... to nie ma związku z tym, że to akurat
kobieta?
[AA]: Nie... Nie, nie, nie...
[Pyt.]: Nie są w jakiś sposób słabsze, czy mniej przygotowane do tego zawodu?
[AA]: Nie są, chociaż sami przełożeni niejednokrotnie wolą jakieś trudniejsze
zadanie powierzyć policjantowi mężczyźnie, mówiąc, że kobieta się do tego
nie nadaje... Czy jechać „na jakieś zwłoki”, jakieś tego typu drastyczne
zdarzenia...
[Pyt.]: Są delikatniejsze?
[AA]: Kobiety są delikatniejsze..., delikatniejsze, mniej odporne psychicznie.
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[Pyt.]: W jakich sytuacjach się najlepiej sprawdzają?
[AA]: Najlepiej, siedząc w biurze i parząc herbatę...
[Pyt.]: A w mediacjach? Z dziećmi na przykład?
[AA]: To zależy już od osobowości danego policjanta i tu akurat nie ma
znaczenia, czy to jest policjant, czy mężczyzna, czy kobieta policjant...
Bo widziałem i policjantów mężczyzn, którzy w ogóle nie nadawali się
do przesłuchiwania dzieci i tak samo widziałem kobiety policjantki, które nie
nadawały się do tego, żeby przesłuchiwać dzieci, czy obsługiwać zdarzenie
z dziećmi, czy z kobietami.
Zatem wygląda na to, iż kobieta – policjantka tak samo dobrze i tak samo źle
może się sprawdzać w ciężkiej służbie policyjnej, jak mężczyzna. Wszystko zależy
od predyspozycji, charakteru i uwarunkowań fizycznych. Kobieta może czasami
„łagodzić” obyczaje, ale też chce być postrzegana jako profesjonalistka. Wiele z nich
wykorzystuje swoje stanowisko, czy płeć – jak w każdym innym aspekcie życia,
czy w innej organizacji. Z całą pewnością policjantka powinna być odporna
psychicznie, bo w swej pracy spotyka się z wieloma różnymi osobowościami
i zdarzeniami, które nie są stawiane przez los na drodze „zwykłych śmiertelników”.

3.1.6.2. Petentka, czy kochanka (?) – „Gdzie diabeł nie
może, tam babę pośle”

Przy okazji rozmowy na temat kobiet – policjantek, nie oparłyśmy się pokusie,
by zapytać o panujący w społeczeństwie mit, że policjanci to „seksiarze”.
Nadkomisarz Radosław Selgowski [RS], Zastępca Komendanta [KPP] w Grzęzidołach,
na zadane przez nas bezpośrednie pytanie:
[Pyt.]: A teraz poruszę delikatny temat... Jak ocenia Pan funkcjonujący
w społeczeństwie mit, że policjanci to „seksiarze”, wykorzystujący swoją
władzę, zarówno w relacjach policjant – petent, czy policjant – policjant?,
np. policjanci z drogówki (?)
tak nam odpowiedział:
[RS]: A czy dla Pani ten policjant z drogówki w opiętych skórzanych spodniach
nie przeszkadza? Nie przeszkadza ten wizerunek...? Przecież jest to tylko
życie..., a życie jest takie, że nas jest mniej, niż kobiet i jesteśmy „oblegani”.
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Zaś aspirant sztabowy Adam Adamski [AA] z Wydziału DochodzeniowoŚledczego [KRP-x] w Warszawie tak mówi o policjantach z patrolu:
[AA]: [N]o to akurat ta praca, czyli jak jest policjant patrolowo-interwencyjny
i ma bardzo duży kontakt ze społeczeństwem, jeżeli chce sobie zorganizować
„panienkę”, to może bez problemu...
[Pyt.]: Czy zdarzało się na służbie tak?
[AA]: Jest powiedzenie, że: „za mundurem, panny sznurem”, wystarczy tylko
zachęcić te panny, które lubią mundur i już atrakcje gotowe. Łatwe kąski...
[śmiech]. Zresztą też jest powiedzenie, że na przykład: „Dzielnicowy jest
opiekunem panien i samotnych kobiet”. Nie mogą się czuć samotne , muszą być
dopieszczone przez Dzielnicowego... [śmiech].
I dalej na ten sam temat:
[Pyt.]: [M]ówiłeś o tych „małolatach”...
[AA]: Co ja takiego mówiłem...? [śmiech].
[Pyt.]: No, że słyszałeś, jak mówili, że legitymując znajdywali...
[AA]: ...no jakieś obciążające ich materiały i wtedy, żeby nie powiedzieć
rodzicom, czy nie nadawać biegu całej sprawie, no... wykorzystywali
„małolaty”, uprawiając z nimi miłość francuską..., znaczy... karząc sobie
zrobić „loda”... [śmiech], ...w zamian za odstąpienie od czynności...
[Pyt.]: Czyli jednak „seksiarze”, jak mówisz, że...?
[AA]: Ale to nie wszyscy... To jednostki, które […].
Pytany o niedwuznaczne sytuacje Zastępca Komendanta [RS], kiedy to kobiety
przychodzą na Komendę pod byle jakim pretekstem, po to, by zainteresować sobą
danego policjanta, potwierdza, iż tak się zdarza. Niemniej jednak jest to sprawa
indywidualna takiego policjanta, jak sobie z tym poradzi. Kwituje: za mundurem panny
sznurem podkreślając, iż dużą rolę odgrywa odpowiednie zachowanie policjanta –
co nie jest zabronione, jest dozwolone.
W odpowiedzi na pytanie, jak kobiety reagują na Policję, sierżant Maciej
Walka [MW] z patrolu policyjnego, z [KP-1] w Miłkowie stwierdził, iż nie ma reguły
i zależy to od osoby.
Zdziwiło nas to, co odpowiedział Adam na pytanie czego się boi w cywilu,
a czego, jako policjant. Odpowiedział nam, jak zwykle, z humorem:
[AA]: Boję się kobiet... [śmiech].
[Pyt.]: Naprawdę? I w cywilu i jako policjant?
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[AA]: Piękna kobieta, z dużym dekoltem i w mini spódniczce naprawdę potrafi
zamącić w głowie...

3.1.7. „Krewnych daje nam los, przyjaciół wybieramy sami” –
rodzina i znajomi
Dom rodzinny jest zwykle miejscem,
gdzie wyładowuje się nagromadzone
w ciągu dnia urazy.
Jest miejscem oczyszczenia,
w którym można pozwolić sobie
na więcej, niż poza domem.
Antoni Kępiński

Praca policjanta, to służba, więc nie trwa ona najczęściej 8 godzin (jak już
wcześniej pisałyśmy). Oznacza to, że policjant w każdej chwili może zostać wezwany
i nie ważne jest to, czy są to święta, dzień wolny, czy urlop. Jest to bardzo męczące
dla nich samych, ale to ich wybór… Zapytałyśmy jak tego typu tryb życia wpływa
na ich najbliższych: rodzinę i znajomych, którzy nie mieli takiego wyboru;
jak to wpływa na psychikę policjantów. Nadkomisarz Radosław Selgowski [RS],
Zastępca Komendanta [KPP] w Grzęzidołach, tak nam to wyjaśnia:
[RS]: Na zaczepki nie odpowiadam [często używane powiedzenie]. Na mnie
nie wpływa. Jestem cholerykiem: oni na mnie „rykną”, ja na nich i po sprawie.
Praca wpływa, bo jest to „praca na baczność”, w święta, kontakt z obcymi
ludźmi, świadomość oceniania z każdej strony: przełożony, otoczenie
(pokrzywdzony, poszkodowany), świadomość możliwości popełnienia błędu.
To usłyszałyśmy w pierwszym naszym wywiadzie, ale już w drugim, Zastępca
Komendanta mówił tak:
[RS]: [J]a zaraz każdego oglądam, sprawdzam: ten, tego, ten…”. Ja się już nie
nadaję. Idzie ktoś ulicą, szura krzywo…, już coś knuje! Takie „sylwetki”
leciutkie mamy tutaj wszyscy… Szedłem z M. do pracy, M. to jest Naczelnik
„Kryminalnego”, w tamtym tygodniu, i tak na twarz jakiegoś człowieka
spojrzałem, tak mruży te oczy i mruży… „No, a co ty się mówię tak kur…
pokrzywiasz mi tutaj?”, „Ja go nie zamykałem?”, „Czy ja go nie
zamykałem?”. M. mówi: „Daj spokój, przecież to, to jest szklarz, tutaj robi
te lustra”. To jest już takie zboczenie, wie Pani? [śmiech]. No to wszyscy u nas
mają… Dokładnie. I tak… Ale da się z takim drobnym zboczeniem przeżyć, no.
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Taka robota to jest niestety. I tak cieszę się, że mam tylko takie zboczenie, a nie
jak inni – wódę chlają i żony „leją” w domach… Boże…
No, ale u nas ta przemoc w rodzinie to jest tragedia. Tam podobno się zdrowo
niektórzy „leją”. W której to tak komendzie są takie przypadki? Nie wiem, o co
to chodzi.
[Pyt.]: W rodzinach policjantów?
[RS]: Uhm…
[Pyt.]: Może to jest jakaś forma odreagowania tego stresu?
[RS]: Z kobitą się bić? Wielka mi forma… Niech se kupi „kur…” bulteriera
i niech go spróbuje kopnąć, może mu nogę odgryzie, to mu się odechce kopać.
Nie wiem, no mają takie zboczenie niektórzy, chociaż dużo tych skarg to tutaj
nie ma i tych sygnałów do nas nie dociera, że ktoś tam z żoną ma aferę jakąś,
kręci, czy coś. No, ale są, rozwodzą się. Ja jak dziś pamiętam, jak piękne
małżeństwo było, jak piękny dom budowali, razem ciężko dźwigali te cegły,
razem proszę Pani fundamenty zalewali, kopali, a teraz przychodzi na skargę,
bo dzieci jej porwał, „bo to, bo śmo, bo owo”, bo się ta „lafiryndą” okazała,
„bo to, bo śmo, bo owo”. No „ręce opadają”. Mówię Pani, że…
[Pyt.]: Czyli jednak przez tę pracę są też tragedie rodzinne?
[RS]: No właśnie i to mnie dziwi. I to mnie dziwi, jeśli chodzi o pracę, patrząc
z poziomu tej Komendy, bo ludzie naprawdę pracują jak zegarmistrze: 8.00 –
16.00, 14.00 – 22.00 i nic nie poświęcają swojego prywatnego czasu dla tej
firmy. Jak trzeba zostać 5 minut dłużej, zazwyczaj musi zostać z własnej winy,
bo notatkę pisał, 7 razy ją poprawiał, żeby było wiadomo co napisać – znaczy
co on tam chciał napisać – to, to się rzadko zdarza, no ale czasem zostają, więc
co robią ze swoim czasem? Jak wygląda to życie tego człowieka po pracy?
Skoro tu nie jest, to gdzie jest? To czemu nie utrzymuje tej więzi jakiejś
emocjonalnej z rodziną?
[Pyt.]: Może to, co się dzieje w pracy nie pozwala mu zapomnieć?
[RS]: Nie wierzę. I znowu mi tu Pani „czarną magią zalatuje”…
[Pyt.]: Tak? Czyli jak się chce być normalnym, to można… mieć normalną
rodzinę?
[RS]: Ja mam.
Inny nasz rozmówca – nadkomisarz Michał Sylwecki [MS], Naczelnik Sekcji
Ruchu Drogowego z tej samej Komendy, zapytany jak rodzina reaguje na ciągłe
wezwania, odpowiedział:
[MS]: No to jest właśnie kwestia przyzwyczajenia. Ja nie mam tego problemu,
bo moja małżonka jest policjantką. Natomiast żony kolegów na pewno
się musiały do tego przyzwyczaić…
Podobnie mówił aspirant sztabowy Wiktor Jarzębski [WJ], Kierownik Rewiru
Dzielnicowych [KPP] w Grzęzidołach:
[WJ]: Na początku raczej byli na „nie”, niż na „tak”, ale później
się to zmieniło. Potem, gdy zamieszkałem w rejonie, w którym pracowałem,
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to się zdecydowanie zmieniło. Niestety są tego wady i zalety, bo ludzie potrafili
o 3:00 w nocy dzwonić do mnie do domu po pomoc. Rodzina przez tyle lat
się przyzwyczaiła.
I dalej:
[Pyt.]: Jak czuje się policjant, widząc skutki agresywnych zachowań?
Czy ma to wpływ na psychikę? Czy czulej patrzy się na swoją rodzinę?
[WJ]: Taki policjant chciałby pomóc jak najwięcej. Podejrzewam, że chciałby
on lepiej traktować własną rodzinę, chcąc jakby zrekompensować bliskim
te przykrości, które spotykają innych.
Od podkomisarza Jerzego Króla [JK], Komendanta [KP-1] w Miłkowie
usłyszałyśmy:
[JK]: Przyzwyczaili się. Jest brak czasu i nieprzewidywalność, święta
zazwyczaj spędza się w pracy. Jest to dla rodziny pewne obciążenie… ale tak
jest we wszystkich służbach mundurowych.
[Pyt.]: Czy sądzi Pan, że rodzina jest dumna z Pana?
[JK]: Nie wiem. Wiem na pewno, że syn nigdy się nie wstydził, że ma ojca
policjanta, nigdy się z tym nie krył.
[Pyt.]: A czy też chce być policjantem?
[JK]: Nie, chyba raczej nie, ale on ma 15 lat i co pół roku ma inny pomysł.
Komendant powiedział nam także o tradycjach służb mundurowych w jego rodzinie.
Wśród jej członków jest wielu wojskowych i policjantów.

Poza tym w czasie,

kiedy wstępował do Policji były inne warunki: przyciągały m.in. zarobki.
Dla żony aspiranta Stanisława Skoka [SS], Dyżurnego z Dyżurki [KPP]
w Grzęzidołach, to nie był problem, bo:
[SS]: Małżonka radzi sobie dobrze, ponieważ poznałem ją tutaj w pracy i wie
na czym ona polega.
[Pyt.]: Też jest policjantką?
[SS]: Nie. Pracowała w sekretariacie… Chociaż czasami się buntuje.
Dyżurny powiedział nam także, że są u nich małżeństwa policjantów z policjantkami.
W takiej sytuacji łatwiej współmałżonkom zrozumieć specyfikę pracy drugiej osoby
i ich zachowanie, które może być spowodowane sytuacją w pracy.
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Sierżant sztabowy Rafał Waleczny [RW] z Sekcji Ruchu Drogowego [KPP]
w Grzęzidołach oraz nadkomisarz Michał Sylwecki [MS] – Naczelnik tej Sekcji,
w odpowiedzi na pytanie, czy policjant jest dobrym materiałem na męża i ojca, tak nam
to wyjaśnili:
[RW]: Ciężko mi powiedzieć, bo nasz staż małżeński się zaczął zanim
poszedłem do szkoły [policyjnej].
[MS]: Moja żona nic nie mówi, tak więc chyba jest OK. Czy chodzi o kwestię
przenoszenia stresu?
[Pyt.]: Tak.
[RW]: Jest to kwestia siły charakteru. Jeśli ktoś jest przez pracę nieznośny
w domu, to jest kwestia, że nie ma tej silnej osobowości, nie potrafi się od tego
odciąć. Jest to po prostu niezbędne.
Sierżant Marek Trop [MT], Detektyw z Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego
z tej samej Komendy na pytanie, czy odsunęli się od niego znajomi, odpowiedział,
iż absolutnie nie. Większość jego grona znajomych, to zdecydowanie nie koledzy
z pracy i osoby nie mające nic wspólnego z Policją.
[Pyt.]: Czy uważa Pan, że żona jest z Pana dumna?
[MT]: Spróbowałaby nie [uśmiech].
Inaczej jest z żoną sierżanta Jana Właza [JW], Technika Kryminalistyki:
[Pyt.]: Jak żona sobie radzi z Pana nienormowanym czasem pracy i stresem,
jaki się wiąże z Pana pracą?
[JW]: Żona denerwuje się, że wracam do domu i zaraz muszę jechać
z powrotem.
Na podobnie zadane pytanie sierżant Maciej Walka [MW] oraz posterunkowa
Aneta Gnat [AG] z patrolu policyjnego z [KP-1] w Miłkowie odpowiedzieli różnie:
[Pyt].: Jak z Waszą pracą radzą sobie partnerzy i rodzina?
[MW]: Musi sobie radzić.
[AG]: Mój mąż się z tym pogodził, że nie jest to zwykła praca, a służba.
Jedynie to, co jest niedobre, to mało mam czasu, który mogę poświęcić dziecku.
[MW] powiedział nam też, iż w jego miejscowości mało kto wie, że jest policjantem.
U [AG] jest odwrotna sytuacja – wszyscy jej znajomi to wiedzą i wręcz spotkała się
z tego powodu z wyrazami sympatii.
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Młodszy inspektor Szymon Sowa [SSa], Komendant [KRP-x] w Warszawie
zdradził nam:
[SSa]: [B]o ja nie ukrywam, że mi trochę moje życie rodzinne no to „leży
w gruzach”, bo mnie po prostu nie ma, jestem nieobecny niejako w domu,
więc to też pewnie mi przeszkadza, co przy jakiejś, jak bym miał złą atmosferę
w domu, by mi bardzo przeszkadzało w pracy, nie? Na szczęście moja żona
jeszcze to toleruje, nie wiem, jak długo, ale jeszcze to toleruje.
[Pyt.]: A jak Pan uważa, jak charakter wykonywanej pracy wpłynął na Pana
osobowość?
[SSa]: Trzeba by było zapytać się mojej żony.
[Pyt.]: No, ale tak jak Pan to czuje? Bo ja myślę, że ona nie ma nieraz odwagi
powiedzieć [śmiech].
[SSa]: Nie wpłynął. Jak to żona mówi, jestem za bardzo asertywny. Za bardzo
asertywny [śmiech].
[Pyt.]: Ale asertywność w swojej funkcji ma za zadanie nie robić niczego złego,
tylko wręcz pomagać.
[SSa]: No tak, ale nie da się po iluś latach służby, a szczególnie
na stanowiskach gdzieś tam kierowniczych oddzielić… no nie wiem, posiadać
dwóch osobowości – w pracy i w domu. Zawsze przynosimy jakieś emocje
z jednej instytucji do drugiej instytucji i odwrotnie.
Potem zapytałyśmy wprost o to, jak Komendant [SSa] spędza czas z rodziną:
[Pyt.]: Czy rodzina uczestniczy w […] Pana wypoczynku, czy tylko w czasie
wspólnych urlopów?
[SSa]: Nie no, staram się ich tam angażować. Z moją żoną akurat nie mogę,
bo jest akurat poważnie chora, natomiast z dziećmi tak. Z synem na basen,
córka ćwiczy Taekwondo (takie sporty walki, więc w przypadku dziewczyn
no to takie nietypowe). No tam zawsze ich tam gdzieś zabieram. No biegać
ze mną nie chcą, ale zachęcam „młodego” do grania w tenisa, natomiast córkę
tam te walki ciągną.
[Pyt.]: Ma Pan poczucie, że jest wzorem dla dzieci? Dużym autorytetem?
[SSa]: Nie, nie mam. Myślę, że to jest moja jakaś tam porażka, bo uważam,
że za mało tym dzieciom czasu poświęcam. Pewien autorytet wśród dzieci,
można… powinno się go osiągać przede wszystkim poprzez obecność z nimi.
Nie ma szans na to, że jak mi ktoś powie, że jeżeli nie poświęcamy tym
dzieciom czasu, to nie wiemy do końca jakie one są. To dobrze, że moja żona
jest nauczycielką i ma taki system pracy, jaki ma, więc może im trochę więcej
czasu poświęcić, niż ja, no ale to się odbija na jakichś tam cechach
osobowościowych tych dzieci, a syn jest bardziej no taki skłonny do zwierzeń
do matki. Córka, kiedyś miałem bardzo dobry z nią kontakt, natomiast no też
już – no nie wiem, może jej wiek jest taki, że nie bardzo może sobie tam ze mną
porozmawiać o pewnych rzeczach – natomiast też się skłania ku matce, więc to
też mi brakuje takiego…, że nie potrafię nawiązać jakiejś tam więzi w zakresie
rozmowy, nie? Mówię o rozmowie.
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Zapytałyśmy też aspiranta sztabowego Adama Adamskiego [AA] z Wydziału
Dochodzeniowo-Śledczego [KRP-x] w Warszawie, naszego przewodnika, o to jak
widzi integrowanie się policjanta ze światem poza resortowym, w zależności od jego
stażu w służbie policyjnej. [AA] odpowiedział: Jeżeli jest to normalny człowiek,
normalnie podchodzący do ludzi, to nie ma żadnych problemów.
Poza tym nadal ciekawiło nas jak specyfika tej pracy wpływa na policjanta
i jego rodzinę, czy znajomych.
[AA]: To wszystko zależy od tego, w którym wydziale i gdzie pracuje dany
policjant. Jeżeli policjant, czy policjantka na służbie spotyka się z przemocą,
jakimiś drastycznymi zdarzeniami typu: zabójstwa dzieci, wypadki drogowe,
gdzie giną dzieci, czy gdzie ktoś im grozi pozbawieniem życia, strzela,
czy rzuca się z nożem, wiadomo, że to są emocje i tych emocji się nie da
od razu ostudzić. Taki policjant idzie z takimi emocjami do domu i jeżeli jest
mało odporny na stres, sięga po alkohol, czy robi awantury w domu, żeby się
odstresować. W domu wtedy „byle iskierka” i już jest ognisko zapalne,
już wyładowuje tą swoją złą energię. Przeważnie jest to tak, że nie idzie
do domu, idzie z kolegami na wódkę, a jak wróci do domu pijany i zapomniał
o tym, co wcześniej obiecał żonie, że zrobi, no to żona zwróci się do niego:
„Czemu tak to zrobiłeś…?”, no to od razu awantura. Negatywnie wpływa to na
to.
[Pyt.]: Czy rodzina podchodzi bardziej wyrozumiale? Czy zna tę specyfikę,
że to tak się dzieje?
[AA]: To zależy od partnerek i partnerów. Niektóre zrozumieją,
ale w większości chcą, żeby pracy nie przynosić do domu.
[Pyt.]: A w jaki sposób Ty odreagowujesz stres związany z pracą?
[AA]: Ja nie mam stresów w pracy… [śmiech].
[Pyt.]: Znowu żartujesz… [śmiech].
I dalej:
[Pyt.]: A jak z przyjaźniami otoczenia z policjantem? Czy ludzie chętnie się
przyjaźnią?
[AA]: Chętnie… To zależy od charakteru człowieka, jak się do niego
podchodzi. Ja myślę, że to czy pracuje w Policji, czy nie to nie ma wpływu
na to, czy ktoś się z nim przyjaźni, czy nie… Natomiast są grupy społeczne,
które chcą się przyjaźnić z policjantem, z uwagi na to, że kiedyś mogą
skorzystać z jego możliwości, ale gdy niejednokrotnie policjant przechodzi
na emeryturę, przyjaźnie się kończą, bo już nie ma możliwości.
[Pyt.]: Czy według Ciebie policjant jest dobrym materiałem na męża i ojca?
[AA]: Na pewno nosi duży potencjał genetyczny… [w domyśle pałkę].
To tak, jak w każdym fachu… zależy od człowieka…
[Pyt.]: Ale mówisz, że ta praca jest taka specyficzna, więc…?
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[AA]: Nie polecałbym policjanta na męża. Jeżeli cały czas spędza w pracy
i niejednokrotnie naraża się w tej pracy, to jak on może spełniać się w rodzinie,
działać wychowawczo na swoje dzieci, spędzać czas z żoną, jeżeli w tym czasie
musi być w pracy: „świątek, piątek”. No, ale jeśli kocha kobietę, a kobieta
też… do pewnego momentu go kocha…, później się okazuje, że… w wielu
przypadkach takich rodzin policyjnych…, że gdy jest sobota, niedziela, kobieta
ma wolny czas od pracy i chciałaby iść gdzieś sobie razem, czy spędzić czas
przyjemnie, to okazuje się, że policjant musi iść na służbę, czy jechać na jakąś
akcję, bo akurat coś się stało. Przestępcy nie wybierają sobie czasu.
[Pyt.]: Jak rodzina reaguje na nagłe wezwania do pracy?
[AA]: Bardzo negatywnie, a zazwyczaj jest to złośliwość losu i takie wezwanie
jest w najmniej spodziewanym momencie, typu: gdy się ktoś szykuje na jakąś
dawno ustaloną imprezę rodzinną, czy na jakieś przyjemności typu: wyjście
do kina, czy wyjazd na ryby, czy na wycieczkę, coś obiecanego… i w tym
momencie jest wezwanie, do jednostki gdzieś trzeba się stawić, no i wtedy żona
mówi: „Obiecałeś, a tutaj proszę, praca jest ważniejsza…”, a to nie jest tak,
bo jak policjant się nie stawi do pracy, wtedy może mieć przeprowadzone
postępowanie dyscyplinarne. Policjant jest cały czas w służbie i musi być
dyspozycyjny… cały czas.
[Pyt.]: Jak z Waszą pracą policyjną radzą sobie partnerzy i rodzina?
[AA]: Partnerzy i rodzina, w zależności na kogo policjant trafi, na jak
mądrego partnera, bądź członka rodziny, czy potrafi zrozumieć charakter
pracy, że praca może się przedłużyć, że praca może się przeciągnąć na drugi
dzień nawet, albo nieraz tydzień w pracy może być policjant i nie trafić
do domu… [śmiech]. To wszystko właśnie zależy od podejścia partnera,
albo członka rodziny…, jeżeli zrozumie, że tak właśnie jest i tak może być, no
to będzie właśnie wspomagał i jak potem policjant wróci do domu, to nie
będzie „ciosania kołków na głowie”, tylko podejście normalne, normalna
rozmowa, czas na odpoczynek… i dopiero wtedy: „Słuchaj, ale chciałabym
z Tobą porozmawiać… Musisz porozmawiać z przełożonymi, żeby tak nie było,
bo jednak rodzina cierpi na tym…”.
Nie omieszkałyśmy też zapytać:
[Pyt.]: Czy sądzisz, że rodzina jest z ciebie dumna, jako policjanta?
[AA]: Jak patrzę na najmłodszego członka mojej rodziny, to jest tak dumna…
ze mnie ten członek… Tak pierś wypina do przodu i tak się uśmiecha i cieszy
z tego, że tata jest policjantem, że myślę, że rodzina jest ze mnie dumna.
[Pyt.]: A czy też chce być policjantką?
[AA]: No już od samego niemowlęctwa nosi niebieskie „bodziaki” i chce być
„smurfem”… [śmiech]. Myślę, że tak… [śmiech], ale jeśli miałbym
przeprowadzić rozmowę ze swoim dzieckiem na temat pracy w Policji
i miałbym wyrazić swoje zdanie, czy ma pracować w Policji, to bym
powiedział, że nie chcę, żeby pracowała w Policji…
[Pyt.]: Ma rozumiem trochę czasu jeszcze do tej decyzji?
[AA]: No patrząc na Jej drobniutkie ciałko, to tak… [uśmiech i spojrzenie na
własną pięciomiesięczną córeczkę]. I myślę, że nawet jak teraz jakiś zamiar
gdzieś jest, to może akurat „wyparuje” przez te lata… [śmiech].
[Pyt.]: „Strzały w pieluszkę” już się pojawiają?
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[AA]: Tak, ale to właśnie od niemowlęctwa trenuje strzały do tarczy.
Ma codzienne treningi tego, czego w Policji nie ma… [śmiech].
Służba w Policji to bardzo trudne zajęcie. Nie mniej jednak należy mocno
podkreślić, iż bycie mężem, czy żoną, czy dzieckiem osoby ją pełniącej, to naprawdę
bardzo duże wyzwanie. Nie dość, że wymaga od osób najbliższych cierpliwości,
to jeszcze wyrozumiałości. Bardzo smutny jest też fakt, iż zdarza się, że policjant
rozładowuje swój stres na najbliższych, używając niejednokrotnie przemocy – nie tylko
fizycznej, o której w tym rozdziale często się mówi, ale także psychicznej.
Przyczynkiem do tego jest zapewne ogromny stres, ale też słaba odporność psychiczna.
O tym, jak policjanci walczą ze stresem, będziemy pisały w innym rozdziale.

3.2. KARIERA
Istnieją dwa sposoby zrobienia kariery: albo się coś robi, albo udaje pracę.
Polecam pierwszą metodę, bo tu mniejsza konkurencja.
Danny Kaye

3.2.1. Kandydat na policjanta

Nadkomisarz Radosław Selgowski [RS], Zastępca Komendanta [KPP]
w Grzęzidołach, ma wyrobione zdanie o „dzisiejszych” kandydatach na policjanta.
Na pytanie, dotyczące nowych ludzi i ich pracy, pada odpowiedź, iż:
[RS]: […] kiedyś ludzie byli „z innej gliny lepieni”. Czemu ja, czy on
[wskazując na Adama] nie musimy mieć dokładnego rozkazu, by coś wykonać?
A nowym osobom musimy wszystko wskazać?
Dzisiejsze pokolenie, według Zastępcy Komendanta, robi wszystko, by czegoś
nie zrobić.
[Pyt.]: Czy to jest główny problem z młodymi ludźmi?
[RS]: Tak, a bierze się to z niechęci podjęcia inicjatywy, po to, by nie ponieść
żadnej odpowiedzialności.
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[Pyt.]: Jakimi cechami powinien się charakteryzować kandydat do pracy
w Policji?
[RS]: Policjantem nie może zostać każdy, ale osoba odpowiedzialna, osoba
uporządkowana, systematyczna. Wiadomo, że są potrzebne inne cechy na ulicy,
ale nie można całe życie tam pracować, bo się człowiek nie rozwija.
Pierwszy etap: Prewencja, drugi, Dzielnicowy. Dzielnicowy – przestarzała
wizja w mojej ocenie. Dzisiaj pełnią oni funkcję „uzbrojonych listonoszy”.
Dzielnicowy powinien pełnić funkcję reprezentacyjną, ale niestety z braku
kadr, musi on m.in. brać udział w konwojach, czy też innych akcjach.
Następny etap: praca w służbie kryminalnej, bądź dochodzeniowo-śledczej.
Koniec służby: kadra kierownicza (jeśli w międzyczasie się rozwijał),
bądź Dyżurny. Emerytura... może nie tak od razu, może do szkoły policyjnej
na szkolenia.
[Pyt.]: Czy młodzi ludzie chcą pogłębiać swoją wiedzę, czy są mało ambitni?
[RS]: Według mnie nie chcą. „Zegarmistrzowska praca”: 8.00-16.00.
Nadkomisarz opowiada, iż wielu kandydatów ma już skończone studia,
ale mało z nich chce się doszkalać, np. w szkołach policyjnych. Resort umożliwia
dokształcanie nie tylko w swoim zawodzie, ale także np. na studiach (zarządzanie, itp.).
System szkolenia Policji nie jest według niego efektywny: za dużo teorii, a za mało
praktyki. Poza tym brakuje w tym systemie logiki – po kursach podstawowych nie ma
potem spójności ze szkołą oficerską. Dla niego jedyny spójny system ma sama szkoła
oficerska: jeden temat wynikał tam z drugiego; widać w tym było właśnie logikę.
Kiedy powiedziałyśmy, że Policja, przy wysokich wymaganiach, dotyczących
naboru, ma niewiele (w porównaniu z innymi organizacjami) do zaoferowania,
[RS] prawie się oburzył.
[RS]: Bardzo wiele, bardzo wiele ma do zaoferowania...
[Pyt.]: No może później, prawda? ...ale tak na wstępie dla młodych ludzi?
[RS]: Stałą pracę w firmie, która nie ogłosi upadłości, jak Stocznia Gdańska.
[Pyt.]: No dobrze, stała praca, ale w kwestii stałej pracy – trzeba jeszcze za coś
żyć. Jeśli ta pensja ze stałej pracy jest niewiele co...
[RS]: Nie jest taka mała, nie jest taka mała proszę Pani, ja już zajrzałem
tym „gówniarzom”, bo inaczej nie można powiedzieć...
[Pyt.]: No, ale ile? Około tysiąca złotych?
[RS]: 2.100 do „łapy”...
[Pyt.]: Ale to dopiero później, na początku...
[RS]: Po szkole zaraz...
[Pyt.]: No, ale najpierw przez ileś miesięcy...
[RS]: W szkole miesięcznie ma jeść, spać, nie płaci gazu, nie płaci światła,
to na co mu więcej tych pieniędzy?
[Pyt.]: No, ale powiedzmy, że mają rodziny?
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[RS]: No rozumiem, ale w domu żona mu nie musi kupować jeść i pić, i innych
rzeczy, bo tam wszystko ma...
Próbowałyśmy dalej drążyć temat, więc zadziałałyśmy z lekka prowokacyjnie,
przyznając się do osobistego uczestnictwa jednej z nas, w egzaminach odbytych przez
nią w ramach procesu rekrutacji do Policji. Dzięki temu nadkomisarz Selgowski ujawnił
swoje zdanie na temat „skostniałości” policyjnych struktur oraz nieudolności systemu,
w zakresie prowadzenia naborów nowych kandydatów do służby.
[Pyt.]: No, ale wiele jest osób jest takich, że np. sami utrzymują rodziny.
Z takiej pensyjki, niewielkiej na początku, trudno się utrzymać. I teraz tak:
przez głupie rzuty piłką, tak jak było chyba około 60 dziewczyn, tak może 3,
albo 4 przerzuciły przez tą linię, reszta – to było dosłownie tak, że jak była
linia, to rzucały dosłownie ze 20 cm przed linią – „odpada”, „odpada”,
„odpada”... Następny egzamin za jakiś tam czas. No więc, jeśli wszyscy
po kolei, no tam nieliczni tylko te 20 cm przerzucą, to czy to nie powinien być
sygnał dla struktur wyższych, żeby jakieś zmiany wprowadzić? Przecież to
odpadają w tym momencie całkiem dobrzy ludzie, tacy, którzy mogliby być
wybitnymi fachowcami...
[RS]: Strasznie skostniałe te struktury. To tak prędko nie zareaguje, przecież
mnie to śmieszą te ich zasady. To jakaś kpina.
[Pyt.]: No i teraz taka Wyższa Szkoła Policji ma kształcić resortowo, jeśli już
odpada się na wstępie i człowiek się zniechęca już w tym momencie?
[RS]: Tylko co to ma, przepraszam bardzo udowodnić, czy ja tu potrzebuję
ludzi do dźwigania kartofli we workach i stąd muszą mieć siłę, by nimi rzucać?
Czy ja potrzebuję kogoś, kto mózgu używa?
Dla Zastępcy Komendanta sposób naboru nowych pracowników nie jest,
delikatnie mówiąc, najlepszy. Tak się wyraża o teście wiedzy ogólnej – Multiselect –
stosowanym przez Policję:
[RS]: Ja tak, ja później czytam te notatki i już: ortografia – „olewamy”, bo ja
nie jestem mistrzem ortografii, też robię błędy proszę Pani, że nie po polsku,
trochę tak styl mi gdzieś ginie, więc to nie po polsku czasem brzmi..., ale ja
szukam sedna, czy tam, czy tam i nie wiem, co ten funkcjonariusz chciał mi
napisać. Jeszcze raz czytam, jeszcze raz czytam, bo mam tu konsylium, zbierają
się Naczelnicy... O! „dzwon” wchodzi, „a to ja to Panu powiem, to było tak,
tak” i zupełnie co innego mówi, niż napisał. Tacy są ludzie. Tak to właśnie
śmiesznie wygląda. Ja miałem... To się nie nazywa Multiselect, ale też byłem
u jakiejś tam pani psycholog, jakiś śmieszny test wypełniałem, dla mnie to była
straszna porażka ten test, bo proszę Pani dużo pytań, mało czasu, a ja mam
jakieś inklinacje do dysleksji, więc ja muszę się z tym... Tu się denerwuję,
że „cholera jasna” no, no ja niby wolniej czytam, niż inni, a tu jest mało czasu
na ten olbrzymi tekst. Napisałem go, napisałem, później była od razu rozmowa,
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bo one miały szablon, przykładały, więc wyniki były od ręki. Dawaj na tą
rozmowę, ale dociekliwy byłem, o co to chodziło, czemu to tak. No i okazało
się, że pani badała tak naprawdę w tym okresie, co myśmy byli przyjmowani,
badali tylko współczynnik prawdomówności, tylko... i powiedzieli, że mam jakiś
wysoki. No ze dwa razy skłamałem może tam, ze trzy, „walnęli” mądre
pytania, a generalnie wyszło, że bardzo wysoki.
[Pyt.]: Ale wiedział Pan jak?
[RS]: Nie wiedziałem proszę Panią, ale byłem konsekwentny, bo pytania
już tam się przy trzysetnym powtarzały, więc jak w pierwszym napisałem,
że nigdy w życiu nie piłem wódki, tak dalej trzymałem się tego dalej, a nie, bo
to ten raz w życiu piłem. No mniejsza z tym. I badali tylko to. Później po jakimś
czasie była taka rozmowa, gdzie ta pani doktor, psycholog, czy jak ją zwał,
tak ją zwał, ona nie szukała „dziury w całym”. Ona chciała się zorientować,
czym się człowiek zajmuje, jakie ma hobby, czy on umie sobie radzić ze stresem
i czy on umie ten stres odreagować. I tylko tyle. Ja wykombinowałem,
że te pytania w tym kierunku szły. Jak się dowiedziała, że ja mam gitar w domu
całe „stado” i że..., „Ech, idealnie panu poszło. Do widzenia.”. I po tym.
„Pójdzie do domu, poszarpie struny i przejdzie mu złość na wszystkich” itd.
A teraz naprawdę nie wiem, czemu to służy, chociaż mógłbym się skłonić
ku teorii spiskowej, prawda? Przecież „czarną masą” lepiej się zarządza,
niż ludźmi inteligentnymi. No jak „dyrekcja” nasza chce mieć tych robotów
i idiotów – dobra ja rozumiem, tylko, jak to się ma do indywidualnej
odpowiedzialności funkcjonariusza, który ślubując przy wstępowaniu
do Policji, ślubuje, że będzie robił to, to, to, to, nawet z narażeniem życia
własnego itd., itd., „czym dalej w las”, tym Prokuratura z tym kodeksem
za nimi „gania”: niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień itd.,
itd., czy taki człowiek, który przechodzi ten Multiselect na pewno jest świadom
tego, co tam wypowiada i tego, co mu grozi? I jaka odpowiedzialność nad nim
została..., że tak powiem złożona na jego barki?
O systemie naboru ma też wyrobione zdanie młodszy inspektor Szymon Sowa [SSa],
Komendant [KRP-x] w Warszawie:
[SSa]: [W]ięc w zakresie tego naboru naprawdę popełniliśmy dużo błędów,
bo najpierw był ten Multiselect, który był ściągnięty z Holandii...
[Pyt.]: Ale to nadal funkcjonuje.
[SSa]: Ale teraz już jest...
[Pyt.]: Uproszczony?
[SSa]: On jest dopasowany, o może tak, dopasowany na inne kryteria,
bo np. tamten był taki, że preferował ludzi z wykształceniem technicznym,
matematycznym lub, nie oszukujmy się, ludzi myślących prostolinijnie, nie?
[Pyt.]: To bzdura była?
[SSa]: Każdy filozof nie miał prawa przejść tego testu i naprawdę bardzo
inteligentni ludzie na tym teście odpadali, natomiast ci, którzy mieli
no zdolność taką analityczną i wręcz takie podejście bardzo, bardzo radykalne,
przechodzili ten test, albo ci, którzy nie zrozumieli pytań, nie?
[Pyt.]: Czyli przypadkiem im się udało?
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[SSa]: Nie wiem, o co chodzi, więc odpisuję, że jest tak, a nie inaczej. Ten co
zaczynał myśleć, że może nie wiem, może jest tak, a może inaczej, odpadał.
[Pyt.]: A to wydawałoby się, że właśnie ci ludzie, którzy mają taki bardziej
powiedzmy lotny umysł, taki powiedzmy bardziej pod kątem psychologicznym,
filozoficznym, że oni bardziej będą przydatni (?)
[SSa]: Tak, ale oni stwierdzają, że wszystkie te kryteria filozoficzne takie
odpadają z Policji, bo są podatni [kandydaci] na sugestie i generalnie
do służby, tej patrolowej, tej interwencyjnej się nie nadają.
[Pyt.]: Że to po prostu musi być osoba, która wie swoje, niewiele więcej
rozumie i po prostu dlatego wykonuje to, co wykonuje?
[SSa]: Tak. Nie analizuje na miejscu, tylko w zakresie przepisów prawa
jest bardzo ukierunkowana na określone cele, czyli: zapobieganie,
przeciwdziałanie, prewencja, zatrzymanie sprawcy.
W związku z tym dalsze pytanie samo się nasuwało:
[Pyt.]: A czy w takim razie, jak to jest w Pana ocenie, czy właśnie ten system
stworzony odgórnie – doboru kadr w taki sposób i takie restrykcyjne,
drobiazgowe bardzo wytyczne, jeśli chodzi o samą formę przyjmowania osób
do Policji, to czy w kontekście tego, że są takie braki kadrowe, czy to ma sens
w ogóle?
[SSa]: Powiem szczerze, w zakresie zatrudnienia, pozyskania w ogóle kadry
do pracy w Policji, popełniliśmy tak dużo błędów w przeszłości, których w tej
chwili, no nie jesteśmy w stanie odrobić, bo jeżeli, pamięta Pani, parę lat temu
ogłoszono, że będzie nabór centralny, to kiedyś było tak, że przychodził
delikwent do Komendanta Rejonowego, ja z nim rozmawiałem, zgłaszał akces,
patrzyłem tak: kiedyś jak ja się zatrudniałem w tej jednostce w 90-tym roku,
to w kadrach na futrynie była taka kreska narysowana, której nigdy
nie widzieliśmy i kadrowa, jak ktoś wchodził, to popatrzyła poniżej kreski,
powyżej kreski, zgodnie z kreską, jak poniżej, to odpadał, nie? To było takie
bardzo proste, system naboru, natomiast później doprowadziło różne...
Atrakcyjność pracy w Policji, a może stałość tego zatrudnienia, doprowadziła
do tego, że doszło do wielu nadużyć i żeby likwidować te nadużycia, czyli tam:
nepotyzm, płatną protekcję, łapówkarstwo itd., zaczęto wymyślać system
doboru pracowników coraz bardziej skomplikowany, czyli nabór centralny
i w tym naborze centralnym był to taki okres przed tymi masowymi wyjazdami
do Anglii, kiedy gdzieś tam nam te kraje, czyli 2005 rok po wejściu do Unii
Europejskiej, przed otwarciem rynków pracy. I wtedy akces do pracy w Policji,
ja nie chcę skłamać, ale zgłosiło 4600, czy ileś tam osób, absolwentów szkół
średnich, wyższych, którzy chcieli w tej Policji pracować, natomiast ta liczba
spowodowała to, że zaczęliśmy traktować ich lekceważąco, czyli wymyślać
różne jakieś tam testy..., taki był test historyczno… jakiś tam… biologiczno…
matematyczno… jakiś tam… filozoficzny…
[Pyt.]: Wręcz śmieszne momentami?
[SSa]: Tak..., gdzie tam były po prostu bzdurne pytania i z tych 4600 tam osób,
w Policji zostało zatrudnionych, ja tak czytałem, gdzieś tutaj w „Gazecie
policyjnej”, 400 tam ileś osób.
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Co o tym systemie sądzi ktoś, kto nie jest przełożonym? Zapytałyśmy o to naszego
przewodnika.
[Pyt.]: Czy ten system naboru, jaki jest teraz, jest według ciebie dobry?
[AA]: Jest według mnie bardzo wadliwy. Nie przechodziłem naboru
w obecnym systemie, natomiast mogę powiedzieć coś o policjantach młodych,
którzy przychodzą po naborze w policyjnym systemie i niejednokrotnie oni
w ogóle nie sprawdzają się w pracy w Policji, są wręcz nieprzygotowani,
źle się czują. Spotkałem się z wieloma przykładami, że po pół roku... trzech
miesiącach, pół roku, do roku – się zwalniali, twierdząc, że nie takie były ich
oczekiwania, że się tutaj nie sprawdzają, źle czują, nie odpowiada im po prostu
ta praca.
[Pyt.]: Czyli lepiej się asymilowali ci ze starych naborów, niż ci z nowych?
[AA]: W starych naborach tak samo było. Nabory te stare były mniej
skomplikowane, łatwiej było się dostać..., mniej tych szczebli było tych
naborów, ale tak samo znam przypadki, że ludzie po kilku miesiącach,
miesiącu, po dwóch, do roku – twierdzili, że nie nadają się do tej pracy i się
sami zwalniali, bądź stwierdzano, że się nie nadają.
[Pyt.]: Przeżywali potem przykrą porażkę?
[AA]: Przeżywali porażkę, ale niejednokrotnie byli to ludzie tacy, którzy nawet
nie twierdzili, że to jest porażka tylko, że no nie nadają się, że Policja nie
spełnia ich oczekiwań i szukali czegoś innego.
[Pyt.]: Czyli jest to powiedzmy domena osobowości danego człowieka, który
jest przyjęty na dane stanowisko?
[AA]: Tak, a nie systemu.
A jak to było, gdy do służby przyjmował się aspirant sztabowy Adam Adamski [AA]?
[Pyt.]: No, ale z tego co wiem, to chyba było trudno się dostać..., czy nie?
Czy wtedy było łatwiej, a teraz jest trudniej?
[AA]: Było trudno, ale dla osób bardzo inteligentnych było łatwo. Powiem
w ten sposób, że na rozmowę kwalifikacyjną poszedłem razem z kolegą,
on także był w ZOMO i też postanowił się przyjąć do Policji, i moja rozmowa
kwalifikacyjna wraz z testami psychologicznymi i rozmową z psychologiem
trwała 40 minut, a mojego kolegi 7 i pół godziny.
[Pyt.]: To aż tyle „maglowali” żeby przyjąć ostatecznie? Czyli była taka chęć,
żeby przyjmować ludzi?
[AA]: Była chęć i „wyciągali za uszy”. Dużo osób się nie dostawało, a tutaj
u kolegi widzieli jakąś „nitkę nadziei”, no i starali się to wyeksponować.
Zapytałyśmy więc Adama [AA], jakimi cechami powinien się charakteryzować
kandydat do pracy w Policji.
[AA]: Na pewno zachęcałbym do pracy w Policji, bo jest to bardzo ciekawa
praca, pomimo tych swoich różnych negatywnych aspektów, ale osoby, które
chcą pracować, muszą mieć odpowiednie predyspozycje i to nie takie,
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które sobie wymyśliła Komenda Stołeczna, czy inne komendy, które prowadzą
nabór do pracy w Policji. Przede wszystkim musi to być osoba bardzo odporna
na stresy wszelkiego rodzaju, osoba bardzo asertywna, potrafiąca powiedzieć:
„Nie!” w różnych sytuacjach... przełożonym, no osoba wysportowana, ale tu
akurat nie na wszystkich odcinkach, nie we wszystkich wydziałach, nieraz
do pracy z przestępczością na przykład informatyczną, wystarczy, że to jest
dobry intelekt, a nie musi być fizycznie, może to być nawet osoba
niepełnosprawna, która może pracować w biurze, a nie musi pracować
w terenie, ale która dobrze akurat rozpracowuje tego typu tematy.
Byłyśmy też ciekawe, co powoduje, że mamy obecnie do czynienia z tak
niewielką ilością osób chętnych do pracy w Policji. Na to pytanie, aspirant sztabowy
Wiktor Jarzębski [WJ], Kierownik Rewiru Dzielnicowych [KPP] w Grzęzidołach,
odpowiedział nam, że w tej chwili nie ma aż tak wielu przywilejów, jak to było
dawniej. Poza tym, jak się wyraził, ciężko przebrnąć przez trudne testy psychologiczne.
Podkomisarz Jerzy Król [JK], Komendant [KP-1] w Miłkowie, twierdzi,
iż kandydatów zdecydowanie odpycha wysokość zarobków, no i młody wykształcony
człowiek ma więcej szans na karierę w innych firmach. Poza tym liczy się też
wyposażenie, a tu w wielu miejscach nie ma żadnego sprzętu komputerowego,
nie wspominając już o innych nowoczesnych urządzeniach niezbędnych w pracy.
Zapytałyśmy też, czy istnieje taka forma przyciągania ludzi do pracy w Policji,
jak przydział mieszkań służbowych?
[JK]: Tak. My mamy mieszkania, które w tej chwili stoją puste i czekają
te mieszkania.
[Pyt.]: Czy nie ma chętnych zatem?
[JK]: To nie tak. Po prostu nie mamy kogo zatrudnić. Mamy taki sam problem,
jak inni komendanci. Żaden z nich nie puści nikogo ze swoich ludzi do innej
jednostki, bo u niego powstanie wakat...
W tym miejscu nasunęła nam się refleksyjna myśl o Adamie Adamskim [AA] i jego
staraniach o dofinansowanie do zakupu mieszkania. Historię tę opisałyśmy w rozdziale
„Kilka słów o tym, kim jest nasz przewodnik… Historia policjanta Adama”.
Komendant w tym czasie kontynuował rozmowę, wyjaśniając nam dalej, na czym
polega zatrudnianie w Policji, a ściślej, mówiąc o tym, że nowozatrudniona osoba, jest
na tzw. stanie komendy, czy komisariatu, ale w rzeczywistości jest nieobecna, bo
przebywa w tym okresie na 6-7 miesięcznym szkoleniu. Stanowi to znaczny kłopot, bo
przecież należy „pokryć” jej fizyczną nieobecność na dyżurach. Dowiedziałyśmy się
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potem także o tym, że nie każdy, kto ma prawo jazdy, jest uprawniony do prowadzenia
wozów patrolowych. Należy najpierw zdobyć odpowiednie kwalifikacje do kierowania
wozami uprzywilejowanymi.
O kłopotach z wypełnianiem wakatów opowiedział nam też Komendant [SSa]
z [KRP-x] w Warszawie.
[SSa]: [W]ięc moje wystąpienie np. do Komendanta Stołecznego o zwiększenie
liczby etatów, bo np. nie radzimy sobie z przestępczością, no mijało się z celem,
bo ja nigdy nie wiedziałem, jak jednostka będzie funkcjonowała przy pełnym
zatrudnieniu. I cóż, z uwagi na to, że tam miałem po siedemdziesiąt parę
wakatów i generalnie chyliliśmy się ku upadkowi (i to dotyczy całego
garnizonu warszawskiego, szczególnie Warszawy, a nie powiatów),
wprowadzono system naboru, bo było bardzo dużo chętnych z innych
województw, więc system tam naboru… i kierowano ich do pracy. Ja dostałem
2 takie nabory po 30 osób z małopolskiego i podkarpackiego, gdzie te osoby
już z założenia tutaj przyszły, że zrobią wszystko, żeby się przenieść do siebie.
[Pyt.]: Aha, czyli wiadomo, że tutaj się przyjmą, bo tu jest potrzeba, a potem
sobie „wyskoczą” z powrotem do domu?
[SSa]: Tak. Żaden z nich pracownik... Tak jest... Zrobią wszystko, żeby się
przenieść, tak. Z uwagi na to, że Policja jest organizacją zhierarchizowaną
i sformalizowaną, więc tutaj musi być raport od właściwego przełożonego
i jego zgoda, no to ich zgodę część uzyskuje, część nie uzyskuje. Ci co nie
uzyskują, są niezadowoleni, że muszą tu siedzieć, a np. rodziny mają tam.
[Pyt.]: A jak są niezadowoleni, no to są mało efektywni w tym momencie?
[SSa]: Tak jest, jest mało efektywny.
Kandydat na policjanta, to nie tylko kandydat na szeregowe stanowisko.
O to, czy pracownicy wykazują chęć awansu zapytałyśmy nadkomisarza Michała
Sylweckiego [MS], Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego [KPP] w Grzęzidołach.
Jego zdaniem do tego, by być awansowanym w obecnej strukturze, potrzebna jest chęć
do wprowadzenia zmian w ramach sekcji, gdyż innej możliwości na dzisiaj nie ma.
Poza tym, z racji małej w obecnym czasie ilości stanowisk w hierarchii pionowej,
byłoby dobrze, gdyby Resort wprowadził możliwość awansu w hierarchii poziomej.
[Pyt.]: Czy są prowadzone szkolenia w zakresie zarządzania personelem?
[MS]: Ważne są predyspozycje. W zasadzie powinna nas przygotować do tego
szkoła oficerska... Są organizowane krótkie kursy, ale sporadycznie.
Tak naprawdę policjanci sami o to dbają kończąc studia. Ja np. kończyłem
Administrację na Uniwersytecie Łódzkim. Natomiast w tej chwili [listopad
2008 roku] jest pilotażowy program organizowany przez Komendę Stołeczną,
dotyczący kształcenia kadr pod kątem organizacji i zarządzania:
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studia podyplomowe oraz kursy doskonalące dla osób, które nie chcą podjąć
studiów.
Dalej Naczelnik mówi o tym, że w tej chwili, osoby o predyspozycjach przywódczych
są na stanowiska kierownicze poszukiwane. Niestety brakuje chętnych, jednakże nie
z powodu braku takich predyspozycji, ale z powodu ogólnego braku chęci
do podejmowania odpowiedzialności, jak również dlatego, że odstrasza też takich ludzi
niewielka różnica w potencjalnie otrzymywanym wynagrodzeniu.
Młodszego inspektora Szymona Sowę [SSa], Komendanta z [KRP-x]
w Warszawie,

zapytałyśmy

o

to,

jakich

wskazówek

udzieliłby

od

siebie,

jako doświadczony stażem dowódca, nowo-wstępującemu na równorzędne stanowisko.
[SSa]: Praktyczną, taką najlepszą wskazówką, której mi nigdy nikt nie udzielił,
to przede wszystkim: nie podejmować pochopnych decyzji w zakresie spraw
osobowych i organizacyjnych. Ja tu miałem możliwość taką, że jak przyszedłem
(jednostka była no w strasznym stanie, bo tu była kontrola z Komendy
Głównej, która później „nota bene” trwała półtora roku i właśnie była po
zmianach), żądali ode mnie jakichś tam zmian organizacyjnych (no było takie...
żebym dokonał tych zmian), natomiast ja cały czas „z uporem maniaka”
twierdziłem, że nie wiem w ogóle o co chodzi w tej jednostce. I powiem
szczerze, że jak na [KRP-z]… była mniejsza jednostka – w trzy miesiące już
wiedziałem, jak ona funkcjonuje…, to tutaj po pół roku nadal nie wiedziałem
jak ona funkcjonuje, naprawdę. Dopiero wtedy, gdzieś po roku wiedziałem,
co bym chciał zmienić i jak bym chciał zmienić, tylko wtedy nie było pomysłu
na to, co teraz zrobiliśmy, więc dokonaliśmy jakichś tam zmian
organizacyjnych, a teraz to już gruntownie to przebudowaliśmy, nie?, mając
możliwość tego, bo nigdy nie muszę mieć zgody swoich przełożonych na to, no,
ale jak rodzą skutki finansowe, to już muszę.
Ludzie do pracy przychodzą i odchodzą. Naszych rozmówców zapytałyśmy też
o przyczyny odejść. Podkomisarz [JK] na pytanie, co sądzi o możliwości przejścia
na emeryturę po 15 latach służby, odpowiedział nam, że jest to optymalny czas.
Natomiast według niego, po tym czasie tak wielu policjantów nie odchodzi. Być może
dlatego, że wtedy ich emerytura stanowi 40% pensji. Zapytałyśmy więc, czemu
policjanci tak rzadko odchodzą i Komendant odpowiedział nam w prostych słowach:
oni po prostu lubią tę pracę.
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Natomiast rzecz ma się nieco inaczej, kiedy jest mowa o młodych ludziach.
Nadkomisarz [RS], Zastępca Komendanta z [KPP] w Grzęzidołach uważa, że występuje
kilka przyczyn „emigracji” z Policji: po pierwsze – ludzie mają o sobie zbyt wysokie
mniemanie, które nie jest spójne z ich kwalifikacjami, po drugie – istnieje silna presja
ze strony Prokuratury o niedopełnieniu obowiązków, a także po trzecie – funkcjonuje
podobna presja ze strony przełożonych. Według Komendanta, ludzie przychodzący
do służby nie mają żadnych świętości, wielu z nich nie zna dyscypliny, choćby
„zaczerpniętej” z przynależności do harcerstwa, czy innych tego typu organizacji,
w których od młodych lat uczy się młodzież poczucia obowiązku, odpowiedzialności,
patriotyzmu. Dzisiejsze młode pokolenie ma wszystko podane na talerzu i trudno mu
sprostać zadaniom czekającym w Policji, a często też młodzi ludzie mają błędne,
wyniesione zazwyczaj z filmów, wyobrażenie o codziennej służbie. Jak twierdzi [RS]:
Nic od siebie dla organizacji, a wręcz na odwrót. A zatem:
[Pyt.]: Jak na przestrzeni lat zmienił się wizerunek policjanta?
[RS]: Pytanie chyba nie powinno być do mnie skierowane, ale do kogoś z ulicy.
Mojego zdania nie chciałyby Panie znać.
[Pyt.]: [P]an się nie integruje na zewnątrz, z racji tego, że jest Pan
policjantem?
[RS]: Nie, ale z zupełnie innych względów. Jak wyłączy Pani magnetofon
to odpowiem.
[Pyt.]: Pan widzi, co się dzieje...
[RS]: O... O to chodzi. Sondaże niby mówią, że zaufanie rośnie, ale ja, jako
przełożony widzę, że nie chcą się uczyć [policjanci]. A jak nie chcą się uczyć,
to następny krok jest: niewłaściwie realizowane czynności, no, bo „Nie mam
wiedzy”... I w mojej ocenie spadek, spadek, spadek autorytetu, umiejętności.
A postawy roszczeniowe rosną... Brak autorytetów, brak wzorców,
czy czegokolwiek sprawia, że mizernie to wygląda. Zdarzają się wyjątki,
ale wyjątkami powinny być te „lemury”, którym nic nie wyszło, a nie ci lepsi.
Okazuje się, że te wyjątki tylko trzymają to wszystko w kupie..., a tak nie
powinno być.
Na pytanie, czy ludzie powinni wiedzieć, jak naprawdę wygląda praca
policjanta, by im jakoś pomóc, bądź zmienić tę negatywną część opinii społecznej
o policjantach, Komendant odpowiedział, że świadomość prawna społeczeństwa jest
niska. Ludzie nie wiedzą, że policjant może działać jedynie w wąskim zakresie swoich
prawdziwych możliwości, gdyż skutecznie blokuje i ogranicza go w tym prawo.
Policjant nie chce „wychylać się” poza granice pokładanych w nim podstawowych
oczekiwań, ponieważ za swoją nadgorliwość jest z reguły później na każdym kroku
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karany. Jedynie w przypadku spektakularnych spraw, gdy reakcja i działanie Policji
są szybkie, społeczeństwo ma wrażenie, że Policja działa dobrze i prawidłowo.
Niemniej jednak, na co dzień każdy obywatel wymaga, by jego sprawa była
każdorazowo skutecznie i sprawnie rozwiązana, nie zdając sobie nawet przy tym
sprawy, jak znaczne ograniczenia są nałożone na Policję.
Co natomiast, po wielu latach ofiarnej służby, sądzi o Policji sam Adam?
Czy czegoś może żałuje?
[Pyt.]: Czy Policja spełnia Twoje oczekiwania zawodowe? Czy żałujesz
wstąpienia do Policji, na tym etapie życia, na którym jesteś?
[AA]: Nie żałuję ogólnie wstąpienia do Policji... Wstępując do Policji nie
miałem żadnych marzeń typu: „Co ja będę robił w tej pracy?”. Wyobrażenia
i oczekiwania miałem takie, że będzie to fajna, miła praca..., praca, która mi
się spodoba, ciekawa bardzo, jak dla młodego człowieka taka bardzo
atrakcyjna… Człowiek nie jest w miejscu, przemieszcza się, ciągle coś się
dzieje, może pomagać ludziom, nieść pomoc, wykazać się... Natomiast
wstępując, wcześniej do tych Zmotoryzowanych Oddziałów Milicji, a później
do pracy do Milicji, to wyobrażenia miałem takie, jak wszyscy ludzie – typowo
z filmów, typu: „O7... porucznik Borewicz”, „Colombo”, „Kojak”, akurat
z tego okresu.
Każdy z kandydatów do służby w Policji powinien się najpierw dobrze
zastanowić, czy rzeczywiście jest to praca dla niego. Najlepiej byłoby, gdyby przed
podjęciem tej ważnej, życiowej decyzji pozbył się wyobrażeń opartych na oglądanych
filmach sensacyjnych – to bowiem tylko fikcja, która rzadko idzie w parze
z rzeczywistością. Należy pamiętać, że służba w Policji wiąże się często z możliwością
pracy w miejscu oddalonym z znacznym stopniu od miejsca zamieszkania, a ponadto
trzeba też mieć świadomość, że praca policjanta wymaga od niego pełnego
przygotowania na różnego typu zmiany.
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3.2.2. „Wiele masz, kiedy wiele umiesz” – szkolenia
Bardzo wiele książek należy przeczytać
po to, aby sobie uświadomić,
jak mało się wie.
Nikołaj Gogol

Nadkomisarz Radosław Selgowski [RS], Zastępca Komendanta [KPP]
w Grzęzidołach, brał udział w pilotażowym programie resortowym, mającym na celu
podnoszenie kwalifikacji w zakresie zarządzania. Oto co nam o nim opowiedział:
[Pyt.]: No, a jak odniósłby się Pan w takim razie dziś, w świetle tych kolejnych
miesięcy, które minęły od tego ostatniego wywiadu i tych swoich zdobytych
doświadczeń na ukończonym kierunku zarządzania, bo Pan wtedy przyznał się,
że studiuje na studiach podyplomowych w ramach programu resortowego, do...
[RS]: Skończyłem i czuję się oszukany przez tę „pieprz…” uczelnię.
Ja czytałem wszystkie te książki, pisałem prace, bo zespołowo pozwolili pisać,
bo leżałem w łóżku... Na leżąco ruszyć się nie można... Tragedia... Długopis nie
chce pisać w tej pozycji, no w ogóle „załamka dydaktyczna”. Te „buraki”, co
nic nie robili, piątki podostawali, a ja mam czwórkę na świadectwie. Mówię:
dobrze, ładnie, „pies was trącał”. No mówię, ale faktycznie, ja nie chodziłem
na zajęcia.
[Pyt.]: Wiadomo, że wykładnikiem wiedzy nie jest ocena.
[RS]: No jak to? Proszę wybaczyć, ja się naczytałem głupot, czytam te książki,
ja się tam w ogóle... Dobrze tak jest, że człowiek na swojej drodze czasem
spotka niby mądrzejszych ludzi od siebie: profesorowie, „śmowie...”, ale dla
mnie to bełkot jest, co oni wszystko mówią. Zachwycają się, mało było, żeby
orgazmów tam na tych zajęciach nie dostawali, bo o jakichś książkach
opowiadali. Ja te książki przeczytałem i proszę Pani ja bym tym w piecu
nie chciał palić. No bzdury popisane, bzdury i jeszcze raz bzdury i ja nie wiem,
czy to jest... Człowiek, który w ogóle nie ma pojęcia o zarządzaniu, nie wie o co
chodzi, to po lekturze takiej książki, to by się zniechęcił do czegoś takiego jak
zarządzanie, które to głupota. Pan profesor polecił swoją jedyną książkę
„Zarządzanie doskonałe”, kupiłem tę że książkę, nie dość, że błędów od metra
znalazłem, to proszę Pani wybitne badanie z 34 roku w Anglii przeprowadzane
– mamy już 2009...
[Pyt.]: No podobno niektóre są ponadczasowe.
[RS]: No, ponadczasowe, tak... tylko kompletnie nic w tej książce nie było.
Takie „ble, ble, ble, ble, ble, ble”, książka taka gruba, czyta się i właściwie
nie wiadomo o czym oni piszą w tej książce. No nic, no nic swojego,
i to profesor... Bo te wszystkie historie, co on tam popisał, to jakiś Maslow,
Smith, „śmych”, różnych, ten, tego... nic jego, no może wie Pani, jakiś wstęp
swój włożył w to. Ja „cholera” takie książkę, to jakby trzeba było i by mi
kazali, to bym też napisał.
[Pyt.]: Opierając się na badaniach innych, tak?
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[RS]: Dokładnie, no... I napisałem taką książkę, na trzydzieści bodajże
dziewięć stron, bo ta moja praca tyle miała, bo taki dostałem wydruk, że nie
może być, ani grubsza, ani chudsza... to macie. I dokładnie taką samą książkę
napisałem, bo nic swojego, bo mówię: to nie doktorat, żebym miał tu coś
kombinować. Żywcem przepisywałem teorię, bo chodzi oczywiście zapewne
o teorię. Dobrze, że nie chodziłem na te zajęcia, no i w domu se te książki
czytałem. Generalnie proszę Pani, jakbym miał prywatnie iść na te uczelnię
i płacić za te studia, to bym chyba rektorowi „przegryzł tętnicę”.
Pieniądze „wyrzucone w błoto”. Poruszam kwestie priorytetu, po co by mi te
studia były. No nic skończyło się już jedne studia i wiem, że należy omijać takie
śmieszne uczelnie prywatne wielkim łukiem.
[Pyt.]: Bo to była uczelnia prywatna, tak?
[RS]: Tak, […], prywatna uczelnia.
Wobec tak negatywnych odczuć, jakie zaprezentował [RS], ciekawiło nas, czy czuje się
zniechęcony do uczestnictwa w tego rodzaju programach resortowych.
[Pyt.]: Czy to zniechęca Pana całkowicie do...
[RS]: Do nauki?
[Pyt.]: Nie, w ocenie, powiedzmy do tego typu kierunków.
[RS]: Pani notuje? Nagrywa? Bo później będzie Pani tu przychodzić jeszcze
raz...
[Pyt.]: Notuję i jak widać nagrywam, jednocześnie rozmawiając i zadając
pytania…
[RS]: Proszę bardzo. Czy mnie zniechęca?
[Pyt.]: No np. do tego typu pogłębiania wiedzy? Czy to jest przydatne w takim
razie, czy nie?
[RS]: Nic proszę Pani nie jest przydatnego, dlatego, że na pewnym poziomie
wiedzy, którą człowiek już posiada, no to te studia to są tak... głupota tak
naprawdę, no bo tak: teorie Maslowa, „śmowa” – to przecież na każdej
uczelni miałem, gdzie nie byłem. Zaczynali od psychologii – dobra..., której
książki nie dotknąłem: „Psychologia pracy” – piszą: zarządzanie organizacją
– Maslow, zarządzanie zasobami ludzkimi – Maslow proszę Pani, geografia –
Maslow, hierarchia proszę w Policji... i wszędzie te teorie... Człowiek poszedł
i wiedział, o czym oni gadają, a z samego zarządzania, żeby się zorientować,
szczerze powiem chyba nawet mi nic nie uświadomili.
[Pyt.]: Czyli to były głównie teorie...?
[RS]: Teorie...
[Pyt.]: ...których się nie da zastosować według Pana w praktyce? Czy można je
jednak jakoś odnieść?
[RS]: One są pewnie stosowane w praktyce, tylko, że ja się niczego nowego
nie dowiedziałem. No, „eurekę” odkrywa, że jak tutej zmotywować ludzi
do pracy, dziel się władzą... No pewno, że jednemu to trzeba „przypierniczyć
kijem”, bo on nie umie wziąć na siebie odpowiedzialności, trzeba go
„pogonić”, a drugiemu: „A ty cwaniak jest, to ty tu odpowiadasz za tą grupę
i to ma być zrealizowane”, a nie prosić się... O, motywowanie mi wielkie.
Niczego się nie nauczyłem na tych studiach powiem Pani. Takie to śmieszne.
No strata czasu, chociaż może wie Pani, ja nie wiem, jakie wykształcenie mieli
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inni policjanci. Nas tam była dosyć duża grupa. Podejrzewam, że większość
skończyła wyższą szkołę „gotowania na gazie w Pułtusku”, po kryjomu,
na kierunkach: pedagogika, no, ale też mieli psychologię na pewno, no więc
ten Maslow wracał „w koło Macieju”. A jeśli przyszło proszę Pani do takich
już ściśle kierunkowych przedmiotów, no to „czarna magia”..., to sam
wykładowca nie wiedział, co on chce. Patrzył na nas, my na niego, no miałem
przyjemność być na paru ćwiczeniach (no dobry student chodzi na ćwiczenia,
wykłady ma w nosie, nie?), to chaos... Chaos, wielki chaos, nikt nic nie wie
i praktycznie, jakby człowiek chciał, to by zaczął ten wykład, czy to ćwiczenie
i do końca ćwiczenia tego jego nie dał dojść do głosu, bo nie bardzo wiedział,
co chciał osiągnąć na tych ćwiczeniach. I taki tam..., no strata czasu jeszcze
raz powtarzam.
Zastanawiałyśmy się także nad tym, czy to rodzaj uczelni należy winić za powyższy
stan rzeczy.
[Pyt.]: Czy uważa Pan, że to tylko kwestia tego, że to taka prywatna uczelnia,
mało znana, albo np. że to roczne studia, czy... ile to trwało...?
[RS]: Rok.
[Pyt.]: Rok..., więc roczne podyplomowe..., że np. gdyby ten program był
rozwinięty bardziej dla osób już wyższej kadry kierowniczej, że coś by to dało?
[RS]: O czym to mówić na dłuższych studiach? Przecież to jest nowy dział
nauki to zarządzanie... O czym to mówić?
[Pyt.]: No, ale przecież tak naprawdę na Uniwersytecie Warszawskim – 5 lat
zarządzania... I o czym to mówić?
[RS]: Tam proszę Pani szeroko dotykają tej wiedzy, a tutej? Nie wiem, nawet
nie wiem, co to był za program. Mnie nie przekonali tym, co powiedzieli.
Generalnie, widzi Pani, ja mam zboczenie zawodowe, podrzeć wszystkie
papiery, dotyczące zarządzania jakością. Ja nienawidzę tego, „śmego”.
Ja robiłem prywatne badania, tak to można nazwać, z ciekawości, bo mnie
tu Komendant […] ukradł, bo zrobił mnie jakimś „szmaciarzem” od ISO.
Pierwsze, co zrobiłem, pozbyłem się ISO z tej Komendy i Komendant Stołeczny
mi brawo bił: „Jak Pan żeś to zrobił?...”.
Spytałyśmy następnie o sens uczestnictwa w szkoleniach i motywację do podejmowania
takich działań, a [RS] kontynuując rozpoczęty wcześniej wątek, odpowiedział:
[Pyt.]: Czyli stwierdza Pan w zasadzie, że tego typu szkolenia są potrzebne,
czy nie?
[RS]: Mnie to nie dało nic proszę Pani. Nie poszerzyli mojej wiedzy. To, co tam
sobie poczytałem, to wiedziałem z innych uczelni, ale innym na pewno
się przydało. Przecież tak naprawdę, to powiedzmy sobie, nikt tam nie poszedł
się uczyć, tylko po papier.
[Pyt.]: Czyli jednak to jest motywacją największą?
[RS]: Tak. Nie bardzo wiadomo, kiedy się przyda ten papierek.
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[Pyt.]: Zatem nie znalazłby Pan żadnych argumentów za, jeśli chodzi o Pana
osobiście?
[RS]: Ja osobiście, to może... nie wiem... Bardzo lubiłem wykłady z prof. K
(był tam taki, mój promotor zresztą), no, ale to książkę kiepską napisał,
ale za to, jak on pięknie mówił... Proszę Pani pięknie się go słuchało
na wykładzie, brawa dostawał po każdym wykładzie. No naprawdę facet mówił,
tylko, że wie Pani, no opowiadał, opowiadał, opowiadał, „wodę lał”,
konkretów żadnych, no, ale dobrze się go słuchało, bardzo człowiek taki
poukładany, sympatyczny taki...
Próbowałyśmy ustalić także, czego spodziewają się policjanci od tego rodzaju szkoleń.
[RS] wypowiedział się na ten temat dość obszernie, wspominając przy tym kolejny raz,
istotny wątek motywacji policjanta do pracy.
[Pyt.]: W takim razie, jakich według Pana zagadnień brakuje na tego typu
szkoleniach, kursach, czy tak, jak dla wyższej kadry kierowniczej, właśnie
studiach podyplomowych? Co by się przydało?
[RS]: W mojej ocenie, z perspektywy tego stanowiska, to my powinniśmy gro
czasu spędzić na zajęciach, dotyczących motywowania, li tylko i wyłącznie
motywowania do pracy, a myśmy tylko wspomnieli, że coś takiego jest.
I to poszli proszę Pani w te motywowanie najbardziej prymitywne, czyli w ten
pieniądz. Koniec. Całe motywowanie.
[Pyt.]: Bardziej teoretycznie, niż praktycznie?
[RS]: No oczywiście, że tylko wspomnieli w czasie wykładów. Nic nie było,
a ludzi trzeba zmotywować. Jak ja tu w tej firmie mogę pieniądzem
ich motywować, jak my biedni jesteśmy?
[Pyt.]: Czyli konkretne przypadki, omawianie, zadania?
[RS]: Nie... Tylko wspomnieli tak i to zupełnie chyba przypadkowo się chłopu
wyrwało o tym: o systemach kafeteryjnych, które jak na razie w Polsce chyba
słabo działają, przynajmniej w niewielu firmach. Praktycznie, no nie było
o tym, a trzeba było mówić, nie wiem już, pojęcia nie mam: o planowaniu, też
o planowaniu „gówno” powiedzieli; analiza SWOT – analiza „śmo”,
planowanie strategiczne, planowanie operacyjne i tyle. Hasłami rzucali,
ale nic z konkretów proszę Pani. No ja rozumiem, no po to są studia, żebym
ja w domu postudiował, ja sobie to wszystko postudiowałem, poczytałem, i tak
to planowanie, o którym oni mówili, to było czysto biznesowe. Planowanie...
A oni wykładali, jakby dla służby mundurowej, która zupełnie inaczej planuje
swoje działania, więc nie „wstrzelili się”. Nie przygotowała się uczelnia,
pomimo tego, że podobno tam był olbrzymi przetarg, żeby te fundusze
norweskie „wyrwać”.
[Pyt.]: Typowo resortowe zagadnienia miały być?
[RS]: Tak... Nie przygotowali się, a obiecywali, że tak, że pod nas... A oni...
No nie było nic takiego, co by licowało, co by z naszym kierunkiem było
wie Pani, związane.
[Pyt.]: Czyli uważa Pan, że takie planowanie strategiczne, sytuacyjne, w ujęciu
biznesowym, to jest zupełnie co innego, jak w ujęciu resortowym?
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[RS]: Jak zaplanować tu proszę Pani np. „zbicie” dynamiki przestępczości?
Jak? Jak przestępczość to zjawisko społeczne – dzisiaj jest, jutro może go
w ogóle nie być, a za 2 dni może przekroczyć 1000% dynamiki. To kwestia: no
teraz mamy kryzys ekonomiczny i widać już, cała Policja polska „dostaje po
tyłku”, mamy dynamikę przestępstw powyżej 100%. Wszyscy, w całej Polsce,
nie to, że tam się któryś garnizon wziął i mocno się trzyma, tylko wszyscy mamy
powyżej 100%. No to są..., krótko mówiąc, odbicie kryzysu, tutej troszkę
wzrosło bezrobocie, tam zlikwidowali, tu zwolnili, to ludzie poszli kraść no...
Stąd rośnie taka dynamika […].
Gdy poruszyłyśmy później aspekt przydatności studiów podyplomowych i szkoleń
resortowych w kontekście ich wpływu na lepszą organizację pracy w Policji,
usłyszałyśmy:
[Pyt.]: A czy te studia w ujęciu biznesowym nie pomogły chociażby w sensie
organizacji pracy? Czy tego też nie było? Nie ma żadnych argumentów za, że
jakoś pomogły Panu lepiej organizować sobie pracę i ogarnąć chociaż jakoś tę
„papierologię”?
[RS]: Ja se mogę ogarnąć organizację pracy w zakresie Zarządzenia – 14.26
Ustawy o Policji, Rozporządzenia Pana Ministra w sprawie rozkładu czasu
służby policjantów i to jest moje – ja se mogę... Ja muszę zgodnie z literkami
chodzić, a w biznesie nie, proszę Pani, wszystko co dozwolone, to nie
zabronione, to jest dozwolone i biznes idzie do przodu. Jedynego, czego może
przestrzegają, to Kodeks Pracy, ale chyba też nie bardzo się tym przejmują.
Nie mają żadnych ograniczeń, a my wszystko „pod sznureczek”, zgodnie z tym,
także… Jak oni mi „przekłują” dążenie do ich celu, na dążenie do mojego
celu? No nie „przekłują”. No to się nie przekłada, to jest zupełnie inna, nowa
jakby gałąź.
[Pyt.]: Czyli nawet w organizacji pracy tu jest zupełnie inaczej, tak? Nie da się
wykorzystać tych nauk?
[RS]: No nie i to wszyscy wiemy. Ja umiem zorganizować sobie pracę.
[Pyt.]: No niby tak, niby tak się mówi, ale w praktyce to potem nie wygląda tak
do końca. Nieraz takie kursy jednak pomagają.
[RS]: Powiem Pani, to nie tak... To nie tak. Nie wydaje mi się, żeby ktoś,
kto przeczyta 15 książek więcej, niż ktoś, kto ich nie przeczytał, nagle zaczął
lepiej zarządzać; albo umie, albo ma ten talent, albo w ogóle wie, po co jest
w tej organizacji, zwanej teraz Policją i do czego ta Policja służy...
Tak po prostu przyszedł, no miota się, no tu skończył szkołę, dostał oficera,
„pałęta” się i sam nie wie, co ma ze sobą robić, i tak naprawdę, jak go samego
zostawić, to trzeba firmę zamykać, bo on nie wie, co robić. I takich jest w mojej
firmie całe stado. No niestety...
Potem nasza rozmowa potoczyła się w kierunku zdolności do zarządzania
i ewentualnego nabywania tych umiejętności w procesie kształcenia.
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[Pyt.]: Czyli nie wierzy Pan w to, że jeśli ktoś nie ma takich predyspozycji
przywódczych, czy właśnie w kierunku zarządzania, że może się tego wyuczyć?
[RS]: Nie da się tego nauczyć proszę Pani, dlatego się mówi, że są wirtuozi
i rzemieślnicy – mistrzowie w zarządzaniu... No bo tam jacyś, to podobno
Amerykanie, ale oni kłamią... Ci Amerykanie nie mają, że tak powiem... Jak oni
tam na to mówią? ... progresywną, twórczą... Oni mają jakieś takie, wie Pani...
Kłamią, kłamią i kłamią, i sami się (oni mają taką naturę, to my wiemy o tym),
oni siebie zachwalają i się nie wstydzą powiedzieć, jaki ja jestem „the best”,
prawda? I stąd cały świat, ten mniej zorientowany, ma takie przeświadczenie,
że tam są mistrzowie zarządzania i menadżerowie tacy wybitni. Do nas
do Polski go wpuścić, poznałby trzy przepisy na krzyż, zaginął, zgubiłby się,
że by się ten „menago” nie odnalazł.
Natomiast młodszy inspektor [SSa], Komendant Rejonowy Policji w [KRP-x]
w Warszawie, ma odmienne zdanie o tym szkoleniu:
[Pyt.]: Słyszałam w trakcie rozmów z Komendantem [KPP] w Grzęzidołach,
że w Policji resort organizował program menadżerski, szkoleniowy. Czy brał
Pan udział w takim programie?
[SSa]: Brałem. Brałem udział, ukończyłem go z wyróżnieniem i to muszę się
pochwalić, bo dostałem jako jedyny szóstkę z psychologii.
[Pyt.]: Czy uważa Pan, że takie szkolenie pomaga w zarządzaniu personelem?
[SSa]: Na pewno, bo ileś tam informacji dostajemy takich, o których –
no nie wiem – może nie do końca mieliśmy wiedzę, a jeżeli mieliśmy,
to nie mieliśmy tej wiedzy takiej naukowej, no nie? No, „wiemy, że gdzieś
dzwonią, tylko nie wiemy w którym kościele”. Natomiast no tam jest nam
to przedstawione w sposób naukowy, więcej – możemy niejako dokonać
własnych ćwiczeń, czy obserwacji, żeby się przekonać, jak to funkcjonuje,
bo tam np. mieliśmy możliwość przejścia – nie wiem – kolejny raz Multiselectu,
kolejny raz – nie wiem – przeprowadzenia testu na swoją osobowość...
[Pyt.]: Zaskakujące pewnie nieraz były wyniki?
[SSa]: Niekiedy tak, nie? Fakt, że to się inaczej do tego podchodzi, jak my
mamy jakąś tam presję – nie wiem – zdania egzaminu, a inaczej, jak to jest
zabawa, nie?
[Pyt.]: Jakie są argumenty za i przeciw tego typu szkoleniom?
[SSa]: Za, to wiadomo takie, że podnosimy swoją wiedzę i świadomość, i to jest
nie do przecenienia, natomiast przeciw, że przy okazji takich różnych szkoleń,
„wrzuca się” różne rzeczy takie zbędne w sumie, bo trzeba jakoś tam wypełnić
program tym studentom, to się „wrzuci” – nie wiem – coś w zakresie prawa
administracyjnego, np. które jest no nieodzowne; ja uważam, że powinniśmy
rozmawiać, ale na podstawie takich wyjątków, takich przypadków,
które wynajdują policjanci w różnych postępowaniach, nie? np. w sprawach
osobowych, dotyczących nawiązania stosunku służbowego lub jego
rozwiązania, lub postępowań dyscyplinarnych, a nie np. na „wałkowanie”
tego, że przepis to taki, a artykuł to taki, a coś tam takiego, nie? To mówiąc, to
tak no nie do końca jest tam jakieś... Po drugie wiadomo, wszystko zależy
od wykładowców, nie? Tak samo, jak przełożeni, jeden potrafi – ma zdolności
jakieś – nie wiem – oratorskie i potrafi zainteresować nas tematem, o którym
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mówi, a inny po prostu no przeczyta ze slajdów to, co ma napisane, no i tyle
no.
[Pyt.]: A czy te szkolenia są według Pana wystarczającym uzupełnieniem pracy
zawodowej?
[SSa]: Ja tam jeszcze zahaczyłem o Politechnikę Warszawską w zakresie
zarządzania zasobami ludzkimi i później tutaj to studium menadżerskie
w Szczytnie. To trzeba co jakiś czas powtarzać, bo tak, zmieniają się przepisy,
zmieniają się sytuacje różne, a po drugie no nie mamy tu... nie pogłębiamy
swojej wiedzy, nie? Jak ja byłem zastępcą w [KRP-z], to ja o Prewencji
wiedziałem wszystko, a to dlatego, że ciągle śledziłem przepisy i ustawy,
rozporządzenia, które wchodziły w życie, korzystałem z jakichś biuletynów
prawnych, które miałem czas czytać, natomiast wszystkie pisma,
które przychodziły i mówiły o jakichś tam wyjątkach, to ja sobie
magazynowałem i uzupełniałem wiedzę o tym, poprzez – nie wiem – śledzenie,
docieranie. Czułem potrzebę, miałem na to czas i chciałem pogłębiać swoją
wiedzę. Natomiast tutaj w większości jest tak, że nawet nie do końca czytamy
wszystkie pisma, które przychodzą, np. z wytycznymi, nie? bo jeżeli to dotyczy –
nie wiem – pracy operacyjnej, to daję to do swojego zastępcy, żeby on
to dokładnie przeczytał, przedstawił Naczelnikom i wdrożył. Jeżeli przychodzi
coś w zakresie Prewencji, no to też, jeżeli w sprawach osobowych, no to ja już
sobie odkładam tutaj na kupkę, żeby to przeczytać, żeby wiedzieć. Natomiast,
no boli mnie to, że nie mogę tego pogłębić, nie?
[Pyt.]: Na przestrzeni tak wieloletniej pracy zawodowej, to Pan z pewnością
wie, jakich zagadnień w takich szkoleniach brakuje i o jakie tematy można by
je było uzupełnić?
[SSa]: To zawsze ja to powtarzam, powinniśmy działać na wyjątkach.
Takie szkolenie powinno nas uczyć, jak sobie radzić w sytuacjach wyjątkowych,
których doświadczamy na co dzień. I to szkoła powinna nam przygotować,
zebrać takie sytuacje i nas na tym szkoleniu po prostu praktycznie nauczyć,
jak sobie z tym poradzić.
[Pyt.]: Czy w trakcie takich szkoleń zbierają te materiały, te informacje
od was?
[SSa]: No właśnie o to chodzi, że nie. My się między sobą wymieniamy,
jako komendanci, że ja jestem np. w Szczytnie na szkoleniu i tam chłopak
mi mówi z Sosnowca, czy tam z Tych... Z Tych? Czy tam z Tychów się chyba
mówi, tak?, że..., bo tam ze Śląskiem mieliśmy, że ma taką i taką sytuację,
tam mu chodzi na zwolnienia, później przerywa, później... Mówię: „Chłopie,
można sobie z tym poradzić. Miałem taki przypadek, mam postanowienie
Sądu Administracyjnego już w tym zakresie, uznał moje racje.” Faksem mu
przesłałem na jednostkę, zastosowali, zwolnił, wyszedł.
[Pyt.]: Czyli taka wymiana informacji między przywódcami jest bardzo
pomocna w pracy?
[SSa]: Tak. Między sobą.
Zaintrygowało nas stwierdzenie, że w zasadzie brak szkoleń menadżerskich
pod kątem zarządzania w Policji. Zapytałyśmy z kolei [RS], czy zna lub słyszał
o kursach, czy studiach, które byłyby bardziej związane z realiami tej organizacji.
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[RS]: Nie, nie ma. Nawet na naszych resortowych szkołach Policji proszę
Pani, typu Szczytno, to nie ma, nic się nie dzieje. To jest kwestia tego, że no
człowiek przychodzi z pewnymi predyspozycjami do tej firmy, ma możliwość się
sprawdzenia w takiej szkole – to zostanie dowódcą plutonu, to tego...
dzięki Bogu tam się trochę siedzi w tych koszarach, no to inicjatywy trochę
wykaże, to go mianują dla „świętego spokoju” tym dowódcą plutonu i chłopak
wtedy będzie mógł się sprawdzić no, czy daje radę tym malutkim swoim
„plutonikiem” rządzić, a przełożeni winni to obserwować, przecież to widać,
kto tutej ma pojęcie. Jak jest jakieś wydarzenie, zjedzie się 6 radiowozów,
wszyscy stoją, jak te „dupy” i nikt nie zacznie rządzić, to znaczy się,
że wszystkich 6 z 12 policjantów z ulicy trzeba zdjąć i gdzieś ukryć, bo się
nie nadają do tego, ale często „gęsto”, że jest tak, że nie ten z całej tej grupy
się sam wysuwa do przodu: „Ty idź tu, ty tu, my polecimy tu” – i ma takie
cechy przywódcze, czyli ma te predyspozycje... kwestia rozwijania tego później,
korzystania z tego, nie „chowania głowy w piasek”, a większość naszych
funkcjonariuszy, to dużo mówi: „...o jak ja bym był komendantem to: to,
to śmo, owo...”, ale nie robią nic w tym kierunku, żeby iść w tego komendanta,
nic! To do szkoły nie pójdzie, to proszę Pani dobrze mu jest na tym
dzielnicowym, gdzie ja tam do „dochodzeniówki”, czy nie pójdzie się rozwijać
zawodowo, po co to tam się tam uczyć dochodzeń, to Prokurator „gania”,
to trzeba terminów trzymać... Wygodniccy tak zwani.
Na pytanie, czy potwierdza słowa Zastępcy Komendanta, że policjanci
nie garną się do szkoleń, sierżant Marek Trop [MT], Detektyw z Referatu OperacyjnoRozpoznawczego stanowczo zaprzecza. Uważa, że każdy z jego kolegów i on sam mają
upatrzony pakiet szkoleń, na które chętnie by poszli. Niestety dostają odmowy.
Potwierdza natomiast, iż motywowanie policjantów nie leży w gestii Komendanta,
a w gestii Naczelników.
Policjanci odbywają też szkolenia podnoszące ich kwalifikacje, bądź
wspomagające w wykonywaniu ich codziennych czynności. Technik Kryminalistyki
w [KPP] w Grzęzidołach – sierżant Jan Właz [JW], zanim trafił do swojej Sekcji,
przechodził

odpowiednie

szkolenia,

które

były

interesujące

i

pomocne

w wykonywanych obecnie przez niego zadaniach. Z kolei od sierżanta Macieja Walki
[MW] oraz posterunkowej Anety Gnat [AG] – z patrolu policyjnego, z [KP-1]
w Miłkowie – dowiedziałyśmy się również, że na miejsce szkolenia podstawowego
policjanci nie mają żadnego wpływu. Poza tym, raz do roku przechodzą test
sprawnościowy i test ze strzelania. Są także organizowane różnego typu kursy
doszkalające, włączając w to szkolenia wewnętrzne. Policja organizuje też różnego typu
konkursy dla patroli. Natomiast Komendant [JK], na pytanie, jak wygląda szkolenie
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sierżant Karoliny Wicher [KW] z Sekcji Kryminalnej [KP-1] w Miłkowie, wyjaśnił
nam:
[JK]: Kiedyś policjanci byli skoszarowani, ale teraz są organizowane różne
szkolenia, poza tym Karolina jest uczona przez swoich kolegów z Sekcji.
Każdy policjant, który przychodzi do pracy, przechodzi obowiązkowe szkolenie,
które trwa 7 miesięcy. Jednak tam uczą się tylko teorii, ale życie to weryfikuje...
Pani sierżant [KW], zapytana o to, czy wielu policjantów jest chętnych na szkolenia,
mówi:
[KW]: Bardzo wielu! Chętnie jeżdżą na szkolenia. Niektórzy jeżdżą dlatego,
że jest to oderwanie od służby, a inni, bo po prostu chcą. Teraz mamy sporo
praktycznych szkoleń i są one bardzo ciekawe.
Od młodszego inspektora Szymona Sowy [SSa], Komendanta [KRP-x]
w Warszawie dowiedziałyśmy się, że:
[SSa]: [P]olikwidowano ośrodki szkolenia, które uzupełniały wiedzę.
Tutaj kiedyś była szkoła podoficerska, szkoła aspirantów, szkoła oficerska,
ośrodki szkolenia, natomiast no w tej chwili pozostały szkoły, które realizują
tylko kursy specjalistyczne, nie? Dochodzeniowo-śledcze, operacyjnorozpoznawcze... No to są kursy: od kilkudniowe do, chyba nie wiem tam,
najdłuższy to trawa ze dwa miesiące…, więc co taki człowiek może się tam
nauczyć?
I dalej w tej samej rozmowie:
[SSa]: [T]am można realizować było pewne programy, wdrażać je niejako
w życie, nie? Programy w zakresie doskonalenia zawodowego, programy
w zakresie poprawy jakości pracy, nie? Natomiast tutaj „gasimy tylko pożary”,
czyli robimy bieżącą sprawę. Mnie denerwuje to, że nie rozwijamy się
w zakresie przedmiotowo-podmiotowym spraw, gdzie mamy zatrzymanego,
możemy dokonywać analizy pracy z tym zatrzymanym, dokonywać analizy
spraw o podobnym „modus operandi” i niejako więcej tych zarzutów kryć.
Natomiast tutaj jest: zatrzymany, zarzut, do domu, albo do aresztu...
Komendant [KRP-x] w Warszawie – [SSa] oraz inspektor Mikołaj Maruda
[MM], czyli Komendant [KRP-y] w Warszawie, takie oto mają opinie o młodych
adeptach:
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[Pyt.]: [A]le czy tego wszystkiego uczą w szkołach Policji?
[SSa]: Oczywiście, że tak. No przecież zdają [adepci] egzaminy.
Tam są określeni wykładowcy, są określone wymagania wiedzy...
[MM]: ... materialne, procesowe...
[SSa]: Ja przerabiałem taki sprawdzian, że jak policjanci – kursanci, idą na
kurs podstawowy, to tutaj się z nimi spotykam i im mówię: „Macie siedem
miesięcy, nie wiem, w Szczytnie, w Legionowie, czy gdziekolwiek, w Słupsku –
wykorzystajcie to na naukę, wykorzystajcie z tego jak najwięcej, bo to później
jest wasza przyszłość”. Przyjeżdżają, trafiają do „patrolówki”, wiadomo...
Mam kontrolę służby w terenie, pyta mnie się o podstawowe rzeczy:
użycie środków przymusu bezpośredniego, podstawy prawne, jakieś niezbędne
czynności na miejscu zdarzenia... Jak z kosmosu by się wzięli. Oni po prostu
wszystko wiedzieli, a teraz nagle nic nie wiedzieli.
[MM]: Działanie studenckie: zakuć, zdać, zapomnieć. Nic więcej.
[SSa]: Tak jest. A to jest życie i codzienna służba...
Zapytałyśmy także naszego przewodnika Adama [AA], jak do kwestii szkoleń
podchodzą jego koledzy i koleżanki.
[Pyt.]: Czy policjanci w tych jednostkach, w których pracowałeś, chcieli i chcą
pogłębiać swoją wiedzę, czy są mało ambitni?
[AA]: Są dwa typy policjantów, to są ci ambitni, którzy chcą się szkolić,
czyli wyjeżdżają na wszelkie kursy, zapisują się na wszelkie szkolenia,
a są tacy, którzy nie chcą się szkolić, wystarczy im to, co mają, to co robią,
nie chcą awansować, nie chcą zmieniać swojej pozycji, bo akurat na danym
szczeblu jest im dobrze.
[Pyt.]: A których jest więcej?
[AA]: Więcej jest tych mało ambitnych.
[Pyt.]: Co ma na to wpływ, że są tacy zniechęceni?
[AA]: Niejednokrotnie panuje taka opinia policjantów, że co by nie zrobili,
jakby się nie wyuczyli, nie wykształcili, to i tak nie osiągną..., nie zrobią
kariery w Policji, bo nie mają znajomości.
[Pyt.]: Jak resort dba o kształcenie policjantów? Jak oceniłbyś efektywność
obecnego systemu kształcenia?
[AA]: Jako bardzo mizerny, bo co roku z Wydziału Szkolenia przychodzą listy
kursów, na które się policjanci chcieliby się zapisać i się zapisują...,
znaczy zapisują się na kursy, na które by chcieli chodzić, później są
organizowane te kursy i te listy mają się nijak, do tego, co było wcześniej.
Ja sam osobiście zapisywałem się z dziesięć razy na różne kursy i na żadne
z tych kursów nie pojechałem.
[Pyt.]: Nie byłeś na żadnym kursie?
[AA]: Nie, byłem na różnych kursach, ale nie na tych, co chciałbym być
na przykład.
[Pyt.]: A co się na tych szkoleniach działo? Czy to były typowe szkolenia
i nauka, czy jakieś przewidziane rozrywki? Jak się takie szkolenia odbywają?
[AA]: Typowe szkolenia, ciężka praca, bez żadnych rozrywek, od rana
do wieczora, od 6.00 do 22.00, tak że człowiek kładł się zmęczony,
spał do rana... [uśmiech].
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[Pyt.]: Nie wierzę... [śmiech].
[AA]: Bardzo dobrze... [śmiech].
[Pyt.]: Nie... No jak się odbywały? Przecież tacy mężczyźni i kobiety,
„spuszczeni ze smyczy”..., rodziny, żony, dzieci w domach..., oni sami
na wyjeździe...
[AA]: Ja mogę powiedzieć o sobie, że to jest pięć godzin rozmowy przez telefon
z ukochaną kobietą, a jak się pięć godzin rozmawia dziennie przez telefon,
no to już nie ma czasu po szkoleniu na co innego... [śmiech].
[Pyt.]: No dobrze..., a jak się jeszcze nie miało tej ukochanej kobiety?
Albo inni, jak postępowali? Z obserwacji?
[AA]: To czas na takim szkoleniu, we wszystkich jednostkach zaczyna się
od godziny 6.00 rano pobudką, jest toaleta poranna, czasami bywała tzw.
zaprawa poranna, ale nie we wszystkich jednostkach, większość policjantów
w ogóle unikała tej zaprawy porannej, twierdząc, że to jest jedna wielka
bzdura, że są dorosłymi ludźmi...
[Pyt.]: To związane z gimnastyką?
[AA]: Tak. Zaprawa, czyli 10, 15 minut takiej zaprawy pod wodzą któregoś
tam z zarządzających, przełożonych, no i większość policjantów unikała tego.
[Pyt.]: Można było uniknąć?
[AA]: Nie można było uniknąć, ale są sposoby typu: schowanie się w ubikacji,
w łazience, pod łóżkiem... [śmiech].
[Pyt.]: No dobrze, a później dzień jak wyglądał?
[AA]: Później? No później była toaleta poranna, śniadanie, wykłady, obiad,
wykłady, po wykładach czas wolny, no i czas wolny był..., każdy tak osobiście
podchodził do tego czasu wolnego...
Dalej Adam opowiadał o czasie wolnym po szkoleniu – opowieść ta jest przytoczona
przez nas w niniejszej pracy, w rozdziale „Koleżanka i kolega w pracy”.
Oprócz szkoleń resortowych, każdy przełożony ma obowiązek zorganizować
szkolenie strzeleckie, które kończy się testem sprawdzającym kto, jak strzela.
Adam wypowiada się na temat tego testu w sposób następujący:
[AA]: [T]trudno mi powiedzieć po co on jest. Generalnie to szkolenie
strzeleckie...
[Pyt.]: Czyli nie ma tak, że jak wypadnie kiepsko, to będzie szkolenie jeszcze
raz? Czy może wzmożony nacisk?
[AA]: Nie ma czegoś takiego, bo Policja nie ma pieniędzy na szkolenie
strzeleckie.
Chciałoby się w tym momencie zapytać: dlaczego brak na to funduszy? Ale niestety,
nie udało nam się przeprowadzić wywiadu z kimś za to odpowiedzialnym…
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W Policji są jeszcze organizowane inne rodzaje szkoleń, mające na celu
zadbanie o „psyche” funkcjonariuszy, gdyż jak wiadomo, rodzaj wykonywanej
przez nich pracy jest bardzo stresujący.
[AA]: [J]a w ogóle nie odreagowuje stresów, stresy się we mnie kumulują,
powodując różne choroby wegetatywne. Stres błądzi po moim całym ciele.
[Pyt.]: Byłeś na takim kursie antystresowym... Co mógłbyś powiedzieć na ten
temat?
[AA]: Mógłbym powiedzieć, że dopiero się odstresowałem pod koniec kursu
i to wieczorem..., jak się już kończył... [śmiech].
[Pyt.]: Był taki nie do przebrnięcia?
[AA]: Nie, no kurs był bardzo fajny. Kurs antystresowy polegał na tym, że był
to dwutygodniowy turnus wczasowy, na którym były różne zabiegi dla ciała
typu: basen solankowy, masaże, takie odprężające dla ciała i dwa razy
w tygodniu, pogadanka z psychologiem na temat umiejętności radzenia sobie
ze stresem.
[Pyt.]: Czy pomógł w jakiś sposób?
[AA]: Niektóre wskazówki psychologa pomogły i wcieliłem je w życie,
natomiast sam turnus dał tyle, że odpocząłem. Rzeczywiście wpłynął na mnie
pozytywnie i odpocząłem, i inaczej tak patrzyłem później na swoją pracę.
[Pyt.]: Czyli polecałbyś?
[AA]: Polecałbym każdemu policjantowi.
[Pyt.]: Myślisz, że resort powinien stawiać na tego typu kursy?
[AA]: Powinien zwłaszcza kierować policjantów... Przełożeni powinni
obserwować swoich podwładnych i kierować tych policjantów, których
spostrzegą, że nie radzą już sobie ze stresem, że są przemęczeni, wtedy można
byłoby uniknąć wielu nieszczęść, czy to w rodzinach policyjnych, czy w samej
pracy policjanta. Niejednokrotnie stres w pracy policjantów doprowadza
do samobójstw.
Jak widać po przytoczonych w tym rozdziale wypowiedziach, szkolenia
bywają różne i nie zawsze spełniają wymagania kursantów. Zdecydowanie brak
w Policji szkoleń, które mogłyby policjantom na różnych stanowiskach pomóc
w realizacji codziennych czynności. Zazwyczaj są to szkolenia ogólne, niekiedy
nie mające nic wspólnego z codziennymi obowiązkami. Niemniej jednak warto
się szkolić, choćby dla poszerzania swojej wiedzy, a nie tylko z praktycznego punktu
widzenia. Zrozumieć jednak może to ktoś, kto po prostu lubi zdobywać wiedzę.
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3.2.3. Ścieżka zawodowa
Nie ma człowieka,
który umiłowałby innego,
uprawiającego ten sam zawód.
Przysłowie żydowskie

W tym rozdziale postaramy się przybliżyć sylwetki naszych bohaterów
poprzez ukazanie ich ścieżki zawodowej. Mamy nadzieję, że dla czytelnika będzie to
ciekawa lektura. Jak pewnie On zauważy, większość z tych osób jest w tzw. „wieku
przedemerytalnym” lub wręcz „emerytalnym”, choć oczywiście nie oznacza to, że są to
osoby starsze. Należy w tym miejscu przypomnieć, iż według obowiązujących
przepisów, policjant może odejść ze służby po 15 latach pracy. W dobie obecnego
kryzysu, a tym samym w momencie szukania oszczędności, polski Rząd zastanawia się
nad wydłużeniem tego okresu, w związku z tym, że Resort „produkuje” zbyt wielu
„młodych” emerytów. Temat nadal pozostaje otwarty i dyskusyjny, z uwagi na fakt,
że nie jest to sprawa łatwa.
Przejdźmy do naszych rozmówców. Nadkomisarz Radosław Selgowski [RS],
Zastępca Komendanta [KPP] w Grzęzidołach, zapytany o to, kiedy zrodził się u niego
pomysł wstąpienia do Policji, skwitował krótko: Oklepane w każdym wywiadzie.
I dalej kontynuował opowieść:
[RS]: [K]ażdy bawił się w policjanta, i w strażaka, i w lekarza z koleżankami...
Generalnie zmusiło mnie życie... Skończyłem szkołę i nie mogłem znaleźć
nigdzie pracy.
[Pyt.]: A jaki to zawód?
[RS]: Budowlaniec... Wtedy, kiedy wstępowałem do Policji (1992),
całowali mnie po rękach.... Dużo osób odchodziło...
W roku, kiedy to nadkomisarz [RS] był przyjmowany do służby,
obowiązywały ankiety, zawierające około 200 pytań, a także rozmowy z psychologiem
i sprawdzenie czynnika prawdomówności. Dla niego najdziwniejszym badaniem było
to u psychiatry, tj.: skrobanie przez psychiatrę piórem po papierze przez kilka minut.
Potem lekarz powiedział dziękuję i badanie dobiegło końca. Ocena potencjalnego
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pracownika wystawiana była w formie oceny opisowej, a nie krótkiego stwierdzenia:
„nadaje się” lub „nie nadaje się”.
Na pytanie, czy obecnie przyjmowane są do służby w Policji odpowiednie
osoby, Zastępca Komendanta [RS] wyraził się sceptycznie: duże potrzeby, duże sito.
Twierdzi, iż w obecnym czasie przychodzą tu pracować osoby, które często się do tej
pracy nie nadają. Opowiadał też o tym, jakie były jego pierwsze kontakty z Policją,
m.in.: w związku z kradzieżą magla z samochodu rodziców, ponadto przy okazji
zamieszkiwania w dzieciństwie w bliskim sąsiedztwie (dokładnie naprzeciwko)
budynku Policji, a także z racji faktu, że policjanci go znali, bo jako młody chłopiec
„łobuzował”, choć nigdy tak naprawdę nie wchodził w kolizję z prawem.
W pierwszym udzielonym nam wywiadzie, na pytanie, czy nadkomisarz [RS]
żałuje wstąpienia do Policji, usłyszałyśmy odpowiedź:
[RS]: Ani jeden dzień w pracy mi się nie nudził... Może ona nie jest dobrze
płatna, ale nie żałuję...
Po tym stwierdzeniu nastąpiła opowieść o początkach, które nie były łatwe, m.in.
dlatego, że dojazd do Komendy, w której najpierw pracował, zajmował mu dużo czasu,
no i wiązał się z nie lada trudnościami, ponieważ brak było środków lokomocji typu
pociąg, a ostatni autobus odchodził tuż przed zakończeniem służby. Inną istotną
przeszkodą, jaką spotkał Zastępca Komendanta [RS] na swojej drodze była również
„Pani z kadr”. Niemniej jednak brał on sprawy w swoje ręce, kierując np. regularne
pytania do kadr: „Czy są jakieś szkolenia?”, po czym uzyskiwał wciąż tę samą
odpowiedź: „Nie ma”. W takich wypadkach [RS] jechał wprost do głównych kadr
do Warszawy i tam znowu pytał o szkolenia. Oczywiście odpowiadano mu wtedy,
że są. Zapisywał się wówczas na te, które go interesowały i wracał do jednostki, a „Pani
z kadr” zaraz potem, dziwnym trafem dzwoniła do niego i mówiła: „Panie Radosławie,
załatwiłam Panu szkolenie...”, a rozmowa taka odbywała się przy ówczesnym
przełożonym.
Nadkomisarz [RS] spotykał na swojej drodze także wielu ludzi, którzy mu
bardzo pomogli, choćby np. starego policjanta, który go szkolił i uczył prostej, życiowej
prawdy, że „zgnoić” człowieka to nie sztuka, ale sztuką jest mu pomóc. W szkołach
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policyjnych zaś, [RS] poznawał osoby z wielkim doświadczeniem, które chętnie się nim
dzieliły. Mile wspomina też studia, dające mu, jak twierdzi wiele, np. zainteresowanie,
czyli hobby, jakim jest dla niego medycyna sądowa.
[Pyt.]: Czy były chwile zwątpienia? Czy wybrałem zły zawód?
[RS]: Nigdy. Każdy dzień jest inny, nie tak, jak w fabryce przy taśmie.
Są chwile zwątpienia, ale wynikające z mojego obecnego stanowiska,
kiedy mam wątpliwości, co do niektórych zarządzeń i rozkazów, statystyka
różna od statystyki Prokuratury....
Zapytałyśmy też o kwestię awansu:
[Pyt].: Jak jest z możliwością awansu? Czy wpływa na to ciężka praca,
czy wpływają układy?
[RS]: Co mi przyjdzie z układów, jak nie mam wyników. Tutaj potrzebni są
ludzie pracowici, odpowiedzialni... Tutaj się wielkich sukcesów nie osiągnie,
ale ważna jest dobra praca. Ja lub Komendant, albo Naczelnik,
czytamy notatki i wiemy, kto i jak pracuje... Gdy człowiek rzeczywiście się
nadaje, by zmienić Sekcję, to wtedy ma taką szansę. My to zauważamy.
Pytanie jest tylko: kto chce przejść, np. do „dochodzeniówki”? Raczej mało
kto....
W 2008 roku zadałyśmy [RS] również takie pytanie:
[Pyt].: Czym dla Pana jest praca w Policji? Czy ponownie wybrałby Pan
ten zawód?
[RS]: Nie, „dwa razy się nie wchodzi do tej samej rzeki”. Lubię tę pracę...
Być może raz jeszcze bym się skusił, gdyby były to takie same warunki w moim
życiu, jak wtedy, gdy wstępowałem do Policji, choć nie jest już to ta sama
Policja... Brak w niej zaangażowania, odpowiedzialności. Skusiłbym się
pewnie ponownie, bo miałem dobre doświadczenia, ale pewnie nie walczyłbym
o tę samą funkcję.
Natomiast po ośmiu miesiącach usłyszałyśmy:
[RS]: Moje podejście do pracy się zmieniło od tamtej naszej ostatniej rozmowy.
[Pyt.]: No właśnie, miałam Pana Komendanta spytać, czy nie nastąpiły jakieś
istotne zmiany i czy nadal nie żałuje Pan wstąpienia do Policji?
[RS]: Bardzo żałuję! Więcej drugi raz bym takiego błędu proszę Pani nie
popełnił.
[Pyt.]: Tak? A skąd taka nagła zmiana Pańskiego punktu widzenia?
[RS]: Nie cierpię tej firmy.
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[Pyt.]: No, ale czemu nagle taka zmiana stanowiska? Ostatnio słyszałam
właśnie, że nie jest w tej pracy nigdy nudno, że drugi raz też wybrałby Pan
tę samą...
[RS]: Okazało się, że mam do czynienia z „debilami”.
I tutaj następuje dalsza wypowiedź nadkomisarza Selgowskiego, przytaczana już
wcześniej w rozdziale „Koleżanka i kolega w pracy”.
Kolejna osoba – nadkomisarz Robert Księżyc [RK], Naczelnik Sekcji
Dochodzeniowo-Śledczej [KPP] w Grzęzidołach, na pytanie od ilu lat pracuje w Policji,
powiedział:
[RK]: W tym roku [2008] minęło 17 lat; w tej jednostce od 2002 roku. Średnia
wieku moich pracowników jest około 13 lat służby.
I dalej:
[Pyt.]: Jak przebiegała Pana ścieżka zawodowa?
[RK]: Na początku w Miłkowie jak zwykły policjant, potem Dzielnicowy
w Miłkowie, potem „dochodzeniowiec” w Miłkowie, potem Komendant
w Jałopkach, Komendant w Miłkowie, Zastępca Naczelnika tutaj w Sekcji
Kryminalnej, od 2005 roku jestem Naczelnikiem Sekcji DochodzeniowoŚledczej.
[Pyt.]: Jak duża jest ta Sekcja?
[RK]: 19 osób z Policji i osoby cywilne, czyli około 30 osób.
Potem Naczelnik opowiedział o podziale osób w poszczególnych częściach Sekcji.
[Pyt.]: Co spowodowało, że zaczął Pan pracować w tej Sekcji?
[RK]: Po prostu lubiłem papiery... Ponieważ nie jestem dużym i silnym
facetem, wolałem zejść z ulicy, by się nie narazić. Lubię pisać.
To spowodowało, że zostałem „dochodzeniowcem”. Potem przeszedłem
specyficzne szkolenie, a potem studia w Szczytnie, dotyczące kierunku
Dochodzeniowo-Śledczego.
Na pytanie, czy ta praca przynosi satysfakcję, Naczelnik odpowiedział, iż same sprawy
są ciekawe, a on sam odczuwa satysfakcję z rozwiązania tych naprawdę trudnych.
Cała procedura jest dość interesująca, a ponadto każda sprawa to odmienny przypadek,
do którego należy zupełnie inaczej podchodzić. Poza tym zespół jest tu bardzo zgrany.
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Zapytałyśmy następnie, czy potrzebne jest w tej Sekcji doświadczenie, na co
nadkomisarz Robert Księżyc [RK] odpowiedział, że tak. Jednocześnie wspomniał,
że kiedyś była to komórka, swego rodzaju elitarna, ale niestety aktualnie to się już
zmieniło. Mówił dalej, że o ewentualnym przyjęciu danej osoby do pracy w Sekcji
Dochodzeniowo-Śledczej,

decyduje

cały

zespół.

Przyjmowanie

potencjalnego

kandydata na współpracownika jest sprawą wbrew pozorom bardzo istotną, ponieważ
tutejsza specyfika pracy, oprócz doświadczenia, wymaga także pełnego „zgrania”
w grupie. Opowiedział nam następnie, na czym polega ta specyficzność. Mówił o tym,
iż pracują u niego ludzie odpowiedzialni, których nie musi dopilnowywać, bo sami
doskonale wiedzą, jak mają pracować i w jakim tempie. Choć w obecnej chwili nie jest
to już Sekcja elitarna, to jednak nadal jest w niej dużo pracy i już nie ma tu takich
różnic w wynagrodzeniu, jak w innych Sekcjach. Przez tego rodzaju czynniki niewielu
policjantów garnie się do służby w Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej i mało jest
młodych, którzy chcieliby nauczyć się tej pracy.
Z kolei nadkomisarz Michał Sylwecki [MS], Naczelnik Sekcji Ruchu
Drogowego [KPP] w Grzęzidołach, na pytanie o długość pracy w Policji, odpowiedział:
[Pyt.]: Jak długo pracuje Pan w Policji?
[MS]: 14 lat. W tej jednostce konkretnie półtorej roku.
[Pyt.]: A wcześniej?
Tutaj Naczelnik [MS] zaczął opowiadać o własnej ścieżce kariery zawodowej.
Pracował głównie w służbie Prewencji. Mówi o tym, że jeśli ktoś chce się rozwijać
w Policji, to powinien pracować w różnych sekcjach, gdyż możliwość awansu w jednej,
określonej komórce jest mało prawdopodobna. On miał aspiracje na wyższe stanowiska
i chciał się rozwijać. Jego droga do funkcji Naczelnika była dłuższa, niż jest to obecnie.
Pracował kolejno, jako posterunkowy, starszy posterunkowy, potem skończył szkołę
podoficerską, otrzymując stopień sierżanta. Następną ukończoną przez nadkomisarza
Michała Sylweckiego [MS] szkołą, była szkoła dzielnicowych. Otrzymał wówczas
nie tylko awans w stopniu, ale także, tzw. awans w grupie, który umożliwił mu
wykonywanie odpowiednich czynności. Dalszym etapem edukacji [MS] było
ukończenie szkoły aspiranckiej, ze stopniem młodszego aspiranta. Tak zakończyła się
chwilowo jego ścieżka kariery w Sekcji Dzielnicowych, jako, że na stanowisku
Dzielnicowego więcej nie udaje się osiągnąć. Nadkomisarz Sylwecki [MS] chciał
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jednak dalej się rozwijać i złożył podanie o przyjęcie do Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie.

Komendant

wydał

mu

odpowiednie

zezwolenie,

wiążące

się

z zapewnieniem etatu oficerskiego, a trzeba wspomnieć, że tego typu skierowanie
do szkoły oficerskiej jest dla policjanta prawdziwym wyróżnieniem. Podjęte decyzje
pociągnęły

za

sobą

konieczność

zmiany

dotychczasowego

stanowiska.

Nadkomisarz [MS] został Dyżurnym Stołecznej Komendy Powiatowej, a wkrótce
potem Specjalistą Sekcji Prewencji, na którym to stanowisku pracował przez kilka
kolejnych lat. Po nabraniu doświadczenia, [MS] ponownie postanowił coś w swojej
policyjnej karierze zmienić. Przeniósł się ze stanowiska Dyżurnego z Sochaczewa,
na równorzędne stanowisko do Warszawy – Wawer, by móc później łatwiej przenieść
się do jeszcze innej jednostki, zyskując przy tym dalszy awans. Wkrótce ściągnięto go
do [KPP] w Grzęzidołach, na stanowisko Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego,
jednakże ostateczne objęcie tej funkcji poprzedziła jego półroczna praca w charakterze
Zastępcy Naczelnika Sekcji Prewencji, co pomogło [MS] lepiej poznać swoją nową
jednostkę. Potem powierzono mu już obowiązki Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego,
na tzw. okres próbny (trwa z reguły do roku czasu).
[Pyt.]: Czym się różni przebywanie na okresie próbnym od już właściwego
stanowiska?
[MS]: W zasadzie wiąże się tylko i wyłącznie z finansami, bo odpowiedzialność
jest taka sama. Jest to też nieco skomplikowane, bo pełni się obowiązki
z poprzedniego stanowiska, mając też obowiązki osoby z nowego stanowiska.
Jest to tak już przyjęta forma awansu.
[Pyt.]: Z którego stanowiska, jak do tej pory jest Pan zadowolony?
[MS]: No w tej chwili z tego.
[Pyt.]: Czy można zaryzykować stwierdzenie, że Pana ścieżka zawodowa była
zaplanowana?
[MS]: No nie do końca, gdyż przenosząc się z danej jednostki nie miałem
żadnej pewności awansu. Przechodząc tutaj, nie byłem do końca przekonany
do wykonywania funkcji Naczelnika Ruchu Drogowego, a stanowisko
Naczelnika Prewencji było zajęte.
[Pyt.]: Czy według Pana taka ścieżka zawodowa, gdzie przechodzi się
poszczególne stanowiska pracy w tej strukturze, jest pomocna w karierze?
[MS]: Praca w Policji jest o tyle złożona, że w zasadzie nie ma takiej
możliwości, by doświadczenie zdobywane na poprzednich stanowiskach nie
procentowało na następnych.
Naczelnik [MS] mówił później o elementach wspólnych charakteryzujących pracę
w Policji, takich jak np. zarządzanie ludźmi oraz o tych różniących, jak choćby zakres
praw, w ramach których pracuje się w danej komórce. Elementy służby mogą być takie
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same, jednak specyfika funkcjonowania danej sekcji może być zdecydowanie różna.
Ważna jest ogólna wiedza, ale i poznanie w sposób szczegółowy – zakresu, czy
przepisów. Naczelnicy nie tylko zajmują się swoją sekcją; w trakcie dyżurów nocnych,
czy weekendowych Naczelnik zarządza całą jednostką i musi biegle znać zakres działań
innych sekcji, którymi na co dzień nie zarządza.
Na pytanie skierowane do Naczelnika [MS] i jego Asystenta, dotyczące ich życiowych
wyborów w kwestii rodzaju wykonywanego przez siebie zawodu, [MS] wypowiedział
się następująco:
[Pyt.]: Czy ponownie wybraliby Panowie ten zawód?
[MS]: W zależności od czynników zewnętrznych. To z reguły były wybory
życiowe. Wtedy, gdy wstępowałem, praca dawała stabilizację, zwalniała
ze służby wojskowej... Teraz osoby młode biorą pod uwagę pewnie stabilizację,
w słabych rejonach – czynnik finansowy i przepisy emerytalne. W tej chwili,
mając 20 lat nie wiem, czy podjąłbym tę ścieżkę.
Asystent Naczelnika [MS] – sierżant sztabowy Rafał Waleczny [RW], zapytany
o karierę, odpowiedział:
[Pyt.]: Czy Pan pracował w służbie patrolowej?
[RW]: Nie miałem takiej burzliwej kariery, jak Naczelnik. Od początku służby
pracowałem w tej Sekcji…, od 16 lat.
A na pytanie, czy ponownie wybrałby ten zawód, [RW] stwierdził krótko: Ja to pewnie
tutaj umrę.
Oto, co nam opowiedział o przebiegu swojej służby, nasz inny rozmówca –
aspirant sztabowy Wiktor Jarzębski [WJ], Kierownik Rewiru Dzielnicowych [KPP]
w Grzęzidołach:
[Pyt.]: Jak długo służy Pan w Policji?
[WJ]: Minęło 18 lat. Przyszedłem do Policji w zamian za odbycie służby
wojskowej i po trzech latach przyjąłem się na stałe.
[Pyt.]: Co spowodowało, że został Pan w Policji?
[WJ]: Fakt, że jest to stała praca, możliwość pójścia na emeryturę po 15 latach
i to, że cały czas coś się dzieje. Chciałem być policjantem, bo mi się to
podobało. Na początku pracowałem w Ruchu Drogowym, potem w patrolu,
potem przez 12 lat, jako Dzielnicowy i od maja zeszłego roku zostałem
Kierownikiem tej Sekcji.
[Pyt.]: Co spowodowało, że został Pan dłużej, niż 15 lat w służbie?
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[WJ]: To, że poprawiła się jakość wykonywanej pracy. Są komputery, lepsze
środki łączności, lepsza praca, można się dokształcać, no i człowiek jeszcze jest
za młody, by iść na emeryturę.
Kolejny policjant – aspirant Stanisław Skok [SS], Dyżurny z Dyżurki w tej
samej Komendzie, tj. [KPP] w Grzęzidołach, również jest osobą doświadczoną:
[Pyt.]: Jak długo pracuje Pan na tym stanowisku i w ogóle w Policji?
[SS]: W Policji – czternasty rok, tutaj na tym stanowisku – szósty rok.
Oto, jak wyglądała ścieżka zawodowa tego mężczyzny… W policyjnej
karierze aspiranta Skoka był najpierw patrol – 5 lat, później stanowisko Dyżurnego
na Dyżurce – 1,5 roku, następnie Zespół Informatyki w Wydziale Kryminalnym
i kolejny raz, ponownie Dyżurka. Według Dyżurnego [SS], praca, którą obecnie
wykonuje może nie jest najciekawsza, ale z pewnością zawsze się tutaj coś dzieje.
Najgorsze są w jego ocenie wypadki i zabójstwa. Zdarza się też niejednokrotnie, że i on
sam prowadzi przesłuchania. [SS] twierdzi, że czasem trudno jest uspokoić daną osobę,
która w takim przesłuchaniu uczestniczy, ponieważ często dużą rolę grają wówczas
emocje. Policjanci przechodzą specjalne szkolenia instruujące ich, jak należy sobie
radzić w trudnych sytuacjach, np. jak uspokajać osoby przesłuchiwane, jednak
w rzeczywistym świecie, zazwyczaj życie skutecznie te wyuczone teorie weryfikuje.
Interesowała nas kwestia, czy nasz rozmówca ma zamiar odejść ze służby po 15 latach
pracy, czy może postara się służyć w Policji dłużej. Aspirant Skok powiedział nam
w zaufaniu, że zamierza popracować jeszcze co najmniej pięć lat, a potem przejdzie
zapewne na emeryturę, jednakże planuje wrócić do Policji w charakterze pracownika
cywilnego. Poza tym, przyznał się, że najchętniej widziałby się w Zespole Informatyki.
Detektyw z Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego [KPP] w Grzęzidołach –
sierżant Marek Trop [MT], ma wyższe wykształcenie i ukończone trzy kierunki
studiów: teologię, integrację europejską i politologię. Przed podjęciem pracy w Policji
pracował w dziennikarstwie, m.in. pisząc szereg artykułów do prasy. Jego wybór
obecnie wykonywanego zawodu był całkiem przypadkowy. Po kilkuletnim pobycie
za granicą wrócił do kraju i nie mając wyraźnie określonego planu, co do konkretów
zatrudnienia, złożył swoje dokumenty w biurze pośrednictwa pracy. Następnego dnia
odezwała się do niego Komenda Stołeczna i tak oto znalazł się w Policji. Zaczynał,
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jak każdy policjant, od przeszkolenia – dziewięć miesięcy, potem pracował sześć
miesięcy w służbie patrolowej, następnie przeniesiono go do Sekcji Kryminalnej,
gdzie obecnie jest.
Detektyw Trop [MT] opowiedział nam także, jak zazwyczaj wygląda rzeczywisty
schemat zmiany poszczególnych sekcji w danej jednostce Policji. Nie jest to do końca
tak, że koniecznie i obligatoryjnie musi być zachowana kolejność – od przysłowiowego
„krawężnika”, do... jakiegoś wyższego stanowiska. Po prostu człowiek, wykonując
swoją codzienną pracę w określonej komórce, obserwuje nieustannie model
funkcjonowania poszczególnych sekcji oraz to wszystko, co na bieżąco się w nich
dzieje,

a

następnie,

na

podstawie

zgromadzonych

w

ten

sposób
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i w odpowiednim dla siebie czasie, pisze do swojego Naczelnika podanie z prośbą
o konkretne, interesujące go przeniesienie. Faktem jest jednak według [MT], że dużo
trudniej uzyskać takie przejście do innej sekcji, gdy wcześniej przez wiele lat pracowało
się wciąż w jednej sekcji.
Kolejny nasz rozmówca, mało wylewny sierżant Jan Właz [JW], Technik
Kryminalistyki [KPP] w Grzęzidołach, pracuje w swojej Sekcji od dwóch lat.
Jak mówi, do przeniesienia się tu, skłonił go interesujący charakter wykonywanej
na tym odcinku pracy.
Z kolei podkomisarz Jerzy Król [JK], Komendant [KP-1] w Miłkowie,
na zadane przez nas pytanie, czy dobrze zrobił wstępując do Policji, odpowiedział
bez chwili wahania: Pewnie, że tak! Podczas dalszej rozmowy dowiedziałyśmy się
od niego, że zatrudnienie w służbach mundurowych, stanowi w odniesieniu
do członków jego rodziny, swego rodzaju rodzinną tradycję, a wielu spośród nich
to wojskowi i policjanci. Poza tym wyznał nam, iż w czasie, kiedy on sam wstępował
do Policji, organizacja ta zapewniała w jego ocenie znacznie dogodniejsze warunki
pracy, a główną zachętą przyciągającą ludzi były niewątpliwie zarobki.
Na pytanie, co sądzi o możliwości przejścia na emeryturę po 15 latach służby,
Komendant [JK] odpowiedział nam, że jest to optymalny czas, ale wyglądało na to,
iż sam ma zamiar jeszcze długo pozostać w służbie.
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Na temat dotyczący awansu, sierżant Maciej Walka [MW] oraz posterunkowa
Aneta Gnat [AG] z patrolu policyjnego z [KP-1] w Miłkowie, wypowiedzieli się tak:
[Pyt.]: Czy macie Państwo szansę na awans?
[AG]: Szansa jest, ale w zasadzie po zmianie sekcji i musi się okazać wynikami
w pracy. Poza tym to określa struktura.
Jak to się stało, że trafili do Policji? [MW] chciał od zawsze zostać policjantem,
ale udało mu się to dopiero po zakończeniu studiów (Zarządzanie i Organizacja)
i dodatkowych ośmiu latach, tzw. pracy cywilnej. [AG] natomiast, studiująca niegdyś
zootechnikę, a następnie pracująca przez kilka lat w różnorodnych branżach cywilnych,
podjęła ostatecznie decyzję o wstąpieniu w policyjne szeregi, ponieważ, jak to określiła,
nudziło ją już te standardowe 8 godzin pracy za biurkiem.
Trochę inne powody motywujące do zatrudnienia w Policji prezentuje sierżant
Karolina

Wicher

[KW]

z

Sekcji

Kryminalnej

[KP-1]

w

Miłkowie.

Zapytana początkowo, jak długo jest w służbie, odpowiada: W Sekcji? […] dwa
miesiące. Na kolejne nasze pytanie o to, jakie są jej pierwsze wrażenia, pani sierżant
stwierdza, że pozytywne, i że zawsze coś się w tej pracy dzieje. Czasem [KW] musi
posiedzieć „w papierach”, ale wykonuje też swoje określone zadania w terenie,
co z reguły wiąże się z jej uczestnictwem w ciekawych zdarzeniach. Na akcje wyjeżdża
zazwyczaj wtedy, gdy w danej sytuacji potrzebna jest kobieta – policjant. Na co dzień
zaś, pracuje w biurze Komisariatu [KP-1] w Miłkowie i zajmuje się wieloma typami
spraw, z uwagi na fakt, że nie ma tutaj skonkretyzowanej specjalizacji.
[Pyt.]: Czemu Pani wstąpiła do Policji? Czy skończyła Pani jakąś szkołę, która
mogła Panią ukierunkować?
[KW]: Nie... Ja skończyłam studia o kierunku Edukacja Obronna i chciałam
wstąpić do wojska, ale wyszło tak, że jestem w Policji.

W dalszej części wywiadu dowiedziałyśmy się, że pani sierżant [KW] zawsze marzyła,
by być w jednostce militarnej, choć nikt z jej rodziny nie służy, ani w wojsku,
ani w Policji. [KW] nie żałuje swojego wyboru. Jest bardzo zadowolona, że Komendant
jednostki, w której pełni służbę, umożliwił jej dość szybki awans z patrolu do Sekcji
Kryminalnej. Ma całkowitą świadomość, że była to w olbrzymim stopniu skrócona,
a przez to niezwykła, jak na policyjne realia, droga kariery.

145

Młodszy inspektor Szymon Sowa [SSa], Komendant [KRP-x] w Warszawie,
tak oto przedstawia nam obraz kształtowania się ścieżki kariery w polskiej Policji:
[SSa]: [N]o, ale trzy lata z założenia przyjmujemy, że realizuje czynności
podstawowe w ogniwach patrolowo-interwencyjnych i to jest no niejako ta
„kuźnia”, gdzie, albo się coś „wykluje” z tego, albo nie. Indywidualnej ścieżki
kariery od początku przyjścia policjanta do służby mu się tu nie układa,
bo przede wszystkim nie ma takich możliwości tutaj technicznych,
czy osobowych, bo co prawda jest ocena policjanta, którą ja poleciłem
sporządzać w okresie kwartalnym, gdzie on dokonuje samooceny i następnie
ocenia go przełożony, bo raz w roku sporządza się opinie; w służbie
przygotowawczej jedna opinia negatywna dyskwalifikuje taką osobę ze służby...
[Pyt.]: Całkowicie, tak?
[SSa]: Tak... tak... tak... Natomiast w służbie już później stałej, w dwóch
kolejnych opiniach, w przedziale, co najmniej półrocznym, nie? No, ale to jest
tylko... Wzór tej oceny określa zarządzenie, rozporządzenie Komendanta –
Ministra Spraw Wewnętrznych i... no to jest pewna sztampa, nie? Zaznacza się
określone kratki, dotyczące nie wiem... kreatywności, dyspozycyjności itd., nie?
Czy kogoś wpisać, czy on jest na..., bo tam jest tak: „zgodnie z wymaganiami”,
„powyżej wymagań”, „poniżej wymagań”, nie?
I dalej:
[SSa]: [N]atomiast, co do swojego rozwoju, no to uważają, że żeby
ukształtować swoją ścieżkę kariery, albo uzyskać awans, to trzeba:
zaprzyjaźnić się z przełożonym, no tak, no generalnie znajomość z przełożonym
gwarantuje awans, no i nepotyzm, nie?, gwarantuje awans. Nie własna praca,
nie własne zasługi, no takie... No jest to do przemyślenia. Jeżeli mówią,
że najwięcej motywujące są dla nich nagrody, no to ja, moim zdaniem,
na miejscu Komendanta Stołecznego, bym zlikwidował fundusz nagrodowy,
bo to powoduje, że policjant pracuje niejako od nagrody, do nagrody, nie?
Czyli „ganianie” za jakimiś wynikami, które nie do końca są osiągalne
dla wszystkich, no bo jeżeli weźmie Pani, nie wiem, [AA], który pracuje
w „dochodzeniówce” i robi wypadki, to jaką on ma szansę zatrzymać sprawcę
na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa? Ten, który jeździ w patrolu
i nie robi przez miesiąc nic, a raz w miesiącu zatrzyma kogoś, ma dostać
nagrodę? Za co? Za to, że w służbie za pieniądze, za pensję, nie miał innego
wyjścia, tylko zatrzymał, bo „najechał” na przestępcę?
[Pyt.]: Bo to jest zakres jego obowiązków... (?)
[SSa]: Tak…
Kontynuując wywiad, dowiedziałyśmy się od młodszego inspektora [SSa], Komendanta
[KRP-x] w Warszawie, jaka była historia jego drogi do obecnego stanowiska:
[Pyt.]: Ja pozwoliłam sobie zerknąć w Internecie i poczytałam trochę na temat
przebiegu Pana kariery zawodowej. Nie wiem, czy te dane są prawdziwe,
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ale są takie, że od 90-tego roku Pan pracuje w ogóle w Policji, no to już będzie
prawie 20 lat [wywiad z 2009 roku]. Czy to było marzeniem Pana, żeby zostać
policjantem, czy to z przypadku? Jak to się stało, że Pan związał swoje losy
z karierą policjanta?
[SSa]: Nie, nigdy nie było moim marzeniem zostanie policjantem. Sprawił
przypadek. Ja po służbie wojskowej miałem dość munduru; 2 lata pełne
służyłem. Nie wiązałem swojej przyszłości z tym. No jakoś tam szukałem
swojego miejsca w życiu. Pracowałem w takiej firmie i robiłem takie projekty
różne, no i tam pracowaliśmy... kilku młodych ludzi tam pracowało i nagle
jeden z kolegów poszedł do Policji... On jeszcze do Milicji poszedł, nie?
W sierpniu on poszedł, jeszcze do Milicji... W Ustawie jest, co prawda
z kwietnia 90-tego roku, natomiast sama Policja weszła, bo tam był
dwumiesięczny okres dostosowawczy – w październiku, wraz z tym pierwszym
naborem Policji... Przyszedł i mówi tak: „Wiesz jak fajnie?”.
[Pyt.]: Zachęcił?
[SSa]: Tak, zachęcił mnie. Ja mówię, a... przyjdę, zobaczę co jest. No i tak
jakoś się stało, że... zostałem później Dzielnicowym...
[Pyt.]: Spodobało się? Od pierwszego momentu się spodobało?
[SSa]: Nie, nie od pierwszego momentu mi się spodobało. To były zupełnie inne
czasy, inni ludzie, inne kryteria. Natomiast już, jak pamiętam przeczytałem
w Internecie, w 95 roku zostałem Zastępcą Komendanta Komisariatu w J.
[Pyt.]: No właśnie ja czytałam i tak naprawdę na te wszystkie lata pracy, to tak
jest tylko pięć lat pracy, jako Dzielnicowego, a reszta to zdecydowany lider,
bo: Zastępca Komendanta, Zastępca Naczelnika, Zastępca Komendanta znowu
– w innej jednostce.
[SSa]: A już później cały czas...
[Pyt.]: Tak, cały czas, a potem już Komendant, czyli od razu tak naprawdę
pokazały się umiejętności przywódcze… (?)
[SSa]: Trochę inaczej. W wojsku byłem na takim obiekcie specjalnym, gdzie
będąc przez półtora roku, no ponad rok, zarządzałem, znaczy no byłem
najpierw dowódcą drużyny, natomiast później zarządzałem i kierowałem
obiektem, no gdzie odbywały się obrady „okrągłego stołu” w Magdalence.
Kierowałem dwunastoosobową załogą. I może stąd.
[Pyt.]: Stąd, też te odpowiedzialne zadania, które były powierzane, wykreowały
takie predyspozycje?
[SSa]: Tak, tak, tak... predysponowały mnie do tego, żeby kierować jakimś tam
zespołem, co mi po prostu nie przeszkadza, lubię to.
[Pyt.]: To w takim razie trafność wyboru i podjętych decyzji Pana
przełożonego wtedy, bo „wyłuszczył” prawdopodobnie taką osobę?
[SSa]: No on mnie tak chyba nie określał [śmiech].
[Pyt.]: Mówi Pan o [KRP-u], tak?
[SSa]: Mówię o [KRP-r]. Przez rok byłem tam Komendantem i bardzo mi się
podobało, i nie chciałem tu przychodzić, no ale niestety.
[Pyt.]: Jest Pan niezadowolony, że tutaj?
[SSa]: Wolałbym tam.
Nasz przewodnik, aspirant sztabowy Adam Adamski [AA] z Wydziału
Dochodzeniowo-Śledczego [KRP-x] w Warszawie, ma także wieloletnią służbę za sobą.
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[Pyt.]: Kiedy powstał pomysł wstąpienia do Policji i dlaczego akurat
to zajęcie?
[AA]: To było tak dawno, że nie pamiętam... [uśmiech]. Pomysł powstał tak,
że postanowiłem zgłosić się na ochotnika do wojska, a że akurat w tym czasie
nie było naboru do wojska, to się przyjąłem do Zmotoryzowanych Oddziałów
Milicji Obywatelskiej, tzw. ZOMO.
[Pyt.]: A co było, powodem?
[AA]: Musiałem odbyć zaszczytną służbę... zasadniczą służbę wojskową...
Zamiast w wojsku, odbyłem ją w Zmotoryzowanych Oddziałach Milicji
Obywatelskiej.
[Pyt.]: I to tylko taki był powód? Nie na przykład jakieś profity, związane
z pracą w Policji?
[AA]: Profity w tym czasie? Żołd w ZOMO był dziesięć razy wyższy, ale to nie
było powodem wstąpienia.
[Pyt.]: A co było powodem? O osobistych rzeczach też możesz mówić, jak
chcesz, bo to i tak będzie wszystko utajnione... Nie będzie w ogóle żadnych
nazwisk...
[AA]: Ale ja to rozumiem... Ale nie było jakichś osobistych... No po prostu tak,
jak każdy młody człowiek musiałem odbyć zasadniczą służbę wojskową.
[Pyt.]: Jaka była reakcja rodziny i znajomych na chęć wstąpienia do Policji?
[AA]: Znajomi pukali się w czoło i stwierdzili, że zgłupiałem, a reakcja rodziny
była obojętna.
[Pyt.]: Nie zależało im na tym, co będziesz robił?
[AA]: Znaczy, nie mieli zdania na ten temat.
[Pyt.]: Jaka była ścieżka Twojej kariery zawodowej?
[AA]: Jak odbyłem służbę w ZOMO, wtedy trzeba było gdzieś iść do pracy.
Odbywając służbę wojskową w ZOMO, mieliśmy normalne służby, jako
policjanci też, no i spodobała mi się praca w Policji... I po odbyciu tej
zasadniczej służby wojskowej postanowiłem zgłosić się do pracy w Policji.
[Pyt.]: To takie było proste, dostanie się do Policji?
W tym miejscu Adam dość szczegółowo opowiedział nam o tym, jak zdawał egzaminy
wstępne do Policji – zostało to opisane w poprzednim rozdziale naszej pracy.
Kontynuując wątek kariery, usłyszałyśmy w dalszej części rozmowy:
[Pyt.]: [A] jak na kolejnych szczebelkach kariery? Było lepiej, czy też
przeżywałeś rozczarowania?
[AA]: Do pewnego momentu, czyli tak, nie wiem..., dziewięćdziesiąty drugi...,
...trzeci, ...czwarty rok...
[Pyt.]: Bo ile lat już pracujesz?
[AA]: Pracuję dwadzieścia dwa lata... Dwudziesty trzeci rok teraz będzie…
[wywiad z 2010 roku]. Dziewięćdziesiąt trzy, ...cztery, to było tragicznie...
Widziałem jednostkę, jako taką „bandę pijaków” i bardzo zdemoralizowanych
osób.
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I dalej:
[AA]: Moja ścieżka kariery zawodowej... Po wstąpieniu do Policji,
na rozmowie z Panią Kadrową, takiej kwalifikującej, gdzie i do którego
wydziału mnie przydzielić, Pani Kadrowa stwierdziła, że idealnie nadaję się
do Sekcji PG, tzw. Sekcji do Zwalczania Przestępczości Gospodarczej.
W Sekcji tej pracowało mi się bardzo dobrze i po pół roku pracy w tej Sekcji
zostałem skierowany na przeszkolenie podoficerskie. Bardzo szybko zostałem
skierowany na to przeszkolenie, bo niektórzy czekali na takie przeszkolenie:
osiem, dziesięć lat. Byli też policjanci, którzy na pierwsze przeszkolenie byli
kierowani po szesnastu latach..., tak się spotkałem właśnie na tym szkoleniu
podoficerskim. W trakcie szkolenia, ale już pod koniec tej szkoły podoficerskiej,
którą zaliczyłem na pięć... wszystkie przedmioty..., mam wyróżnienie: „Złotą
odznakę sprawnościową”, „Złotą odznakę policjanta”... znaczy milicjanta
wtedy... i już pod koniec szkoły podoficerskiej, w ostatnich dniach jej trwania,
został zmieniony ustrój w państwie i Milicja została przekształcona w Policję.
Zmieniła się tylko nazwa... Wszystko dalej szło tym samym torem, ci sami
ludzie pracowali, to samo robili, tylko po prostu została zmieniona nazwa,
bardziej przyjazna dla społeczeństwa. Zresztą nawet wcześniej, jak milicjanci
się przedstawiali komuś, to nie mówili, że są milicjantami tylko, że są
policjantami. Bliższa była ta nazwa, mniej znienawidzona... Nazwa „Policja”
nie kojarzyła się z czymś złym, tylko z czymś dobrym, natomiast „Milicja”
kojarzyła się z czymś złym, z ustrojem komunistycznym, bo nazwa „Milicja”
wzięła się stąd, że to jest ruch społeczny, ludowy... Po powrocie do swojej
jednostki ze szkoły okazało się, że Wydziały PG zostały zlikwidowane wraz
z Milicją i zostałem przydzielony do Sekcji Kryminalnej. Jako pracownik Sekcji
Kryminalnej, w Sekcji tej pracowałem bardzo krótko, z uwagi na to, że Wydział
ten był bardzo zamknięty i powiedziałbym taki „kastowy” i było potrzebne
miejsce dla jednego z rodziny policjanta z tego Wydziału... I w tym momencie...
pracując w Wydziale Kryminalnym, Komendant zaproponował mi stanowisko
Kierownika Sekcji Gospodarczej Komendy Policji w Grzęzidołach. Ja bez
namysłu odpowiedziałem, że nie chcę być Kierownikiem tej Sekcji z uwagi
na to, że chciałem pracować jako policjant, a nie jako biurokrata.
Wtedy Komendant stwierdził, że jeżeli mu odmawiam, to nie będę pracował
w Sekcji Kryminalnej, tylko przeniesie mnie do innej sekcji. Ja stwierdziłem,
że jak ma mnie przenieść gdzieś indziej, to poprosiłem o skierowanie do Sekcji
Dzielnicowych. Tam też zostałem skierowany... Jako Dzielnicowy pracowałem
około roku.
Tutaj Adam opowiada o swojej pani Kierownik. Tę historię można przeczytać
w podrozdziale „Policjantka”. W dalszym ciągu swojej wypowiedzi, [AA] mówi:
[AA]: [P]racę w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym zacząłem, z tego
co pamiętam, od 93 roku, gdzie pracuje obecnie i nie awansowałem już więcej,
nie robiłem kariery... Praca w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym spełniła
moje oczekiwania, natomiast z tego, co zdążyłem zauważyć, to karierę
w Policji robią ludzie bardziej ci, którzy są mało przydatni na stanowiskach
roboczych, więc powierza im się funkcje kierownicze, z uwagi na to, że jest
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mało ludzi fachowców, którzy znają się na swojej pracy, mało
„dochodzeniowców”... I jeżeli jest „dochodzeniowiec”, który bardzo dobrze
wywiązuje się ze swojej pracy, po prostu nie robi kariery, tylko już pozostaje
na tym stanowisku i pracuje do końca dni, do końca służby, do czasu przejścia
na emeryturę. Z mojego doświadczenia wynika, że rzadko który policjant
dochodzeniowo-śledczy awansuje... i jeżeli awansuje, jest to w drodze właśnie
awansu po znajomości, albo po rodzinie, nigdy nie awansuje..., przynajmniej
z tego, co ja zauważyłem, z mojego doświadczenia..., nigdy nie awansował
dlatego, że dobrze pracował. Przełożeni podchodzili do tego tak, że jeżeli
dobrze pracuje jako „dochodzeniowiec”, no to nie chcą się pozbyć takiego
człowieka, który im „ciągnie” całą pracę...
Zapytałyśmy też naszego przewodnika Adama, czym jest dla niego praca
w Policji w tej chwili i czy ponownie wybrałby ten zawód. [AA] odpowiedział nam
w następujący sposób:
[AA]: Zawodu tego bym ponownie nie wybrał, wiedząc, jak to wszystko
wygląda. Lubię pracę w Policji... Dla mnie praca w Policji w tej chwili jest
tym, że mam takie poczucie, że robię coś ciekawego, coś dobrego dla ludzi,
nie koniecznie coś dobrego dla siebie.
[Pyt.]: Dlaczego byś nie wybrał?
[AA]: Nie wybrałbym, gdyż jest to bardzo ciężka praca, niewdzięczna,
nie lubiana przez społeczeństwo, policjant nie jest lubiany przez
przełożonych... Środowisko, które już samo wewnętrznie nie lubi siebie,
„podgryza”, „walka szczurów” o stanowiska, kłótnie o jakieś dodatki,
premie...
Wieloletnia służba w Policji może stanowić, jak widać z przytoczonych przez
nas cytatów wypowiedzi policjantów, zarówno źródło ich zadowolenia (częściej wśród
osób na wyższych stanowiskach), jak i frustracji. W przeciągu tak długiego czasu, jak
kilkanaście, czy w niektórych przypadkach nawet kilkadziesiąt lat, następuje niekiedy
wiele zmian, do których ciężko jest się przyzwyczaić. Dotyczy to zwłaszcza kwestii
zabierania przywilejów. Na szczęście, nie tylko dla nich samych, policjanci na co dzień
przede wszystkim służą społeczeństwu. Wielu z tych ludzi lubi to, co robi i znakomicie
się w tym sprawdza. Brak im niekiedy tylko słów uznania, bo któż z nas nie lubi być
chwalonym? Jakże wspaniały i niedrogi jest to sposób motywowania. Szkoda, że tak
rzadko wykorzystywany przez przełożonych…
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3.3. SŁUŻBA
Służenie innym bez uczucia pokory jest jedynie zaspokajaniem egoizmu:
zapatrzeniem się wyłącznie we własną osobę.
Mahatma Gandhi

3.3.1. Ilu ludzi – tyle zadań… Codzienność w pracy
3.3.1.1. Dzień, jak co dzień…?
Codzienną pracą twoją możesz
wszystko dobre na tym świecie zepsuć
i wszystko złe naprawić.
Maria Dąbrowska

Codzienna służba w Policji, to nie przysłowiowa „kaszka z mleczkiem”.
Na domiar złego większość jednostek boryka się z notorycznym, bądź czasowym
niedoborem wakatów. Brak ludzi do pracy bardzo dezorganizuje działania. Z tym
stanem rzeczy wiąże się również ocena policjantów. Na pytanie o to, Zastępca
Komendanta – nadkomisarz Radosław Selgowski [RS] twierdzi, że oczywiście powinni
być oni rzetelnie oceniani w kategoriach: do czego ten konkretny policjant się nadaje,
a do czego nie. Niestety rzadko się to zdarza, bo „rąk do pracy” jest mało i taki
oceniający nadkomisarz boi się stracić pracownika. Woli napisać o nim dobrą opinię,
a potem w codziennej służbie go przypilnować, niż stracić policjanta i mieć
w konsekwencji kolejny nieobsadzony wakat.
Z brakami kadrowymi boryka się prawie każdy komisariat, czy komenda.
Wiąże się to z wadliwym systemem naliczania potrzebnej ilości funkcjonariuszy
w danej jednostce (ilość funkcjonariuszy liczy się w stosunku do ilości mieszkańców,
a nie w odniesieniu do liczby pojawiających się na danym terenie zdarzeń).
Przekłada się to również na znaczne zaległości w pobieraniu urlopów przez
policjantów. Z kolei na innego rodzaju pytanie, dotyczące odpowiedniego
wynagrodzenia, [RS] odpowiedział nam wymijająco, twierdząc krótko, że w „paski”
nikomu nie zagląda.
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Wobec wymienionych wyżej problemów, zadania nałożone na poszczególne
jednostki Policji nie są i nie mogą być dobrze realizowane. Nadkomisarz Radosław
Selgowski [RS], Zastępca Komendanta [KPP] w Grzęzidołach, kontynuując swoją
wypowiedź uświadomił nam, że „owocuje” to m.in. fikcyjnymi wskaźnikami
statystycznymi, które w znaczny sposób odbiegają od rzeczywistości; sprawami, gdzie
niekiedy niektóre z nich nie są nigdy rozwiązywane, bądź nawet nigdy nie wszczynane,
ponieważ określone przez ustawodawcę odgórne terminy ich rozwiązania są całkowicie
nierealne do spełnienia. [RS] ubolewa nad tym, że niektóre zarządzenia mają się nijak
do stanu realnego, choćby np. sprawy umorzone – zazwyczaj nie rozwiązywane,
do których nigdy w zasadzie się nie wraca.
[RS]: [C]elów też my mamy kilka: ochrona życia i zdrowia ludzkiego proszę
Pani, walka z tą „dynamiką”, bo przecież praca Policji w kraju naszym jest
postrzegana przez pryzmat polityczny. „Ciśnie” nas „dyrekcja”, minister,
Komendant Główny – to tak wszystko w dół, bo to hierarchiczność jest – żeby
ta „dynamika”..., no bo jak to tak? Czym się będzie Minister Schetyna chwalił
[wypowiedź z 2009 roku], że przestępczość, że tego... To PIS potrafi, a on tego
nie umie? To wie Pani, ale to normalne, bo to od Mazowieckiego od początku,
chociaż nie... Mazowieckiego, to nie pamiętam, żeby się ktoś o statystykę pytał,
to mniejsza z tym. No i my tak walczymy: łapać złodziei, łapać tych, co trzeba
złapać, bo już mieli dawno siedzieć, a nie siedzą, nie dopuszczać do
przestępstw, walczyć z „dynamiką”, wyrabiać się w dochodzeniach... Czyli co?
Uprościć to można by było, więc Policja miałaby cel jeden: zamknąć
wszystkich w więzieniu, żeby nikt nie chodził, wtedy nie będzie przestępstw...
ale tak się nie da.
Na dodatek, coraz więcej doświadczonych policjantów odchodzi ze służby…
[Pyt.]: To takie niepokojące…?
[RS]: Niepokojące proszę Pani. Siedzieliśmy tutaj w tamtym tygodniu
i rozmawialiśmy, bo mamy świadomość tego, że paru chłopców odejdzie
z naszej jednostki, nie dziś, nie jutro, ale po nowym roku odejdzie. Jeden
kończy dom budować i już by poszedł, tylko się okazało, że kryzys przyszedł
ekonomiczny i zabrakło mu pieniążków, żeby skończyć tą budowę, żeby się
mógł wprowadzić, no więc to się mu na rok jeszcze lekko..., ale skończy
prawda, uskłada tyle pieniążków, które potrzebuje, skończy, tam zamknie
to wszystko na ostatni skobel i pójdzie stąd. No bo, co go tu trzyma, jak dom
ma 100 kilometrów dalej, czy 150? Żona, to wszystko, więc pojedzie sobie
i tam do służby wstąpi i tam proszę Pani dosłuży sobie do emerytury, a to jest
wartościowy człowiek. Drugi kupił mieszkanie w „Azji”. Musiał z tamtej strony
Wisły, więc też już te dojazdy go wykończą. Ile tu jeszcze podojeżdża. I już mam
perspektywę, i wiem, że tych dwóch na pewno będzie odchodziło. Jest trzeci,
który, jak nie dostanie mieszkania, to też stąd odejdzie, wróci do siebie
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do domu, a ja rozejrzałem się wśród 160 policjantów tej Komendy i ja nie mam
trzech osób, żeby na ich miejsce dać. Nie mam.
[Pyt.]: Nawet trzech?
[RS]: Jednego nie ma tak naprawdę, który by się nadawał do tej pracy, bo to
mówię o policjantach kręgu kryminalnego. Nie ma, żaden się nie garnie
i wśród tych, których tu obserwuję, no nie ma. Nie dostrzegłem takich talentów.
No „ręce opadają”. ”Dochodzeniówka”, Robert Księżyc też potrzebuje kogoś.
Oni też się rozglądają. No nie ma kogo. Nikt nie chce przede wszystkim, bo to
„kołchoz” – trzeba robić! Po drugie, tak naprawdę to nikt się nie nadaje.
[Pyt.]: A J.C.?
[RS]: On pracuje. On jest „mistrzem ceremonii”. On tam teraz jest, że tak
powiem Kierownikiem wszystkich Kierowników. J. to zawsze był wyluzowany,
on na spokojnie „tłucze” te swoje dochodzenia i do przodu, i do przodu, ale
tak naprawdę pomyśleliśmy o takiej Pani, u nas na dzielnicy Dzielnicową jest,
ale zaraz potem mnie naszła refleksja, że jak to, ja mam za mało ludzi w tej
„dochodzeniówce”, żebym mógł sobie pozwolić na tą Panią. Ta Pani dopiero
co wyszła za mąż i „jutro” pójdzie na macierzyński, ja żebym miał 66 wakatów
i etatów, to ten jeden ja bym przeżył, ale jak ja mam 10 osób do pracy, no to ja
nie mogę sobie pozwolić na to, żeby był zablokowany i tego... No z miłą
chęcią... No właśnie też nie jest problem rozwiązany. Pan Komendant mój – K.,
podejrzewam, że on tego nie dostrzega. Siedzi sobie zadowolony z siebie i nie
podejmuje żadnych kroków w kierunku, żeby..., bo to już trzeba coś zrobić.
To już trzeba tego „ktosia”, który by nam tam pasował, „wytargać” z tego
miejsca, gdzie teraz pracuje i „wrzucić” tam, żeby go wytestować, czy on się
tam nada. Tam na trzy miesiące mu powierzyć obowiązki, nie mianować go
w razie czego i niech chłopak się wdraża, popracuje i to na pewno wyjdzie
z korzyścią dla tego człowieka, bo może pewności nabierze, może pozna coś
więcej, no. „Złotych gór” mu nikt nie obieca, może się okazać, że nigdy nie
będzie pracował w tej służbie, ale będzie miał jako takie pojęcie, co tu się robi.
Eeee, tu nikt nic nie myśli, to i ja nie myślę, w „du…” mam. Miałem jechać do
Szpitala Zachodniego, bo mamy problemy z tym szpitalem odkąd tu nowa
umowa się podpisała proszę Pani, ale naszła mnie taka refleksja, że przecież tu
nie ja jestem Komendantem Powiatowym. Machnąłem ręką, mówię: „Trudno,
jak chce.”.
[Pyt.]: Nakłada Pan sobie na barki jeszcze więcej obowiązków?
[RS]: Umówiłem się z Panią Dyrektor – tak, a i owszem – ale odwołałem
spotkanie i powiedziałem, że niestety… „Nie ma takiej potrzeby Pani
Dyrektor.” Niech sobie policjanci stoją w kolejce, pomimo tego, że z umowy
wynika, że bez kolejki i 30 minut obsługa, no bo to chodzi o badanie osób
zatrzymanych. Z umowy wszystko „czarno na białym” wynika. U nas 30 minut,
w wykonaniu szpitala to z 7 godzin. „Dyrekcja” nie reaguje, to co ja się będę
wtrącał. I wie Pani... Teraz dostałem „opieprz” od kolegi, który tu już nie
pracuje. „Głupi baran” jestem, bo powinienem nic nie robić po tym
zwolnieniu..., żeby tą Komendę w powietrze wysadzić i święty spokój by był.
To przyszedłem, to się wyniki poprawiły. I teraz okazuje się, że „ojcem
sukcesu” był ten Pan, który tu wszystko zrobił [mowa o Komendancie K.],
a ja nic. A w „du…” mam.
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Młodszy inspektor Szymon Sowa [SSa], Komendant [KRP-x] w Warszawie
przyczyny braku chętnych do pracy w Policji upatruje w zachodzących zmianach,
nie tylko w kraju.
[SSa]: [O]tworzyły się rynki pracy i ci ludzie po prostu masowo wyjechali.
Znaleźli sobie inne zatrudnienie, natomiast my cały czas borykamy się
z wakatami. Jak ja, tam zawsze to przy sobie noszę, jakby coś Komendant
Stołeczny ode mnie chciał, to mu zawsze pokazuję. Tu są ilości etatowe, jakie
posiadałem, bo to się różnie zmieniało, bo tam zabierano mi te etaty,
dodawano... To jest stan etatowy, czyli tyle, ile mamy etatów, tu jest stan
faktyczny zatrudnienia, a tu są wakaty, czyli wakaty mi się zawsze kształtowały
na poziomie, no tutaj miałem już... [Komendant wskazuje palcem tekst
zapisany na kartce].
[Pyt.]: Czyli ta różnica?
[SSa]: Tak... 52 wakaty, tu już miałem 78 wakatów, czyli tyle osób nie miałem
w służbie, nie miałem obsadzonych etatów, a poza tym przecież mam normalnie
urlopy, zwolnienia, dni wolne, kobiety w ciąży, macierzyńskie, wychowawcze
itd.
Jednak nie tylko mniejsza ilość ludzi pracujących w danej jednostce stanowi
przyczynę dużej ilości wakatów. W [KRP-x] jest to także wynik zmian polegających na
reorganizacji Komendy. O nich piszemy w rozdziale „Pomysły na innowacje”.
[SSa]: [Z]ałożenie jest takie, że ta struktura organizacyjna i ten taki właśnie
podział, miały doprowadzić do jednego, do tego, że jednostka będzie
sprawniejsza i będzie osiągała lepsze wyniki, natomiast no z tymi wynikami
jakoś tam nam nie wychodzi. Mniej ludzi.
[Pyt.]: Jak to nie wychodzi? [śmiech]… Ostatnio słyszałam, że Pana ludzie
wyjechali w teren w całkiem innej sprawie i przypadkiem udaremnili napad na
bank. Przez to „zrobili wynik” i jeśli przemilczą sprawę i powiedzą, że jest to
efekt działań operacyjnych, to należy im się jeszcze medal... [śmiech].
[SSa]: Tak jest. Nawet mam wnioski i jutro jadę do Komendanta Stołecznego.
[Pyt.]: A jednak? [śmiech].
[SSa]: Tak, oczywiście...
Zmiany w strukturach komend, to także zmiany w zakresie codziennych
obowiązków nie tylko kierowników niższego szczebla, ale także komendanta.
[Pyt.]: Czyli to, co w normalnych, cywilnych firmach „obrabia” ileś osób, tak
naprawdę spoczywa na barkach Komendanta?
[SSa]: Tak jest. Tutaj, bo to wynika z przepisów. Przepisy uniemożliwiają
scedowanie pewnych uprawnień na zastępców, zresztą ja mam tylko dwóch:
do Prewencji i do Kryminalnego, więc oni generalnie muszą robić swoją
„buchalterię”, nazwijmy to...
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[Pyt.]: I mają mnóstwo swoich zadań?
[SSa]: Tak jest... Więc kolejny jakiś tam zastępca by był.
[Pyt.]: A czy wolno Panu wziąć taką jeszcze osobę do pomocy?
[SSa]: Nie, no właśnie nie.
[Pyt.]: Obligują Pana do tego przepisy, tak? Czyli maksymalnie ilu zastępców
można mieć?
[SSa]: Przepisy mówią wyraźnie, ja mogę mieć tu trzech zastępców, bo mam
jednostkę powyżej 500 etatów, więc tu powinno być trzech zastępców zgodnie
z przepisami, natomiast nie mam zgody swoich przełożonych na trzeciego
zastępcę.
[Pyt.]: A czemu właśnie nie ma takiej zgody? Czy to zostało w jakiś sposób
wyjaśnione, czy nie?
[SSa]: Nie..., nie.
[Pyt.]: Czy to jest kwestia braku pieniędzy?
[SSa]: Wielokrotnie się upominałem, no po prostu przyjęło się, że w tych
Komendach [mowa o Komendach Rejonowych Policji] jest dwóch Zastępców,
natomiast w Komendach Wojewódzkich jest trzech i nikt nie chce zrobić
„wyłomu”.
[Pyt.]: Ale przecież Warszawa jest olbrzymią metropolią...
[SSa]: Jak będzie ustawa metropolitalna, wprowadzająca Warszawę, jako
metropolię, no to zmieni im się też Policja, bo będzie troszeczkę inaczej
finansowana, wtedy będziemy musieli się starać.
[Pyt.]: Tak naprawdę zmieni się tylko obwarowanie przepisami, natomiast
przecież ona już teraz jest metropolią i my mamy tego świadomość, że te
potrzeby już są od zaraz, a nie dopiero za jakiś czas.
[SSa]: Nie no, tak, tak, tak... Jasne, jasne, że tak.
Nadkomisarz Radosław Selgowski [RS], Zastępca Komendanta [KPP]
w Grzęzidołach, oprócz tego, że ubolewa z powodu braku ludzi do pracy, ubolewa
również nad pracą tych, którzy są na służbie.
[RS]: [T]ak, tylko po co mi taki policjant, co nie umie podjąć decyzji, co nie
wie, jak się zachować. Ja już tutaj, tu niedawno przeżyłem już po tym
zwolnieniu sytuację, gdzie pojechałem na interwencję... W pobliżu stali, to się
nawet nie przyznali, że w pobliżu zostali, bo im wstyd było, bo stali jak „dupy”,
nie wiedzieli, co zrobić, bo sobie pozwolili na takie tam historie. To chore jest.
Tu raporty do mnie wpływają, pracy drugiej ludzie będą szukać i proszą
o zgodę na pracę po służbie i wie Pani co chcą robić? Tipsy, manicure,
pedicure! Tak! Mistrzami są w Policji i – nie wiem – żelowe przedłużanie
paznokci jakieś; przecież ja dopiero od nich się dowiedziałem, że takie historie
są.
[Pyt.]: To Pan wie więcej, jak ja [śmiech]…
[RS]: Mówię Pani, że „cycki mi opadły”. Przepraszam bardzo, jak zobaczyłem
ten raport, to mnie tutaj przyszli cucić, bo nie mogłem wstać. O Chryste...
[Pyt.]: Odkryli nowe talenty?
[RS]: Matko ty moja najpiękniejsza. I ich przełożony, to już tutaj ciekawostka,
bezpośredni przełożony nie widzi w tym nic złego. Pisze: „Zgoda”. „Panie
Komendancie, ja to popieram” – pisze do mnie przełożony. Ja rozumiem, „Idź
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rób te paznokcie w Suwałkach, nikt cię nie zna, tam się broń Boże nie
przyznaj”, ale nie, no w środku Grzęzidołów „kur...”, w centrum Grzęzidołów
chce robić te paznokcie. To przecież każdy „tyfus”, którego na mieście się
legitymuje, będzie tam chodził z brudnymi nogami i kazał se robić te pazury,
po złości, a później na interwencji: „Tylko uważaj, bo paznokcie drogo mnie
kosztowały”, no... Mówię Pani, że chyba...
O codzienność w pracy zapytałyśmy także nadkomisarza Roberta Księżyca
[RK], Naczelnika Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej [KPP] w Grzęzidołach.
[Pyt.]: Czy zdarza się, że bierze Pan bezpośrednio udział w dochodzeniu?
[RK]: W ważniejszych wydarzeniach tak. Raczej nadzoruję, niż wykonuję dane
czynności.
[Pyt.]: Czy pamięta Pan specyficzną sprawę, jaka utkwiła na zawsze w pańskiej
pamięci?
W odpowiedzi na to pytanie, Naczelnik [RK] opowiedział nam o dziewczynie
zaginionej w 2001 roku w Miłkowie, której ciało odnaleziono po roku w studni.
Ta opowieść kosztowała go naprawdę wiele emocjonalnego wysiłku. Jego twarz stała
się poważna, a wyraz spojrzenia odległy, jakby nadkomisarz Księżyc przeniósł się nagle
gdzieś daleko – w czasie i przestrzeni. Widząc to, zdecydowałyśmy się zmienić temat
i zapytałyśmy o inne sprawy, związane z codziennością w Policji. Po krótkiej chwili
milczenia, [RK] był w stanie kontynuować rozmowę.
[Pyt.]: Czy ponownie wybierając zawód, zdecydowałby się Pan na Policję?
[RK]: Na pewno. Skróciłbym drogę, ale bym z pewnością wybrał. Nie lubię
Prewencji...
[Pyt.]: Czy pracownicy tej Sekcji wcielają się w środowisko przestępcze?
[RK]: Nie. Robią to pracownicy odpowiednich komórek w Komendzie
Wojewódzkiej. Jeśli nawet nasi pracownicy brali udział w takiej akcji, to nawet
my pewnie byśmy o tym nie wiedzieli. Poza tym nasi policjanci są znani
okolicznym przestępcom.
[Pyt.]: Czy w działalności Policji pomaga umundurowanie, czy ubiór cywilny?
[RK]: To zależy od sytuacji. Czasem pomaga mundur, a czasem ubiór cywilny.
Zwłaszcza w sytuacji, gdy nie chcemy zdradzić naszego źródła, wtedy pomaga
ubranie cywilne.
Na kolejne nasze pytanie, czy informatorzy są opłacani, Naczelnik [RK]
odpowiedział twierdząco. Dowiedziałyśmy się, że jest to kwota nie przekraczająca
jednego tysiąca złotych, a wypłaty są anonimowe, tzn. informatorzy odbierają je pod
pseudonimem. Zapytałyśmy później jeszcze nadkomisarza [RK] o to, czy po tylu latach
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jego pracy znalazłoby się coś, z czego jest jakoś specjalnie dumny, na co rzucił krótko:
Jeszcze pracuję. Potem rozwinął wątek i opowiedział nam nieco o ciekawych sprawach.
Zagadnięty o najdziwniejszą ze spraw, przytoczył jako przykład sprawę zaginięcia
pewnego małżeństwa, w przypadku której prowadzone śledztwo utknęło w martwym
punkcie. W takich sytuacjach Policja często zgłasza się do programu „997”, szukając
w ten sposób pomocy społeczeństwa, które mimo wszystko jednak dość często reaguje,
a to pomaga w podjęciu dalszych czynności śledczych, prowadzących ostatecznie
do rozwiązania niewyjaśnionej dotychczas sprawy.
W trakcie prowadzenia naszych badań, wielokrotnie wydawało się nam,
że jednym z najbardziej wyrazistych stanów emocjonalnych, związanych nieodłącznie
z pracą policjanta jest rozczarowanie. Zapytałyśmy nadkomisarza Roberta Księżyca
[RK] o jego zdanie na ten temat.
[RK]: Wiedza społeczeństwa opiera się na wiedzy czerpanej z filmów i w dużej
mierze odbiega od rzeczywistości. Potem następuje jej zderzenie z wyobraźnią
i to powoduje rozczarowania. Często też przychodzi ktoś chętny do pracy i nie
zdaje testów. Tutaj też są rozczarowania.
[Pyt.]: Czy ta praca wypala człowieka i czy 15 lat przewidzianych ustawowo
na służbę to dobry okres czasu?
[RK]: W pewnych komórkach policjanci powinni dłużej pracować, np. w mojej
komórce. Mimo, że praca wypala, ale oni mają jedno najważniejsze: wiedzę.
W Sekcji Dochodzeniowej, czy Kryminalnej nie może każdy pracować. To musi
być ktoś, kto ma doświadczenie. Potem się okazuje, ze mija 15 lat, policjant ma
tak duże doświadczenie, że mógłby pracować na każdym stanowisku, a on
odchodzi....
Na pytanie, czy Naczelnik [RK] jest za uszczegółowieniem policyjnych zadań,
tak jak to usłyszałyśmy już wcześniej od innego policjanta, padła odpowiedź: i tak,
i nie. Potem [RK] wyjaśnił: jeśli byśmy to uszczegółowili, to proces edukacyjny
policjanta znacznie by się wydłużył. Nadkomisarz [RK] nie opowiada się
za uszczegółowieniem, ponieważ uważa, że policjanci powinni być wszechstronni.
Jego zdaniem, tylko w ten sposób mogą efektywniej pracować; wąska specjalizacja
nie jest według [RK] dobra, zwłaszcza w jego Sekcji.
O odchodzenie policjantów ze służby po ustawowych 15 latach, zapytałyśmy
nadkomisarza [RS], Zastępcę Komendanta [KPP] w Grzęzidołach, który udzielił nam
takich oto wyjaśnień:
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[Pyt.]: A jak jest w ogóle z tymi zmianami lat pracy?
[RS]: Ale nas nie dotyczą.
[Pyt.]: Nie? Tych, którzy już osiągnęli ten wiek emerytalny, to nie dotyczą?
[RS]: Nie. Nas nie dotyczą.
[Pyt.]: Ale wielu policjantów ma „stracha”...
[RS]: Wprowadzić, wprowadzą, ale to ma objąć wszystkich tych chyba, w 2010
roku, dopiero co się przyjmą... To ci już nie mają wyboru. Jacyś tam mają
wybór, a nas nie dotyczy...
[Pyt.]: Ale raz chyba zmieniali to kiedyś już i dotyczyło starych
pracowników (?)
[RS]: To okres wydłużali.
[Pyt.]: A teraz, co mają zrobić, przecież też mają wydłużyć okres przejścia
na emeryturę?
[RS]: No tak, ale podnieść za to mają procenty za każdy rok służby, także
jakieś to tam, drobna rekompensata jest... Nie będzie tak, jak sobie myślimy,
z tym, że my nie wiemy, co będą zarabiać wtedy ci policjanci?
[Pyt.]: No i właśnie przez tą niewiadomą ludzie odejdą?
[RS]: Bo jak ci policjanci będą zarabiać po sześć tysięcy miesięcznie, tak?...
na rękę...? No to on będzie miał ładną emeryturę. Poza tym podejrzewam,
że w tym euro nieszczęsnym będziemy zarabiać, ale tu się bardzo nie cieszę,
bo przelicznik... to, co my będziemy mieli? Sześćset euro? Tak obiecują „złote
góry”... No mnie martwi ten przelicznik... Ja, jak bym jako konsument zwykły
życzył sobie, żeby mnie policzyli, to euro po 3 złote... Bankowcy mówią,
że chyba będzie po cztery... Niektórzy mówią: może po cztery i pół nawet...
Ale to też jest spekulacja taką walutą... No wcale właściwie ja nie znajduję
żadnych ekonomicznych przesłanek do „skoków” tutaj tej waluty...
Kolejny z naszych rozmówców – nadkomisarz Michał Sylwecki [MS],
Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego [KPP] w Grzęzidołach, tak nam opowiedział
o przeciętnym dniu w pracy:
[MS]: No można to bardzo prosto opisać. Praca jest zgodnie z grafikiem
układanym na cały miesiąc, z reguły 8:00-16:00 lub dyżury: nocne – 23:007:00, weekendowe – 19:00-7:00. Pion Ruchu Drogowego jest silnie związany
z Pionem Prewencji i traktujemy je często jako jedność, jako służby
mundurowe. Wchodząc do pracy: podpisuję listę, potem idę do Dyżurki
i zapoznaję się z tym, co się zdarzyło od momentu mojego wyjścia do przyjścia.
Interesują mnie wszystkie wydarzenia, ze szczególnym naciskiem, dotyczące
mojej Sekcji, gdzie i jakie były ich przyczyny. Potem zapoznaję się
z korespondencją – materiały zewnętrzne i dokumenty wewnętrzne.
Następnie dekretuję pracę do poszczególnych osób.
Następnie Naczelnik [MS] zapoznał nas ze strukturą swojej Sekcji, a składa się
ona z: Naczelnika, dwóch Asystentów oraz dziesięciu policjantów patrolujących drogę.
[MS] powrócił potem znów do omawiania codziennych obowiązków, w skład których
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wchodzą m.in.: czynności do przeprowadzenia na podstawie treści bieżących pism,
wyliczanie zaistniałych zdarzeń drogowych, a także obliczanie statystyki na potrzeby
danej jednostki (kontrola prędkości, miejsca nasileń kolizji). Naczelnik Sylwecki [MS]
uważa, że wiele spraw związanych z prowadzeniem policyjnych statystyk jest
faktycznie pomocnych, ale też wiele z nich zdecydowanie utrudnia pracę policjantów
i choć z pewnością funkcjonują w sposób uzasadniony, to dzieje się tak, że są
narzucone odgórnie i [MS] nie zna ich konkretnego przeznaczenia.
Na pytanie, czy nadkomisarz Sylwecki [MS] ma wpływ na usprawnienie pracy swojej
jednostki, odpowiedział, że ma możliwość wnioskowania o dane zmiany, a te z kolei są
już później rozpatrywane pod względem zasadności przez wyższe instancje. Większą
swobodą działania charakteryzują się jednostki wyższe rangą, ponieważ podejmują one
samodzielne decyzje, odnośnie tego, czy wprowadzić dane ulepszenie, czy też nie.
Jednak i one z reguły starają się ograniczać do działań na potrzeby własnych sekcji.
Interesowało nas także to, czy poza pracą przy biurku, [MS] pracuje również w terenie:
[Pyt.]: Czy bierze Pan bezpośredni udział w akcjach?
[MS]: W wyjątkowych sytuacjach i jest to związane z pełnieniem dyżuru,
a niekoniecznie ze specyfiką mojej Sekcji.
Dzielnicowy, to policjant, który z racji nałożonych na niego zadań jest
niewątpliwie najbliżej społeczeństwa. O to, jak wygląda jego codzienna praca,
zapytałyśmy aspiranta sztabowego Wiktora Jarzębskiego [WJ], Kierownika Rewiru
Dzielnicowych [KPP] w Grzęzidołach.
[Pyt.]: Jak Pan sądzi, jak społeczeństwo postrzega Dzielnicowych?
[WJ]: Mieszkańcy, gdy potrzebują Dzielnicowego, to go znajdą. Takie
informacje są w Internecie, w telewizji publicznej, czy lokalnej. Dzielnicowi
mają też telefony komórkowe, pod którymi pełnią dyżury. Poza tym, mają oni
godziny dyżurowania w administracjach osiedlowych, czy u sołtysów.
Dowiedziałyśmy się także podczas rozmowy z aspirantem sztabowym [WJ],
iż Dzielnicowi propagują różne akcje podejmowane na szeroką skalę przez Policję
(np. „Czujny sąsiad” itp.), mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa społecznego.
Wykorzystują oni w swojej pracy materiały reklamowe oraz wizytówki, gdzie podane
są dane kontaktowe, zarówno samego Dzielnicowego, jak i konkretnej komendy.
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To bardzo ułatwia im pracę. My również otrzymałyśmy od [WJ] kilka tego typu
gadżetów, reklamujących pożyteczne, policyjne programy społeczne.
[Pyt.]: Czy ludzie chętnie biorą udział w Waszych akcjach?
[WJ]: Różnie. Jest to uzależnione od terenu i aktywności społeczeństwa.
Czasem są organizowane spotkania przez mieszkańców osiedli lub sołtysów,
na których możemy przybliżyć cel akcji. Ponadto jest to dopiero początek i na
razie nie mamy dużego odzewu społeczeństwa.
Usłyszałyśmy też, że każdy Dzielnicowy ma spory teren do kontroli i niestety
trudno im być w każdym miejscu. Na pytanie, czy zdarzały się sytuacje, kiedy ktoś był
bardzo wdzięczny za okazaną pomoc, nasz rozmówca potwierdził. Zdarzało się to
głównie po interwencjach domowych, dotyczących przemocy w rodzinie. Policja często
namawia osoby pokrzywdzone, by nie wycofywały się ze składanych zeznań,
wyjaśniając dodatkowo, że Sąd może zaradzić ich trudnej sytuacji. Jednak często,
zwłaszcza kobiety, odwołują zeznania i taka przemoc w rodzinie nadal trwa. Głównymi
problemami w takich rodzinach jest alkohol i brak pracy.
[Pyt.]: Czy uważa Pan, że macie wystarczające narzędzia w świetle prawa?
[WJ]: Naszym narzędziem jest tylko to, że możemy osobę agresywną
odizolować. Tyle, ile możemy, to pomagamy. Dalej wchodzą inne organy,
jak Prokuratura, czy urzędy społeczne.
[Pyt.]: Jak czuje się policjant, widząc skutki agresywnych zachowań? Czy ma
to wpływ na psychikę? Czy czulej patrzy się na swoją rodzinę?
[WJ]: Taki policjant chciałby pomóc jak najwięcej. Podejrzewam, że chciałby
on lepiej traktować własną rodzinę, chcąc jakby zrekompensować bliskim
te przykrości, które spotykają innych.
[Pyt.]: Spotkałyśmy się z taką opinią, że współcześni Dzielnicowi, to „uzbrojeni
listonosze”. Czy Pan się z tym zgadza?
[WJ]: Teraz no niestety jest w tym trochę prawdy; doręczają wezwania, wyroki
sądowe.
[Pyt.]: A proszę nam powiedzieć, jaka jest różnica teraz, a wtedy, gdy Policja
jeszcze nazywała się Milicją?
[WJ]: No była duża. Społeczeństwo wtedy było bardzo niechętne Milicji.
Uważano, że każdy policjant to komunista. Teraz to się znacznie zmieniło.
No starsi ludzie nadal mówią np.: „Panie władzo”.
Kierownik Rewiru Dzielnicowych [WJ] powiedział nam też, że Dzielnicowy pełni rolę
społeczną i często rolę mediatora. [WJ] akurat lubi swoją pracę i w jego przypadku na
każdym etapie ścieżki zawodowej była ona inna. Teraz np. jest to praca nadzorująca,
niemniej jednak według [WJ], Dzielnicowi muszą być samodzielni i w wielu sprawach
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powinni podejmować szybkie decyzje. Współpracują oni także z kuratorami sądowymi.
Najczęściej dostarczają im informacji, gdzie znajduje się dana osoba i czy popełniła
jakieś przestępstwo, będąc pod nadzorem kuratorskim. Do Dzielnicowych nie zgłaszają
się jedynie dzieci – w sytuacjach, w których mają jakiekolwiek problemy, ich sprawami
zajmuje się Sekcja ds. Nieletnich.
A jak wygląda praca Dyżurnego? Na to pytanie odpowiedział nam aspirant
Stanisław Skok [SS], Dyżurny z Dyżurki [KPP] w Grzęzidołach.
[SS]: Bardzo ciężko. Jest to praca stresująca, odpowiedzialna.
[Pyt.]: Czy dużo jest chętnych do pracy na tym stanowisku?
[SS]: Kiedyś może tak, teraz nie, bo jest coraz więcej obowiązków. Trzeba się
znać na wielu sprawach. Jeśli się nie znamy, to musimy przynajmniej wiedzieć
kogo możemy zapytać.
Potem Dyżurny [SS] wyjaśnił nam, że jest to rodzaj stanowiska kierowania, gdzie
sprawowany jest nadzór i zawiadywanie jednostkami w terenie. Służba na tym odcinku,
charakteryzuje się dużą szybkością podejmowania decyzji, tak, by reakcja Policji była
w każdej sytuacji natychmiastowa. [SS] powiedział nam, iż zdarzają się takie dni, kiedy
trudno jest w domu zapomnieć o przebiegu zdarzeń. Dowiedziałyśmy się też, jak bardzo
odpowiedzialna jest jego praca, choćby z tego względu, że wysyłając policjantów
na akcję, trzeba mieć pełną świadomość, iż istnieje przy tym możliwość narażenia życia
tych ludzi. Na szczęście w karierze [SS] nie zdarzyła mu się taka sytuacja.
Kontynuując swoją wypowiedź, stwierdził, że służba na stanowisku Dyżurnego nie jest
dla każdego. Osoby, które tutaj pracują, muszą mieć doświadczenie i najczęściej służyły
już wcześniej w wielu innych Sekcjach.
To, jak wygląda inny rodzaj policyjnej pracy, tj. pracy Technika
Kryminalistyki, objaśnił nam sierżant Jan Właz [JW] z [KPP] w Grzęzidołach.
[JW]: Tutaj macie aparat do wykonywania zdjęć.
[Pyt.]: To znaczy? Osoba, która jest rejestrowana, jest tutaj fotografowana?
Czy zdjęcia się robi każdemu?
[JW]: Nie, zdjęcia robi się tylko osobom podejrzanym o niektóre przestępstwa.
[Pyt.]: Czyli nie wszystkim zatrzymanym?
[JW]: Nie, nie wszystkim zatrzymanym i nie wszystkim podejrzanym. Zdjęcia
się robi osobom, którym ustawowo możemy je robić.
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Zapytałyśmy [JW] także o odciski palców. Okazuje się, że są one robione wszystkim
palcom, a ponadto wykonuje się także odcisk dłoni. Wszystkie pobrane odciski
przechowywane są w odpowiedniej bazie danych, w Komendzie Stołecznej.
Dowiedziałyśmy się też, że [JW] styka się w swej pracy z różnymi
zdarzeniami, tj.: wypadkami, kolizjami, napadami, morderstwami. To wszystko,
to dzień powszedni w jego zawodzie. Zdarzenia tego rodzaju powodują, że zdaniem
[JW] praca Technika Kryminalistyki jest ciekawa i zawsze inna, choć czasami również
nieprzyjemna. Interesujące jest w niej to, że czasem z pozornie niewidocznego śladu,
krok po kroku można odkryć, jaki dane zdarzenie miało przebieg. Technicy na miejscu
zdarzenia zbierają i zabezpieczają ślady, a potem przesyłają je do laboratorium
kryminalistycznego. Ponadto praca ta, choć pozornie obsadzona w ramy dyżuru,
to jednak objęta jest nienormowanym czasem. Jak wyjaśnił nam [JW], często tak się
zdarza, że po odbytej już służbie, policyjny Technik otrzymuje nagle telefon i musi
pojechać na miejsce zdarzenia natychmiast, ponieważ niezabezpieczone ślady w każdej
chwili mogą ulec zniszczeniu i wówczas trudno byłoby o jakiekolwiek dowody w danej
sprawie.
[JW] pokazał nam także, jak wygląda specjalistyczne wyposażenie walizki Technika,
a następnie dodał, że żaden z Techników Kryminalistyki jeżdżących na miejsca
zdarzeń, nie posiada jedynej, ściśle określonej, zawężonej specjalizacji. Każdy z tych
policjantów musi umieć zabezpieczyć wszelkiego typu ślady, np. odciski palców,
butów, zapachy. [JW] pokazał nam później w dużym skrócie, jak się zabezpiecza ślady
zapachu i odciski butów, a w uzupełnieniu wypowiedzi wyjaśnił, że na miejsce
zdarzenia Technicy oprócz swojej walizki, zabierają także aparat fotograficzny,
stanowiący niezbędne narzędzie pracy przy zbieraniu dokumentacji dowodowej
w określonej sprawie.
[Pyt.]: Czy sądzi Pan, że ten krok, związany ze zmianą Sekcji był dobry?
[JW]: Tak. Jest to zupełnie inna praca. Jest znacznie ciekawsza, człowiek może
się rozwijać, ma zupełnie inny charakter.
[Pyt.]: Czy gdyby się Panu znudziła ta praca, to gdzie by się Pan przeniósł?
[JW]: Można wrócić z powrotem do Prewencji, bądź robić coś innego w Sekcji
Dochodzeniowo-Śledczej, bądź przejść do Sekcji Kryminalnej.
[Pyt.]: Czy widzi Pan siebie w Sekcji Kryminalnej?
[JW]: Mogłem już wcześniej o tym zadecydować, ale widziałem siebie w tej
Sekcji, w której jestem. Tutaj jest bardzo ciekawie, raz przyjemniej, raz
gorzej…
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Zapytałyśmy też [JW] o zdjęcia, które robi się podejrzanej osobie, a konkretnie
o to, czy taki człowiek musi wyrazić na to swoją zgodę. Okazało się, że nie. Zrobione
zdjęcia są archiwizowane i trzymane w bazie danych. Na kolejne pytanie, czy prawo
w odniesieniu do Techników policyjnych bardzo ogranicza ich pracę, dostałyśmy
odpowiedź, że nie. Poza tym, często do swojej pracy Technicy zakładają nie tylko
rękawiczki, ale mają też odpowiednie stroje, np.: ochraniacze na buty, stroje do badań
śladów chemicznych. Zapytałyśmy także [JW], czy zdarzają się nieświadome zacierania
śladów. Tutaj nasz rozmówca odpowiedział, że jemu się to nie zdarzyło, ale czasem tak
też bywa.
[Pyt.]: Czy Panowie biorą udział w sekcji zwłok?
[JW]: Tak.
Zaciekawiło nas, co jest takiego najstraszniejszego w służbie [JW].
Odpowiedział, że teraz już się przyzwyczaił, ale na początku najtrudniejszy był widok
zwłok, zwłaszcza osób, które giną w wypadkach torowych. Na pytanie, jak sobie z tym
radzi, uzyskałyśmy odpowiedź, że stara się o tym nie myśleć.
W Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej [KPP] w Grzęzidołach pracuje czterech
Techników Kryminalistyki. Mają oni dyżury ośmiogodzinne, dwunastogodzinne
i domowe. Często zdarza się, że pracują do godziny 23:00, a następnego dnia muszą
przyjść na 7:00. Za nadgodziny nikt im nie płaci, za dyżur domowy mają oddawany
wolny dzień. Zapytałyśmy także [JW], czy rodzina rozmawia z nim o jego pracy.
Technik odpowiedział, że raczej nie, bo pracę zamyka w pracy. Stara się nie przenosić
jej do domu. Niestety na życie prywatne nie ma za dużo czasu. Praca Techników nie
sprowadza się tylko do ich obowiązków. Wykonują także inne czynności, jak np.
eskorta. Wiąże się to z wakatami, jakie są w Policji. Dowiedziałyśmy się także,
że Technicy nie mają prawa odmówić wykonania zadania, choćby było dla nich
stresujące, czy nieprzyjemne, o ile należy ono do jego obowiązków, np. udział w sekcji
zwłok, która bywa traumatycznym przeżyciem dla wielu osób.
Zdaniem sierżanta Marka Tropa [MT], Detektywa z Referatu OperacyjnoRozpoznawczego [KPP] w Grzęzidołach zbyt duża wiedza na temat działań Policji
nie jest wskazana. Dlaczego? [MT]: Lepiej jest, jak społeczeństwo nie wie, jakimi
metodami się posługujemy.
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Detektyw powiedział nam, iż od ośmiu lat Resort jednak stara się przybliżać pracę
Policji społeczeństwu i czyni to poprzez organizację różnych happeningów, czy akcji
w szkołach, mających na celu pokazanie, np. jak wygląda wóz patrolowy. Zapytałyśmy
także, czy według [MT] społeczeństwo darzy Policję sympatią, czy antypatią. W tym
miejscu Detektyw Trop odpowiedział, iż jedynym objawem sympatii, jaki mu okazano,
był to ten otrzymany od osób, dla których Policja działała w obronie. Nigdy nie okazał
mu sympatii przestępca. [MT] nie spotkał się także z antypatią tych drugich, czy też
z zagrożeniem z ich strony.
[Pyt.]: Jak ta praca wpłynęła na postrzeganie przez Pana ludzi?
[MT]: Po pewnym czasie pracy człowiek wyostrza sobie pewne zmysły, np.
wzrok. Łatwiej wyławia się specyficzne zachowania, choć mogą być one
zupełnie niewinne. Teraz każdy element ludzkiego zachowania wzbudza uwagę.
Potem Detektyw Marek Trop [MT] przybliżył nam nieco mechanizm działania tego
zjawiska, twierdząc, że nie jest to tak, iż od razu „prześwietla się” daną osobę i już
natychmiast się wie, jaka ona jest. Taka analiza, to żmudna praca, która trochę trwa.
Dowiedziałyśmy się także, że nasz rozmówca pracuje cztery lata w Policji. Znajomi
Detektywa [MT] twierdzą, iż ta praca go nie zmieniła. Służba w tej jednostce nie
powoduje też, że poświęca zbyt mało czasu rodzinie, gdyż pracuje osiem godzin
dziennie, od 8:00 do 16:00 i rzadko mu się zdarza zostawać dłużej. Niemniej jednak
pracując w innej jednostce, [MT] miał bardziej nieunormowany czas pracy.
[Pyt.]: Co jest takiego interesującego w tej Sekcji?
[MT]: Wszystko. Dla mnie jest to najlepsze stanowisko, jakie może mieć
policjant, gdyż jest ono samodzielne.
Sierżant Marek Trop [MT] powiedział nam też, że nie ma tutaj takiej dyscypliny
i podporządkowania, jak np. w służbie patrolowej. Dowiedziałyśmy się, że praca jaką
wykonuje, jest mimo charakteryzującej ją samodzielności, zdecydowanie pracą
zespołową.
[Pyt.]: Co przysparza Panu najwięcej trudności?
[MT]: Najwięcej trudności? Dokumentowanie czynności. Trzy czwarte czasu
zajmuje właśnie dokumentacja czynności.
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Pomimo trudności przy dokumentowaniu, [MT] nie zmieniałby tego, gdyż dobro
sprawy wymaga stworzenia tak dopracowanej dokumentacji, by można było
doprowadzić do skazania winnego. Na pytanie, czy ocenia swoją pracę dobrze,
Detektyw [MT] nieco się wymigiwał od bezpośredniego potwierdzenia, gdyż uważa,
że swojej pracy on sam nie może ocenić i jest to zadanie przełożonych. Zapytałyśmy,
czy ponownie wybrałby ten zawód, czy nie żałuje wyboru i czy jest zadowolony.
Odpowiedział krótko: bardzo. Uważa, że jest to ciekawa praca i każdy dzień przynosi
coś innego.
Na pytanie, dotyczące porównania poprzedniej jednostki z obecną, [MT]
powiedział nam, że jego poprzednia jednostka mieściła się w miejscu jego
zamieszkania. Było to pewnego rodzaju ułatwienie: znał ludzi i teren, na którym się
poruszał. Pracowało mu się tam bardzo łatwo. Niestety był to Komisariat podległy
Komendzie Rejonowej, a w Komisariacie przełożeni nie mają nic do powiedzenia,
w związku z czym, ścieżka decyzyjna jest bardzo długa. Tutaj w Komendzie
Powiatowej Policji, na miejscu decyduje się o pewnych zadaniach i wszystko odbywa
się szybciej. Na początku było jednak trudniej, gdyż praca [MT] polega głównie
na pracy w terenie, a on nie znał terenu i wszystkiego musiał się nauczyć w tempie
błyskawicznym.
Zapytałyśmy także Detektywa Marka Tropa, czy Sekcja DochodzeniowoŚledcza, bądź Kryminalna są swego rodzaju miejscami prestiżowymi w środowisku
policyjnym. Dostałyśmy odpowiedź, że nie. Zdaniem [MT], wręcz „straszy” się
młodych policjantów, że jeśli nie będą właściwie wykonywali zadań, to zostaną
przeniesieni do tej Sekcji. Strach nie jest bezzasadny – tutaj jest największe obciążenie
psychiczne, gdyż nie tylko przełożeni są wymagający (jak wszędzie), ale działa również
dodatkowo inny czynnik stresogenny – Prokuratura. Dowiedziałyśmy się też od [MT],
na czym polega praca w Sekcji Operacyjno-Rozpoznawczej, tzn. że policjanci działają
w terenie i zbierają materiał dowodowy, bądź zapobiegający przestępstwu.
Potem przekazują swoje informacje do Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej, która z kolei
przygotowuje dokumentację dowodową dla Prokuratury.
Mimo różnego typu utrudnień nasz rozmówca nie zmieniłby pracy, gdyż ją
(jak wielokrotnie powtarzał) naprawdę lubi i uważa, że jest w pewnym stopniu
uzależniająca. [MT] często odczuwa satysfakcję z wykonywanej profesji. Tutaj podaje
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nam przykład przestępstw gospodarczych, gdzie zazwyczaj osoby je popełniające, mają
wielkie poważanie w społeczeństwie i uważają się za nietykalne, a Policja znajduje
dowody i to ich poczucie nietykalności obala.
Interesowało nas także to, z których prowadzonych przez siebie spraw Detektyw [MT]
jest szczególnie dumny, bądź czy ma jakieś nierozwiązane na swoim koncie.
Odpowiedział, że nie przypomina sobie takich. Kontynuując wątek spraw, [MT] dodał,
że mimo, iż w wielu przypadkach Prokuratura nie wyznacza kary dla osoby
popełniającej przestępstwo, to nie działa to na tego człowieka zniechęcająco przed
popełnieniem kolejnego przestępczego czynu. Ponadto do każdej sprawy [MT] jest
wzywany na świadka. Często zdarza się, że Prokuratura wymierza karę samemu
policjantowi, gdy np. spóźni się na zeznania lub nie pojawi się na nich, chociaż nie jest
to z winy danego funkcjonariusza. Taki policjant nie przychodzi, bądź spóźnia się
ze względu na pełnione w tym czasie obowiązki. Najgorsze dla policjantów jest w tym
wszystkim to, że ta kara wymierzana jest na sali sądowej, w obecności oskarżonych,
którzy później najzwyczajniej śmieją się z Policji. Zwykle jednak ostatecznie policjant
nie płaci kary, gdyż po otrzymaniu pisma wyjaśniającego z Komendy, Prokuratura
te kary umarza. Niestety przestępcy już się o tym nie dowiadują, a to psuje autorytet
i wizerunek danego policjanta. Na pytanie, czy śnią się Detektywowi [MT] sprawy,
które prowadzi, zaprzecza. U niego jest z tym, jak z przenoszeniem pracy do domu,
tzn. nie przenosi jej i o niej nie śni. Jest to jego własna cecha charakteru i nie
przechodził żadnych szkoleń typu: jak zapomnieć o pracy. Potrafi się do niej
odpowiednio zdystansować.
O wspomnianym nadmiarze biurokracji mówił też nadkomisarz Robert
Księżyc [RK], Naczelnik Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej:
[Pyt.]: Co w Pana Sekcji przysparza najwięcej problemów?
[RK]: „Papiery”...
[Pyt.]: A co by Pan zmienił?
[RK]: Formalizm; zredukowałbym statystyki. Czynności administracyjne
zajmują bardzo dużo czasu, a u nas nie ma za dużo pracowników cywilnych,
którzy mogliby wykonywać tę pracę. Sprawdza się zatrudnianie emerytów
policyjnych w tej kwestii, gdyż oni doskonale wiedzą, na czym ta praca polega.
Często tacy emeryci pracują w ochronie, a po co...? Tutaj bardzo by się nam
przydali. Nasi emeryci zaś mają duże powodzenie w firmach
ubezpieczeniowych, bo doskonale się znają m.in. na wypadkach, czy kolizjach.

166

Służba cywilna jest bardzo pomocna w codziennych czynnościach, ale ma też
swoje ograniczenia. Opowiedział nam o tym nadkomisarz Radosław Selgowski [RS],
Zastępca Komendanta [KPP] w Grzęzidołach.
[RS]: [U] nas ta służba cywilna, to wie Pani, nawet nie mamy urzędników
w korpusie służby cywilnej, tylko mamy kogoś tam...
[Pyt.]: No, a Pani K.S., nie? Ona była policjantką, ale teraz...
[RS]: Teraz jest emerytem policyjnym, pracującym u nas i nawet chyba nie jest
w korpusie służby cywilnej, i ona nie może już wziąć służby
ponadnormatywnej. Gorzej… Ja!... nie mogę wziąć służby ponadnormatywnej.
[Pyt.]: Czyli tylko w służbie czynnej w Policji?
[RS]: Tak. To jest taka kara dla mnie olbrzymia.
[Pyt.]: Szkoda, bo jest chyba wielu chętnych, którzy mogliby odciążyć?
Przynajmniej w „papierologii”…
[RS]: Ale nie, nie mogą. Ja, nie mogę... Nie..., to patrol pieszy, na ulicach.
[Pyt.]: Tylko?
[RS]: Ja nie mogę, bo mam dodatek funkcyjny, więc nie da rady, tak ktoś
wymyślił. Naczelnicy nie mogą, bo mają dodatek funkcyjny, ale my jedni
chcemy pójść i jeszcze byśmy z „wynikami” wrócili z tego miasta. Nic od nich
nie wymaga ten Naczelnik Prewencji. Niech przyjdą tylko, pójdą... Prawdziwa
Prewencja: widać ich, to może się w tym miejscu nic nie stanie. Nikt ich nie
rozlicza, że nic nie zrobili na tej służbie. Wystarczy, że są – dwieście złotych…
Nie przychodzą! No, nie przychodzą! No mówię Pani...
[Pyt.]: Ale „płaczą” wszyscy, że mało w Policji się zarabia?
[RS]: Nie płaczą. Właśnie nie płaczą. Dla mnie to jest sygnał i potwierdzenie
tego, co powiedziałem, że im niechcący w te portfele zajrzałem i oni dobrze
zarabiają. Już się skończyła „bida” w Policji.
Na pytanie o szacunek ludzi do Policji, Zastępca Komendanta [RS]
odpowiedział, iż w obecnych czasach społeczeństwo ich nie szanuje. Według niego
teraz nikt się Policji nie boi i w związku z tym trudno zapanować nad sytuacjami
konfliktowymi. Zdaniem [RS], policjant musi mieć „to coś”, co wzbudza szacunek
otoczenia

i

własną,

wewnętrzną

siłę,

pomocną

w

opanowaniu

sytuacji.

Tutaj nadkomisarz [RS] opisuje z życia wziętą scenkę, w której grupa młodzieży
pije piwo na ławce, na jednym z osiedli w Ursusie. Następnie podchodzi do młodych
ludzi patrol Policji. Młodzież nie reaguje, więc policjanci siadają na ławce naprzeciw.
Po kilku minutach młodzi ludzie nie wytrzymują „presji” sytuacji, wstają z ławki
i rozchodzą się. [RS] twierdzi, że na ludzi działa sposób, po co to się z nimi szarpać?
Podkomisarz Jerzy Król [JK], Komendant [KP-1] w Miłkowie wyjaśnił nam
sposób zarządzania w organizacji hierarchicznej, jaką jest Policja.
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[Pyt.]: Czy według Pana hierarchia stosowana w Państwa organizacji
jest właściwa?
[JK]: To nie jest „zakład pracy chronionej”, jak my się tutaj śmiejemy…
Według Komendanta [JK], ciężko jest prowadzić w zmilitaryzowanej jednostce taki
sam sposób zarządzania, jak w zakładach cywilnych. Typ hierarchii, jaka funkcjonuje
w Policji, jest znany od wielu stuleci i nadal się sprawdza. Obecnie wprowadzane są
jednak stopniowo pewne modyfikacje, choćby np. przedyskutowywanie niektórych
pomysłów wraz z podwładnymi. Tak przynajmniej jest w ich Komisariacie, tj. w [KP-1]
w Miłkowie. Niemniej jednak osobą odpowiedzialną jest Komendant Komisariatu i za
każdego typu decyzje odpowiada nie cała jednostka, a on. Tak jest w jednostkach
militarnych. Spośród takich spraw, które można poddawać wspólnej dyskusji, jest np.
układanie grafików. W związku z tym zapytałyśmy: jak wygląda sytuacja, gdy policjant
jest chory? Usłyszałyśmy, że zwolnienia lekarskie, które są dla Policji płatne w 100%,
wykorzystywane są przez policjantów bardzo rzadko i nie ma w jednostce [JK] nadużyć
z tego powodu.
Komendant [KP-1] w Miłkowie, ściśle współpracuje w zakresie prewencji
z władzami WKD (Warszawskich Kolei Dojazdowych) oraz dyrektorami szkół.
Dużą rolę odgrywa też jego współpraca z proboszczami lokalnych parafii, ponieważ
korzystając z ich autorytetu, ma możliwość ostrzegać starsze pokolenie przed
niebezpieczeństwami i uczyć je, jak go unikać. Podczas naszej rozmowy z [JK]
mogłyśmy się osobiście przekonać, jak Komendant wykorzystuje różnego rodzaju
pomysły, by społeczeństwo Miłkowa i okolic – zresztą nie tylko na tym terenie – czuło
się bezpieczne. Dowiedziałyśmy się ponadto, że o ile współpraca z dyrektorami szkół
dobrze się układa, to z rodzicami jest już zdecydowanie gorzej. Rodzice często
zaprzeczają faktom, że ich dzieci mogą dopuścić się rzeczy prawnie zakazanych, np.
handlu narkotykami.
Od sierżanta Macieja Walki [MW] oraz posterunkowej Anety Gnat [AG]
z patrolu policyjnego w [KP-1] w Miłkowie, w czasie wywiadu udzielonego nam
za zgodą Komendanta [JK] w policyjnym wozie, dowiedziałyśmy się, na czym
konkretnie polega praca patrolowa.
[Pyt.]: Jak wygląda podział terenu, który Państwo patrolują?
[MW]: Mamy sektory i rejony.
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[AG]: A tak w ogóle, to mamy dzienniczki, w których dokumentujemy każdy
dyżur. Dostajemy także od Dyżurnego kartę pojazdu.
Tutaj następuje wyjaśnienie, jak wygląda rozliczenie przejechanych służbowym
samochodem kilometrów i benzyny.
[Pyt.]: Stacjonujecie w Komisariacie i jak dostaniecie zlecenie, to wtedy
wyjeżdżacie?
[MW]: Nie, od momentu odprawy do momentu rozliczenia się jesteśmy
w terenie, tj. 12 godzin. Na Komisariat zjeżdżamy na przerwę (45 minut).
[Pyt.]: Czy jesteście w jakiś sposób zabezpieczeni, jeśli chodzi o zagrożenie
życia i zdrowia?
[MW]: Mamy pełne wyposażenie: broń służbowa, „RMG” [ręczny miotacz
gazu], tonfa [pałka], kajdanki, środki SBB. Jest ono kontrolowane, np. przez
patrole z Komendy Stołecznej, czy wszystko posiadamy. Oprócz tego mamy
ciągłą łączność z Dyżurnym, a po 22:30 – co pół godziny, by znał on nasze
położenie. Oprócz tego, na nocy obowiązkowe są kamizelki kuloodporne, które
mamy w bagażniku.
[Pyt.]: A noc liczycie Państwo od 22:00?
[MW], [AG]: Od 18:00 do 6:00. Służby są 12 godzinne.
Potem dwójka rozmawiających z nami policjantów, na tle tego wszystkiego,
co w danym momencie, w czasie przejażdżki patrolowej mijaliśmy za oknami
policyjnego wozu, opisywała nam dość szczegółowo schemat przebiegu takiej służby,
omawiając przy tym, co konkretnie robią, np. że objeżdżają wszystkie najbardziej
newralgiczne pod względem przestępczości punkty, że najczęściej zatrzymują się przy
dworcu i wychodzą, by go skontrolować itp. Sierżant Maciej Walka [MW]
i posterunkowa Aneta Gnat [AG], poinformowali nas także o tym, jak wygląda sama
jazda – jest to zwykle nie więcej, niż 70-80 km, z prędkością ok. 10 km/h. Oczywiście
tempo patrolowe nie obowiązuje przy akcjach.
Na pytanie, dotyczące częstotliwości interwencji, dostajemy odpowiedź, iż są
one częstsze zazwyczaj w weekend, ale zależy to też od przypadkowych sytuacji –
czasem jest spokojnie, a czasem prawie nie ma możliwości zrobienia sobie przerwy.
Zimą zaś mniej jest kolizji rowerzystów.
[Pyt.]: Pod jaką Sekcję podlega Wasz patrol.
[MW]: Pod Komisariat Policji w Miłkowie.
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Następnie policjant [MW] wyjaśnia nam, że praca patrolu opiera się w głównej
mierze na zadaniach, zleconych przez Dyżurnego, takich jak np.: kontrole szkół, czy
rejonów supermarketów. Ponadto do obowiązków służb patrolujących należą:
zajmowanie się interwencjami domowymi, kolizjami, zakłócaniem porządku w nocy,
stała kontrola nad poziomem spożycia alkoholu w określonym rejonie, kontrolowanie
stanu trzeźwości osób kierujących pojazdami, w zasadzie prawie wszystko...
[Pyt.]: Czy mieliście Państwo sytuację, która zagrażała życiu bądź zdrowiu?
[MW]: Nieraz się zdarzało, że ktoś „z rękoma poleci”... ale zagrażająca życiu
jeszcze nie.
Dalej sierżant [MW] objaśnia nam miejsca, które właśnie mijamy i powód, czemu
akurat tam pojechaliśmy.
[Pyt.]: Czy spotykacie się Państwo z niechęcią społeczeństwa, czy z sympatią?
[MW]: Różnie, nie ma reguły.
[AG]: Zależy od sytuacji i interwencji, i kto się czuje poszkodowany.
Na pytanie, co stanowi dla [MW] i [AG] zachętę do pracy, zgodnie
odpowiadają, że to, iż praca ta jest ciekawa, a także to, że każdego dnia coś innego się
dzieje, czyli brak w niej monotonii. Gdy zapytałyśmy, czy ponownie by wybrali ten
zawód, oboje odpowiadają, że tak. Oczywiście twierdzą, że natykają się tu częściej, niż
to ma miejsce w innych miejscach zatrudnienia, na niemiłych ludzi, ale na każdą z tych
osób można znaleźć sposób i niekoniecznie musi to być użycie siły, a raczej lepsze
rezultaty przynosi perswazja. [MW] i [AG] opowiadają nam też o podziale terytorium,
które poszczególne Komisariaty kontrolują oraz o tym, jak funkcjonuje współpraca
pomiędzy nimi.
[Pyt.]: Czy macie Państwo stałych partnerów w patrolu?
[MW]: Obecnie mamy braki kadrowe... Teraz pół na pół są dzielone patrole ze
Strażą Miejską. W nocy muszą być dwie osoby w patrolu, ale w dzień zdarza
się jedna.
[Pyt.]: Czy codzienne widzenie takiego „brudu społecznego” nie zaburza
Państwu postrzegania człowieka?
[MW]: Wyostrza.
[Pyt.]: Czy jesteście swego rodzaju psychologami?

170

Tutaj padła odpowiedź o możliwości spotkania różnych typów zachowań i o sposobach,
jak skutecznie działać, by zapobiec nieprzewidzianej i złej sytuacji. Dostałyśmy także
informację, iż użycie przez funkcjonariusza Policji siły, jest możliwe jedynie
w określonych

warunkach,

natomiast

użycie

przez

niego

danego

narzędzia,

ściśle określają odpowiednie przepisy.
[Pyt.]: Czy na podstawie własnego doświadczenia moglibyście udzielić rady
normalnym obywatelom, czego unikać?
[MW]: Wieczorem i w nocy w pustych miejscach nie należy rozmawiać przez
komórkę, bo to sprzyja kradzieży.
[AG]: Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy ktoś nie idzie za nami
dłuższy czas, zobaczyć, czy ktoś obcy nie kręci się w pobliżu posesji.
W tym miejscu patrol, z którym jeździłyśmy właśnie po jego terenie, zareagował na
nieprawidłowo skręcającego kierowcę, który takim oto błędem powoduje zagrożenie
dla innych. Kierowcy zostało udzielone upomnienie.
[Pyt.]: Gdy zostanie wykryte jakieś zagrożenie, to czy jest ono notowane tylko
w Waszych dzienniczkach?
[MW]: Nie. Procedura jest różna i zależna od zdarzenia.
Tutaj policjant [MW] wyjaśnia nam typy zdarzeń i sposoby postępowania.
[Pyt.]: Czy zdarzyły się wam pościgi?
[MW]: Mnie nie, ale kolegom tak.
W tym momencie patrol otrzymał przez radiostację informację, iż być może będzie
musiał uczestniczyć w interwencji, ale jeszcze przez dłuższy czas byłyśmy jego
uczestniczkami. Dopiero po około pół godzinie od tego momentu, Dyżurny ponownie
połączył się z patrolem, i poinformował policjantów, że najprawdopodobniej już za
chwilę uczestniczyć będą w domowej interwencji, co niestety ostatecznie zmusiło
policjantów do natychmiastowego przerwania naszej rozmowy, celem udania się na
miejsce wskazane przez Dyżurnego. Na tym skończył się ten wywiad – zostałyśmy
szybko i sprawnie odwiezione z powrotem na Komisariat, a załoga policyjnego patrolu
odjechała, rozpoczynając w ten sposób kolejne już tego wieczoru służbowe czynności.
Warto tutaj wspomnieć, że w jednym z wywiadów z nadkomisarzem
Radosławem Selgowskim [RS], Zastępcą Komendanta [KPP] w Grzęzidołach,
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poruszyłyśmy temat poczucia bezpieczeństwa w pracy. Widzi on to tak: każdy
z policjantów posiada odpowiedni ekwipunek, np. kamizelki kuloodporne, a ponadto,
jak twierdzi nadkomisarz [RS], sprzęt jest często wymieniany. To powinno teoretycznie
wystarczyć, [RS] nie zaprzecza jednak, że istnieje mimo wszystko, tzw. „czynnik
ludzki”, czyli nigdy do końca nie wiadomo na kogo policjant w czasie służby może
trafić. Policjanci odbywają ponadto różnego rodzaju szkolenia, np. BHP, a poza tym
wymieniają się też osobistymi doświadczeniami. Doświadczenie ma niestety zdaniem
[RS], oprócz tej dobrej, również i złą stronę – można łatwo popaść w zgubną niekiedy
rutynę. Dodatkowo, jak wyjaśnił nam [RS], dla zachowania odpowiedniego poziomu
poczucia bezpieczeństwa w pracy, policjant ma też obowiązek nieustającego dbania
o własną kondycję fizyczną, której stan sprawdzany jest w corocznych, obligatoryjnych
testach sprawnościowych. W utrzymywaniu formy bardzo pomocna jest siłownia, która
akurat w przypadku tej jednostki, znajduje się na terenie budynku [KPP].
Funkcjonariusze jeżdżą też, jak stwierdził w czasie wywiadu [RS], na strzelnicę.
W Policji przeprowadzane są specjalne badania, określające poziom satysfakcji
pracowników oraz społeczeństwa. Opowiedział nam o tym Komendant [KRP-x]
w Warszawie, młodszy inspektor Szymon Sowa [SSa]:
[SSa]: [Z]robiono badanie satysfakcji z pracy policjantów i pracowników,
i tam różne rzeczy analizowano, i to OBOP robił, nie?, czyli niezależna,
zupełnie zewnętrzna agencja, natomiast wcześniej robiono takie różne
symulacje, czy tam badania. Robili to funkcjonariusze, np. ze szkół, którzy
chcieli powiększyć swój jakiś dorobek naukowy, czyli np. doktoryzować się
w tym zakresie i oni przysyłali do nas ankiety, które my rozkładaliśmy, ale jaki
jest tego efekt, nigdy z tym nie zostałem zapoznany, bo nie wiem, albo ktoś nie
dokończył swojej pracy, albo nawet jeżeli dokończył, obronił i gdzieś tam
pogłębił swój dorobek naukowy, nie zostało to upublicznione, bo ktoś tam nie
wyraził zgody, albo nie wiem, ten się w ogóle nie zwracał o taką zgodę, żeby
taką informację nam przekazać.
[Pyt.]: A te badania OBOP-u, czy one były w jakimś konkretnym celu robione,
żeby badać właśnie to zadowolenie z pracy?
[SSa]: Nie, Komendant Stołeczny i Główny tak wymyślił. Z tego, co mi
wiadomo, już były takie próby badania opinii wśród policjantów, jak im się
pracuje, bo to też jest istotne, w dobie szczególnie kryzysu.
[Pyt.]: No tak, daje jakiś obraz.
[SSa]: Tak jest. I chyba na zlecenie, już wcześniej było... Bo tak, jest taki
miernik oceny Policji, jak to się nazywa... To się nazywa... Zaraz... Ten miernik
to jest... To się nazywa... Na stronie Komendy Głównej jest... To nie jest
zaufanie... „Społeczne zaufanie do Policji” (?) Jako wykładnia... I to cały czas
jest monitorowane, niejako właśnie przez zewnętrzne placówki badawcze i to
ma świadczyć niejako o skuteczności polskiej Policji, i w tym kontekście to jest
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robione, że zaufanie do Policji no teraz jest nie wiem, na poziomie tam 70%,
do wojska jest zawsze największe, bo wszyscy wierzą wojsku i mają sentyment
do tego wojska, natomiast poszczególne inne tam zawody i na tej podstawie
podejmuje się jakieś... Daje to przełożonym jakąś tam wiedzę, o tym, czy my
jesteśmy skuteczni, czy nie, czy społeczeństwo jest z nas zadowolone, czy nie.
No i teraz po prostu powstał pomysł zbadania tego, jak to wygląda wśród
policjantów, nie? Jak oni się sami tutaj oceniają, czy jest im dobrze, czy jest im
źle.
[Pyt.]: No i jaki wynik tego był? Coś wiadomo?
[SSa]: Nie no ja mam to...
[Pyt.]: Ale generalnie, jak to wyszło, że są?
[SSa]: Generalnie wynika to, że policjanci pracują... O mam wyłączony
komputer... To, jak będzie tam... Sobie można... Mogę Pani to tam udostępnić...
Przez Adama... Że najchętniej policjanci pracują za nagrody na przykład.
Inspektor Mikołaj Maruda [MM], Komendant [KRP-y] w Warszawie,
ma wyrobione zdanie o tym, jakie pojęcie o pracy Policji ma społeczeństwo
i konfrontował je z rzeczywistością w udzielonym nam wywiadzie, którego
uczestnikiem był także [SSa]:
[Pyt.]: Społeczeństwo mało wie, naprawdę tak..?
[MM]: Powiem Pani jeszcze raz, to jest sztampa, bo potem Pani mówię
szczerze, że gdyby napisać uczciwie, rzetelnie, że tą organizacją [...] Powiem
Pani, że jak tak po prawdzie się mówi, że tą organizacją – nazywam ją
organizacyjnie: Policja – rządzi statystyka, zapotrzebowanie sukcesu każdego
z przywódców Policji, więc to zaprzecza jakiejkolwiek teorii, którą Pani
gdziekolwiek wyczytała, cokolwiek nabyła. Zarządzanie demokratyczne,
„pierdoły”, wykresy, przekątne, wszystkie jakieś te, co kiedyś uczono, jakichś
tam Huntów, nie Huntów... Nie ma tego zastosowania powiem Pani. Dopóki
my nie będziemy Policją.
[SSa]: Na pewno w jedną „ślepą uliczkę” poszliśmy – w zarządzanie jakością
w Policji. To w ogóle jakaś, jakaś...
[MM]: U nas tego już nie ma, bo ja powiem tak: Policja nigdy nie będzie
otwartą organizacją, moje takie zdanie jest. Policja nigdy nie powinna być
oceniana w aspekcie zaufania, cieszenia się popularnością, bo jest to obłuda.
Bo robienie ankiety czegokolwiek, to powiem Pani tak, jeżeli... proszę wziąć:
Pani ojciec został złapany, jechał „trafiony”, pijany – mówię – kierowca...
i teraz tak: „O kurde tak... No to stary ma już ciepło… No dobra, to jeszcze nie
problem, ale teraz tak: kto mnie będzie woził?, kto mnie zawiezie etc.?”. Pani
nic nie ucierpiała od Policji, ale przez to, że ojciec coś tam odniósł, to będzie
Pani... więc ktoś zada Pani pytanie: „Jak Pani postrzega Policję?”,
„Bandyci!”, „Zero litości!” etc. To w Pani odczuciu. Mało. Ma Pani
rodzeństwo, ma tą matkę, sześć osób. Świadek przychodzący do tej jednostki,
jak już przyszedł raz, drugi, trzeci i widzi przewlekłość sprawy, to jak on
oceni? Że jest zbiurokratyzowana? Nie, nie, nie. Podejrzany, który na dozór
przychodzi, weźmie ankietę i napisze oczywiście, że wszystko jest do „du...”,
źle, etc. Potem „nasi” to, nie wiem, ktoś tam bierze i robi analizę z tego
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ankietową i oceniają Policję po jednostkach, jak przy zarządzaniu jakością.
Przecież na Policję przyjdzie pokrzywdzony, który, jak może powiedzieć,
że Policja jest dobra, jak właśnie przed chwilą ma zgłosić, że mu samochód
ukradli? No to przecież zaprzeczenie jest absurdowi? A my se rankingi robimy,
czego nigdzie nie ma na „zachodzie”... Zaufanie do kościoła – 80, do wojska –
60 etc. I politycy epatują sobie tym: „O jacy jesteśmy dobrzy, bo zaufanie
budujemy”. Wróciłem z Holandii w poniedziałek. Byłem tam tylko trzy dni
zobaczyć jak oni mecz zabezpieczają. Powiem Pani, tam jest Policja
samorządowa, troszeczkę inaczej tam… „Rozpieprzyli” Komendę Główną
i teraz my chcemy udowodnić im, że przez to, że oni nie mają Komendy
Głównej, to brak im tam koordynacji i nadzoru... A do tego nie jest potrzebny
człowiek, bo koordynację oni mają w komputerach – jeżeli coś jest, to są dane
i uzgadniają. Ja szukam, znalazłem kogoś, to się kontaktuję do innego
województwa, do Rotterdamu i wiem, o co chodzi. Nie trzeba pośrednika
w postaci współpracy ogniwa przez Komendę Główną, żeby uzyskać wiedzę od
czegoś. Proste rozwiązanie. Mecz: czterdzieści tysięcy... U nas? Przy takim
meczu? To, jak „Legia” wygrała, nie wiem, z „Wisłą-Kraków” – z tysiąc
policjantów... Tam – stu pięćdziesięciu: „A, damy se radę”. Przyjeżdżamy
w sobotę... Tam policjanci pracują w trzech systemach: po 38, 42, ileś tam
godzin. Policjant sobie wybiera. Akurat ten, który z nami rozmawiał – do
zabezpieczenia – stwierdził, że mieszka 80 kilometrów od Amsterdamu,
w związku z tym „Ciut będę mniej zarabiał, ale pracuję tylko trzydzieści te
parę godzin, od poniedziałku do czwartku, wolne mam: piątek, sobota,
niedziela..., ale ojczyzna nas wzywa… W niedzielę jest mecz „Ajaxu”…
Przychodzę”. Samorząd, czyli ojczyzna, zapłacił za te 8 godzin pracy, ale to
nie wszystko, oni pracują w sobotę, bo wiedzą, że kibice będą się grupować,
przed meczem szykować, więc pracują dwa dni... Zapłacą im za to. Ale to nie
wszystko. O godzinie 18.00 jadę na stołówkę, gdzie firma stawia im obiad
dwudaniowy z deserem, bo muszą się najeść, bo będą w nocy pracować.
[SSa]: W Holandii akurat „social” jest bardzo rozwinięty. U nas nic nie ma.
[MM]: Pojechaliśmy na działania, skończyliśmy…, gdzieś tak była dwunasta…
pierwsza… w nocy, no poszli się przespać. Rano przychodzą do pracy,
a w pracy, tak jak się w sklepach kupuje takie te izolacyjne, takie foliowe torby,
każdy ma pięć kanapek, jogurty, „cudowania”. Pytam się: „Nie rozumiemy
czegoś?”, „No, tak tu o nas dbają, ale to z prostego położenia… Dlaczego,
jeżeli ja mam przyjść dodatkowo, to ja mam z domu, z lodówki, od rodziny,
która może się obudzi i nie będzie miała, wezmę ostatnią kanapkę, chleb, jakieś
coś do pracy, bo ja muszę przyjść do pracy...? A dlaczego rodzina moja ma
cierpieć? Firma chce, niech firma zapłaci i niech mnie żywi... Jak nie chcecie
zapłacić mi za żarcie i takie, no to mi dajcie, ja se zjem...”.
[Pyt.]: U nas jest jeszcze cały czas takie podejście, jak do zwykłego zawodu?
[MM]: Ale tam jest zawód! Proszę mnie zrozumieć, ale tam jest zawód...!
U nas nie do pomyślenia. Przepraszam bardzo, każden gdzieś był tam
w mniejszej, większej organizacji..., jak dali coś, to każdy: „Dobra, siądźmy se
tu, zjemy kanapkę”. U nas…? No, jak policjant z OP siadł gdzieś by przy
radiowozie, otwarte drzwi, jadłby kanapkę, ludzie przechodzą, no… Jaki jest
obraz? U nas obraz policjanta, to jest postawa, mina, zero uśmiechu, trzeba
być miłym, uprzejmym, nie dawać oznak... A tam…? Rozpięty, kanapkę je, zjadł
kanapkę, zapalił se papierosa, poszedł, kawę se wziął, pije przed radiowozem...
Przed stadionem tak chodzą! On mówi: „Przepraszam, przecież firma taka,
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nie inna, zobaczcie co robią w takich godzinach: jedzą, wychodzą, piją...
Czy to komuś przeszkadza? Zobaczcie na władzę, czy władza kończy jakieś,
albo coś...? To się nie spotykają, jak mają, to jakaś impreza jest, ale se
gaworzą etc., klepną się...”. Nie! U nas musi być „rosyjskie wychowanie”.
Na baczność wszystko! Na baczność wszystko...! I jeszcze przywiozłem parę
rzeczy. Dzisiaj z K. rozmawiałem, jaka struktura jest dowódcza.
[SSa]: No tak, ale ja też byłem w Holandii i no tam w każdej jednostce,
obojętnie jakiego szczebla, jest stołówka. Tak jest. Jest stołówka, policjanci
normalnie „zjeżdżają”, pobierają te posiłki, płacą za nie, część mają
refundowane, w ogóle są, no... U nas, to jeżeli jest jakiś tam bar, to jakiś tam
ajent musi zarobić, natomiast tam naprawdę stołówka to jest jedno
z największych pomieszczeń w całej komendzie.
[MM]: Ale powiem Pani tak, policjant ma tam pracować do... i policjantka...
do 65 roku życia... Mam kontakt z policjantami w wieku 45, 50, 56 lat
najstarszy, jak tak chwilę z nimi porozmawiałem, faktycznie przy takim
komforcie pracy, oni się nie „wypalają”. Pani se wyobraża, przy naszych
statystykach, terminy, „wali się”, trzeba ściągać..., mówię: „Ludzie, do 65
roku życia, przecież to by nikt emerytury nie dotrzymał”, mówię... Tam nie.
Mecz się skończył, ludzie się rozeszli, poszli.
[SSa]: No tak Mikołaj, ale oni nie mają takich problemów, że chcesz coś
wydrukować i okazuje się, że nie ma toneru w żadnej drukarce, no...
[Pyt.]: Ludzie z własnymi laptopami...
[SSa]: Tak...
[MM]: O, mówię... Idziemy na salę odpraw, przechodzimy przez to… takie
łączniki, tak jak w Stołecznej – stoi ksero, a obok na pół ściany leżą –
nie w kartonach – rozpakowane ryzy papieru. Leży, oceniam tego, tak jak
traktować ryzy – sto, sto pięćdziesiąt. Obok, człowiek widzi, jak to różne tam,
widzę, że opakowania, czy to są tonery, że jak się skończy, ktoś se wymieni.
Jest zasada taka, że wyciąga zużyty, w pudełko, bierze, mówię na tym, coś
tam... Święty spokój. No „wkurzało” mnie tylko, co żeśmy...
[SSa]: Jest ogólna dostępność i nikt nie robi sobie zapasów, bo tego nie
zabraknie im...
[MM]: Co żeśmy..., co tylko żeśmy się ruszyli, pojechaliśmy pół godziny,
godzinę po jeżdżeniu: „No to co? Kawę?”, „Kurde mać, no przecież jeszcze
żeśmy nie popracowali kur..., a już kawa? No ludzie!” mówię... „Serce mi
stanie!”. Ale powiem Pani, że no byłem i nawet mówię u tych leniów Greków,
mówię... na tym wszystkim... Niech mi Pani uwierzy, z pełną premedytacją
mówię, faktycznie mając policjanta w wieku 40, 50 lat, on ma doświadczenie
życiowe i zawodowe, w związku z tym odprawa u nas to jest czasami dwie, trzy,
cztery godziny, bo trzeba „motłochowi”, jak ja to powiedziałem, „durnemu”
policjantowi, który się nie utożsamia z tą Policją, tylko traktuje, że to jest
miejsce, które mu daje środki do życia..., dwie godziny „pieprzyć”, tak jak ja
powiedziałem, niech mi Pani uwierzy... Postanowienia o biegłych trzeba
zapłacić, jest rachunek biegłego, półtorej roku chodzę, a mam tylko i wyłącznie
stu pięćdziesięciu, tam stu sześćdziesięciu „dochodzeniowców” i w PG, mówię:
„Piszcie tam w przedostatnim miejscu kur... datę, kiedy ma wam oddać
opinię”... Zazwyczaj jest to na bieżąco wszystko, mówię robione... Półtorej
roku! Jeszcze mi zostały trzy, cztery takie osoby, które zapominają. No więc,
no po prostu nie przywiązują wagi, a jeżeli on pamięta, to przecież tak może:
„Dobra, Ty weź zapisz tam, napisz tam na to nazwisko, masz tam wzór
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w komputerze, postanowienia czy czegoś takiego”. On to „wklepie”, ten który
mu dał nie przeczyta, nie sprawdzi, tylko weźmie, niech się – mówię –
popodpisuje. Ta „bylejakość”, byle... No mówię Pani, to mnie naprawdę
przeraża. No wczoraj mało nie „zjadłem” tych swoich Naczelników,
Kierowników wszystkich..., a raptem ich mam chyba czterdziestu parę...
[SSa]: Wie Pani, co tam mnie, jak już tak się tu żalimy, co najbardziej mnie
irytuje? To tam postanowienia o biegłych... To w ogóle cały elaborat można
napisać, bo każde jest inne, chociaż wzór jest po prostu określony, a pytania do
biegłych to już dawno były zawarte w jakichś tam książeczkach, skryptach i tu
nikt „Ameryki nie odkryje”..., ale mnie najbardziej irytuje to, jak dekretuję
sprawy, które mi przynosi Dyżurny i jest napisane to, co by obywatel
powiedział, a nie to co policjant chce usłyszeć, czyli „kupa” rzeczy mało
istotnych dla prowadzonego postępowania. No „szlag mnie trafia”.
[Pyt.]: Ale on potem podpisuje?
[MM]: Ale to nie w tym rzecz...
[SSa]: Ale to nie w tym rzecz...
[MM]: Pani mówi tak: „Okradli mnie, pobili i okradli”. Pani opowiada, ja
będę pisał. Pani mi wszystko opowie, no i koniec... I teraz ja, mając na
czterech, pięciu stronach Pani relacje, widzę, że brakuje mi takich... Dobrze, to
jeszcze mi Pani odpowie... I tłumaczę to swoim. To nie może być, bo gdybym
miał sprawców i „włożyłbym Pani to w usta”, to mecenas podważy to zaraz, bo
Pani się nie zna w tym języku. Jeżeli ja zrobię pytanie: „Co świadek może...”
jak to się mówi, na tym... I Pani odpowiada mi na to, ktoś widzi swobodną
wypowiedź Pani, a potem konkretne pytania, w związku z tym strona mi nie
obali tego, bo to ja się Pani pytałem i Pani mi odpowiedziała... I wiem, że jak
mecenas będzie coś mówił o tej sprawie, to Pani będzie tak odpowiadała
w danym momencie. Niech mi Pani wierzy, że jak jestem pięć lat na [KRP-y],
to może widziałem dwa protokoły, gdzie wprost było napisane pytanie. Ja już
tym swoim „baranom” przywoziłem z lat dziewięćdziesiątych swoje sprawy,
pokazywałem: „Zobaczcie!”. Podejrzany ma prawo do odmowy składania
wyjaśnień. Ma. W porządku, ale trzeba uzyskać od niego określone
informacje... „Czy podejrzany w dniu wczorajszym, w godzinach takich...,
przebywał w rejonie Dworca Centralnego?”. Kropka. Odpowiedź: „Słucham podejrzany milczy”. Pytanie następne: „Czy podejrzany o godzinie 22.00, czy
o 23.05, został zatrzymany, legitymowany w rejonie Emilii Plater?”.
Odpowiedź: „Słucham”, „No tak”. Pytanie następne... Ja zadam mu
piętnaście, dwadzieścia pytań, on mi nie odpowie, on się nie przyznaje, ale mi
potwierdzi: „Byłem w tym miejscu”, „Miałem styczność z policjantami” etc.
Ja mam półtorej strony. Czy ktoś mi powie – bo oczywiście, bo taka jest wtedy
klauzula: jak odmówi składania wyjaśnień, to Prokurator musi słuchać...
Ja mówię: „Macie wyjaśnienia podejrzanego?”... Odpowiedź: „Milczy,
uśmiech na twarzy”. No nie! No takie rzeczy! Ja im to pokazywałem, czytałem!
Pytam się, czy ktoś zakwestionuje?
[SSa]: Kiedyś się tak robiło. Teraz się nie robi. Ja nie widziałem takich rzeczy.
[MM]: Ja im przywoziłem swoje... Do dzisiejszego dnia im mówię: „Jedźcie na
W., moje wszystkie OZET-y...”, kiedyś pamiętasz, okładki na sprawie były
zielone...
[SSa]: Tak.
[MM]: Zielone zawsze i nie to tak zszywałem, tylko zrobiłem zakładkę dla
tych... Są Technicy, którzy teraz pracują, których ja uczyłem robić szkice,
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robiłem rysunki za Techników. „Jedziesz na włamanie, zaznacz gdzie jest”.
Weźmie to „dochodzeniowiec”, a bodaj ma to włamanie do firmy, ślady
pozaznaczane, się pojedzie... On pojedzie do jakiejś firmy, trzeba wejść w rejon
rozpoznawczy, nawet tudzież brama..., tu się włamali, tu zabezpieczone, tu
przecięta siatka, zabezpieczone to i to, i „kryminalny”, „dochodzeniowiec”
wie jak to miejsce wyglądało, jaka mogła być droga i teraz dobrze, mamy
budynki, mamy to, coś mieliśmy tu, wiemy w czym się poruszać... No coś
naprowadzić... No napisać „suche oględziny” w formie takiej: „Brama, po
przejściu trzydziestu metrów, skręcając w lewo budynek taki...”. Nie wiem.
Można mieć, ja powiedziałem – przepraszam za określenie: „Wy macie
wybujałą tylko fantazję erotyczną, ale już prawnej zero. To, co jest tu, to sobie
możecie wyobrazić i wiecie dokładnie, natomiast jak do sprawy karnej, to
mówię kur... biała ściana”.
W tym miejscu nastąpiła opowieść o tym, jak kandydaci na policjantów przechodzą
szkolenie wstępne, o którym wspominałyśmy już we wcześniejszym rozdziale pt.:
„Kandydat na policjanta”. Potem Komendanci dalej kontynuowali:
[SSa]: Jeżeli on [policjant] nie będzie znał jak pacierza przypadków użycia
broni i warunków tego użycia broni, to on pójdzie „siedzieć”, przy pierwszym
użyciu tej broni. I oni tego nie rozumieją! I to jest po prostu przyjmowanie
zawiadomienia i pisanie tylko tego, co świadek mówi... No bo, jeżeli świadek
się nie orientuje, czy zawiadamiając pokrzywdzony nie jest..., ale zadać mu
pytanie, jak był zabezpieczony, co on zrobił z tym zabezpieczeniem, jak
wyglądał ten sprawca, dokładnie go opisać, drogę odejścia, drogę dojścia...
A on [policjant]: „No... nie powiedział nic”.
[MM]: Powiedziałem... W tym momencie mogę posadzić trzydziestu cywili na
dole i nikt nie będzie czekał, i proszę notować to, co Pani mówi. No to go
nauczyć... Imię, data, familia, lat, gdzie, co, tam gdzie ma rubryczki to się
zaznacza i świadek uprzedzony o odpowiedzialności karnej z artykułu takiego
zeznaje, i proszę: niech świadek mówi. Skończył, postaw kropkę, daj, podpiszę,
temat załatwiony. Po tych relacjach nie trzeba w ogóle żadnego policjanta –
cywila można posadzić. Powiedziałem, małpę można nauczyć tego, mówię...
A jeszcze, jak świadek pójdzie w opowieści tego typu, że on słyszał od sąsiadki,
że tam chodził mężczyzna ubrany na czarno... Albo groźby... Pani mi wczoraj
groziła. Przychodzę i ma być... aha, ale zacznijmy od początku. „Jest rok
dziewięćdziesiąty piąty...” mówię, „Moja żona spotykała się z takim...”
i policjant zaczyna, mówię, pisać. Czwarta strona, no i teraz dochodzimy
właśnie do dnia wczorajszego: „No i wczoraj wyszedłem na „klatkę”, a kobita
wyskakuje z nożem: Zaje...ę cię” etc. Kropka. „Żądam ścigania i ukarania
sprawcy”. I koniec. A człowiek tylko przewraca, gdzie te groźby... Jak już
wiemy: kto z kim spał, kto się podzielił majątkiem, kto kogo spłacił, kto kogo
„wysiudał” na mieszkaniu, jakieś „brudy rodzinne” i na końcu ostatnie zdanie.
O, i to jest tak... Ale to jest proza życia. Struktury funkcjonowania, to proszę mi
wierzyć, naprawdę to jest dramat.
[Pyt.]: A co jest takiego, co nas odróżnia? Naszych policjantów od choćby tych
fachowców z Holandii? Dlaczego tak się dzieje?
[MM]: Osobowość. Natura Polaka.
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[Pyt.]: To jest taka nasza specyficzna domena?
[MM]: To wynika z kultury. Tak. Śmiem twierdzić, że tak. Okres niewoli,
zniewolenia tego wszystkiego zostawił takie piętno, że powiem Pani mówiąc
szczerze, że może mój syn, może jego „pociechy” dopiero, jeżeli będzie tak to
wszystko, zaczną reagować, oceniać, tak jak to robi w tej chwili „Dziki
Zachód”, jak ja to określam. To są takie moje spostrzeżenia.
[SSa]: Znaczy... Tu przychodzą policjanci, nazywamy to jeszcze służbą, a to już
dawno służbą nie jest, tylko zwykłą pracą i oni tak to traktują, jako pracę,
osiem godzin i każda minuta jest wyliczona, że później on żąda odbioru...
[MM]: Ale zgadza się. Na „zachodzie” praca w Policji nie jest służbą. To jest
praca... To jest praca...
[Pyt.]: Może to jest „zdrowsze” podejście?
[MM]: Ale to jest „zdrowsze”...
[SSa]: Oczywiście, że jest „zdrowsze”.
[MM]: ... ponieważ ja przepraszam, chcecie? Zapłaćcie mi!
[SSa]: Nie „mamimy” się tym określeniem służba, bo my nie wykonujemy
służebnej roli wobec społeczeństwa, jak to było określone, bo to jest dla nas
praca i coraz częściej ci młodzi ludzie pytają się: „A co ja z tego będę miał?”.
No to, jaka to jest służba? To jaka to jest służba? To jest zwykły kontrakt,
umowa o pracę pomiędzy... jest pracodawca, jest pracownik i określmy tylko
„zdrowe” zasady tej pracy.
[MM]: Taki pracownik – policjant też musi mieć czas na odreagowanie, na
normalne życie psychiczne i rodzinne, żeby on mógł tę pracę zawodową
wykonywać...
[SSa]: Ale jakie on ma życie rodzinne, jak on teraz..., jak on tutaj..., niech Pani
zobaczy... Oczywiście Pani tego nie pokażę, ale przeczytam Pani: ten –
przenosi się, pięć lat służby, w Radzyniu Podlaskim na stan etatowy… Nawet
nie wiem, gdzie to jest ten Radzyń Podlaski, gdzieś tam na mapie...
[MM]: No jak to gdzie? W województwie lubelskim.
[SSa]: A w lubelskim... Dobrze...
[MM]: Między Białą Podlaską, czy gdzieś tam...
[SSa]: Bo ma tam... Rodzice posiadają dom i mieszkają na stałe... O tu jest
lepsza: 2008 rok – przyjęta, przenosi się do Komendy Wojewódzkiej
w Rzeszowie, Stalowa Wola, co ona tu... uczy się w szkole, pozostaje w związku
małżeńskim i ma małoletniego syna lat trzynaście, „obecnie synem opiekuje się
mąż, mamy tam dom”, itd., itd. Ona pracuje w Warszawie, znaczy nie pracuje,
bo dopiero ten kurs kończy, ale już pisze raport o przeniesienie. Jaki ja będę
miał z tej kobiety pożytek tutaj? Ona tylko będzie myślała o tym, jak nas
porzucić...
[MM]: A do mnie pisze Pani z biura turystyki z Warszawy, że chciałaby
zorganizować cykl spotkań i zaznajomić policjantów z zabytkami i historią
Warszawy, bo może im to będzie pomocne w służbie dla mieszkańców, turystów
chodzących po Śródmieściu. I teraz proszę mi wierzyć, jak ja muszę
dyplomatycznie przed panią dyrektor biura odpowiedzieć, żeby się nie
obraziła. No bo w zasadzie mógłbym powiedzieć, wie Pani co, pracuje u mnie
90% ludzi, którzy nie są urodzeni w Warszawie i nie utożsamiają się z tym
miastem, i w zasadzie to nie należy do ich obowiązków. „Bo jest rok
Szopenowski” mówi…, „żeby coś poznali z tego”... Takie jest wyobrażenie.
Proszę sobie wiedzieć, że wszyscy się do nas zwracają, że chcą coś, chcą nas
edukować, żebyśmy im pomogli. Tylko my, jak do nich o coś chcemy,
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no niestety oni tego nie mogą, bo ustawa o ochronie danych osobowych etc.,
etc., zabrania im tego, oni nie mogą tego robić.
Służba, to skończę Pani mówię na tym, to słowo, to tak, jak u księdza, pewne
rzeczy trzeba załatwić, powiedzieć: „Słuchaj, ale to nie jest praca, to jest
służba”. Pewnych rzeczy po prostu nie wypada policjantowi, no bo służy
ludziom.
[SSa]: No znaczy, ma!
[MM]: Tam się pracuje... Tam się pracuje... Tam naprawdę nie interesuje
przełożonego to, czy on wychodzi po pracy, idzie do kochanki, a żonie wysyła
pieniądze. Żona tam nie przyjdzie do szefa i nie zrobi sceny, że on nie
przychodzi do domu, a u nas się zapłakane żony zdarzają, że on poznał na
załodze RPW dwie „baby” sobie... I to jest dramat. Mało tego, muszę Pani
powiedzieć, że jak się dojdzie, że u nas jest etyka, czy coś takiego, to wchodzi,
bo żeby u nas był regulamin służby w sensie takim, co policjantowi wolno,
czego nie wolno... U nas jest etyka i pewne rzeczy są niedomówione, bądź
wynikają z czyjejś interpretacji, że winno się tak i tak zachować. A co mnie
interesuje z kim on kur... śpi i komu „daje”? „Rozejdzie się”, nie „rozejdzie” –
daje pieniądze... Nie łoży, zakładam mu sprawę, sądownie przyzna na tym...
Ale to: „Rozkład rodziny… Mój mąż jest mniej wydajny”... I jak nie daj Boże
coś się stanie, pobije nie daj Boże, ma sprawę, „wyrzuca go się” i jak coś
będzie, jakiś zgrzyt etc., to potem się pyta: „A co na to przełożeni?”, „Nie
zasygnalizowaliście, nie widzieliście, że coś się zmienia...”. I tak nasi
psycholodzy oceniają: „Nie, no takie coś musi być w jakiś sposób
uzewnętrznione... To wręcz niemożliwe, żeby on się tak kamuflował”. Pani
powiem, rok temu, czy półtorej, co ten policjant strzelił? No wczoraj właśnie...,
„wyrzucę” dosłownie w poniedziałek, nie... w piątek, dyscyplinarnie jednego
policjanta. Trzynaście lat służby. „Ściemnił”, jak to się mówi delikatnie
mówiąc, że nie może na służbę przyjść nocną, rano przyjdzie, no bo tam żona
ma rączkę... etc., małe dziecko jest, nie poradzi sobie... Dobry Naczelnik: „No
w porządku, dobra, rozumiem”, dokonał zamiany, a że my jako przełożeni
musimy pewne rzeczy monitorować, czuwać nad pożyciem małżeńskim, „cuda
nie widy”, rano wczoraj pojechał tam Naczelnik z całym tym sensorem, no
i wydmuchał 0,40... Ja wiem doskonale, że nie żona rączkę se ewentualnie coś
zrobiła, tylko on przyszedł „nawalony” do roboty, bo pije. Przetrzymałem go
wieczorem, on klęka: „Ja teraz będę najlepszym policjantem” – „cuda na
kiju”... „A Panie Komendancie, ja mam córkę trzynaście lat
i siedmiomiesięczne dziecko”. A ja pytam się: „A jak tak stawiałeś se butelkę
i kieliszek, pytam się kur..., wtedy myślałeś o żonie i o tych dzieciach?
Czy teraz w tej głowie masz jedną myśl tylko, czy ja cię wypiep... z Resortu,
czy nie? Bo jak cię wypiep…, to nie będziesz miał nawet nie to, żeby dzieciom
żarcie kupić, tylko za co pić? Ty teraz jesteś w stanie mi się tu położyć
i zaklinać, że wszystko zrobisz, kur... ten pokój pomalujesz, na służby
przyjdziesz, nic nie będziesz chciał, po to tylko żebym cię nie wyrzucił...”.
Ale powiedziałem: „Ty jesteś chory! Chory! To trzeba leczyć. Ja nie jestem
lekarzem, mnie nie stać na ten luksus, bo mam określone zadanie, a nie
kierowanie cię na sześć tygodni do Otwocka, do innych kłaść, żeby cię leczyć
z niewiadomym skutkiem”. Nie wiem, przeczytam sprawozdanie.
[SSa]: Kiedyś tak na Żoliborzu, takiego parę razy wyrzucaliśmy, on zawsze
szedł do raportu do Komendanta Stołecznego i mówił, że: „Przepraszam, ale
dlaczego Pan Komendant chce wyrzucić chorego człowieka? Ja jestem
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alkoholikiem”. No a ten mówi: „No nie, no trzeba mu pomóc” i „bach” go na
leczenie. No i za trzecim razem już „poległ”.
[MM]: Także, mówię Pani: misje, wizje, światy, to już były w tym Resorcie.
Powiedziałem, bierze Pani temat „cholernie, cholernie” mówię, nie tyle
niewdzięczny, może nawet nie ciężki, tylko trudny i niezrozumiały dla logików,
bo powiem Pani, mówiąc szczerze, że pewnych rzeczy się w tym Resorcie
nie da wytłumaczyć.
[SSa]: Ani nie jesteśmy instytucją..., ostatnio rozmawiałem o tym na odprawie,
bo kontynuowałem jakąś tam służbę. Rozmawiałem na ten... Wdrażamy
programy, no dużo jakichś różnych takich programów...
W tym momencie wszedł do pokoju Komendanta policjant.
[Policjant]: Dzień dobry.
[SSa]: „Kochany”, co ty chcesz jeszcze „prześladowco”?
[Policjant]: Ja się chciałem zapytać, czy Pan będzie na siłach Panie
Komendancie, dzisiaj...
[MM]: No ty! No Komendant przyszedł na 14.00! No nie „ubliżaj” mu!
No cztery godziny...!?
[SSa]: Po co mi jeść w ogóle przy Marudzie, że będę miał jakieś siły... Zostaw
mi to, jutro się rozliczymy z tej sprawy.
[MM]: U mnie policjant przychodzi i kładzie, no...! Ty się nie pytaj! [do
policjanta]. On ma czas nienormowany! On ma kur... 24 godziny „zasuwać”
w pracy! No nie, no! No nie, no! „Czy Pan Komendant ma siłę…?”, no!?
Policjant wyszedł, a Komendanci mówili dalej:
[SSa]: Policja nic nie zrobiła... To jest po prostu „chore”. Instytucje w tym
kraju nie są wydolne, natomiast...
[MM]: Zawsze jest zapis, że Policja. Jak one tego nie zrobią, to one
powiadomią i one wychodzą...
[SSa]: Wszystkie instytucje – mogą, natomiast my – musimy! I to jest ta
różnica, że co to jest za problem dla Policji? No to jest wina oczywiście
naszych decydentów, którzy twierdzą: „Oczywiście, weźmiemy i to
zagadnienie”.
[Pyt.]: A jak ostatnio z tym przypadkiem, co nie udzielili pomocy i człowiek
umarł pod szpitalem... Też Policję angażowano w to?
[MM]: Nawet Straż Miejska przyjechała. Ale ja Pani jeszcze raz powiem,
że Straż Miejska jest stworzona i oni by chcieli uprawnienia, takie żeby Panią
zatrzymywali, kontrolowali, taka czysta robota.
Tutaj nastąpiła opowieść o współpracy ze Strażą Miejską, którą przytaczamy
w następnym rozdziale.

180

Swoją opinię [SSa] i [MM] wyrazili także w kwestii policjantów, którzy
mierzą wysoko, ale nie mają ku temu żadnych podstaw.
[SSa]: Tutaj problemem jest dużo policjantów roszczeniowych. Najbardziej
jaskrawy przypadek, jaki mi się trafił w tej jednostce, to był taki, że policjant
przyszedł do mnie i mówi, dlaczego on nie dostał awansu, tam w stopniu...
Ja mówię: „…bo z prostego względu: nie było wniosku właściwego
przełożonego na dany awans. Jeżeli nie było wniosku, no to nie dostajesz.
A dlaczego nie było wniosku? Bo jest to fakultatywne, jest to forma
wyróżnienia. Tyle…”. Nie zadowoliło go to, poszedł do Komendanta
Stołecznego, w międzyczasie ja sobie sprawdziłem, dlaczego ten policjant nie
dostał tego awansu. Poszedł do Komendanta Stołecznego, powiedział jak długo
pracuje, jak ciężko pracuje, jak dobrze pracuje, tylko zapomniał powiedzieć,
że ma dwa wyroki, a właśnie w dniu, kiedy był u Komendanta Stołecznego,
jeden się uprawomocnił, za przestępstwa kryminalne, a po drugie przez trzysta
sześćdziesiąt pięć dni w roku – dwieście był na zwolnieniu. I miał czelność iść
i się „pobić” o to. No i Stołeczny do mnie dzwoni i mówię mu: „Szefie, on jest
gdzieś tam jeszcze?”, mówi: „Nie, no już wyszedł”, ja mówię: „To może go
sekretarka zawołać, to Komendant się zapyta, jak tam jego wyroki?”. No, ale
już go nie złapali. No szkoda, że się nie zapytał.
[MM]: Niestety, to są ludzie, którzy wchodzą i powiedziałem, to jest nie
„wyścig szczurów”, tylko on walczy o swoje. Jemu nie przeszkadza tu wejść
i się zapytać, a może się uda? On nie rozgrywa z tego, czy wypada? Proszę mi
wierzyć, a miałem przełożonych trochę „nad sobą”, żebym miał cywilną
odwagę wejść i zapytać się, dlaczego tak nisko oceniany jestem… To nie moją
rolą jest mówię.
Jak już pisałyśmy, wyobrażenia ludzi o pracy w Policji często opierają się
na tych, zawdzięczanych filmom. Nie inaczej było również z aspirantem sztabowym
Adamem

Adamskim

w Warszawie,

o

[AA]

czym

z

Wydziału

Dochodzeniowo-Śledczego

sygnalizowałyśmy wcześniej

[KRP-x]

w rozdziale „Kandydat

na policjanta”. Niemniej jednak, codzienność znacznie bardziej odbiega od filmowej
fikcji, choć nie rzadko jest też pełna emocji.
[AA]: [W] filmach jest typowa fikcja bez pokazywania żmudnej pracy
policyjnej, bez pokazywania policjantów siedzących godzinami w biurach,
piszących, wypisujących tony nikomu niepotrzebnych dokumentów... Taka mało
ciekawa praca jest podstawą Policji.
[Pyt.]: Czyli wygląda to zupełnie inaczej, niż młodzi ludzie spodziewają się,
że tak będzie?
[AA]: No przynajmniej u mnie tak było, że inne miałem wyobrażenie, a inna
była rzeczywistość. Na samym początku pracowałem w Sekcji PG, czyli
Przestępstwa Gospodarcze i mój pierwszy miesiąc pracy polegał na tym,
że przychodziłem do pokoju, niejednokrotnie siedziałem osiem godzin
i wychodziłem, bo starsi koledzy, czy przełożeni nie potrafili pokierować mną.
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Prosiłem o coś do pracy, to mówili, że: „Jeszcze zdążysz się napracować...
Idź do swojego pokoju!”.
[Pyt.]: Czyli sami nie mieli pomysłu na pracę w Policji?
[AA]: Sami kompletnie nie mieli pomysłu. Ich praca polegała na porannym
piciu kawy, wymianie plotek różnych, później ewentualnie coś zrobili
w związku z pracą, a później znowu picie kawy i rozejście się do domu.
Tak przynajmniej pamiętam pierwszy miesiąc pracy w tej Sekcji.
[Pyt.]: Czy byłoby to w stanie zdemoralizować młodego człowieka, który chciał
ofiarnie pracować, coś zrobić pożytecznego, a patrzył na to?
[AA]: Można było bardzo idealnie się wypaczyć, bo niejednokrotnie w trakcie
pracy, albo po pracy było normą spożywanie alkoholu i namawianie młodego
policjanta, żeby stawiał wódkę, pił wódkę, bo takie jest powiedzenie, że „ten,
kto nie pije, ten kapuje”.
[Pyt.]: To jest ten mit, który krążył nieraz? Słyszało się w społeczeństwie,
że policjanci to pijacy, alkoholicy, że zdemoralizowani...
[AA]: W tamtych czasach i w tej Sekcji, w której ja się przyjąłem, tak to
wyglądało, chociaż nie do końca, bo byli policjanci, którzy w ogóle nie pili
alkoholu.
[Pyt.]: Tak samo jak Ty... A jak na kolejnych szczebelkach kariery? Było lepiej,
czy też przeżywałeś rozczarowania?
[AA]: Do pewnego momentu, czyli tak, nie wiem..., dziewięćdziesiąty drugi...,
...trzeci, ...czwarty rok...
[Pyt.]: Bo ile lat już pracujesz?
[AA]: Pracuję dwadzieścia dwa lata... Dwudziesty trzeci rok teraz będzie
[wywiad z 2009 roku]... Dziewięćdziesiąt trzy, ...cztery, to było tragicznie...
Widziałem jednostkę, jako taką bandę pijaków i bardzo zdemoralizowanych
osób.
[Pyt.]: A jakieś przykłady takie?
[AA]: Policjanci jeżdżący na służbie, mający ponad trzy promile alkoholu...
Policjant z załogi interwencyjnej, który podjeżdżał z interwencji do komendy
i nie potrafił wysiąść z samochodu – po prostu wypadał z niego, bo był pijany...
Dalej nastąpiła opowieść o policjantach i kobietach, którą przytaczamy w rozdziale
„Petentka, czy kochanka (?) - Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle”.
Adam, jak większość naszych rozmówców, ma wieloletnie doświadczenie.
Zapytałyśmy go o ocenę tych lat i dalsze codzienne sytuacje.
[Pyt.]: Jak oceniłbyś swoje zaangażowanie w służbę zaraz po wstąpieniu do
niej i obecnie? Co miało też wpływ na ten stan rzeczy?
[AA]: Zaangażowanie w służbę zaraz po wstąpieniu było takie stuprocentowe,
czyli człowiek oddawał się cały, na miarę swoich umiejętności i możliwości.
Wpływ na to miała młodość, czyli taka chęć pracy, tężyzna fizyczna, kondycja,
jak szliśmy na jakąś akcję, no to kto biegnie za bandytą, żeby go złapać?
Młody, bo staremu już się nie chciało, albo nie miał siły... Już nie miał żadnej
kondycji... I tak było ze mną. Wszelkie akcje „do przodu”, ganiałem za tymi
złodziejami.
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[Pyt.]: Czy tylko kondycja i takie uwarunkowania fizyczne, czy zniechęcenie
spowodowane tą...?
[AA]: Zniechęcenie też było..., tych właśnie starszych policjantów, którzy już
znali później te uwarunkowania pracy w Policji i panował taki mit, że po co to
łapać złodziei, jak Prokurator, czy Sąd i tak ich wypuści... Po co się
nabiegać...? Człowiek młody, który wstąpił do Policji, jakim ja byłem, jeszcze
nie znałem tych uwarunkowań, że Prokuratura i Sądy, i tak puszczają. Dopiero
musiałem się o tym przekonać „na własnej skórze”, że niejednokrotnie
przestępcy, którzy byli złapani przeze mnie niejednokrotnie na gorącym
uczynku, z narażeniem życia, później, na drugi dzień, czy za dwa dni byli
puszczani, bo stwierdzono, że brak dostatecznych dowodów ich winy, że musi
Policja najpierw uzbierać więcej dowodów...
[Pyt.]: A czy to faktycznie był brak dowodów winy, czy mogło wchodzić w grę
skorumpowanie?
[AA]: Na pewno mogło w grę wchodzić, ale nigdy nie byłem tego świadkiem,
dlatego nie mogę stuprocentowo powiedzieć, ale miałem taką sytuację,
że najpierw musiałem „ustalić człowieka”, który kradnie samochody żmudnym
śledztwem, później został zatrzymany, doprowadzony do Prokuratora i po
przesłuchaniu przez Prokuratora wszedłem, spytałem się Prokuratora: „I jak?
Czy będzie areszt tymczasowy?”… Wtedy dla tego złodzieja
samochodowego..., bo to był akurat złodziej samochodowy... Wtedy Prokurator
mówi: „Panie Adamie, niech Pan podejdzie do okna”, ja podszedłem, a on
mówi: „Pan zobaczy..., czym przyjechał ojciec tego naszego podejrzanego...?”.
No... ja zobaczyłem, Prokurator wskazał mi najnowszy model Mercedesa S
Klasy, no i tak patrząc na Prokuratora powiedziałem: „Myślę, że Pan nie
zastosował tymczasowego aresztowania...”, no i Prokurator powiedział: „No
widzi Pan, Panie Adamie, jaki jest Pan mądry?”, co we mnie wszystko
wzburzyło i tak zniechęciło wręcz do pracy.
[Pyt.]: A jakieś groźne sytuacje? Często się zdarzają?
[AA]: No, bardzo często.
[Pyt.]: Z zagrożeniem życia?
[AA]: Niejednokrotnie z jakiejś takiej interwencji cichej, spokojnej, wychodziło
tak, że przeistaczała się taka interwencja w zagrażającą życiu.
[Pyt.]: Sam uczestniczyłeś w takich?
[AA]: Pewnie, że tak. Uczestniczyłem w takich interwencjach.
[Pyt.]: W strzelaninie, czy...?
[AA]: Uczestniczyłem i w strzelaninie, i w bezpośrednim jakimś ataku na mnie,
typu: z nożem... Raz z kolegą pojechaliśmy na przeszukanie. Przeszukanie było
takie typowo procesowe, że trzeba było wykonać to przeszukanie, ale mieliśmy
wiedzę, że w tym mieszkaniu nic nie znajdziemy, natomiast był nakaz
prokuratorski przeszukania, musieliśmy wykonać tą czynność. Pojechaliśmy
do mieszkania naszego podejrzanego. Podejrzany był w mieszkaniu.
W mieszkaniu oprócz niego była jego matka i siedmioro jego młodszego
rodzeństwa. Podejrzany był pijany, ale zachowywał się bardzo spokojnie,
siedział na tapczanie, patrzył na nas takim beznamiętnym, pijackim wzrokiem.
Określiliśmy cel przeszukania..., matce powiedzieliśmy..., matka: „Proszę
bardzo przystąpić do czynności... Nie mam żadnych tutaj uwag...
przeciwwskazań”. Zachowaliśmy się bardzo spokojnie, wykonaliśmy
przeszukanie szybciutko, bez jakiegokolwiek bałaganu, w ogóle nie... tak
jakbyśmy nie ingerowali w ogóle w życie tych ludzi. Po wypełnieniu protokołu
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i podaniu, żeby podejrzany podpisał go, że był obecny przy przeszukaniu, i że
nic nie znaleziono w jego mieszkaniu, w pewnym momencie wziął duży nóż,
taki do krojenia chleba, długości ze trzydzieści, czterdzieści centymetrów,
no i tym nożem zamierzył się i zamachnął, kalecząc mnie w szyję, zdążyłem się
uchylić, także tylko zostałem skaleczony w szyję..., gdybym się nie uchylił,
na pewno przeciąłby mi tętnicę... A było to super niespodziewanie,
bo wcześniejsza sytuacja w ogóle nie wskazywała, że ten nasz podejrzany może
się tak zachować... Tak samo było, gdy pojechaliśmy z kolegą wypytywać się
o syna..., do rodziców podejrzanego, wypytywać się o ich syna: gdzie mieszka,
no takie typowe dane osobo-poznawcze... Matka podejrzanego, która była pod
wpływem alkoholu, złapała stojące obok drzwi wejściowych widły i tymi
widłami rzuciła we mnie. Gdybym się nie uchylił, te widły wbiłyby się we mnie,
poleciały prosto w szyję... Dostała kobieta trzy razy w szczękę i „fruwała” pod
ścianą...
[Pyt.]: Czyli metoda „silnej ręki” w takich bezpośrednich konfrontacjach się
sprawdza? Jest nieunikniona?
[AA]: Jest nieunikniona w takich sytuacjach, bo muszą być w stosunku do tych
podejrzanych, którzy grożą nam bezpośrednim narażeniem naszego życia,
metody zaradcze... Jedynie siłowo można zaradzić w danym momencie.
[Pyt.]: Czy obecny „aparat władzy” daje wystarczającą według Ciebie
ochronę policjantom?
[AA]: Na pewno nie ma w ogóle nacisku na rozwój fizyczny policjanta, czyli
nie stawia się na kondycję fizyczną policjanta. W obecnym systemie
zarządzający zostawili to policjantowi... On ma sam się rozwijać, dbać
o kondycję, rozwijać się fizycznie. Oni sami stwierdzili, że będą tylko
to kontrolować raz w roku testem fizycznym i policjant ma obowiązek jedynie
przystąpienia do testu fizycznego, a nie jest powiedziane, że go musi zaliczyć,
czy nie zaliczyć. Jest tylko rozliczany z przystąpienia do testu.
[Pyt.]: Na czym polega taki test?
[AA]: Test polega na wykonaniu w określonym czasie kilkudziesięciu skłonów,
przebiegnięciu w odpowiednim czasie tysiąca metrów, no i taki bieg
zręcznościowy pomiędzy chorągiewkami.
[Pyt.]: A strzelanie?
[AA]: Strzelanie nie należy do tego testu fizycznego. Jest to inna sprawa.
Testy ze strzelania też są raz w roku, ale do tych testów policjant ma obowiązek
przygotować się i są takie strzelania treningowe, są to trzy, cztery strzelania po
sześć, dwanaście strzałów, w zależności od wybranego akurat trybu strzelania.
[Pyt.]: A czy to jakoś warunkuje dalszą służbę, jeśli się takiego testu nie
zaliczy?
[AA]: W żaden sposób nie jest to potrzebne. Nie jest to rozpatrywane przez
przełożonych, czy policjant zaliczył test strzelecki, czy nie zaliczył.
[Pyt.]: Czyli, po co właściwie jest?
[AA]: Przełożeni mają obowiązek zorganizować nam szkolenia strzeleckie,
które kończą się właśnie takim testem sprawdzającym, jak kto strzela, ale
trudno mi powiedzieć, po co on jest. Generalnie to szkolenie strzeleckie...
[Pyt.]: Czyli nie ma tak, że jak wypadnie „kiepsko”, to będzie szkolenie jeszcze
raz? Czy może wzmożony nacisk?
[AA]: Nie ma czegoś takiego, bo Policja nie ma pieniędzy na szkolenie
strzeleckie.
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[Pyt.]: A jak na przestrzeni lat zmieniał się według Ciebie wizerunek
policjanta?
[AA]: Na pewno jak przyjmowałem się, jeszcze za czasów Milicji, panowała
teoria, że milicjantów trzeba się bać. Ludzie się po prostu bali tych
milicjantów.
[Pyt.]: Stosowano jakieś metody, żeby takie przekonanie w ludziach
powstawało?
[AA]: Nie stwierdziłem metod takich, że policjanci dawali odczuć, że tak jest.
Nie było żadnego znęcania się nad ludźmi, typu: bicie przy przesłuchaniu,
chociaż bywały jakieś sytuacje, że komuś tam nerwy puszczały, ale to nie było
w jakimś mniejszym, czy większym stopniu, niż teraz. Teraz jest podobnie.
[Pyt.]: Czyli jest to powiedzmy domena osobowości danego człowieka, który
jest przyjęty na dane stanowisko?
[AA]: Tak, a nie systemu, czy...
[Pyt.]: No i jak ten wizerunek się zmieniał? Czy jest podobnie?
[AA]: Nie, no zmieniał się z takiego bardzo negatywnego za Milicji, do...
w obecnych czasach bardziej pozytywnego, że ludzie bardziej pozytywnie
odbierają pracę w Policji.
[Pyt.]: Czyli budują to zaufanie policjanci?
[AA]: Budują.
[Pyt.]: To pytanie wiąże się z następnym... Jak społeczeństwo podchodzi do
policjantów?
[AA]: Społeczeństwo podchodzi w chwili obecnej bardziej wymagająco.
Społeczeństwo jest bardziej świadome swoich praw i obowiązków Policji, i po
prostu wymaga: „Proszę zrobić to... Proszę zrobić tamto..., bo ja mam takie
prawo...”.
[Pyt.]: To jest kwestia jakiejś specjalnej formy ujawnienia tej wiedzy o Policji,
czy ludzie sami dociekają? Z czym to może być związane?
[AA]: Jest to związane z tym, że ludzie mają większy dostęp do mediów...
W telewizji jest nagłaśniane, więcej się mówi o pracy w Policji..., różne
programy publicystyczne, w których się mówi o prawach obywatela
i obowiązkach Policji, są fora internetowe, gazety...
[Pyt.]: I korzystają z tego?
[AA]: I ludzie korzystają coraz bardziej z tych praw, wręcz mówią, że się
należy jakieś zachowanie policjanta. Tacy roszczeniowi są bardziej, niż kiedyś.
[Pyt.]: Co psuje […] pozytywny wizerunek Policji w społeczeństwie? Jakich
metod użyłbyś, by stał się lepszy?
[AA]: Na pewno psuje wizerunek niedostateczne wyszkolenie policjantów, złe
decyzje podejmowane przez policjantów, czy przez przełożonych,
nieodpowiednie ukierunkowanie służb, nieodpowiednia ilość policjantów do
pracy typowo w liniach frontu..., w tej pierwszej linii frontu, czyli w tych
wydziałach patrolowo-interwencyjnych, czyli za mało tych policjantów, których
widzimy na co dzień w radiowozach, w mundurach, za mało w pracy
policjantów dochodzeniowo-śledczych, no i praca policjantów kryminalnych,
też nie jest traktowana przez przełożonych tak, jak powinna.
[Pyt.]: To znaczy?
[AA]: To znaczy, że policjanci zamiast pracować typowo operacyjnie
w środowisku przestępczym i ujawniać nowe przestępstwa, chwytać sprawców,
są wykorzystywani typowo do biurowej, papierkowej roboty. Czy jak nie ma...
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akurat się nie zgłosi do służby policjant patrolowo-interwencyjny, to jest
kierowany z takiej służby – policjant kryminalny – do pracy na radiowozie.
Byłyśmy też ciekawe, jak z perspektywy [AA], widziany jest przywilej
odejścia na emeryturę po 15 latach służby, zatem zapytałyśmy:
[Pyt.]: Czy wielu policjantów odchodzi po przysługujących piętnastu latach na
emeryturę i dlaczego tak się dzieje, jeśli tak jest?
[AA]: Na pewno wszyscy policjanci po piętnastu latach od razu myślą
o odejściu na emeryturę i odchodzi z 50% tych, co mają uprawnienia, a reszta
pracuje, bo realizuje się w pracy w Policji, lubi pracę w Policji, bądź nie widzą
siebie w innej pracy, bądź nie mają takich umiejętności, żeby rozpocząć pracę
gdzie indziej, nie związaną w ogóle z Policją. Policjanci odchodzą z Policji
dlatego, że płaca w Policji jest słaba, wymagania są bardzo duże, no i przede
wszystkim brak czasu dla rodziny, gdy się pracuje w Policji, i ta niepewność,
czyli: dzisiaj idę na osiem godzin do pracy i nie wiem, czy będę osiem godzin,
czy dwanaście, czy dwadzieścia cztery. Jest problem z zaplanowaniem życia
osobistego, prywatnego, co się odbija później na problemach rodzinnych:
problemy z żoną, problemy z dziećmi, bo niedopilnowanie dzieci prowadzi
do tego, że dzieci mogą zejść na „złą drogę”, nie mając nadzoru rodziców.
Na czym polega codzienna praca Adama od momentu wejścia do firmy, do jej
opuszczenia? Nasz przewodnik odpowiedział na to pytanie następująco:
[AA]: Moja codzienna praca zaczyna się od zrobienia sobie herbaty
i przemyślenia: jakie dziś mam zadania do wykonania, co muszę zrobić,
co może poczekać, jakie są sprawy nie cierpiące zwłoki, po prostu
zorganizowania sobie miejsca pracy, jeżeli jest to normalny dzień pracy...
Jeżeli jest to dyżur, to wykonuje polecenia Oficera Dyżurnego, bądź
bezpośredniego przełożonego. Moje stanowisko jest samodzielne, czyli
codziennie rano sobie robie plan pracy, co mam do wykonania, czyli muszę
wezwać ludzi na przesłuchania, przeanalizować sprawy, zrobić sobie plany
czynności w poszczególnych sprawach, skontaktować się ze świadkami,
z podejrzanymi, powzywać ich na przesłuchania i ewentualnie przesłuchiwać,
i na bieżąco korygować swoje przemyślenia co do sprawy, po zrealizowanych
czynnościach.
Zastanawiałyśmy się, czy w tak zróżnicowanej pod względem czynności pracy,
zdarzyło się coś, co na zawsze zapadło w pamięci aspiranta sztabowego. Oto co
usłyszałyśmy:
[AA]: No parę razy umarł mi ktoś na rękach...
[Pyt.]: Czy możesz opowiedzieć o tym? Chociaż o jakimś jednym zdarzeniu...,
czy to jest jednak zbyt przykre, żeby o tym mówić?
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[AA]: Nie jest zbyt przykre... Mogę opowiedzieć... Raz zostałem wezwany do
obsługi miejsca zdarzenia drogowego..., miejsca wypadku drogowego.
Pojechałem tam wraz z całą ekipą. Byłem zarządzającym na miejscu zdarzenia,
no i okazało się, że młody chłopak szesnastoletni wsiadł do pożyczonego
samochodu wraz ze starszym kolegą i swoją dziewczyną. Z dyskoteki miał
pojechać do domu... i jako młody człowiek, z fantazją ruszył, przyspieszając
cały czas, ujechał ze dwieście metrów i z prędkością ponad 100 km/h wpadł
w poślizg i „walnął” w drzewo. Na miejscu, ciężkich obrażeń ciała doznał
pasażer – jego kolega i dziewczyna. Ten pasażer wypadł z samochodu i leżał
obok samochodu, dziewczyna siedziała w samochodzie, ale był bardzo dobry
dostęp do niej, bo wręcz drzwi z tyłu się otworzyły, natomiast kierowca został
zakleszczony wewnątrz samochodu, pomiędzy siedzeniem, a drzwiami
i przyciśnięty do drzewa. Miał bardzo duże obrażenia od klatki piersiowej
w dół, natomiast głowa w ogóle nie miała obrażeń i nie stracił przytomności,
normalnie rozmawiał, mówił. Lekarz stwierdził, że jeżeli tylko zaczniemy
jakąkolwiek próbę ratowania go, czyli wyjęcia z tego samochodu, on umrze
natychmiast. No i do mnie należała decyzja, w którym momencie podchodzimy
do czynności. Decydowałem o śmierci. No to stwierdziłem, że: „Panie
doktorze, musimy ratować człowieka...”, no ale doktor właśnie powiedział,
że jak zaczniemy ratować, to on umrze... No i w sumie wszyscy stwierdziliśmy,
że musimy zacząć ratować i w momencie podjęcia próby wyciągnięcia tego
młodego człowieka z samochodu, umarł..., jeszcze błagając: „Proszę, Pan
mnie ratuje! Ja nie chcę umierać! Ja wierzę w Pana!” i trzymając się
kurczowo mojej ręki... Takie wydarzenie może człowieka zniechęcić do pracy
w Policji na całe życie...
Nasz przewodnik opowiedział nam także o pracy policjantów incognito.
[Pyt.]: Czy policjanci w obecnych warunkach... na filmach często to się widzi...,
wcielają się w środowisko przestępcze? Czy byłeś w takiej sytuacji?
[AA]: Policjanci wcielają się, ale są odpowiednie komórki do tego... Są to
policjanci Służby Wywiadowczej, Centralnego Biura Śledczego, Sekcji
Kryminalnej... Natomiast ja nie miałem kontaktu z takimi policjantami.
[Pyt.]: Czy w działalności Policji pomaga umundurowanie, czy ubiór cywilny?
[AA]: Taka i taka służba.
[Pyt.]: A co bardziej pomaga?
[AA]: Nie można powiedzieć, co bardziej pomaga, bo jeżeli chodzi o czynności
operacyjne, to mundur by przeszkadzał i demaskował policjantów, wręcz by
przeszkadzał, natomiast w czynnościach typowo prewencyjnych, czyli
zapobiegawczych, czy obsługi, czy Policja drogowa..., trudno wyobrazić sobie
policjantów
po
cywilnemu,
obsługujących
zdarzenia
drogowe,
czy kontrolujących ruch na drodze, tak samo, jak trudno wyobrazić sobie
załogi patrolowo-interwencyjne, jeżdżące po cywilnemu, gdzie człowiek nie
wie, z kim ma do czynienia najpierw... Tak, widzi radiowóz, mundury i od razu
to go do czegoś zobowiązuje.
[Pyt.]: Czy raz ludzie reagują z respektem, a raz wręcz ich to rozjusza?
[AA]: Przy pracy, jako Policja Kryminalna, to typowo demaskuje, czyli wręcz
od razu te czynności „spalają na panewce”.
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Każda praca ma swoje plusy i minusy. Co zatem przysparza Adamowi
najwięcej problemów, a co satysfakcji?
[AA]: Czytanie i pisanie... [śmiech].
[Pyt.]: Jak w kawale?... [śmiech].
[AA]: Tak... [śmiech]. Jak nie ma przy mnie kolegi, który umie czytać, to czuję
się źle, bo potrafię pisać, ale już nie potrafię przeczytać tego, co napisałem...
[śmiech].
[Pyt.]: A co sprawia największe zadowolenie, frajdę?
[AA]: Zadowolenie na pewno sprawia... nie wiem, czy największe..., ale bardzo
duże zadowolenie sprawia to, jak człowiek, któremu pomagamy jest
zadowolony z naszej pracy..., czy zrealizuje się pozytywnie daną sprawę.
Potem zapytałyśmy Adama o inne aspekty codziennej pracy:
[Pyt.]: A jak to jest ze stosunkiem pracownika do narzuconej z góry formy
działania organizacji? Jak to jest w organizacjach militarnych?
[AA]: Jest dużo sytuacji, w których policjant zgadza się z trybem
postępowania, sam by inaczej postąpił w danym momencie, ale właśnie jest
tryb postępowania narzucony i musi postąpić, zgodnie z tym trybem, bo inaczej
to by był pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, że nie wykonał
polecenia przełożonego... Wszystkie te tryby postępowania są wydawane
w formie polecenia..., po prostu „pod nim się każdy policjant podpisuje”,
że w takiej sytuacji będzie postępował zgodnie z jakimś tam algorytmem.
[Pyt.]: Czy uważasz, że policjanci są dobrze opłacani?
[AA]: Jeżeli chodzi o kategorię pracy na stanowiskach tych bezpośrednich,
czyli w Policji kryminalnej, dochodzeniowo-śledczej, Policji patrolowej,
to policjanci są słabo opłacani, natomiast na tych stanowiskach w tej drugiej
linii, bardziej biurowych, policjanci są raczej opłacani na należytym poziomie.
[Pyt.]: Jaki jest najbardziej lukratywny wydział w Policji, a jaki najmniej,
w Twojej ocenie?
[AA]: Akurat jeżeli chodzi o lukratywność Policji, to nie ma takich... Nie jest to
tak w ten sposób podzielone, że są jakieś wydziały, w których policjanci by
chcieli pracować z uwagi na to, że ten wydział jest lepiej opłacany. W Policji
pieniądze są tak „skonstruowane”, że to zależy od stanowiska, na którym się
pracuje i może to być stanowisko Asystenta..., tak samo będzie opłacany
Asystent w Wydziale Operacyjnym, w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym,
w Wydziale Patrolowym, czy w innym, czy w Wydziale Ogólnym... Akurat nie
ma znaczenia, gdzie się pracuje i to jest błąd Policji, bo w takich
newralgicznych wydziałach, jak Dochodzeniowo-Śledczy, czy Kryminalny,
nikt nie chce pracować, z uwagi na to, że to jest praca bardzo ciężka,
a w innych wydziałach jest dużo lżejsza praca i tak samo opłacana. Natomiast
jest duża różnica pomiędzy płacą kierowników, naczelników, komendantów,
a ludzi, którzy wykonują pracę bezpośrednio na ulicy, bezpośrednio
przy chodzeniu, ci którzy się narażają..., swoje życie, zdrowie, długo pozostają
w pracy, czyli narażają swoje życie rodzinne, są słabo opłacani. Natomiast
kierownicy, naczelnicy są według mnie w chwili obecnej w miarę dobrze
opłacani... Nie powiedziałbym bardzo dobrze, no ale w miarę dobrze.
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Zastanawiałyśmy się, czy pryzmat różnorodności życia wpływa, czy też nie,
na postrzeganie ludzi, świata? Był to kolejny temat poruszony w rozmowie z naszym
przewodnikiem – aspirantem sztabowym Adamem Adamskim [AA]:
[Pyt.]: A czy codzienne widzenie takiego „brudu społecznego” nie zaburza
policjantom postrzegania człowieka? Czy Tobie nie zaburza też?
[AA]: Takie spostrzeganie nie zaburza postrzegania człowieka, wręcz policjant
widzi życie człowieka „od podszewki”, jaki jest w różnych sytuacjach i mądry
policjant wtedy nie przenosi całego tego „brudu” do domu, a mając przykłady
w pracy, stara się unikać w domu tego typu zachowań wszelkich, toksycznych.
[Pyt.]: Jesteście swego rodzaju psychologami?
[AA]: Charakter pracy jest taki, że wielokrotnie musimy psychologicznie
podejść do tematu, czyli do człowieka, jak on się w danym środowisku
zachowa, jak „na danym zdarzeniu” zachowa, czyli na pewno musimy
psychologicznie podejść do człowieka, a psychologami nie jesteśmy. Musimy
zrozumieć tego człowieka, dlaczego on to zrobi, jak to będzie robił, musimy
wejść w jego położenie, „w jego umysł” i starać się zapobiec przestępstwu,
które on sobie obmyśla.
[Pyt.]: A czy istnieją jakieś utarte procedury psychologiczne, którymi się
posługujecie, schematy zachowań w stosunku do przestępców?
[AA]: Nie ma żadnych utartych kanonów, ścieżek zachowań. Jest to jedynie
intuicja i nikt policjanta nie szkoli z zakresu psychologii, jak ma podchodzić do
przestępcy, jak z niego wydobyć ważne informacje, jak psychologicznie podejść
do tej pracy, czyli, jak z punktu widzenia psychologii pracuje przestępca, jak
podejść z punktu widzenia psychologii do danego zdarzenia.
[Pyt.]: A co z określaniem sylwetki psychologicznej przestępcy? Posługujecie
się takimi metodami?
[AA]: Posługujemy się takimi metodami, ale to w niektórych przypadkach...,
bardzo rzadko jest to na etapie Komendy Rejonowej wykorzystywane... to
narzędzie pracy... i ja w swojej pracy nie spotkałem się, żeby był wykonywany
rys psychologiczny przestępcy. Tego typu fachowców jest bardzo mało i są oni
wykorzystywani tylko do bardzo poważnych przestępstw, takich priorytetowych
już na skalę taką... ogólnopaństwową.
[Pyt.]: A co ze współpracą z jasnowidzami?
[AA]: Współpracę z jasnowidzami podejmujemy tylko na wnioski rodzin...,
na wnioski osób pokrzywdzonych, bądź ich rodzin... Zazwyczaj jest to taki,
jakby „ukłon w stronę tych pokrzywdzonych”, że zrobimy wszystko, nawet
będziemy współpracować z jasnowidzami i wróżami, aby pomóc tylko tym
osobom pokrzywdzonym.
[Pyt.]: A czy to przynosi jakieś współmierne efekty?
[AA]: Pomoc każdego człowieka jest jak najbardziej potrzebna i jeżeli nawet
jasnowidz potrafi pomóc Policji, czy jakaś inna osoba..., w gruncie rzeczy
pomaga tej osobie pokrzywdzonej i pomaga w znalezieniu przestępcy,
wyeliminowaniu go ze społeczeństwa. Czyli według mnie każda metoda jest
dobra, nawet najbardziej śmieszna, najbardziej głupia, ale jeżeli prowadzi do
dobrego celu, to według mnie powinna być wykorzystana. Wszystko to zależy
właśnie od policjanta, prowadzącego postępowanie i od jego przełożonego,
jak podchodzi do tego typu metod... Niektórzy przełożeni boją się wręcz jakichś
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takich dziwnych metod typu: jasnowidz... i nie pozwalają na wykorzystanie
w postępowaniu tego typu metod, czy wiedzy tego typu osób.
[Pyt.]: A czy na podstawie własnego doświadczenia mógłbyś udzielić rady
normalnym obywatelom: czego powinni unikać? Jak się bronić przed
zagrożeniem?
[AA]: Nie ma takiej recepty, jak uchronić się przed przestępstwem. Nie ma
takiej recepty. Przestępstwo jest to coś, co nas spotyka zazwyczaj wtedy, kiedy
się tego nie spodziewamy. Możemy chronić swoje mienie latami, zabezpieczać
najlepszego typu zamkami, kratami, alarmami, a przestępca, jak będzie chciał
nas okraść i tak wykorzysta naszą słabość, słabość naszego systemu i to on
będzie robił wszystko, żeby nas okraść, i to zrobi w takim momencie, kiedy się
tego nie będziemy w ogóle spodziewali. Myślę, że nie ma takiej recepty,
jak uchronić się przed przestępstwem. Są jakieś ogólne zasady, ale wszystkim
znane są..., przede wszystkim nie prowokować.
Czy pracownicy cywilni sprawdzają się w codziennej pracy Policji? O zdanie w tej
kwestii również zapytałyśmy Adama.
[Pyt.]: W Policji pracuje wielu cywilów... Jaka jest ich rola? Czy pożyteczna?
[AA]: Ja to nazywam: „personel pomocniczy”, tych pracowników cywilnych
i jak najbardziej bym zostawił tych pracowników cywilnych... Wręcz niektóre
funkcje, które obecnie są stanowiskami policyjnymi, bym przekazał w ręce
pracowników cywilnych, tylko, że bym nazwał to: „pracownicy cywilni Policji”
i podniósłbym wyżej ich rangę... tych pracowników... i bardziej bym ich
opłacił. Bo ci pracownicy cywilni w Policji są bardzo słabo opłacani i nie
przychodzą wtedy do pracy w Policji fachowcy, tylko wszyscy ci, którzy gdzie
indziej się nie dostali do pracy, czyli taka zbieranina. Natomiast, jak
najbardziej widziałbym takich ludzi w Policji, tylko, że fachowców, dobrze
opłacanych, którzy by pomagali w pracy Policji, a nie przeszkadzali.
Zapytałyśmy też o „reformy”, mające na co dzień ułatwiać policjantom pracę.
[Pyt.]: A co myślisz na temat ułatwienia pracy policjantom, poprzez
zastosowanie osądzania, czy wydawania wyroków w formie przyspieszonej?
[AA]: Ten tryb postępowania zawsze istniał w Kodeksie Karnym i Kodeksie
Postępowania Karnego, natomiast on nie przyspiesza wcale pracy policjantom,
jest tak samo powiedzmy pracochłonny, jak tryb nieprzyspieszony, normalny,
z uwagi na to, że Prokuratorzy, żeby wystąpić z aktem oskarżenia, chcą żeby
Policja zebrała wszystkie materiały możliwe do zebrania, które obciążają
podejrzanego, czyli zebrać wszelkie dowody, udowadniające jego winę i przy
trybie przyspieszonym na to ma Policja tylko dwa dni..., no można przedłużyć
o dwadzieścia cztery godziny..., natomiast przy normalnym trybie
postępowania Policja ma na to czas: dwa miesiące, a Prokurator może
przedłużyć na kolejne miesiące... Czyli nie jest to ułatwienie, a utrudnienie,
bo nie mając sił i środków, zrobić tryb przyspieszony w ciągu dwóch dni jest
bardzo ciężko... Jak się akurat wydarzy kilka tego typu zdarzeń, gdzie się złapie
sprawcę i żeby osądzić w trybie przyspieszonym, okazuje się, że komenda jest
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niewydolna i nie można tego zrobić. Jest to bardzo dobry tryb postępowanie,
jeżeli chodzi o teorię, natomiast w praktyce nie zawsze się sprawdza, bo jeżeli
komenda jest mało obciążona, jest mała przestępczość i złapie się nagle
jednego sprawcę, nie jest problemem tak „obrobić” go w ciągu dwóch dni,
czyli: przesłuchać wszystkich ludzi, zebrać wszelkie dowody, doprowadzić go
do Sądu..., natomiast jak na terenie komendy jest dużo tego typu zdarzeń, jest
to po prostu teoretycznie niemożliwe... Brak jest ludzi, brak jest... Policjant
dochodzeniowy, który zajmuje się tymi wszystkimi czynnościami, jest skazany
sam na siebie, w komendach są pokasowane Sekcje Konwojowe, czyli
policjant
dochodzeniowy
musi
po
sporządzeniu
dokumentacji,
po przesłuchiwaniu świadków, przesłuchaniu podejrzanego, zebraniu
wszelkich dowodów, musi podejrzanego doprowadzić do Prokuratury, siedzieć
i czekać na niego w Prokuraturze, kiedy on jest przesłuchiwany przez
Prokuratora, a następnie musi podejrzanego zaprowadzić do Sądu, czekać
na wyrok w Sądzie i dopiero wtedy, gdy zostanie ukarany w inny sposób,
niż karą aresztu, to go wypuścić, a jak karą aresztu, to jeszcze musi go odwieźć
do zakładu karnego, czy aresztu śledczego...
Tak wygląda proza życia codziennego, ale są w niej także jasne promyki, czyli
dni świąteczne, bądź też tzw. imprezy. O tym opowiedział nam Zastępca Komendanta
[KPP] w Grzęzidołach, nadkomisarz Radosław Selgowski [RS]:
[RS]: I dobrze, że Pani nie poszła [tutaj mowa o uroczystości z okazji 90ciolecia Policji]. Ja lubię, jak się już robi tego typu imprezę, to żeby to miało
właściwą temu rangę... Żeby tam były fragmenty musztry porannej, ale nie
defilada... dlatego, żeby ci policjanci wiedzieli, jak tutaj stanąć, jak wyjść do
tego awansu, żeby to miało „ręce i nogi”, a w kinie nawet nie ma warunków ku
temu. Ci, wysoko na scenie, ci w fotelach, nie wiadomo, czy stać, czy siedzieć,
o co to chodzi... No takie to głupie jest. Uprzątnąłby z tyłu plac, samochody
wyprowadził, zrobiłby z tyłu na podwórku, 15 minut wszystkiego i byłoby po
obserwacji. Wszyscy zobaczyliby, jak to wygląda i poszliby. U żołnierzy krótko
w jednostce było. Dwa rozkazy przeczytali, wyszli, tupnęli, ten szablą dostał,
ten order, honory oddali, odwrócili się, wszystko pięknie, z przytupem. Przecież
my mamy dokładnie taką samą musztrę, jak żołnierze. Te same przepisy,
tak samo chodzimy, z lewej nogi zaczynamy...
[Pyt.]: Ja to nawet nie widziałam, jak to się w Policji odbywa...
[RS]: Bardzo uroczyście, bo byłem na nominacji oficerskiej swojej własnej,
to mało w majtki się nie narobiło proszę Pani, bo trzeba trafić w podest.
Tak, tak, bo to do przyklęku się idzie i jeszcze podest... Jakby klękać na równej
podłodze, to dziękuję: jakoś by to było, ale to trzeba uklęknąć, trafić w ten
podest. I wie Pani, nie może wyjść przed podestem, bo nie trafię, bo mi nie na
to kolano wyjdzie... I wszyscy na jedno kolano i na trzy, cztery trzeba uklęknąć.
Myśmy po nocy ćwiczyli, żeby to trafić i dopiero żeśmy wypatrzyli, które to
linie i skąd musimy zacząć..., bo to jest trudno..., z której linii trzeba zacząć,
żeby nam wyszło na to kolano bez niczego.
[Pyt.]: No, ale czy to jest tak istotne?
[RS]: Ludzie patrzą, generał z szablą stoi, Prezydent... No proszę Pani...
Filmują to i sceny robić, że chodzić jeszcze nie potrafimy? Dzięki Bogu
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utrafiliśmy wszyscy. Nawet mam film video z tego. Stres, jak cholera i nikt
o niczym innym nie myślał odchodząc od tej nominacji, tylko o rękawiczkach
generała. On miał z koźlej skóry rękawiczki i ciało kobiety w porównaniu
z jego rękawiczkami, to jest szorstkie. I wszyscy żeśmy, i dziewczyny mówiły,
i mężczyźni mówili: „Boże, z czego te rękawiczki miał?” Delikatne, miękkie,
no aż miło było sobie pogadać... Jak Boga kocham, tak się stres
rozładowywało, o tych rękawiczkach się gadało, bo to „tragedia”... Myśmy
mieli problem, bo przed nami stały kobiety. Kobiety w „kieckach”, no to kroka
dużego nie da, jeszcze są malutkie. Dokuczaliśmy im na początku
na ćwiczeniach, że no tego...
[Pyt.]: No, to trzeba iść… Jak? Defiladowym?
[RS]: A oczywiście.
[Pyt.]: I one… Jak sobie radziły?
[RS]: Radziły sobie. Śmialiśmy się, dokuczaliśmy, ale jak konferansjer – to na
próbie generalnej – zaczął czytać, że właśnie do promocji przystępuje mistrzyni
Polski w Judo, to od razu się przestaliśmy do dziewczyn odzywać [śmiech].
„Tragedia” no... Jak one mały krok dały, to myśmy się coraz bardziej oddalali
od tej naszej linii startu, a my musimy dokładnie stanąć na tej linii startu, żeby
dobrze nam wyszło. No i poszło jakoś. I to powinno tak fajnie wyglądać, a nie
takie jakieś takie... Imprezy, opowieści o niczym, te życzenia takie wymuszone...
Aj... Ja nie lubię takich imprez. „Wielkim łukiem” je omijam. Albo robimy
proszę Pani coś porządnie, albo nie robimy nic. I to jest moje zdanie.
[Pyt.]: A jak to jest ze ślubami policyjnymi? Czy to też tak się teraz odbywa, jak
kiedyś... z pełną galą?
[RS]: To jak chcą... Jak sobie życzą. Zwracali się... Ja wiem, że się zwracali
na piśmie policjanci do Komendanta Stołecznego, żeby im tam wypożyczył
asystę, motory...
[Pyt.]: Bo kiedyś to orszak był, młodzi przechodzili pomiędzy… jakieś szabelki
były... tak?
[RS]: Tak, tak bywało proszę Pani. Ja nie zauważyłem... [śmiech]. U mnie
przyjechali co prawda, okrążyli mnie, ale z pracy tylko... Radiowozy ustawili,
sami stanęli, żebym musiał przez ten szpaler przejść... Tak spontanicznie
to zrobili, nie było to jakoś przygotowywane... Ale dawno nie widziałem
takiego ślubu „z wielką pompą”. Zresztą ja nie brałem w mundurze ślubu, a to
był warunek. Ja wiem, jest taki jeden policjant, K. się nazywa, ale on
w Łomiankach służył... Ja wiem, że on się zwracał o taką „siurpryzę”, i on
zwracał się... pisał, że on ślub w mundurze będzie brał, i dostał. A ja nie
brałem w mundurze. Miałem włosy dotąd wycięte... [gest ukazujący ich
długość].
[Pyt.]: Kiedyś dawali na to zgody, ze względu na to, że nie było w Policji tych
ślubów kościelnych? Nie można było, i jak już ktoś brał, to po kryjomu sobie
brał...
[RS]: To był akt, proszę Pani, administracyjny w kościele... taki ślub... po
kryjomu wydawany... Pamiętam... Studiowało się prawo karne...
[Pyt.]: Czemu to miało służyć, że: „Nie wolno!”?
[RS]: Upodleniu... Upodleniu ludzi, narodu. Akurat, powiem Pani, że ta nasza
„Władza”, to taka głupia była. Ten komunizm zginął przez głupotę tej naszej
„Władzy”.
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Przy tej okazji mogłyśmy się przekonać jakie poglądy polityczne, i nie tylko, ma [RS]:
[Pyt.]: Jakby rozpatrywać założenia komunizmu, to wcale nie głupi system,
gdyby oczywiście ludzie byli inni...?
[RS]: Ja myślę sobie tak, proszę Pani, że nie ważny byłby w naszym kraju ten
system, tylko ludzie, ich mentalność, ich świadomość społeczna i wiedza.
Wiadomo, że przed wojną byli mądrzy ludzie... teoretycznie... Było wolne
państwo, demokracja, wszystko, ale jak się czyta te ich niektóre ustawy i te
wymysły... się dowiadujemy z jakichś mądrych książek, to „ciarki po plecach
chodzą”, no bo ciemnota. No bo trzy osoby wykształcone, reszta głupota. Tak...
A w Policji były tam takie „jaja”... w państwowej..., że Wydział PG..., był
taki..., IV Wydział Pościgowy później zrobili i nazwali to „DEFA” na sam
koniec i w Berezie Kartuskiej walczyli, czy coś... Policjantów służby PG...,
to tam, proszę Pani, Naczelnik: był profesorem, wykładał na Uniwersytecie
w Lozannie kryminalistykę i takie rzeczy, a „najniższy” policjant, który tam
drzwi otwierał i zamykał – maturę miał... W tym PG... A Komendant
Okręgowy, bo wtedy byli okręgowi nie powiatowi, ledwo trzy klasy miał szkoły
podstawowej. No to, jakie to wykształcenie było? I takim państwem się
rządziło, i tak szło. Po wojnie też, „mózgi im wyprali”, ta ich ideologia... i czy
to była demokracja, proszę Pani, czy to był ten nasz socjalizm, komunizm,
to tak samo by robili. Ale przy czym oni się niczego nie uczyli, bo wie Pani,
jak Polak, jaki to chrześcijanin jest...? Podobno 90% społeczeństwa,
to chrześcijanie, prawda? Z czego 80% bywa w kościele 2 razy i to zawsze go
wnoszą: na chrzest i na pogrzeb... [śmiech]. No my się deklarujemy, że wiara
taka, „śmaka”, ale raczej z praktykowaniem u nas słabo, to wszystko...
To, czego się bał ten Rząd tamtejszych „Jaruzelskich”, innych i tych
wcześniejszych, że co tu, jakiś przewrót będzie? I tak chodzili do kościoła, i tak
chodzili. Takie „napinanie się”...
[Pyt.]: Jak coś jest ograniczone i czegoś nie wolno, to, to się robi?
[RS]: No i właśnie „głupki” byli... A Polak? Co chciał, proszę Pani? Polak
sobie radził, lodówki pełne, pieniądze miał, to wszystko miał, on chciał
pojeździć po świecie... Dali by jakimś z Jugosławii paszporty: „Macie! Se
jedźcie!” I co? By 40 milionów wyemigrowało? I nie miałby kim rządzić? Parę
osób wyjechało w sumie...
[Pyt.]: I one znowu wracają, bo tam wcale nie jest już tak dobrze...
[RS]: Nie, nie jest tam słodko. Globalizacja... wszystko.
Zapytałyśmy

niektórych

naszych

rozmówców,

czego

się

obawiają.

Od sierżanta sztabowego Rafała Walecznego [RW] z Sekcji Ruchu Drogowego [KPP]
w Grzęzidołach usłyszałyśmy:
[Pyt.]: Czego się Pan boi w cywilu, a czego jako policjant?
[RK]: Jako policjant boję się tych wszystkich zmian, statystyk. Statystyki
czasem przeszkadzają w wykonywaniu codziennej pracy i zajmowaniu się
rozwiązywaniem spraw. Jako człowiek boję się, że zostanę nagle zwolniony
i stracę uprawnienia do większej emerytury, a tym samym komfort psychiczny.
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Zaś nasz przewodnik Adam odpowiedział przewrotnie:
[Pyt.]: Czego się boisz w cywilu, a czego jako policjant?
[AA]: Boję się kobiet... [uśmiech].
[Pyt.]: Naprawdę? I w cywilu i jako policjant?
[AA]: Piękna kobieta, z dużym dekoltem i w mini spódniczce naprawdę potrafi
zamącić w głowie...
W tym rozdziale, podobnie zresztą, jak i w pozostałych, wypowiedzi naszego
przewodnika umieszczone zostały przez nas celowo na samym końcu (za wyjątkiem
wypowiedzi [RS], dotyczących uroczystości i jego własnych poglądów). Chciałyśmy
umożliwić w ten sposób Czytelnikowi, dokonanie pewnego rodzaju samodzielnej
konfrontacji – z jednej strony treści zacytowanych wypowiedzi naszych rozmówców,
z tym, jak z drugiej strony postrzega poruszane wcześniej kwestie, doświadczony
policjant, aspirant sztabowy Adam Adamski. On z całą pewnością, nie starał się
podczas udzielanych nam wywiadów niczego koloryzować, ani też udzielać
zachowawczych odpowiedzi. Mamy nadzieję, że dzięki temu układowi, a także
na podstawie przytoczonych fragmentów rozmów z policjantami, Czytelnik będzie miał
szansę z większą łatwością wyrobić sobie własne zdanie na temat rzeczywistego obrazu
polskiej Policji, a przynajmniej jej niemałego wycinka.

3.3.1.2. Czynniki stresujące
Ludzka odporność na stres
przypomina łodygę bambusa:
na pierwszy rzut oka
nikt nie dałby wiary,
jak bardzo jest elastyczna.
Jodi Picoult

Każda praca niesie ze sobą sytuacje stresujące. Jest ich tym więcej, im więcej
stykamy się z różnymi ludźmi. Na większości stanowisk w Policji pracownicy mają
do czynienia z innymi osobami. Ciąży na nich silna presja z zewnątrz i z wewnątrz
organizacji. Jedną z przyczyn, dlaczego ludzie odchodzą ze służby, jest –
według nadkomisarza Radosława Selgowskiego [RS], Zastępcy Komendanta [KPP]
w Grzęzidołach – presja ze strony Prokuratury, w zakresie niedopełniania policyjnych
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obowiązków służbowych, czy też podobna presja odczuwana ze strony przełożonych.
Na każdym kroku [RS] uświadamiał nas, iż przeciętny policjant ciągle spotyka się
ze stresem.
[RS]: „Ciśnie” nas „dyrekcja”, minister, Komendant Główny – to tak wszystko
w dół, bo to hierarchiczność jest – żeby ta dynamika... No bo, jak to tak? Czym
się będzie Minister Schetyna chwalił, że przestępczość, że tego... To PIS
potrafi, a on tego nie umie? To wie Pani, ale to normalne, bo to
od Mazowieckiego, od początku, chociaż nie... Mazowieckiego, to nie
pamiętam, żeby się ktoś o statystykę pytał, to mniejsza z tym.
I dalej:
[RS]: Pani może napisać jedno wielkie zdanie czerwonymi literami: my tu
mamy taki „zapiernicz”, że tu nie ma czasu człowiek nawet zmienić strategii
działania... Do przodu, do przodu, do przodu, bo proszę Panią tabelka musi
być wypełniona...
Praca w Policji wpływa także na zachowania policjantów. Oto co usłyszałyśmy
w tej kwestii od [RS]:
[RS]: [J]a się już nie nadaję. Idzie ktoś ulicą, szura krzywo..., już coś knuje!
Takie „zboczonko” leciutkie mamy tutaj wszyscy... Szedłem z M. do pracy, M.
to jest Naczelnik „kryminalnego”, w tamtym tygodniu, i tak na twarz jakiegoś
człowieka spojrzałem, tak mruży te oczy i mruży... „No, a co ty się mówię tak
kur... pokrzywiasz mi tutaj?”, „Ja go nie zamykałem?”, „Czy ja go nie
zamykałem?” M. mówi: „Daj spokój, przecież to, to jest szklarz, tutaj robi te
lustra”. To jest już takie zboczenie, wie Pani? [śmiech]. No to wszyscy u nas
mają... Dokładnie. I tak.. Ale da się z takim drobnym zboczeniem przeżyć, no.
Taka robota to jest niestety. I tak cieszę się, że mam tylko takie zboczenie, a nie
jak inni - wódę chlają i żony leją w domach... Boże... No, ale u nas ta przemoc
w rodzinie to jest tragedia. Tam podobno się zdrowo niektórzy leją. W której to
tak Komendzie są takie przypadki? Nie wiem, o co to chodzi.
[Pyt.]: W rodzinach policjantów?
[RS]: Uhm...
[Pyt.]: Może to jest jakaś forma odreagowania tego stresu?
[RS]: Z kobitą się bić? Wielka mi forma... Niech se kupi „kur...” bulteriera
i niech go spróbuje kopnąć..., może mu nogę odgryzie, to mu się odechce
kopać. Nie wiem, no mają takie zboczenie niektórzy, chociaż dużo tych skarg to
tutaj nie ma i tych sygnałów do nas nie dociera, że ktoś tam z żoną ma aferę
jakąś, „kręci”, czy coś. No, ale są, rozwodzą się. Ja jak dziś pamiętam, jak
piękne małżeństwo było, jak piękny dom budowali, razem ciężko dźwigali te
cegły, razem proszę Pani fundamenty zalewali, kopali, a teraz przychodzi na
skargę, bo dzieci jej porwał, „bo to, bo śmo, bo owo”, bo się ta „lafiryndą”
okazała, „bo to, bo śmo, bo owo”. No „ręce opadają”. Mówię Pani, że...
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[Pyt.]: Czyli jednak przez tę pracę są też tragedie rodzinne?
[RS]: No właśnie i to mnie dziwi. I to mnie dziwi, jeśli chodzi o pracę, patrząc z
poziomu tej Komendy, bo ludzie naprawdę pracują jak zegarmistrze […], więc
co robią ze swoim czasem? Jak wygląda to życie tego człowieka po pracy?
Skoro tu nie jest, to gdzie jest? To czemu nie utrzymuje tej więzi jakiejś
emocjonalnej z rodziną?
[Pyt.]: Może to, co się dzieje w pracy nie pozwala mu zapomnieć?
[RS]: Nie wierzę. I znowu mi tu Pani „czarną magią zalatuje”...
[Pyt.]: Tak? Czyli jak się chce być normalnym, to można... mieć normalną
rodzinę?
[RS]: Ja mam.
Na pytanie o środki zaradcze, nadkomisarz [RS] opowiedział o wsparciu
psychologicznym, do którego ma prawo każdy z pracujących policjantów oraz ich
rodziny. Zespół takich wyspecjalizowanych psychologów działa 24 godziny na dobę.
Na pytanie, jak [RS] odreagowuje swój stres, odpowiedział nam, że gra na gitarze,
spotyka się prywatnie z ludźmi, którzy nie pracują w jego profesji, często też „odsypia”
problem, ale też twierdzi, iż czasem trzeba się napić. Policjanci spotykają się w swoim
gronie także w prywatnym życiu. Niemniej jednak na takich imprezach często
rozmawiają

o

swoim

życiu

zawodowym...,

co

nie

sprzyja

odstresowaniu.

Dla Zastępcy Komendanta [RS] niezrozumiałą sprawą są też samobójstwa, popełniane
przez policjantów na skutek narastających problemów. Uważa on, iż sztuką jest
„wzięcie się z życiem za bary”, a nie wyjście najprostsze, polegające na odebraniu sobie
życia.
Dla nadkomisarza Roberta Księżyca [RK], Naczelnika Sekcji DochodzeniowoŚledczej [KPP] w Grzęzidołach nie jest to aż tak stresująca praca, choć przyznaje,
że czasem przychodzą z Prokuratury nieprzyjemne pisma, wytykające policjantom ich
błędy. Jemu samemu niekiedy zdarza się przenosić stres do domu, a objawia się to np.
mniejszym stopniem cierpliwości w stosunku do własnego dziecka. Małżonka [RK]
czasem mówi mu, że dobrze byłoby skończyć ze służbą.
Oto, co powiedzieli nam – nadkomisarz Michał Sylwecki [MS], Naczelnik
Sekcji Ruchu Drogowego [KPP] w Grzęzidołach oraz jego asystent sierżant sztabowy
Rafał Waleczny [RW] – na temat tego, co sądzą o przenoszeniu stresu do domu:
[MS]: Moja żona nic nie mówi, tak więc chyba jest OK. Czy chodzi o kwestię
przenoszenia stresu?
[Pyt.]: Tak.
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[RW]: Jest to kwestia siły charakteru. Jeśli ktoś jest przez pracę nieznośny
w domu, to jest kwestia, że nie ma tej silnej osobowości, nie potrafi się od tego
„odciąć”. Jest to po prostu niezbędne.
Z kolei aspiranta sztabowego Wiktora Jarzębskiego [WJ], Kierownika Rewiru
Dzielnicowych [KPP] w Grzęzidołach, zapytałyśmy o to, czy praca Dzielnicowego jest
równie stresująca, jak inne stanowiska policyjne. Odpowiedział nam, że Dzielnicowi
spotykają różne osoby, a przez to stykają się z różnymi zachowaniami i w związku
z tym bywa ona czasami stresująca. Zostałyśmy przy okazji poinformowane, iż każdy
Dzielnicowy ma spory teren do kontroli i niestety, mimo posiadanej świadomości
społecznego zapotrzebowania na kontakt z nim w problematycznych sytuacjach, trudno
im być w każdym miejscu.
Młodszy inspektor Szymon Sowa [SSa], Komendant [KRP-x] w Warszawie,
rozładowuje stres poprzez uprawianie sportu.
[Pyt.]: Czynnie uprawia Pan sporty? Tenisa, bieganie... Jeszcze jakieś?
[SSa]: Muszę. Muszę... Jeżdżę na rowerze... Ale jak nie biegnę naokoło parku,
tak jak dzisiaj przyjdę (jeszcze muszę rozliczyć Dyżurnego, podjechać
do swojej matki, pojechać do domu), wsiądę na rower i pojadę do Powsina,
bo tylko wtedy jestem w stanie jakoś tam się rozładować, nie?
[Pyt.]: Odreagować te wszystkie stresy?
[SSa]: Tak. Tak...
O tym, jak aspirant sztabowy Adam Adamski [AA] z Wydziału
Dochodzeniowo-Śledczego [KRP-x] w Warszawie odreagowuje stres, pisałyśmy
w rozdziale o szkoleniach, gdyż ściśle wiązało się to z kursami, czy szkoleniami,
które organizuje Policja. [AA] opowiedział nam dodatkowo, jak destrukcyjnie działał
stres na jego kolegę.
[AA]: [N]iejednokrotnie stres w pracy policjantów doprowadza do
samobójstw.
[Pyt.]: Miałeś styczność z takimi przypadkami?
[AA]: Miałem styczność. Mój kolega nie potrafił sobie poradzić z problemami
w pracy... Po prostu nie zgłaszał się do pracy przez miesiąc, a później
znaleźliśmy go, jak się powiesił... powieszonego. W związku z problemami
w pracy powiesił się. Nie miał problemów rodzinnych, był kawalerem. Nie miał
dziewczyny, narzeczonej.
[Pyt.]: Nikt nie wie w sumie dlaczego?
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[AA]: W sumie powodem była praca, bo wcześniej miał problemy
z przełożonym, który wymagał od niego dużo rzeczy, których on nie mógł
zrealizować... Nie potrafił..., nie mógł...
[Pyt.]: Czy uważasz, że była jakaś metoda, żeby temu zaradzić? Są jakieś
sposoby, czy pomysły, żeby unikać tego typu sytuacji?
[AA]: Są metody. W Policji w ogóle przełożony nie rozmawia z podwładnymi
o jego problemach. Nie pyta się o problemy w pracy, tylko nakazuje.
Jest przydzielone zadanie i wręcz później rozliczanie, czy policjant wykonał to
zadanie, czy nie... Jeżeli nie wykonał, to nikt nie pyta, dlaczego nie wykonał,
tylko po prostu od razu jest postępowanie dyscyplinarne, czy krzyki
przełożonego, że: „Masz to zrobić!”, „Zrób do jutra...”, do pojutrza..., bo jak
nie, to od razu groźby są: „Będziesz miał postępowanie...”, „Oddamy tą
sprawę do Prokuratora...”, „Zabierzemy ci dodatek...”.
[Pyt.]: Czyli jest jeszcze dodatkowo stresowany?
[AA]: No, dodatkowo stresowany..., a w ogóle nie ma żadnych rozmów
przełożonych z podwładnymi o życiu osobistym, które może też wpływać
negatywnie na wykonywaną pracę.
W życiu nie da się uniknąć stresu. Jest on w nim obecny jak tlen w powietrzu.
Stres może działać mobilizująco lub destrukcyjnie. Jednak najbardziej przykrą rzeczą
jest to, że częściej działa w ten drugi sposób. Środowisko policjantów nie jest od tego
wolne, niestety.

3.3.1.3. Współpraca ze Strażą Miejską

Niewiele osób z naszego społeczeństwa zapewne wie, o ile nie są to osoby
związane z Policją, bądź ze Strażą Miejską, że obydwie te organizacje na co dzień ze
sobą współpracują… A może jednak, przyglądając się temu zjawisku dokładniej
i z nieco innego punktu widzenia, raczej rywalizują?
Od sierżanta Macieja Walki [MW] oraz posterunkowej Anety Gnat [AG] z patrolu
policyjnego [KP-1] w Miłkowie dowiedziałyśmy się, że z uwagi na dużą ilość wakatów,
patrole drogowe są najczęściej mieszane.
Młodszy inspektor Szymon Sowa [SSa], Komendant [KRP-x] w Warszawie
oraz inspektor Mikołaj Maruda [MM], Komendant [KRP-y] w Warszawie nie mają
dobrego zdania o współpracy obu tych formacji. Oto, czego się od obydwu
Komendantów dowiedziałyśmy:
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[MM]: [S]traż Miejska jest stworzona i oni by chcieli uprawnienia, takie, żeby
Panią zatrzymywali, kontrolowali, taka czysta robota.
[Pyt.]: Znaczy do rządzenia takie uprawnienia?
[MM]: Tak, natomiast to, że są śmieci, ja jeszcze nie widziałem, żeby Straż
Miejska przeszła się po administracjach, sprawdziła, „walnęła” jakiemuś
„cieciowi”, czy administratorowi, że brak porządku. Nie! Samochody,
kontrola, a jeszcze za poprzedniej ekipy, jak to się mówi: „Nie ma sprawy!” mówię, „Noktowizory, Mazowiecka i czekamy”... Wyszło dwóch na dwóch.
„Poczekajmy... Poczekajmy...”. „Załogi? Proszę: od Placu... nie Defilad, tylko
Piłsudskiego, drugie od Placu Powstańców Warszawy... Panowie, czekamy...
Jak się dwóch bije, za chwilę wyjdą koledzy”. I za chwilę jest bójka trzydziestu
na trzydziestu. Fruu! Zjeżdżają, zatrzymują wszystkich! Do rana mi piszą
kwity: „Bójka i pobicie”. Tylko na następny dzień rano, pytam się:
„Od których się kur... zaczęło? Pokażcie mi od których” - „A... Strażnik
chodził, było ciemno, nie widzieliśmy”. Pytam się: „O co chodzi?” – „Panie
Władzo, no... Nie wiem... potrącił koleżankę, potrącił kufel, od słowa
do słowa..., ale ja nic nie chcę! Panie, gęba nie szklanka, nie pobita, za chwilę
się wygoi”. Następny... „Co się stało?” – to samo. Dochodzę do trzydziestego,
pytam się co... A za miesiąc, w imieniu Prezydenta miasta stołecznego
Warszawy, S. dekoruje, bo zatrzymał sześćdziesięciu niebezpiecznych
sprawców. O czym my rozmawiamy? O czym my rozmawiamy?
[SSa]: Tak było. Jak przywieźli narkotyki, jak zaczęli przywozić ludzi
z narkotykami: „Który posiadał?” – „Nie, no... Odrzucili!” – „No, ale który
odrzucił?” – „A nie wiem” – no, a ja mówię: „To gdzie masz narkotyki?” –
„A o tutaj!” – z kieszeni jeszcze wyjął ... Mówię: „To kurde, za posiadanie
zaraz Ty jeszcze odpowiesz”.
[MM]: A jak nie przyjęło się tej sprawy, kierownik do kierownika, telefon, pan
komendant do Komendanta Stołecznego, że niestety Strażnicy ciężko pracują,
walczą, a Policja ich „zlewa”. No i co? Brać! Nie patrzeć co... Najważniejsze.
I miałem tak. Pewnego ranka w niedzielę przychodzę, pytam się: „No i jak?” –
„Szefie, tylko dziewięćdziesięciu ośmiu zatrzymanych po nocy. Z tego chyba
tam pięćdziesięciu sześciu było do bójki, pobicia z Mazowieckiej” – „A gdzie
oni są?”
[SSa]: Nocny klub jakiś? Dyskoteka?
[MM]: No Mazowiecka... Są tam przecież te „knajpy” całe te...
[SSa]: Ja tam nie wiem. Relacja między pracownikami… nie chodzę.
[MM]: Ja też nie chodzę, ale znam to.
[SSa]: No musisz znać, przecież Komendantem jesteś, nie?
[MM]: No i do wieczora się zgłosiło ich wszystkich, po to, żeby ich
przesłuchać. I mała taka pieczątka, taka: „zatrzymany” była, ach...
[SSa]: Użyć sto osiemdziesiąt trzy [ śmiech].
[MM]: Oczywiście. No, ale co... Zatrzymają dwa, trzy, no i potem ranking jest,
bo on zatrzymał osiemdziesiąt parę tysiączków, to go wybrali... I tak walczyli...
Tak, że mówię Pani, że bierze Pani niewdzięczny temat.
[SSa]: Aż doszło do takiej sytuacji, że w pewnym momencie my zajmowaliśmy
się porządkiem, a bezpieczeństwem Straż Miejska. To już po prostu był absurd.
Do nas listy przychodziły, że mamy się tam zająć porządkiem, bo tu bałagan,
bo tu to, bo tu tamto, tu handlują, tu parkują, tu tego, a Straż Miejska się brała
za...
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[MM]: Oni się wszyscy zjawiali niczym brygady antyterrorystyczne,
„naobwieszali” się tym wszystkim panowie Strażnicy, ciemne okulary i oni
przyjechali na dzielnicę i porządek robią. Oczywiście, jak dochodzi do jakiejś
tam scysji, bo jest mądrzejszy przestępca, to przez radiostację wzywają Policję
na pomoc i potem Strażnicy „raczkiem, raczkiem do tyłu”. Dzisiaj „na stacji”
słucham cały czas, no... łowy..., mówię: „No oczywiście”.
[SSa]: A dzisiaj był jakiś napad na Powstańców?
[MM]: Nieudany, na pocztę... I tylko: „Straż Miejska prosi pomoc! Straż
Miejska prosi pomoc!”. Dramat. Dramat. Mówię Pani. „Obleje” Pani, mówię
naprawdę. Nie napisze Pani tej pracy [tu ogólny śmiech]. A we wnioskach,
niech Pani napisze, jak trafi Pani na jakiegoś służbistę, to on tezę „położy”
i powie: „Kobieto, stąd wniosek, że Policja jest niepotrzebna!”.

Przykro było tego słuchać, bo obie organizacje powinny się jednoczyć
w służbie dla społeczeństwa, a nie ze sobą rywalizować. Nie o to zapewne chodziło
ustawodawcom, którzy tworzyli Straż Miejską.

3.3.2. Opis komend i komisariatów – funkcjonowanie
i wyposażenie

W rozdziale tym skoncentrowałyśmy się na przedstawionym tabelarycznie,
skróconym opisie obserwacji, związanych z ogólnym stanem warunków pracy, jakie
zapewniają swoim policjantom odwiedzone przez nas jednostki Policji. Za pomocą
zaprezentowanej przez nas tabeli, dokonujemy syntetycznego porównania wybranych
elementów

charakterystyki

Układ wymienionych

w

poszczególnych

tabelce

jednostek

komend

i

uzależniony

jest

komisariatów.
od

kolejności

dokonywanych w nich wizyt, nie zaś od ich rangi, czy wielkości.
Formę dalszego uzupełnienia powyższego opisu stanowią wplecione w treść
rozdziału fragmenty wypowiedzi naszych rozmówców, związane z oceną policyjnej
infrastruktury, stanu zasobów i wyposażenia technicznego oraz ogólnym odbiorem
miejsca, w którym policjanci pełnią codziennie służbę dla społeczeństwa.
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Tabela 3. Syntetyczny opis porównawczy badanych komend i komisariatów Policji
Syntetyczny opis badanych komend i komisariatów Policji
Elementy
opisu

[KPP]
w Grzęzidołach

[KRP-x]
w Warszawie

[KP-1]
w Miłkowie

[KP-2]
w Jałopkach

Ilość
zatrudnionych
osób

około
100 policjantów +
około 25 cywili

około 700 policjantów +
około 50 cywili

około
12 policjantów +
1 cywil

9 policjantów +
1 cywil

Struktura
organizacyjna
jednostki

hierarchiczna,
liniowa, pionowa,
smukła

hierarchiczna,
liniowa, pionowa,
smukła

hierarchiczna,
liniowa, pionowa,
smukła

hierarchiczna,
liniowa, pionowa,
smukła

Usytuowanie
budynku
komendy /
komisariatu

w centrum miasta,
niedaleko stacji
PKP i WKD,
w odległości
kilkudziesięciu
metrów od
budynków Sądu i
Prokuratury

w centrum miasta, przy
przystanku tramwajowym
i autobusowym, niedaleko
Sądu i dzielnicowej
Prokuratury

w centrum
miasta, niedaleko
stacji PKP
i WKD; Sąd
i Prokuratura –
w miejscowości
oddalonej około
4 km

w centrum
miasta,
niedaleko stacji
PKP; Sąd
i Prokuratura –
w miejscowości
oddalonej około
6 km

2-piętrowy,
bardzo zadbany,
świeżo odnowiony

3-piętrowy,
zaniedbany,
wymagający odnowienia

1-piętrowy,
bardzo zadbany,
świeżo
odnowiony

przestrzeń
Komisariatu
wydzielona na
parterze –
w ciągu
parterowych,
zaniedbanych
budynków

Dyżurka

duża, przestronna,
kilkustanowiskowa,
składająca się z
dwóch połączonych
szklaną ścianą
pomieszczeń,
z nowoczesną ladą,
odgradzającą
od petentów

duża, przestronna, trzystanowiskowa, składająca
się z trzech odrębnych
pomieszczeń; pierwsze –
odgrodzone od petentów
szklaną ścianą, zajmuje
pierwszy pomocnik
Dyżurnego; drugie –
zajmuje drugi pomocnik
Dyżurnego, ds.
informatycznych; trzecie –
zajmuje Oficer Dyżurny

niewielka
przestrzeń,
jedno- lub dwustanowiskowa,
z małą ladą,
odgradzającą
od petentów

mała, jednostanowiskowa,
składająca się
z jednego pokoju
odgrodzonego
od petentów
ścianą
z przeszklonym
okienkiem

Pokój
Komendanta

świeżo odnowiony,
składający się z:
własnego,
odrębnego
sekretariatu, pokoju
do pracy, pokoju
wypoczynkowego z
jaccuzi, toalety

dawno odnawiany,
składający się z:
własnego, odrębnego
sekretariatu, pokoju do
pracy, pokoju
wypoczynkowego, toalety

świeżo
odnowiony,
składający się z:
przestronnego
pokoju do pracy

obskurny,
wymagający
odnowienia,
składający się z:
niewielkiego
pokoju do pracy

Budynek
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Syntetyczny opis badanych komend i komisariatów Policji
Elementy
opisu

[KPP]
w Grzęzidołach

[KRP-x]
w Warszawie

[KP-1]
w Miłkowie

[KP-2]
w Jałopkach

Zawarty w wierszu poniżej opis, dotyczy stanu zaobserwowanego w [KPP]
w Grzęzidołach, natomiast w pozostałych trzech jednostkach Policji jest analogicznie,
z tym że, czym większa jednostka, tym większe jest rozdrobnienie pokoi, w których
realizowane są te same właściwie zadania
Pozostałe
pokoje
służbowe

W [KPP] w Grzęzidołach jest około 14 pozostałych pokoi służbowych na każdej
kondygnacji; m.in. stanowią je pokoje: Kierowników i Naczelników, policjantów,
pracowników cywilnych oraz pomocniczych – poszczególnych Sekcji, Sprzątaczek;
część pokoi zajmują: PDOZ (areszt tymczasowy), RSD (Rejestr Śledczy Dochodzeń),
sekcja gospodarująca dowodami rzeczowymi, Technicy Kryminalistyki, sekcja finansowa,
sekcja transportu (gospodarująca radiowozami), wewnętrzne Kadry (główne Kadry
znajdują się w Komendzie Stołecznej i są one decydentem w sprawach kadrowych),
Radca Prawny, Kancelaria Tajna, pomieszczenie do sporządzania tajnych dokumentów
(nie w każdym miejscu można je sporządzać), świetlica, siłownia i wiele innych

Pokój odpraw
– świetlica

funkcjonuje

funkcjonuje

funkcjonuje

brak

Palarnia

brak;
Komendant jest
przeciwnikiem
nałogu palenia
papierosów

brak

brak

brak

Stołówka
lub
pokój do
spożywania
posiłków

brak;
niegdyś działała w
budynku Komendy
stołówka, którą
prowadzili ajenci
jednak z powodu
niskiej opłacalności
uległa likwidacji

brak

brak

brak

Siłownia

zlokalizowana w
piwnicach budynku
Komendy – wraz
z przydzielonym
do niej prysznicem

brak

brak

brak

Toalety

po dwie (damska
i męska) na każdej
kondygnacji; nowe,
czyste, świeżo
wyremontowane;
zastosowano w
nich automatyczne
suszarki oraz
fotokomórki do
samoczynnego
spłukiwania wodą;
są wspólne dla
policjantów,
petentów i osób
zatrzymanych; na
dole – dodatkowa,
duża toaleta dla
niepełnosprawnych

po jednej na każdej
kondygnacji; niektóre
z nich koedukacyjne, tj.
damsko-męskie;
obskurne i brudne,
wymagające generalnego
remontu i wymiany
urządzeń sanitarnych na
nowe; wspólne dla
policjantów, petentów
i osób zatrzymanych
(zdarza się, że: pijanych,
wymiotujących,
niedomytych, zarażonych
wirusem HIV)

po dwie (damska
i męska) na
każdej
kondygnacji;
nowe, czyste,
świeżo
wyremontowane;
wspólne dla
policjantów,
petentów i osób
zatrzymanych

jedna na cały
Komisariat;
koedukacyjna, tj.
damsko-męska;
czysta, ale
obskurna,
wymagająca
generalnego
remontu i
wymiany
urządzeń
sanitarnych na
nowe; wspólna
dla policjantów,
petentów i osób
zatrzymanych
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Syntetyczny opis badanych komend i komisariatów Policji
Elementy
opisu

[KRP-x]
w Warszawie

[KP-1]
w Miłkowie

[KP-2]
w Jałopkach

duży, nowoczesny,
świeżo odnowiony,
zadbany, czysty,
obsługiwany przez
2 policjantów na
zmianie 12 h,
posiadający 10 cel
– po 2 prycze w
każdej celi

niegdyś był, ale
zastąpiono go wiele lat
temu strzelnicą krytą,
która i tak nie działa, ze
względu na niespełnione
wymogi techniczne;
zatrzymanych wozi się do
okolicznych aresztów – po
uprzednim, telefonicznym
ustaleniu wolnych miejsc

aktualnie brak
(formalnie jest,
ale nie używa się
go ze względu na
niespełnione
wymagania
techniczne);
zatrzymani
wożeni są do
PDOZ w [KPP]
w Grzęzidołach –
po uprzednim,
telefonicznym
ustaleniu
wolnych miejsc

brak;
zatrzymani
wożeni są do
PDOZ w [KPP]
w Grzęzidołach
– po uprzednim,
telefonicznym
ustaleniu
wolnych miejsc

brak;
policjanci jeżdżą na
strzelnice
prywatne, płatne,
wybrane w
corocznych
przetargach
(strzelnice policyjne
są bezpłatne, ale
zwykle nieczynne)

jest – wybudowana w
miejscu dawnego PDOZ,
jednak ze względu na
niespełnione wymogi
techniczne, została wiele
lat temu zamknięta;
policjanci jeżdżą na
strzelnice prywatne,
płatne, wybrane w
corocznych przetargach
(strzelnice policyjne są
bezpłatne, ale zwykle
nieczynne)

brak; policjanci
jeżdżą na
strzelnice
prywatne, płatne,
wybrane w
corocznych
przetargach
(strzelnice
policyjne są
bezpłatne, ale
zwykle
nieczynne)

brak; policjanci
jeżdżą na
strzelnice
prywatne, płatne,
wybrane w
corocznych
przetargach
(strzelnice
policyjne są
bezpłatne, ale
zwykle
nieczynne)

Adaptacja
pod kątem
obsługi
inwalidów

specjalna winda dla
niepełnosprawnych
oraz wydzielona na
parterze, bardzo
przestronna, nowa,
nowocześnie
wyposażona
toaleta

brak

specjalny
podjazd dla
inwalidów przed
wejściem do
budynku oraz
wydzielona,
przestronna,
nowa
i nowocześnie
wyposażona
toaleta

brak

Oświetlenie
w budynku

głównie
z jarzeniówek
(w około 50%
powykręcanych
z uwagi na
oszczędność)

głównie z jarzeniówek
(w około 50%
powykręcanych z uwagi
na oszczędność)

materiały i sprzęt
biurowy (choć
z lekka
przestarzały)
w całości zapewnia
pracownikom [KPP]

całkowity brak
czegokolwiek; pracownicy
zmuszani są do używania
materiałów i sprzętu, który
sami sobie zakupią lub
jakoś zorganizują (jak
powiedział nasz
przewodnik Adam:
„Makabra!”

Areszt
tymczasowy
tzw. PDOZ
tj.
Pomieszczenie
Dla Osób
Zatrzymanych

Strzelnica
kryta

Sprzęt biurowy
i podstawowe
materiały
piśmienne

[KPP]
w Grzęzidołach
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głównie
z jarzeniówek
(w około 50%
powykręcanych
z uwagi na
oszczędność)
materiały i sprzęt
biurowy (dość
nowoczesny)
zapewnia
pracownikom
[KP-1]; dzięki
operatywności
Komendanta,
Komisariat jest
sponsorowany
w dużym stopniu
przez Urząd
Miasta

głównie
z jarzeniówek
(w około 50%
powykręcanych
z uwagi na
oszczędność)

materiały i sprzęt
biurowy (choć
przestarzały)
w całości
zapewnia
pracownikom
[KP-2]

Syntetyczny opis badanych komend i komisariatów Policji
Elementy
opisu

[KPP]
w Grzęzidołach

[KRP-x]
w Warszawie

[KP-1]
w Miłkowie

[KP-2]
w Jałopkach

Zagospodarowanie terenu
wokół budynku

teren wyjątkowo
zadbany, czysty,
z mnóstwem zieleni
(drzew i krzewów
ozdobnych);
przed wejściem
2 ławki i kosz na
śmieci; chodniki
wyłożone płytami i
kostką, czyszczone
często, nawet
z piachu
nawiewanego
przez wiatr;
krawężniki przy
drodze dojazdowej
malowane na biało

teren raczej nie jest
zadbany, choć czysty,
z niewielką ilością zieleni
(drzew i krzewów
ozdobnych);
przed wejściem 1 ławka;
chodniki wyłożone
płytami, rzadko sprzątane
z leżących na nich liści,
czy rzucanych przez
przechodniów śmieci;
brak koszy na śmiecie

teren bardzo
zadbany, czysty,
z małą ilością
zieleni; chodniki
czyste, wyłożone
płytami; z racji
niewielkiej
przestrzeni brak
ławek przed
wejściem
głównym

teren
zaniedbany,
względnie
uporządkowany,
całkowicie
pozbawiony
zieleni; chodnik
przed budynkiem
wybetonowany;
brak ławek i
koszy na śmiecie

Garaże
i wiaty dla
samochodów
służbowych

znajdują się na
tyłach [KPP];
w ilości około 20
garaży (łącznie jest
około 40
samochodów)

znajdują się na tyłach
[KRP-x]; w ilości kilku
garaży (łącznie jest około
40 samochodów)

znajdują się na
tyłach [KP-1];
w ilości kilku
garaży i kilku
wiat (brak
danych nt.
łącznej liczby
samochodów)

znajdują się na
tyłach [KP-2];
w ilości 3
(łącznie jest
5 samochodów)

Parking

dość duży,
z miejscami
wydzielonymi dla
policjantów i
petentów, ale i tak
niewystarczający,
gdyż korzystają z
niego petenci Sądu
i Prokuratury

niewielki, zaledwie
na kilka miejsc do
parkowania z boku i przed
budynkiem; stanowczo za
mały, jak na tak wielką,
zatrudniającą blisko 700
osób jednostkę; wspólny
dla policjantów i petentów

niewielki, ale
wystarczający jak
na tak maleńką
jednostkę;
wspólny dla
policjantów i
petentów

brak własnego
parkingu;
policjanci
i petenci parkują
na parkingu
sąsiadującego
z [KP-2] banku,
który jest zbyt
mały

Źródło: opracowanie własne.

A oto

kilka wypowiedzi

uzupełniających

treści

zawarte w

tabeli.

Zapytany o funkcjonalność struktury [KPP] w Grzęzidołach, zastępujący tamtejszego
Komendanta – nadkomisarz Radosław Selgowski [RS] wypowiada się następująco:
[RS]: W takich zmilitaryzowanych instytucjach, taka hierarchiczna struktura
się sprawdza, choć jest ona bardzo stara. Według mnie się ona sprawdza
i wiele instytucji z niej korzysta, mimo, że nie są to organizacje militarne.
Z kolei aspirant Stanisław Skok [SS] – Dyżurny z Dyżurki tej samej jednostki mówi,
że co do ogólnej działalności Komendy, to nie może się wypowiadać, natomiast jeśli
chodzi o stanowiska kierowania, to stanowczo mają za mało ludzi. Jego zdaniem,
ma na to wpływ kwestia niskich wynagrodzeń.
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Na temat funkcjonalności struktury rozmawiałyśmy również z naszym
przewodnikiem

aspirantem

sztabowym

Adamem

Adamskim

[AA].

Mówiąc

o „cudownej” reorganizacji [KRP-x] w Warszawie (gdzie [AA] obecnie pracuje),
wprowadzonej przez Komendanta Szymona Sowę (zostało to szczegółowo opisane
w podrozdziale 3.3.4., pt.: „Pomysły na innowacje”), [AA] powiedział nam tak:
[AA]: [C]zy przed reorganizacją, czy za czasów obecnej organizacji [KRP-x],
jest tak samo i tak samo policjant jest obciążony pracą, czyli różnicy żadnej nie
widać, natomiast widać na tym, że namnożyło się więcej Kierowników..., osób
nadzorujących pracę policjanta…, takiego na froncie... Biurokracja się
namnożyła... Może to taki zamysł był przełożonych, wprowadzając taką
strukturę, bo z tego co wiem, zamysłem był szybki przepływ informacji...
[Pyt.]: I wyspecjalizowanie się w danej, konkretnej dziedzinie?
[AA]: No, ale to wyspecjalizowanie było i przed reorganizacją. Nie wiem,
według mnie obie formy zarządzania, takie: jak jest w Grzęzidołach i jak jest
w Warszawie, są podobne, różnią się tylko strukturą i jej opisaniem na
papierze, natomiast dla pracy, dla funkcjonowania, dla pracy jednostki, jak
i pracy poszczególnych policjantów, nic to nie zmienia.
[Pyt.]: Nic się nie zmieniło?
[AA]: Nic się nie zmieniło. […] przed reorganizacją nie było na czym
pracować i po reorganizacji nie ma na czym pracować. Nie jest łatwiejsza po
reorganizacji praca, nie ma większych profitów dla policjanta, profity jedynie
miał Komendant, który wprowadził reorganizację, że robi coś nowego,
że w ogóle coś robi, że się stara, że „rzuca się w oczy”, że jest taki
„na świeczniku”, że wszyscy mają z niego brać przykład.
Tę wspomnianą przez [AA] konieczność brania z [KRP-x] przykładu,
potwierdza inny, długoletni, zasłużony policjant – inspektor Mikołaj Maruda [MM],
Komendant [KRP-y] w Warszawie:
[MM]: Moja jednostka nie jest wzorcowa... Właśnie ja z tą myślą przyjechałem
tu do młodszego inspektora Szymona Sowy, żeby mi dał swój wzorzec, który
mamy powielać na wszystko...
Młodszy inspektor Szymon Sowa [SSa], Komendant który dokonał wzmiankowanej
wcześniej reorganizacji struktury [KRP-x] w Warszawie, obecny w czasie przytoczonej
powyżej wypowiedzi, kwituje ją następująco:
[SSa]: Mikołaj jest najlepszym Komendantem Rejonowym. To nie ulega
wątpliwości. Wszyscy go stawiają za wzór, tylko po prostu nikt nie jest w stanie
tego wzoru osiągnąć, bo jak można siedzieć w pracy 23 godziny na dobę, nie
chodzić na urlopy i jeszcze być z tego zadowolonym?
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Co do uzupełnienia innej kwestii wskazanej w naszym tabelarycznym opisie,
tj. tematu związanego z PDOZ, okazało się, że w tej samej [KRP-x], której
reorganizację strukturalną chwali się na najwyższych policyjnych szczeblach, z powodu
źle podjętych decyzji, dopuszczono się niegospodarności, o czym nasz przewodnik
Adam mówi tak:
[Pyt.]: Czy w każdej jednostce Policji: komisariatach, komendach
powiatowych, rejonowych i coraz wyżej, jest areszt i czy wszędzie pełni tę samą
funkcję? Tak samo się nazywa?
[AA]: Areszt w każdej jednostce policyjnej pełni tą samą funkcję i wszędzie
nazywa się PDOZ, natomiast nie w każdej jednostce jest, przeważnie
w komisariatach nie ma, z uwagi na to, że nie ma pomieszczeń spełniających
normy oraz obsługi do tych PDOZ-tów, ale to nie jest obligatoryjne, żeby taki
PDOZ był w komendzie. W Komendzie, w której obecnie pracuję, czyli
w [KRP-x] Warszawa, nie ma PDOZ-tu..., korzystamy z PDOZ-tów w innych
jednostkach. […] w [KRP-x] […] był PDOZ, tylko w pewnym momencie
Komendant obecnie panujący, stwierdził, że zlikwiduje PDOZ i na miejscu
PDOZ-tu zrobi strzelnicę. Zrobił tą strzelnicę. Strzelnica działała kilka lat,
dokładnie nie wiem ile, ale kilka lat, następnie została zamknięta, bo nie
spełniała norm technicznych i od kilku lat jest nieczynna. Jest w pełni
wyposażona, zostały wydane na nią bardzo duże pieniądze, a od kilku lat nie
jest użytkowana, bo nie spełnia norm, więc nie ma, ani strzelnicy, ani PDOZ.
Musimy zatrzymanych osadzać w innych jednostkach Policji, a niejednokrotnie
to jest 30, 40 kilometrów od jednostki, co generuje dodatkowe koszty: trzeba
wysłać trzech policjantów po zatrzymanego, wysłać samochód, wydać na
paliwo, czas, wszystko... Jest to absurd, że w takiej dużej jednostce nie ma
PDOZ-tu. […] Na pewno jest to rodzaj wielkiej niegospodarności... Jeżeli
doprowadzono do tego, że jest strzelnica, no to trzeba doprowadzić do tego,
żeby ona, jak już jest, to żeby spełniała normy, a jak nie spełnia norm i nie ma
możliwości takiej, żeby spełniła kiedykolwiek, po prostu zlikwidować
tą strzelnicę i zrobić PDOZ.
Od podkomisarza Jerzego Króla [JK], Komendanta [KP-1] w Miłkowie,
dowiedziałyśmy się, że PDOZ w komisariatach Policji jest mniejsze, niż w Komendach
Powiatowych Policji, bo ma zazwyczaj miejsce na jedną zatrzymaną osobę, a w tych
drugich – zazwyczaj dużo większe, bo na 10, 20 osób. W Miłkowie przetrzymuje się
osoby tylko chwilowo, tj. do czasu ich przewiezienia do PDOZ w jednostce nadrzędnej,
czyli w [KPP] w Grzęzidołach. W PDOZ pełni dyżur dwóch policjantów. Osoba
zatrzymana dostaje tam jeść i jest obowiązkowo badana przez lekarza. Dopiero po
wyrażeniu zgody lekarza, osoba zatrzymana może być w areszcie osadzona. Badania
lekarskie prowadzone są na koszt Policji i czasem zdarza się, że są to kosztowne
badania specjalistyczne. Na badania lekarskie osoba zatrzymana dowożona jest także
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na koszt Policji. Obowiązkiem Policji jest ponadto eskorta oskarżonego do Sądu,
co często wiąże się z przewożeniem go nawet na drugi koniec kraju, i też za resortowe
pieniądze.
Przy omawianiu sposobu funkcjonowania komend i komisariatów warto też
wspomnieć o sprawie ISO, które jak się okazuje, zamiast ułatwiać pracę Policji,
zdaniem niektórych komendantów znacznie ją utrudnia. A co o tym sądzi Zastępca
Komendanta [KPP] w Grzęzidołach – Radosław Selgowski [RS]?
[RS]: Generalnie, widzi Pani, ja mam zboczenie zawodowe, podrzeć wszystkie
papiery, dotyczące zarządzania jakością. Ja nienawidzę tego, „śmego”.
Ja robiłem prywatne badania, tak to można nazwać, z ciekawości, bo mnie tu
Komendant K. ukradł, bo zrobił mnie jakimś „szmaciarzem” od ISO. Pierwsze,
co zrobiłem, pozbyłem się ISO z tej Komendy i Komendant Stołeczny mi brawo
bił – „...Jak Pan żeś to zrobił?...”
[Pyt.]: Przecież każdy raczej zabiega o to ISO?
[RS]: Każdy zabiega o to ISO, a ja jestem pierwszą Komendą, która się tego
pozbyła bez żadnych konsekwencji, no tam tylko: „...smutno, ale to Pan
napisze...” – „...tak, ja już napiszę...”, bo tu błagali tylko, żeby do tych
cwaniaków, co biorą za te autoryzacje i te przeglądy „kupę kasy”, żeby ich
powiadomić, że u nas już nie będzie tego. „...No tak, my rozumiemy...”, mówił
mi ten Pan z tej firmy od tych certyfikatów tak: „...No dobrze, no niech to…
trudno... A szkoda, bo tyle pracy włożyliście w te ISO...”. Z kolegami, którzy
prowadzą biznes rozmawiałem, no nie zagłębiają się w to zarządzanie jakością
– w to ISO, wiedzą o co w tym chodzi, powiedzieli: „...w życiu...! w życiu...!”,
bo oni potrzebują zrobić robotę, bo klient stoi i czeka, a nie „zagrzebać się
w papierach”. No bo utrzymanie tej... zarządzanie organizacją przez jakość
i przez to ISO, no to jest nic, tylko biurokracja, biurokracja, biurokracja,
wszystko zgodnie z „papierkami”, wszystko zgodnie z procedurą, każdy
„papierek” taki... wie Pani. […] Co do jakości, to róbmy swoje, tylko lepiej.
O! I to jest moje zdanie!
[Pyt.]: Że jak ma być ta jakość, to będzie i niekoniecznie podparta papierami?
[RS]: Ja tam proszę Pani mam całe ISO „w tym krótkim zdaniu” i mam te
normę gdzieś w szafie, jakby się Pani uparła, mogę ją Pani podarować. Nie
cierpię tych norm. Takie to są normy, że Policja jest tak uwikłana w procedury,
w mnogość przepisów, praktycznie tu tak naprawdę, to trzeba byłoby komuś
zarzuty „walnąć” za potwierdzenie nieprawdy. Jakie my tu możemy mieć ISO,
jak my nie trzymamy się najmniejszej procedury, bo nie ma na to czasu.
Na każdym kroku, nawet Kodeksu Postępowania Karnego się nie trzymamy,
podobno nasz „Alma mater” i „Almanach” i w ogóle katechizm – nie ma kiedy
omijać niepoprawnych myśli… Musimy zrobić robotę i tam „przymrużyć oko”.
Najwyżej raz na pół roku jakiś Prokurator przejrzy: „... O, a co to?...”
i „opierniczy” nas... Ale przepisów jest multum, ja już nie mówię o samych
tych karnych, bo te wszystkie administracyjne przepisy, które nas wiążą,
zaczynając od głupich wywiadów na PRON, na „śmon” […]. No, nie da rady
zapanować nad tym. Tu by trzeba byłoby mieć drugie 160 osób, tych magików
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od ISO, które by pilnowali tych procesów i tego wszystkiego. No i „kółko się
zamyka”. Niepotrzebne uważam to jest.
Jak dowiadujemy się z przytoczonego fragmentu wypowiedzi, procedury
często utrudniają sprawne funkcjonowanie Policji. Ze słów naszego przewodnika
Adama wynika również to, że spore problemy na tym polu mają zwykle szeregowi
policjanci. Oto co miał do powiedzenia, np. na temat procedur w zakresie
odwoławczym:
[AA]: Są środki odwoławcze. Oczywiście taki policjant, podwładny może
napisać skargę na swojego bezpośredniego przełożonego, skargę będzie tą
rozpatrywał przełożony, który jest kolegą, albo kimś z rodziny...
[niepohamowany śmiech]. No i taki podwładny, który napisze skargę, no na
pewno już będzie „na indeksowanym” i nic dobrego go już nie spotka... No, jak
się „wychyli”, to zostanie „skasowany”.
Na sam koniec tego podrozdziału o funkcjonowaniu jednostek Policji
przytoczymy jeszcze wypowiedź [AA] w kwestii braku podstawowych materiałów
i sprzętu do pracy:
[Pyt.]: Mówiłeś o złym wyposażeniu stanowisk pracy policjantów... Kto jest
za to odpowiedzialny?
[AA]: Za to odpowiedzialny jest Komendant. Typowo. Bezpośredni przełożony,
czyli Naczelnik, który widzi, że jego ludzie nie mają na czym pracować, nie
informuje o tym przełożonego, czyli Komendanta, a jak nawet informuje,
to Komendant mówi: „Skąd ja ci wezmę to? Pójdę i kupię do sklepu?”.
Sam spotkałem się z takimi „odzywkami”, stwierdzeniami. Jak powiedziałem
Naczelnikowi, że nie mam papieru i toneru: „To co ja wam zrobię, jak nie ma
w magazynie? Pójdę i kupię do sklepu? Za własne pieniądze?”.
[Pyt.]: A środki na to są przyznawane?
[AA]: My jako policjanci, nie mamy takich informacji, jakie środki Komenda
dostaje na wyposażenie. Przypuszczam, że jak w każdej normalnej instytucji
jest ustalany budżet na cały rok i środki na odpowiednie cele, żeby dana
jednostka funkcjonowała.
[Pyt.]: Czyli za te marne stawki, które się dostaje, trzeba sobie jeszcze
zapewnić... odliczyć pieniążki na zakup sprzętu do pracy?
[AA]: Tak. Tak... Jest coraz lepiej, bo więcej tego sprzętu jest organizowane...,
czy są to dary z Unii, czy są sponsorzy, bądź Komendantowi przyjdzie
do głowy, że kupi jakiś sprzęt..., natomiast nadal tego sprzętu brakuje.
Tym akcentem zakończymy nasze rozważania na temat jednostek Policji i ich
funkcjonowania,

natomiast

pozostawiamy

Czytelnikowi

wciąż

na refleksje i odczucia, związane z poruszanymi przez nas kwestiami.
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puste

miejsce

3.3.3. „Praca z ochotą przerabia słomę w złoto” – motywowanie
pracowników
Niczego wielkiego nie osiągnie się nigdy
bez wielkich ludzi,
a ludzie stają się wielcy,
kiedy są zdecydowani, by się takimi stać.
Charles de Gaulle

Sukces organizacji zależy nie tylko od koniunktury, ale także od osób w niej
pracujących – od ich zaangażowania, efektywności, kreatywności, czy też poświęcenia.
Stworzenie optymalnego systemu motywacyjnego daje szansę na posiadanie takiego
zespołu pracowników. System ten powinien być dopasowany do indywidualnych cech
zatrudnionych osób, jak i specyfiki organizacji. W przypadku Policji trudno jest mówić
o koniunkturze, gdyż nie jest ona stworzona do osiągania profitów.
Większość z pracowników oczekuje motywacji w wymiarze finansowym
i dobry system motywacyjny powinien zawierać szereg tego typu motywatorów. Są to,
poza atrakcyjnym wynagrodzeniem, między innymi: różnego rodzaju nagrody, premie,
dofinansowanie kształcenia, wypoczynku, rekreacji, opłacane przez pracodawcę:
prywatna opieka medyczna (często również dla członków rodziny pracownika),
ubezpieczenie na życie, możliwość korzystania z samochodu służbowego, wykupione
przez firmę miejsce parkingowe itp.
Obok motywatorów finansowych jest cały szereg tych pozafinansowych,
zapewniających lojalność i zaangażowanie pracowników na równym, a czasem
na wyższym poziomie. Do nich m.in. należą: dobra atmosfera w pracy, dobre relacje
z przełożonymi, udział w zarządzaniu. Główne problemy, które mogą się pojawić,
wiążą się z reguły z wszelkimi przejawami ignorancji wobec twórczych pomysłów na:
innowacje, przyjazny system kontroli i oceny pracy, jasne kryteria awansu.
Jaki zatem jest system motywacyjny w polskiej Policji? Na pytanie,
czy policjanci są właściwie wynagradzani, nadkomisarz Radosław Selgowski [RS],
Zastępca Komendanta [KPP] w Grzęzidołach odpowiedział, iż w „paski” im nie
zagląda. Pytałyśmy zatem dalej:
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[Pyt.]: Jak Pan motywuje pracowników?
[RS]: Nie motywuję, gdyż jest hierarchiczność. Każdy Naczelnik ma obowiązek
motywowania. Nie mam wpływu na motywowanie pracowników i nie
chciałabym mieć. Każdy Naczelnik jest odpowiedzialny za pracę swoich Sekcji.

Zastępca Komendanta [RS] wychodzi z założenia, że przy ocenie pracowników
(a są według niego trzy stopnie: „powyżej wymagań”, „zgodnie z wymaganiami”
i „poniżej wymagań”) nie może nikomu postawić „powyżej wymagań”, skoro sam
sobie nie wystawia takiej oceny. Poza tym uważa, że przy ocenach wychodzi
tzw. „czynnik ludzki”, tj. subiektywna ocena.
Udzielanie nagród uznaniowych jest w zasadzie jedynym czynnikiem motywującym.
Przy udzielaniu innego typu nagród, zwłaszcza tych, które mają wpływ na przyszłą
emeryturę, nadkomisarz [RS] stara się każdemu coś dać. Poza tym motywatorem
są jeszcze wszelkiego typu szkolenia.
[Pyt.]: Czyli jednak to jest motywacją największą?
[RS]: Tak. Nie bardzo wiadomo, kiedy się przyda ten papierek.

Na to samo pytanie, nadkomisarz Robert Księżyc [RK], Naczelnik Sekcji
Dochodzeniowo-Śledczej [KPP] w Grzęzidołach, odpowiedział nam następująco:
[RK]: System motywacyjny jest odgórny. Ja niestety nie mam na to wpływu.
Kiedyś, kiedyś były podziały na grupy, więc było więcej możliwości
wyróżnienia za pracę... Tutaj pracują sami pasjonaci.
[Pyt.]: Od Komendanta [mowa o Zastępcy Komendanta] usłyszałyśmy, że to
Naczelnicy motywują pracowników, i że on nie musi tego robić... Więc jak to
jest?
[RK]: Jedyna forma motywacji to są pieniądze... Pochwała w zasadzie nic nie
znaczy... Każdy woli dostać nawet te 50 zł., a nie pochwałę.

Na pytanie, na jakich zasadach ocenia pracowników, Naczelnik odpowiedział,
że właściwie to takiej konkretnej zasady nie ma, ale pod uwagę są brane ilości
rozwiązywanych spraw, pracowitość. Kiedyś było więcej przywilejów, czy też
możliwości otrzymywania dodatku finansowego. Jeśli zaś chodzi o podejście
do pracowników, to [RK] zdaje sobie sprawę, iż należy do każdego z nich podchodzić
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indywidualnie. Jest osobą otwartą na sprawy podwładnych i zawsze z nim mogą
porozmawiać.
Zapytałyśmy także sierżanta Marka Tropa [MT], Detektywa z Referatu
Operacyjno-Rozpoznawczego

[KPP]

w

Grzęzidołach,

co

sądzi

o

systemie

motywowania, po czym w odpowiedzi usłyszałyśmy:
[MT]: Każdy przełożony stara się swoich policjantów motywować, jak
najbardziej może, ale to nie od niego zależy. Niestety przełożeni nie otrzymują
dużo środków, czasami są one wręcz żenujące.
Sierżanta Jana Właza [JW], Technika Kryminalistyki [KPP] w Grzęzidołach
również zagadnęłyśmy o formy motywacji. Odpowiedź, jaką otrzymałyśmy była
podobna do poprzedniej, mianowicie, że praktykuje się przyznawanie drobnych premii,
które z racji swej wielkości nie są zbyt motywujące. Jeśli chodzi o awans, to gdyby
Technik chciał w przyszłości go otrzymać, musiałby pójść na studia, a wówczas mógłby
pracować np. w laboratorium technicznym. Niestety nasz rozmówca nie dysponował
w tamtym czasie wolnymi chwilami na podwyższanie kwalifikacji.
Od podkomisarza Jerzego Króla [JK], Komendanta [KP-1] w Miłkowie,
dostałyśmy informację, dotyczącą motywatorów w postaci mieszkań dla policjantów.
[Pyt.]: Czy jest taka forma przyciągania ludzi do pracy w Policji, jak dawanie
mieszkań?
[JK]: Tak. My mamy mieszkania, które w tej chwili stoją puste i czekają na
policjantów.
[Pyt.]: Czy nie ma chętnych zatem?
[JK]: To nie tak. Po prostu nie mamy kogo zatrudnić. Mamy taki sam problem,
jak inni komendanci. Żaden z nich nie puści nikogo ze swoich ludzi do innej
jednostki, bo u niego powstanie wakat....
Sierżant Maciej Walka [MW] oraz posterunkowa Aneta Gnat [AG] z patrolu
policyjnego [KP-1] w Miłkowie potwierdzili, iż w zasadzie jedynym czynnikiem
motywującym są premie uznaniowe.
Młodszy inspektor Szymon Sowa [SSa], Komendant [KRP-x] w Warszawie
posiadał informacje o ankiecie przeprowadzonej wśród policjantów, z której:
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[SSa]: Generalnie wynika to, że policjanci pracują... […] Że najchętniej
policjanci pracują za nagrody na przykład.
[Pyt.]: Czyli w takim razie tak jak Pan, Komendant takiej dużej jednostki,
co Pan robi z tą wiedzą, jak motywuje Pan tych swoich z kolei ludzi?
[SSa]: No właśnie powiem szczerze, że w tym roku pierwszy raz zrobiliśmy coś
takiego... W małej jednostce jest to łatwiej, bo byłem Komendantem na [KRPb], […] i tam np. nagrody nie tylko finansowe, ale tam jest coś takiego, jak
udzielenie krótkotrwałego urlopu, nie tylko za zatrzymania sprawców, ale np.
za rzetelnie zrealizowaną tam sprawę, albo – nie wiem – pomoc komuś,
Dzielnicowy, czy Dyżurny komuś pomógł, kto potrzebował tam pomocy, albo –
nie wiem – rzetelnie wyjaśnił jakąś tam sprawę...
[Pyt.]: Czyli generalnie głównie, za wyniki tak ogólnie?
[SSa]: Głównie za wyniki tak ogólnie, za niejako podejście do pracy,
bo chcemy motywować policjantów i to jest takie „błędne koło”. Chcemy ich
motywować, żeby zatrzymywali nam, bo to jest największy dla nas... Jest to
najbardziej wymierna rzecz, jeżeli w takim materialnym znaczeniu, nie? Mamy
zatrzymanego sprawcę, to znaczy, że wykryliśmy jakieś przestępstwo, to więcej
on nie popełni innego przestępstwa, nie? No, po drugie wszyscy od nas tego
oczekują, żebyśmy zatrzymywali tych przestępców.
[Pyt.]: To jest takie zadanie nadrzędne.
[SSa]: Więc chcemy żeby to policjanci jak najczęściej robili, no a jeżeli im to
nie wychodzi, no to jak ktoś już zatrzyma kogoś, to my go nagradzamy, żeby
dać taki wykładnik dla innych, że jak oni zatrzymają, no to my też ich
nagrodzimy, nie? Co niejako kłóci się z moim takim odczuciem wewnętrznym,
to co powiedziałem.
I dalej:
[SSa]: [W]ięc w tym roku, z uwagi na środki finansowe, jakie dostaliśmy,
ja powiedziałem, że nie będzie nagród za zatrzymania; jest jedna nagroda
na Święto Policji z uwagi na 90-tą rocznicę i jest wypłacona przez
poszczególnych przełożonych tym policjantom, którzy sumiennie przez ten
okres pracowali, nie? I okazuje się, że efekt jest lepszy, niż wypłacanie nagród
za poszczególne zatrzymania, bo to oprócz tego, że promowało policjantów,
to i dzieliło policjantów, nie? Bo ja mogę zatrzymać, on nie może, ja mam
możliwość, on nie ma takiej możliwości, albo na odwrót. Więc z uwagi na to,
że nie ma środków finansowych, więc ja postawiłem bardziej na takie:
pisze obywatel, że chce podziękować jakiemuś policjantowi za to, że nie wiem,
mu pomógł, szybko podjął jakąś reakcję na zdarzenie, udzielił mu informacji,
nie wiem, był uśmiechnięty, cokolwiek, no masę tego przychodzi.
[Pyt.]: Pan zwraca na to wtedy uwagę... To są takie sygnały alarmujące
pozytywnie.
[SSa]: Karzę przełożonym pisać np. o pochwałę, nie?, żeby włączyć do akt
osobowych za to... Występuje Prokurator za dobrze zrealizowaną sprawę –
pochwała.
[Pyt.]: I ludzie czują się docenieni wtedy.
[SSa]: Krótkotrwały urlop nagrodowy, nie? W ten sposób. Nie myślę już
o pieniądzach. Trzeba po prostu... Ja wiem, że to trudno policjantom przyjdzie,
szczególnie tym, np. ze służb wywiadowczych, nie?, którzy nie mają nic innego
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do roboty, prócz zatrzymywać sprawców, więc oni, im to nie pasuje, nie? Bo on
wiedział, że jak zatrzyma za narkotyki, za rozbój, za włamanie, ileś tam
pijanych kierowców, albo coś, to zawsze był nagradzany, a teraz nie, nie mam.
No więc im zawsze zadaje pytanie: „No jak już pojedziesz i widzisz
przestępstwo, to co? Nie zatrzymasz? Nie jesteś wtedy policjantem?”.
[Pyt.]: Ale to jeśli był taki system, że byli nagradzani za takie rzeczy, czy to
według Pana nie stwarzało też zakus na taki proceder, żeby byle kogo, byle
gdzie, byle jak, byleby były wyniki, bo z tego będą pieniążki?
[SSa]: Były naciągane. Tak, tak, tak. No, ale to „leciało” niejako od góry,
każdy od nas żądał wyników: w zakresie zatrzymań, czyli zwiększenia
wykrywalności, a zwiększyć wykrywalność możemy tylko poprzez
zatrzymywanie sprawców i zwiększenie dynamiki, czyli przeciwdziałać tym
wydarzeniom. No i to wszyscy od nas tego oczekują, moi przełożeni ode mnie,
od nich ich przełożeni i tak dalej. No to jest taka... – „ganianie wokół własnego
ogona”, nie? Ale… no tak jest, więc nie tworzymy zysków, pracujemy tylko na
poczuciu bezpieczeństwa, jesteśmy instytucją non profit, natomiast naszym
zyskiem, takim oczywiście w cudzysłowie jest to, jakie jest odczucie społeczne
Policji, czy poczucie bezpieczeństwa, nie? No i taki właśnie teraz system
niejako wdrażamy, po drugie też zaczęliśmy troszeczkę zwracać uwagę na to,
kogo awansujemy, np. nie mówię o stanowisku, no bo to wynika niejako
z kwalifikacji i predyspozycji, natomiast np. w stopniu. Ja w tamtym roku
miałem taki problem, że młodzież się na mnie obraziła, bo jak ja im nie dałem
sierżantów, nie? Ci, którzy pracują od kilku miesięcy – do półtora roku,
przyszli tutaj w trzydzieści parę osób i powiedzieli, dlaczego ja im nie dałem,
a ja mówię: „Dlaczego miałbym wam dać ten stopień?”, „Czym się pan
zasłużył?”, mówi tak „Jestem i pełnię obowiązki Dzielnicowego, jakbym miał
sierżanta, to ludzie bardziej by mnie szanowali, bardziej by się ze mną liczyli”.
No to jest argument do tego, żeby kogoś awansować w stopniu? Dla mnie nie.
No, ale poszli do Komendanta Stołecznego i do Komendanta Głównego.
[Pyt.]: Ale usłyszeli to samo, czy wskórali coś?
[SSa]: Nie wiem co usłyszeli, natomiast, jak w tym roku powiedziałem
Komendantowi Stołecznemu, że nie chcę kilku osób wyróżnić awansem,
to powiedział mi: „Masz rację”.
Co oczywiście nie oznacza, iż Komendant nie awansuje swoich podwładnych.
[Pyt.]: Ostatnio słyszałam, że Pana ludzie wyjechali w teren w całkiem innej
sprawie i przypadkiem udaremnili napad na bank. Przez to zrobili wynik i jeśli
przemilczą sprawę i powiedzą, że jest to efekt działań operacyjnych, to należy
im się jeszcze medal... [śmiech].
[SSa]: Tak jest. Nawet mam wnioski i jutro jadę do Komendanta Stołecznego.
[Pyt.]: A jednak? [uśmiech].
[SSa]: Tak, oczywiście...
[Pyt.]: W takich sytuacjach są to tylko wnioski o medal, czy jeszcze jakieś
gratyfikacje dla nich?
[SSa]: Nagrody pieniężne, no... Za to medali nie dostajemy. Medale wręczane
są nam raz w roku – na „Święto Policji”, tak samo jak i awanse w stopniach,
natomiast jadę do Komendanta Stołecznego po pieniądze dla tych
dżentelmenów.
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[Pyt.]: Czyli całkiem przypadkiem, ale wyszło miło…
[SSa]: [śmiech].
Czy aspirant sztabowy Adam Adamski [AA] z Wydziału DochodzeniowoŚledczego [KRP-x] w Warszawie ma dobre doświadczenia w kwestii motywowania?
Mogłyśmy się o tym przekonać, pytając o to:
[Pyt.]: Jak przełożeni motywują pracowników? Czy istnieje takie pojęcie?
[AA]: Przełożeni motywują pracowników: „Jak nie zrobisz tego, to podamy
sprawę do Prokuratury, że nie dopełniasz swoich obowiązków...!”,
„Zabierzemy ci dodatek służbowy...!”, „Zwolnimy cię ze służby w ogóle...!”,
„Przeniesiemy cię do innej jednostki...!”. To są takie motywacje dla policjanta.
Policjant, żeby nie zostać zwolnionym, albo ukaranym, pracuje po prostu...
[Pyt.]: Czyli jest „metoda kija”, a nie „...marchewki”?
[AA]: „Marchewki” nie ma żadnej... „Marchewką” są marne premie, które są
raz w roku, dwa razy w roku, rzędu: stu, dwustu, trzystu złotych i to dawane
tylko tzw. swoim „pupilom”.
I dalej:
[Pyt.]: Słyszałam, że jest w Policji taka forma zachęty młodych ludzi do pracy,
jak dawanie mieszkań służbowych... Możesz się ustosunkować do tego tematu?
[AA]: Najbardziej to by tu pasowało takie powiedzenie „koń by się uśmiał”...
[śmiech]. Mam na myśli to, że owszem, spotkałem się z czymś takim, ale to było
na początku lat dziewięćdziesiątych, że policjanci dostawali mieszkania... Tak
trzy, cztery były mieszkania, na dwa lata, na jednostkę, natomiast później już
nie spotkałem się, żeby policjanci dostawali mieszkania. Czasami bywało tak,
że komendant starał się u burmistrza, bądź starosty o przydział dla policjanta
mieszkania komunalnego, motywując to tym, że potrzebny jest policjant dla
poprawy bezpieczeństwa miasta i wiem, że niejednokrotnie burmistrz
przychylał się do takiej prośby.
[Pyt.]: No a Ty? Przecież to tylko brać te mieszkania... Tyle lat już pracujesz
w Policji, więc pewnie też występowałeś z takim wnioskiem?
[AA]: Ja występowałem z takim wnioskiem, ale niestety nie dostałem
mieszkania.
[Pyt.]: Dlaczego nie dostałeś?
[AA]: No bo, albo miałem za mało lat służby, albo nie było mieszkań.
[Pyt.]: A czy jest jakaś zastępcza forma? Jakieś dofinansowanie do własnego
mieszkania?
[AA]: Policjanci, którzy nie dostaną mieszkania od Policji, mogą starać się
o mieszkanie we własnym zakresie, czyli kupić sobie na wolnym rynku, w chwili
obecnej można wziąć sobie kredyt i kupić mieszkanie, większe lub mniejsze,
w zależności od możliwości policjanta... finansowych... i wtedy, jeżeli sobie taki
policjant kupi mieszkanie, może starać się o dofinansowanie. W chwili obecnej
dofinansowanie jest chyba w kwocie około..., nie wiem dokładnie, ale około
trzech tysięcy dwustu złotych. To jest takie dofinansowanie przy zakupie
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mieszkania, czyli mówiąc szczerze, nie wiadomo nawet, na co przeznaczyć
te pieniądze.
[Pyt.]: A ja z takich własnych źródeł wiem, że się starałeś o takie
dofinansowanie i jak na tym wyszedłeś?
[AA]: Starałem się o takie dofinansowanie i dostałem odpowiedź odmowną.
Policja, czyli Wydział Prawny Policji odpowiedział mi, że jeżeli wynajmuję
mieszkanie, to znaczy, że mam gdzie mieszkać i nie należy mi się
dofinansowanie, a przed kupnem mieszkania właśnie wynajmowałem..., miałem
umowę najmu na mieszkanie, w którym mieszkałem. Prawnicy z Komendy
Stołecznej stwierdzili, że jakbym nigdzie nie był zameldowany, mieszkał pod
mostem, to wtedy by mi dali dofinansowanie.
[Pyt.]: No, ale to jakiś paradoks?
[AA]: No, ale przepis jest tak skonstruowany, że jest tam napisane,
że policjantowi, który ma mieszkanie..., jest dokładne stwierdzenie: „...który
ma mieszkanie, nie należy się dofinansowanie...”. Ja odwołałem się do Sądu
Administracyjnego i Sędzia stwierdził, że jeżeli mam umowę najmu, czyli mam
mieszkanie, to nie chodziło o formę własności, tylko, że mam mieszkanie...,
no to dofinansowanie mi się nie należy.
[Pyt.]: Ale w Ustawie o Policji jest wyraźnie powiedziane, że to chodzi
o własność... jeśli ma własnościowe mieszkanie, to nie można dochodzić...
[AA]: Nie... W Ustawie o Policji jest nieścisłe stwierdzenie,
że: ma mieszkanie... Nie jest napisane o własności.
[Pyt.]: Jakby logicznie rozpatrywać, to każdy z nas jest w stanie stwierdzić,
że mieć mieszkanie, to nie znaczy: wynajmować mieszkanie, tylko: mieć je na
własność... (?)
[AA]: No tak, ale prawnicy Komendy Stołecznej i Sędziowie Sądu
Administracyjnego są innego zdania, że to słowo: ma, jest napisane w tym
znaczeniu, że ma, czyli wynajmuje, ma na własność... To ich nie obchodzi...
Korzysta z jakiegokolwiek mieszkania..., czyli ma mieszkanie i to mu się
dofinansowanie nie należy.
[Pyt.]: Ale jak każdy ma mieszkanie, no bo nikt w dzisiejszych czasach
nie mieszka pod mostem?
[AA]: No to nie wiem... Tak zostało zinterpretowane to wszystko. Osoby te,
które mają możliwość decydowania o tym, czy przydzielić dofinansowanie,
czy nie...
[Pyt.]: A kto od początku do końca ma taką możliwość decydowania? Jakie są
te ścieżki odwoławcze?
[AA]: Jednostką podległą Komendzie Stołecznej Policji jest Komendant
Stołeczny Policji i ma możliwość decydowania.
[Pyt.]: Ale we wstępnej fazie decyduje Komendant jednostki, w której
pracujesz?
[AA]: Komendant Powiatowy, no ale są odpowiednie interpretacje tych
przepisów wysyłane do Kierowników komórek, decydujących akurat o tym i oni
się kierują tymi wyznacznikami Komendanta Stołecznego. Przepisy te,
dotyczące dofinansowania policjantów, tych którzy się ubiegają
o dofinansowanie do mieszkania, są bardzo niejasno skonstruowane, tak samo
jak Ustawa o Policji i jak inne przepisy prawne, typu: kodeks... Kodeks
Postępowania Karnego, gdzie niby przepis powinien być „sztywny”, a nie jest
i daje wiele „furtek” rozwiązania... wiele wyjść, wiele możliwości interpretacji
tego przepisu.
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Można zatem powiedzieć, że system motywacyjny w Policji istnieje. Powstaje
tylko pytanie, czy spełnia on swoje zadania? Czy coś, co jest stworzone po to tylko,
by było, może spełniać swoje funkcje? Czy może działać motywująco, czy wręcz
demotywująco? Na te pytania powinni sobie odpowiedzieć zarządzający w organizacji.

3.3.4. Pomysły na innowacje
Trudność nie leży
w znajdowaniu nowych pomysłów,
ale w uciekaniu od starych,
które na dobre rozprzestrzeniły się już
w każdym zakamarku naszych umysłów.
John Maynard Kaynes

Pracując jakiś czas w danej organizacji zaczynamy dostrzegać, iż nie jest
(w naszym przekonaniu) doskonała. W związku z tym, zaczynamy myśleć, co by można
było zrobić, by zaczęła działać efektywniej. Na pytanie, jakie zmiany wprowadziłby
nadkomisarz Radosław Selgowski [RS], Zastępca Komendanta [KPP] w Grzęzidołach,
odpowiedział nam, że zmieniłby sposób naliczania etatów, ułatwił procedurę
zatrudniania nowych policjantów, np. zrezygnowałby z testów, zamieniając je na
rzetelność przełożonych w ocenie policjantów. Jak to określił: […] dobrze jest, by
kandydat umiał pisać i czytać […], a także, by miał odpowiednie wykształcenie, bo na
co dzień pracuje z ludźmi i powinien umieć się odpowiednio wyrażać. Poza tym,
według [RS] powinien być odpowiednio sprecyzowany zakres prawa, w jakim porusza
się policjant.
Z kolei nadkomisarz Michał Sylwecki [MS], Naczelnik Sekcji Ruchu
Drogowego [KPP] w Grzęzidołach, gdyby miał nieograniczone kompetencje:
[MS]: Ograniczyłbym zakres obowiązków, zawężając specjalizację. Policja ma
zbyt szerokie uprawnienia i w związku z tym społeczeństwo uważa, że jesteśmy
od wszystkiego.
Tutaj Naczelnik podał przykład Inspekcji Transportu Drogowego, której niektóre
z uprawnień są podobne do tych policyjnych, ale społeczeństwo i tak, nawet w tych
sprawach, nadal zgłasza się do Policji, co powoduje, że ta, nie może w pełni zajmować
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się właściwymi dla niej zadaniami. Podobnie jest zresztą z uprawnieniami Straży
Miejskiej.
Aspirant Stanisław Skok [SS], Dyżurny z Dyżurki [KPP] w Grzęzidołach
powiedział krótko: Ogólnie w całej Policji zmniejszyłbym biurokrację.
Młodszy inspektor Szymon Sowa [SSa], Komendant [KRP-x] w Warszawie
ma dość sporo pomysłów na zmiany. Oto one:
[SSa]: [J]eżeli mówią, że najwięcej motywujące są dla nich
[mowa o policjantach] nagrody, no to ja, moim zdaniem, na miejscu
Komendanta Stołecznego, bym zlikwidował fundusz nagrodowy, bo to
powoduje, że policjant pracuje niejako od nagrody, do nagrody, nie?
I w dalszej rozmowie:
[Pyt.]: Uważa Pan, że to na pewno nie jest Pańska zła organizacja pracy?...,
że to tylko system powoduje to?
[SSa]: Na pewno pewne rzeczy bym zmienił, tylko żeby zmienić, trzeba dokonać
bieżącej analizy, a żeby dokonać bieżącej analizy, trzeba mieć czas, żeby
przewartościować sobie pewne rzeczy tutaj, nie? Co jest ważne, co jest mniej
ważne, porozmawiać z tymi ludźmi, żeby dotrzeć do nich, żeby ustalić, co jest
złe, a co jest dobre w moim postępowaniu, bo oni się w pewnym momencie
otworzą, nie? A jeżeli ja nie mam na to czasu, działam niejako cały czas
w biegu, więc trudno mi ocenić. Ja później przychodzę i dokonuję jakiejś...
staram się dokonywać jakiegoś wartościowania w domu, no, ale to też nie jest
pełne, bo już powinienem się swoimi sprawami rodzinnymi zająć, nie? Myślę,
że do wszystkiego jest potrzebny czas i rozmowa, i np. [KRP-b] była jednostką
taką „kieszonkową”, o połowę mniejszą od tej; tam był czas na to, że
spotykamy się, mówimy tak: „nie to nie przynosi efektów, trzeba zastosować to,
może tamto, może co innego, rozmowa z zastępcami, analiza...”
[Pyt.]: A jak Pan ocenia, czy dałoby się tutaj to zmienić, żeby było właśnie tak
jak tam? Czy jest w ogóle szansa, albo jakie mogłyby być sposoby
wprowadzenia takich zmian, które mogłyby zadziałać na korzyść?
[SSa]: Hm... Nie wiem. No może się nad tym jakoś tam zastanawiałem,
natomiast trzeba by było dokonywać zmian tutaj osobowych, bo tak, na pewno
by mi się przydał trzeci zastępca. Nie ulega wątpliwości. Miałem dzisiaj
odprawę i wszystkie dokumenty leżą i czekają na mnie, bo jako przełożony
spraw osobowych mam wszystkie postępowania wyjaśniające, skargowe
i dyscyplinarne, sprawy kadrowe, plus to wszystko, co jest imiennie kierowane
na Komendanta.
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I dalej o zmianach zachodzących w strukturach:
[SSa]: Znaczy tak, nigdy nie myślałem o tak radykalnych jakichś zmianach
w strukturze, a podpowiedział mi to Zastępca Komendanta Głównego.
[Pyt.]: Na podstawie swoich własnych obserwacji, czy doświadczeń?
[SSa]: Tak, tak, on miał jakieś tam szersze spojrzenie na to, jak wyglądają te
struktury w kraju, a no takich struktur nie ma mówię jak my, prosił żebyśmy się
zastanowili nad pewną strukturą, no więc my się zastanowiliśmy. No i zrodziło
się. Jest to jakiś tam autorski pomysł mój i moich Zastępców, przedstawiliśmy
go Komendantowi Stołecznemu, spodobał się, zapytał się, czy tak, czy dalej,
czy no… a może jeszcze coś zmienić... Powiedzieliśmy, że na razie nie,
chcielibyśmy zobaczyć jak to w takiej formie będzie funkcjonowało, no i tyle
no. W jakiś tam sposób przekonałem do tego ludzi, bo miałem z nimi spotkania
tutaj, ze wszystkimi, potem po wdrożeniu reformy ponownie się spotkałem
ze wszystkimi policjantami w tej jednostce, ze wszystkimi. To był jakiś tam etap,
także na przykład jednego tygodnia, jak miałem tutaj, a tych Wydziałów
miałem: raz, dwa, trzy..., cztery, pięć, sześć, siedem, osiem..., dziewięć,
dziesięć, tak... No więc dziesięć spotkań miałem po kolei każdego dnia.
[Pyt.]: I przedstawił Pan pokrótce te pomysły swoje?
[SSa]: I z każdym, tak, no to jest takie trochę męczące, bo jak się gada dziesiąty
raz to samo, to już nie wiadomo, ile się powiedziało, a ile jeszcze trzeba
powiedzieć. No, bo po prostu się myli.
[Pyt.]: Czyli z Naczelnikami tych Wydziałów, tak?
[SSa]: Nie, ze wszystkimi policjantami, czyli cały Wydział.
[Pyt.]: Również z tymi ludźmi na najniższych szczeblach stanowisk?
[SSa]: Tak, tak, tak... Tak, ze wszystkimi.
[Pyt.]: Czy w Pana ocenie takie rozmowy dużo dają potem w kontekście
realizacji takiej strategii?
[SSa]: Nie mam jeszcze informacji zwrotnej, bo to mi wyjdzie niejako... no, bo
co mi Naczelnicy takiej informacji zwrotnej nie dadzą; muszę się spotkać z tymi
policjantami za jakiś czas, tak? Albo tutaj u mnie w moim pokoju, albo w toku
odprawy. Jeżeli będą mieli jakieś pytania, albo sugestie, albo wnioski... Znaczy
tak, powiem szczerze, że na pewno przynoszą efekty, bo ja powiedziałem,
że chciałbym, żeby mi dostarczyli informacji, jak to funkcjonuje, albo gdzie
można poprawić to jeszcze funkcjonowanie, i takie informacje zwrotne do mnie
spływały, nie? Poprzez Naczelników, że tam policjanci to chcieliby tak, albo
tak..., albo przez pracowników cywilnych, albo poprzez samych policjantów,
bo tu przychodzą, na przykład mówią „A Komendancie, Komendant mówił,
że jakbyśmy coś chcieli, to żebyśmy powiedzieli”, ja mówię: „No mów”, „No,
ale żeby tam Naczelnik...”, mówię: „Dobra, chłopaku...”, no i oni tam mówią,
i ja mówię „Dobra, ok., ja się nad tym pochylę”, no i za jakiś czas on tam
wyszedł, ja sobie tam zebrałem informacje, po jakimś czasie poprosiłem
Naczelnika i mówię: „Słuchaj, mam taką sugestię, mógłbyś zastanowić się,
czy by zrobić to tak i tak?”, on mówi: „Mógłbym”, ja mówię: „No to zastanów
się”, no i on przychodzi i mówi: „No dobra zrobimy, ludzie tam chcą, żebyśmy
to zrobili”, no i ok...
[Pyt.]: Czyli uważa Pan, że cenny jest taki kontakt z policjantami?
[SSa]: Najlepsza jest rozmowa, zawsze uważam, że najlepsza jest rozmowa.
Mi brakuje czasu na to, żeby ich pojechać i gdzieś tam skontrolować, ale jak
kontroluję, to zawsze z nimi rozmawiam, co tam słychać, jak byście to widzieli.
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Wiadomo, że ich to „usztywnia”, nie? Jeżeli nie są sami, albo w grupie, bo jak
w Wydziale, no to nikt nie ma żadnych pytań, nie? A później jak się kończy
wstęp, no to dopiero zaczynają się pytania, nie?
W kolejnym wywiadzie zapytałyśmy, skąd Komendant czerpie inspiracje
do polepszania standardów, zarówno zadań codziennie wykonywanych, jak i tych,
które stają się długoterminowymi celami, stawianymi całej jednostce. Usłyszałyśmy:
[SSa]: Znaczy to jest tak: raz – że człowiek ma jakieś tam poczucie swojego
obowiązku, ładu i z tego wychodzi, dwa – że życie nie znosi próżni, „na chwilę
się zatrzymamy, to nas zawsze ktoś kopnie z tyłu”, albo to będzie – nie wiem –
obywatel, przełożony, podwładny, sytuacja – nie wiem – dziennikarz,
ktokolwiek. Tutaj nie można się zatrzymać, więc czasami no po prostu już może
brak takiej siły, no ale to są jakieś tam chwilowe..., człowiek tam do czegoś
dąży..., albo dąży, żeby „mi osobiście było lepiej”, albo żeby pracownikom
było lepiej, albo żeby po prostu – no nie wiem – jednostka lepiej wyglądała
w oczach podwładnych, przełożonych... Tu zawsze są jakieś takie cele
cząstkowe, które chcemy osiągnąć. No cóż, to też zależy jak kto woli, ja wolę
się otaczać ludźmi mądrzejszymi ode mnie, bo tacy ludzie zawsze inspirują.
[Pyt.]: Podczas naszej poprzedniej rozmowy mówił Pan o wprowadzaniu
innowacji, były plany związane z wprowadzaniem w życie pomysłów,
dotyczących budowania nowej struktury...
[SSa]: Już weszły.
[Pyt.]: Na czym generalnie polega ta zmiana i jej innowacyjność?
[SSa]: Połączyliśmy Wydziały Dochodzeniowe, czyli pracowników
dochodzeniowych, którzy de facto prowadzą postępowania przygotowawcze,
w jedne komórki z pracownikami operacyjnymi, którzy wykrywają ten stos
spraw. Zawsze było to oddzielnie, natomiast my połączyliśmy to, tworząc nowe
wydziały, ukierunkowane na daną przestępczość, czyli: przestępca przeciwko
mieniu – to prowadzi wydział, gdzie są i policjanci „dochodzeniowi”,
i operacyjni, przeciwko życiu i zdrowiu – tak samo jest. No, Wydział
Dochodzeniowo-Śledczy to nie jest połączony, bo to jest już zbyt duża
rozpiętość tematyczna, no ale na przykład rozdzieliłem, że jest tylko Naczelnik
i ludzie odpowiedzialni za służbę patrolową – to co się dzieje na ulicy. No to
za to on odpowiada, natomiast za wszystkie działania prewencyjne, pogadanki
oraz rozpoznanie terenu, no już są Dzielnicowi – jest to Wydział Prewencji.
Więc takie.
[Pyt.]: Od jak dawna funkcjonują te zmiany?
[SSa]: Wprowadziliśmy 16 czerwca 2009 roku, przyszedł rozkaz organizacyjny,
no i generalnie jesteśmy na dorobku. Docieramy się.
[Pyt.]: Ale spodobało się i jest rozkaz, żeby też i inni skorzystali z tych
przykładów?
[SSa]: Powiem tak, spodobało się chyba bardziej moim przełożonym, niż moim
podwładnym.
[Pyt.]: Daną sprawą zajmują się fachowcy, którzy wiedzą najwięcej o temacie?
[SSa]: Wie Pani, jest łatwiejszy przepływ informacji, bo jeżeli siedzi tu
Naczelnik danego wydziału, np. Wydziału Przeciwko Życiu i Zdrowiu, i ma
policjanta, który prowadzi tą sprawę, czyli przesłuchuje świadków, wykonuje
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ekspertyzy, tzn. zleca ekspertyzy, a po drugiej stronie siedzą pracownicy, którzy
mają informatorów, źródła i jeżdżą w terenie, żeby wykryć tą sprawę, no to
wszystko koordynuje ten Naczelnik, natomiast kiedyś było tak, żeby taką
sprawę skoordynować, to musiało się spotkać dwóch Naczelników i jeden
mówił tak: „No dobra, ja bym ci dał tych operacyjnych, ale nie mam, bo muszę
tam wykrywać inną sprawę”, a ten na przykład „dochodzeniowiec” mówi:
„No cóż, teraz też się nie zajmę tą sprawą, bo mam jakieś inne sprawy, więc
może operacyjni niech to robią”. No i generalnie zawsze był konflikt,
natomiast teraz gospodarzem jest jeden człowiek – Naczelnik, a sprawy
prowadzą jego podwładni, więc on może tutaj w tym zakresie ustalać sobie
priorytety, że najpierw trzeba się zająć tą sprawą, później tą, to mają zrobić
operacyjni, a to „dochodzeniowcy”.
[Pyt.]: I głównie ta innowacyjność miała na tym polegać?
[SSa]: Na tym i likwidacji średniego szczebla kierowniczego, czyli
kierowników.
[Pyt.]: A w zasadzie stawiał Pan głównie na łatwiejszy przepływ informacji,
czy jeszcze były jakieś cele do osiągnięcia?
[SSa]: Tak zdecydowanie. Znaczy tak, łatwiejszy przepływ informacji, krótsza
droga decyzyjna i generalnie tematyczność zagadnień we właściwych
wydziałach. To takie główne cele, spłaszczenie struktury, nastąpiło
spłaszczenie struktury organizacyjnej, bo zawsze było tak, że przychodził
do mnie Naczelnik, ja go o coś pytałem, a on mi mówił: „Nie wiem, zaraz
muszę zapytać tego i tego Kierownika”, no a teraz Naczelnik przychodzi i po
prostu wie, albo uda się do właściwego pracownika, a generalnie i tak przez
Naczelnika przechodzą te sprawy [...].
Do dalszej rozmowy dołączył inspektor Mikołaj Maruda [MM], Komendant
[KRP-y] w Warszawie, który odwiedził Komendanta [SSa] w sprawie służbowej.
Rozmowa zeszła na akcje, które są prowadzone w celu poprawienia bezpieczeństwa
życia społeczeństwa:
[SSa]: Wdrażamy programy, no dużo jakichś różnych takich programów...
[MM]: Cały czas coś naprawiamy.
[SSa]: Tak, coś, coś, ale w ogóle no tworzymy jakieś nowe programy, a to
„Żebrak”, a to „Terroryzm”, a to – nie wiem – „Bezdomny”, a to „Razem
bezpieczniej”, a to „Powiadom, reaguj, nie toleruj”, a to „Kocham, nie biję”
itd., itd. ...
[MM]: „Trzeźwy baranek”...
[SSa]: I one ileś tam trwają, ale wie Pani co? Jeszcze nie spotkałem się w tym
Resorcie z sytuacją, żeby ktoś wszedł w jakiś kontekst programów i powiedział,
że: „On się zakończył, już go odwołuję”. I teraz jak kalkulowałem służbę, oni
[policjanci niniejszej jednostki] mają wpisane w notatniku dziesięć
programów, nie? Dziesięć programów, no bo każdy się boi, że jak nie poda
tego programu, a coś się stanie, no to wtedy ten powie, że on nic nie wiedział,
no i będzie przełożony za to odpowiedzialny. I zacząłem pytać po kolei o te
programy, i oni po prostu nic nie wiedzieli. No bo nic nie wiedzieli, a niektóre
programy są już od pięciu lat...
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[MM]: „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”...
[Pyt.]: Czyli nic się nie dzieje w tych programach?
[MM]: Nie, nie, to jest przeciwnie. Niech mi Pani uwierzy. „Bezpieczne
wakacje”, to Pani powiem mówię tak: Zespół Prewencji Kryminalnej, ośrodki,
szkoły, to się dzieje i są te spotkania, ale to Zespół Prewencji. Jakaś tam akcja,
nie wiem, taka – nie inna, jest prowadzona, ale ma ona ograniczyć coś,
a u nas...
[SSa]: Na przykład żebractwo...
[MM]: ... że my się zajmujemy tą problematyką...
[SSa]: I to jest program, który no zawsze będzie, dopóki będziemy mieli
jakiegoś żebraka, albo takich, którzy będą wyłudzali, no nie wiem, opłaty
parkingowe, czy cokolwiek innego. No ale, czy to trzeba „ubierać” i mówić, że
to jest program, który jest, cały czas żyje? No nie. To są pewne zadania, na
które powinniśmy tylko reagować. Czy musimy go wpisywać? A, no tak...
policjant nie zareaguje, ktoś zobaczy, że nie zareagował, no ale przełożony go
z tym nie zapoznał, chociaż program jest już od pięciu lat i po prostu wszyscy
wiedzą, że taki program jest.
[MM]: Powiem Pani tak: akcja „Żebrak”, „Parkingowy” etc., etc.
Jest Ośrodek Pomocy Społecznej, prawda? Warszawski..., są dzielnicowe...
No i piszę do pana dyrektora... do dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej:
„Proszę powiedzieć, co możecie podjąć wobec osób, które są żebrzące – takie,
a nie inne?”, po dwóch, trzech tygodniach on odpisuje: „Panie Komendancie,
proszę się zapoznać z aktami takimi, dziwię się, że Pan tego nie wie”. W końcu
biorę za ten telefon i jego pytam, mówię: „Panie, żeś Pan chciał sprytnie mi
odpowiedzieć, tylko się nie udało Panu, bo ja Panu napisałem konkretnie, o co
chodzi”, „No, ale wie Pan, że no, jak jest bezdomny z Polski, no ja mogę się
tylko warszawskimi opiekować”, „A ja właśnie się o to pytałem. Ja się
pytałem, jak wy reagujecie na zewnątrz? Pytam się, czy Pan ma jakąś grupę
interwencyjną, która... – zakładam – Ośrodek Pomocy w Warszawie, dzielnica
Śródmieście, patrol, który jeździ 24 godziny i zwraca uwagę na te osoby
siedzące..., wysiądą tak, jak mówię, na Animal Planet, albo na National
Geographic, w kamizelkach, podchodzą do staruszka i się pytają: „Dzień
dobry... Dlaczego Pan żebrze? Co się stało?” etc. To jest to, co powinni się
zainteresować. Już nie mówię, że Straż Miejska, czy Policja. Oni powinni na to
reagować. „Nie mam gdzie spać, nie mam co jeść” – „Proszę z nami...
Jedziemy do Ośrodka... Nakarmimy, przebierzemy, szukamy Panu miejsca”.
A Pan mi pisze takie rzeczy, a ja wiem, mówię, że u Pana jest tylko:
Pan, zastępca, sekretariat…, panie, które dzielą, są pieniądze etc., kasa
i jeszcze do 14.00 na Płockiej, jak to wypłacają... I wy tylko rozsyłacie. Mało
tego... Izba Wytrzeźwień teraz mi przysyła wykaz: „Proszę się zainteresować,
bo obywatel był trzydzieści osiem razy w tym roku na Izbie Wytrzeźwień”.
To ja mam się zajmować?
[SSa]: A gdzie jest gminna Komisja do Zadań Przeciwalkoholowych?
[MM]: Może ma pieniądze i uważa, że trzysta pięćdziesiąt złotych na Kolskiej
zapłacić i luksus... I oni przysyłają. I potem w razie czego, jak w programie
interwencyjnym, wszyscy mówią: „Ale myśmy do Policji wysłali”, wszyscy:
„Ale myśmy Policji monitorowali”, to ja mówię: „A powiedzcie, co wyście
zrobili?” – „No tak, my w ramach posiadanych środków, no ale my... nas to
dwie osoby, to trudno jest... mogliśmy to zrobić... A Policji jest sto tysięcy
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w tym kraju”. Nieważne, czy to będzie Pcim, czy Warszawa, stoi „bidny” taki
w czapce i się musi kur... tłumaczyć, że Policja nic nie zrobiła.
Zapytałyśmy też naszego przewodnika – aspiranta sztabowego Adama
Adamskiego [AA] z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego [KRP-x] w Warszawie, o to,
jakie zmiany w Policji by wprowadził. Tak nam odpowiedział:
[AA]: Przede wszystkim rozwiązałbym Policję...
[Pyt.]: W tej formie, w jakiej jest obecnie?
[AA]: W takiej, w jakiej formie jest obecnie... Zrobiłbym przetarg dla firmy
zagranicznej, która w życiu nie była w Polsce, żeby wykonała strukturę
dopasowaną do realiów..., ludzi z zewnątrz, z zagranicy, którzy nie znają
realiów, uwarunkowań politycznych, rodzinnych w Polsce.
[Pyt.]: Wydawałoby się, że to będzie z góry wielka „klapa”... Nie znając
realiów trudno jest chyba zorganizować taką strukturę?
[AA]: Realia Policji są takie same, jak na całym świecie.
[Pyt.]: No, ale społeczeństwo, mentalność kulturowa? Nie jest inna?
[AA]: Głównym celem Policji jest walka z przestępcami, z przestępczością...
Przestępcy na całym świecie działają w ten sam sposób, a firma ta miałaby dać
narzędzie policjantowi, czyli stworzyć strukturę, generalnie strukturę
umiejscowioną w Polsce, a nie to byłoby tylko na papierze...
Nie umiejscawiałaby ludzi na stanowiskach..., kto ma pracować... W tym
momencie, jak Policja reformuje się, stara się reformować, reorganizować,
dzieje się to w ten sposób, że robią to przełożeni, czyli komendanci, dyrektorzy
biur, Komendanci Rejonowi, Stołeczni, Główni..., którzy widzą reorganizację
w ten sposób, że najpierw robią, jak najwięcej stanowisk dających profity,
na których mogą obsadzić swoich znajomych, kolegów. W tych wszelkich
reorganizacjach nie myśli się o ludziach „na dole”, o tych pracownikach,
o policjantach, tych pracujących z ludźmi – na pierwszej linii frontu.
Bo człowiek, któremu jest dobrze, taki komendant, który ma dobrą pensję, duże
profity z tego, że jest komendantem, nie zreformuje się w ten sposób,
że odbierze sobie tych profitów i da innym, tym „na dole”. On reformując się,
jeszcze sobie dołoży tych profitów, zabierając tym samym, tym „na dole”.
[Pyt.]: Jakie według Ciebie można by zastosować sposoby zarządzania?
Sposób na podwładnych i sposób na przełożonych?
[AA]: Sposób na podwładnych to jest ten sposób, że trzeba na pewno
sprawiedliwie rozdzielać pracę, to znaczy taką samą ilość każdemu
z policjantów i kontrolować tą pracę, czyli odpowiedni system kontroli.
Oczywiście pomagać w realizacji tej pracy, na bieżąco pytać się: jakie są
problemy?, co przeszkadza?, w czym można pomóc...? i jeżeli policjant ma
jakieś słabsze dni, po prostu skierować go do innych zajęć, żeby odpoczął
od bieżącego tematu i wtedy z nową siłą podejdzie do tego starego tematu...
Czasami jest tzw. „przemęczenie materiału”... Jak się siedzi i długo myśli nad
jedną sprawą, i nic nie można wymyślić, wtedy na chwilę trzeba umysł zająć
czym innym i znowu powrócić do tego tematu... Na pewno dobrym systemem
jest tzw. „burza mózgów”. Dawne polskie przysłowie mówiło, że: „Co dwie
głowy, to nie jedna”, czyli co kilka głów, to nie jedna... I nie tylko chodzi mi
o to, że to jest „burza mózgów” przełożonych, jak tutaj zaatakować
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podwładnych, tylko
z podwładnymi...

właśnie

„burza

mózgów”:

przełożeni

razem

Wygląda na to, że pomysłów na innowacje jest wiele. Jak jest z ich realizacją?
To już zupełnie odrębna sprawa. Może czasem warto posłuchać nie tylko pracowników
wyższego szczebla, ale też i tych niższego…?

3.3.5. Polska Policja na tle absurdu
[D]o jakich absurdów
dojść może umysł ludzki,
kiedy nadmierna potęga rozumu
skoncentrowana zostanie
na zbyt małej przestrzeni.
William Wharton

W realiach życia społecznego bardzo często spotykamy się z procesami,
zjawiskami i zachowaniami, noszącymi znamiona absurdu. Jak wyjaśniają słowniki
wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, absurd to coś niedorzecznego,
pozbawionego sensu, irracjonalnego, paradoksalnego, wręcz nielogicznego, a nawet
idiotycznego, stanowiącego swego rodzaju wewnętrzną sprzeczność.
Niniejszy rozdział poświęciłyśmy tematowi absurdów, mających ścisły
związek z działalnością Policji, czyli organizacji, którą badałyśmy. Wiadomo,
że absurdalność rodzi się w różnych środowiskach i kulturach, zupełnie niezależnie od
miejsca na kuli ziemskiej, zatem temat ten wydał nam się na tyle ciekawy, by poruszyć
go w trakcie jednego z wywiadów, przeprowadzonych z naszym przewodnikiem –
aspirantem sztabowym Adamem Adamskim [AA], pracującym obecnie w [KRP-x]
w Warszawie.
[Pyt.]: Pracując przez tyle lat w Policji na pewno zetknąłeś się z sytuacjami
absurdalnymi, czy mógłbyś o nich opowiedzieć?
[AA]: Ależ z miłą chęcią [uśmiech]. Pracując tyle lat miałem do czynienia
z absurdami, musiałem na tych absurdach pracować i nadal mimo tego,
że Milicja została przemianowana w Policję, nadal są takie same absurdy, jak
za tamtych czasów i wręcz same się nakręcają, i napędzają […], jeśli można
tak powiedzieć.
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Opowieść Adama o absurdach rozpoczęła się od historii nie do końca
przemyślanego przemianowania starych milicyjnych struktur, w nowe – policyjne,
a następnie poruszyła dość kontrowersyjną kwestię konieczności zmiany policyjnego
umundurowania.
[AA]: Z jednym z takich absurdów, z którymi można się było spotkać po
przemianowaniu Milicji na Policję, to to, że zostały identyczne, te same
struktury, jak za Milicji, tylko zmieniła się sama nazwa, z Milicji – na Policję.
Jeżeli chcieliśmy budować od podstaw jakąś służbę, coś nowego, zerwać ze
starymi metodami, ze starymi czasami, powinniśmy mieć plan, jak to zrobić po
nowemu, a nie tylko zmieniać nazwę i pracować na starych zasadach. W chwili
obecnej, już około dwudziestu paru lat od przemianowania, zmiany nazwy z:
„Milicja”, na „Policja”, zmiany podejścia do pracy, charakteru pracy,
stosunku społeczeństwa do samej nazwy, dopiero teraz zaczynamy myśleć
o tym, żeby Policję wyposażyć w nowe mundury, zrywające całkowicie
z czasami Milicji. I zaczęto to robić w ten sposób, że zaprojektowano mundury
praktycznie bez testowania przez policjantów i przydzielono im całkowicie
nowe mundury, tylko… mundury na sezon zimowy przydzielono w sezonie
letnim. I w sezonie letnim mundury te całkowicie nie zdawały egzaminu.
Policjanci pocili się w nich, były to mundury z materiałów ciepłych,
nieprzepuszczalnych, typowe na warunki jesienno-zimowe, natomiast w lecie
wręcz utrudniały pełnienie służby policjantom.
I dalej Adam kontynuował:
[AA]: [N]owe umundurowanie, które jest wprowadzone, to jest bardzo drogie
umundurowanie. Spodnie wierzchnie policjanta, tj. spodnie wyjściowe do
pracy w terenie… znaczy nie ma umundurowania wyjściowego
i umundurowania takiego roboczego do pracy, jest jedno umundurowanie,
które służy i za wyjściowe… uniwersalne takie… i spodnie takie kosztują
osiemset złotych według cennika. Najdroższe spodnie takie cywilne, jakby
najbardziej markowe, nie wiem czy by tyle kosztowały… Rząd jeansów
dobrych, markowych, jest dwieście, trzysta złotych, natomiast spodnie
policyjne, które nie są jakieś tam markowe, kosztują osiemset złotych.
W momencie, gdy się zniszczą, policjant musi to kupić z własnej kieszeni, bo
dostaje tylko jeden komplet umundurowania. Dostaje co roku tzw.
„mundurówkę” na uzupełnienie umundurowania, na wypranie, na oddanie do
krawca itd., itd., czyli na obsługę tego umundurowania, natomiast spodnie, no
chodzi się w tym na okrągły rok, czyli tak po roku się zniszczą, tak samo się
koszula zniszczy, krawat, który trzeba kupić już za własne pieniądze, czyli te
dwa tysiące, które dostajemy, tzw. „mundurówkę”, musimy wydać na
uzupełnienie swojego umundurowania, a społeczeństwo zarzuca Policji,
że dostając „mundurówkę”, może sobie korzystać na własne potrzeby. Tak nie
jest, bo po prostu wydajemy i tak dużo więcej na umundurowanie, niż
dostajemy, a co roku kwota jest mniej więcej ta sama, a inflacja jest coraz
większa.
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Z nowym umundurowaniem wiąże się jeszcze taki problem, że okazało się,
że umundurowanie zostało zrobione z bardzo łatwopalnego materiału, który
jest może przepuszczający powietrze – nie wiem, podobno jednak policjanci się
skarżą mimo, że producent twierdzi, że jest to przepuszczający powietrze,
policjanci się skarżą na nadmierną potliwość, także jakby ten materiał nie był
jednak przepuszczający powietrza… I wiąże się z tym, że na jednej
z interwencji został podpalony mundur policjanta przez sprawcę i mundur ten
bardzo szybko spłonął, narażając tego policjanta na poparzenia, zresztą był
poparzony w znacznym stopniu, wręcz walczył o życie… Czyli nie sprawdził
się. To powinien być stworzony raczej mundur z materiałów trudnopalnych,
a nie łatwopalnych.
W dalszej części swojej wypowiedzi na temat absurdów w Policji,
Adam opowiedział nam o samochodach wykorzystywanych w policyjnej pracy, a także
o ich specjalistycznym przystosowaniu pod względem technicznym.
[AA]: Tak samo, jeśli chodzi o samochody… Minęło już około dwudziestu lat
od przemianowania Milicji w Policję i nie możemy się dorobić jednej,
konkretnej marki, przystosowanej typowo do zadań policyjnych, spełniającej
wymogi Policji – samochodu typowo policyjnego. Samochody kupowane są
w przetargach… różnych marek… i w [KPP] w Grzęzidołach na przykład,
możemy spotkać samochody wszystkich marek: Opel, Volkswagen, Fiat,
Peugeot, Kia, Nissan, Daewoo, Polonez… z tego co pamiętam, czyli mniej
więcej wszystkie marki. Wiąże się to z tym, że trzeba dużo płacić za serwisy,
serwisy są w różnych miejscach, do serwisu odwożą je policjanci, którzy
w danym dniu są oderwani od służby i nie robią tego, co powinni, tylko
zajmują się odstawianiem samochodów do serwisu, przywożeniem
samochodów z serwisu, czyli dwa dni wyrwane są z pracy typowo policyjnej.
I robi to policjant, który ma samochód na stanie. Jeżeli by to był samochód
jednej, konkretnej marki, typowo przystosowany do wymogów policyjnych,
można byłoby to zorganizować w inny sposób, natomiast serwisy
są porozrzucane po całej okolicy.
W pewnym momencie do Policji „przyszły” z rozdzielnika samochody – z tego
co pamiętam, były to samochody marki Volkswagen – i jednym z wymogów
było zamontowanie w tym samochodzie uchwytu na broń długą –
do przewożenia broni długiej. Uchwyty te były zamontowane w ten sposób,
że wręcz uniemożliwiały wrzucanie biegów, a energiczne wrzucenie biegu,
powodowało to, że policjant sobie kaleczył rękę. Czyli Policja zamówiła
samochód jakiś tam – czyli ten typu Volkswagen – stwierdziła, że jednym
z wymogów ma być zamontowany uchwyt, ale firma podeszła do tego nie po
policyjnemu, jak to ma być wygodnie dla policjanta, tylko po prostu wywiązała
się z tego, że ma być uchwyt, a czy to będzie funkcjonalne, czy nie, no to już nie
obchodziło; oni się wywiązali z umowy, wzięli pieniądze, natomiast Policja
dostała to, co zamówiła, natomiast nie miała możliwości tego przetestowania,
nie miała nic do powiedzenia po prostu. Nikt tego wcześniej nie sprawdził, jak
to będzie i nie zapisał tego w umowie. W konsekwencji z tego się nie
korzystało, wręcz nikt nie chciał jeździć tymi samochodami, gdzie były
zamontowane te uchwyty, żeby się nie kaleczyć.
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Natomiast od tylu lat policjanci nie potrafią sobie wypracować jednego
modelu samochodu, zamówić konkretnego modelu, czy tam kilku modeli, jak to
ma wyglądać… Większe zamówienie szło by, z tym, że tańsze byłyby te
samochody, no typowo policyjne, to na co trzeba zwrócić uwagę, a tak to są
kupowane typowo cywilne samochody, tylko są dostosowywane do potrzeb
Policji. Nie zawsze zdaje to egzamin, np. do [KP-2] w Jałopkach, żeby było
taniej kupiono samochód marki Nissan Pathfinder, który był wyprodukowany
do Afryki. Z uwagi na to, że była jakaś tam przecena tych samochodów,
kupiono taniej samochód przystosowany do jazdy po pustyniach.
[Pyt.]: Był specyficznie przystosowany?
[AA]: Tak, bo miał dodatkowe chłodnice oleju, chłodnice… Wiem, że miał
dodatkowe chłodnice, gdyż w tych krajach panuje duży upał.
[Pyt.]: Nawet ogrzewania nie było?
[AA]: Znaczy, nie… ogrzewanie było, tylko dodatkowe chłodnice, ale z uwagi
na to, że samochód ten był przystosowany do działań w tamtych warunkach,
niektóre rozwiązania dla naszych serwisów były dziwne i nie potrafili sobie
z tym poradzić… co to jest w ogóle… chociaż to były serwisy Nissana…
ale były to rozwiązania niespotykane w naszych warunkach.
[Pyt.]: Czyli de facto nie wyszło taniej?
[AA]: No nie wyszło taniej.
Dowiedziałyśmy się również od naszego przewodnika Adama, że Policja
otrzymuje często różnego rodzaju wsparcie od władz miast, jednakże komendanci nie
zawsze potrafią określić szczegółowy zakres rzeczywistych potrzeb ich własnych
jednostek, co w konsekwencji czyni ostatecznie tego rodzaju pomoc bezskuteczną,
a przy tym zmusza policjantów do radzenia sobie we własny sposób.
[AA]: Jednym jeszcze z elementów kupowania samochodów jest to, że np.
Komendant, czy Komenda sama – w Grzęzidołach – nie miała pomysłów,
co kupić za jakieś zaoszczędzone pieniądze, czy jak Burmistrz miał wolę kupić
coś dla Policji, jako dar społeczeństwa na poprawę bezpieczeństwa, zawsze
Komendant krzyczał, że potrzebne są radiowozy. Najprościej jest powiedzieć,
że potrzebny jest samochód… No i samochody te dostawał… Jeden, dwa, trzy –
rocznie. W ten sposób uzbierało się kilkadziesiąt samochodów na Komendzie
w Grzęzidołach. Samochody te nie są wykorzystywane, z uwagi na to, że nie ma
tak dużej potrzeby korzystania z samochodów, w tak małej jednostce…
Natomiast pojawił się jeszcze jeden problem, że było dużo samochodów, ale nie
było pieniędzy na benzynę do tych samochodów i samochody nowe stały
niewykorzystane, z uwagi na to, że nie było środków na benzynę, na ich
konserwację, na utrzymanie, na serwisy.
[Pyt.]: Czyli mnóstwo samochodów, a policjanci i tak jeżdżą swoimi? Skoro nie
ma benzyny do nich…?
[AA]: No generalnie tak, bo żeby wziąć samochód, to trzeba było „dorwać”
Komendanta, żeby wypisał zlecenie na wyjazd samochodu, często tego
Komendanta nie można było nigdzie zastać, żaden Naczelnik nie chciał się
podpisać na wyjazd, nie chciał zlecenia wyjazdu, żeby nie „podpaść”
Komendantowi, że coś tam zrobił poza nim… No i policjant, zamiast czekać
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pięć, sześć godzin, czy więcej – na przyjazd Komendanta z jakiejś odprawy
z Warszawy, no brał swój samochód i jechał robić czynności, spalając własną
benzynę, za co nigdy nie miał zwróconych pieniędzy.
Zawsze też się mówi, że do polskiej Policji są potrzebne szybkie samochody,
zastanawiam się, w jakim celu są te szybkie samochody… Na pewno potrzebne
są samochody, które są bezpieczne, są nieawaryjne i do odpowiednich służb.
Nie dla wszystkich służb muszą być duże, mocne, szybkie samochody – niektóre
służby mogłyby się poruszać małymi samochodami, jeśli chodzi o jakieś tam
sprawdzenia, czy inne czynności, takie drobniejsze typu: wywożenie akt
do Prokuratury, doręczenie wezwań świadka, zrobienie wywiadów… Szybkie
samochody nie zdają czasami egzaminu w mniejszych jednostkach, z uwagi
na to, że samochody te palą dużo więcej od innych. Poza tym, radiowozem
może jeździć każdy policjant, który ma prawo jazdy i dostanie tzw. „wkładkę”
– pozwolenie na jazdę pojazdami służbowymi, czyli zrobi badania, że może być
kierowcą, tzw. psychotechnikę. Natomiast nikt policjantów nie uczy jeździć
w skrajnych warunkach, nie uczy jeździć szybko, po prostu nikt nie uczy
policjantów jeździć radiowozami, robić manewrów radiowozami, żadnych
blokad, tak, jak to widzimy nieraz na filmach ze Stanów Zjednoczonych,
że samochodami potrafią zablokować ucieczkę innemu pojazdowi. W Polsce
nikt nie uczy policjantów jazdy w ekstremalnych warunkach, szybkiej jazdy,
wręcz się tego zabrania mówiąc, że: „ szkoda radiowozu, kto później za to
zapłaci, jak się uszkodzi… Nie ma pieniędzy na naprawę. Cały czas bardziej
się dba o samochód, niż o policjanta.
Innymi paradoksalnymi kwestiami poruszonymi w wypowiedzi Adama,
okazały się być te, związane z ubezpieczeniem, obowiązującym w czasie jazdy
policjantów samochodami służbowymi oraz te, dotyczące kupowania benzyny, czy też
dokonywania napraw – za ich własne pieniądze.
[AA]: Jednym z takich absurdów jest to, że żeby policjant mógł jeździć
radiowozem, musi wykupić ubezpieczenie na własny koszt, że jeżeli […] z jego
winy powstanie jakaś szkoda w samochodzie, to wtedy z tego prywatnego
ubezpieczania będzie można naprawić tą szkodę i do tej pory firmy
ubezpieczeniowe tak podchodziły do tego, tylko w chwili obecnej firmy
ubezpieczeniowe pytają się, czy zostało przeprowadzone postępowanie
w sprawie tej szkody i kto został uznany za winnego. Dawniej było
wykazywane, że policjant został uznany za winnego. W chwili obecnej firmy
ubezpieczeniowe są nastawione na zysk, to jeżeli wskaże się, że to było z winy
policjanta i rażącej winy, niektóre firmy ubezpieczeniowe upominają się
o zwrot pieniędzy od policjantów.
[Pyt.]: No, ale przecież w tym celu to ubezpieczenie w ogóle było wykupione?
[AA]: No tak, ale regulamin tego ubezpieczenia policjanci nie do końca
czytają, a jest kilka punktów, które mówią, że firma ubezpieczeniowa może się
domagać zwrotu pieniędzy od ubezpieczonego.
[Pyt.]: Czyli płaci się za to ubezpieczenie, żeby w takich sytuacjach załatwiło to
pokrycie szkody, a się tego ubezpieczenia nie otrzymuje?
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[AA]: Tak, ale to jest ubezpieczenie dobrowolne, do którego zmusza cię
Policja, żebyś mogła jeździć radiowozem. Czyli w pewnym momencie doszłoby
do takiego absurdu, jakby policjant powiedział: „A… to są moje pieniążki,
ja nie zapłacę za to ubezpieczenie…”, to nie miałby kto jeździć radiowozami.
I musiałoby się znaleźć rozwiązanie, takie systemowe, no bo to jest w końcu
praca! My nie musimy dofinansowywać tej pracy!
[Pyt.]: System nie powinien bazować na jednostkach?
[AA]: No… chociażby to było tam – bo to jest ubezpieczenie dwadzieścia
złotych miesięcznie – no, ale no nie może bazować na tym, że ja sobie zapłacę,
bo ja nie pracuję po to, żeby dofinansowywać…
[Pyt.]: Nie jeździsz dla własnej przyjemności, będąc w pracy, tylko wypełniasz
swoje obowiązki (?)
[AA]: Tak. I tak niejednokrotnie w mojej karierze kupowało się, powiedzmy,
jak już nie było benzyny, za własne pieniądze, naprawiało za własne pieniądze,
gdzieś tam u jakiegoś znajomego w warsztacie, czy coś, żeby po prostu
zmniejszyć te koszty Policji, a wręcz, żeby móc jeździć samochodem, bo jakby
się samemu nie naprawiło, to Policja by dopiero naprawiła ten samochód
za pół roku, za rok może, jakby znalazła środki.
Wiele sytuacji absurdalnych wiąże się zdaniem aspiranta sztabowego Adama
Adamskiego [AA], z przeprowadzanymi w jednostkach remontami, jak i z próbami
wprowadzania na ich terenie nowatorskich rozwiązań. Dla przykładu opowiedział nam
o remoncie, jaki miał miejsce w [KPP] w Grzęzidołach oraz o wykonaniu podjazdu
dla inwalidów na terenie tejże Komendy i ogólnym niedostosowaniu budynków
komend do pracy z niepełnosprawnymi.
[Pyt.]: Jak to jest z wykorzystaniem infrastruktury – w sensie budynków,
jakichś udogodnień wewnątrz budynków?
[AA]: Na pewno Komenda w Grzęzidołach, jest to jedna z lepiej wyposażonych
komend i jedna z takich ładniejszych komend, zrobionych nowocześnie i tak
przyjaźnie dla policjanta, natomiast przy wykonywaniu tych różnych prac
remontowych też było kilka absurdów, wręcz w latach, powiedzmy
na przełomie 1999-2000 przyszedł nowy Komendant, który zdobył fundusze
na remont Komendy. Remont ten trwał około trzech, czterech do pięciu lat,
dokładnie nie pamiętam, i były po kolei zmieniane wszelkie urządzenia, wystrój
Komendy. Jednym z takich absurdów było to, że przed wejściem na część
roboczą Komendy była krata, czyli tu przed Dyżurką, była normalna, zwykła
krata, nieozdobna. Komendant znalazł jakieś fundusze i zrobił kratę kutą,
z ozdobnymi elementami, z jakimiś różami, wręcz taką niepasującą, bardzo
drogą, ale niepasującą do tego otoczenia. Był zrobiony tynk japoński, taki
natryskowy na korytarzach. Niektóre elementy bardzo ładne, nie wszystkie
pasujące do siebie, ale bardzo ładne. Gdy „era” tego Komendanta minęła,
nastała „era” innego Komendanta – tu już Stołecznego, który zarządził
remonty budynków tym, którym przydzielono pieniądze na jakiś konkretny
sposób – przypuszczam, że był to jakiś architekt, czy ktoś… architekt wnętrz
z Komendy Stołecznej – i stwierdzono, po trzech, czterech latach remontu,
że od początku zaczynamy remont i na nowo, na „nową modłę” było robione
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wszystko. Te stare elementy… stare… pseudo stare, bo one miały trzy, cztery
lata – zaczęto wyrzucać, łącznie z tą piękną, kutą kratą… Wszystko zaczęto
zmieniać w innym kierunku.
[Pyt.]: Bo ktoś miał inną wizję?
[AA]: Ktoś miał inną wizję [uśmiech]… poszło to wszystko… czyli grube
miliony zostały bezproduktywnie wydane.
Tak samo, jak rozwiązano podjazd dla inwalidów, czyli zamontowano drogą,
bardzo drogą – około miliona złotych – windę dla inwalidów… Przypuszczam,
że można byłoby tańsze rozwiązanie znaleźć, ale to już nie moja głowa…
Przypuszczam, że za milion złotych, to już można było… No, ale jednym z tych
absurdów jest to, że ta winda jest około pięciu lat zamontowana i jeszcze ani
razu jej nikt nie użył [uśmiech], czyli drogie pieniądze „wyrzucone w błoto”,
można to było inaczej rozwiązać i powiedzmy absurd jest taki, że nawet
ten inwalida, w tej bardzo drogiej windzie podjedzie do Dyżurnego, powie mu
w czym jest problem, no ale co dalej? Jeżeli będzie trzeba od takiego inwalidy
przyjąć zawiadomienie o przestępstwie, inwalida ten dalej nie wjedzie już
do żadnego pomieszczenia, bo żadne nie jest przystosowane do współpracy
z inwalidami. Jak przychodzi inwalida, policjant musi zejść ze swoim
krzesełkiem i normalnie na korytarzu, przed Dyżurką, przy innych, przyjmować
tego inwalidę, no i niech wszyscy słyszą, jakie ma problemy. No jeżeli to jest
powiedzmy jakiś problem intymny, inwalida został zgwałcony, czy jakaś taka
inna bardziej drastyczna sytuacja się zdarzyła, musi to opowiadać przy
wszystkich, którzy przyjdą na Dyżurkę, czy przy Dyżurnych, czy przy innych
policjantach. Myślę, że to jest takie trochę poniżające i absurdalne.
Jeszcze gorsza sytuacja jest w [KRP-x] w Warszawie, gdzie już kompletnie
nie ma gdzie ten inwalida podjechać. I ostatnio mi się zdarzyła taka sytuacja,
to z inwalidą musiałem rozmawiać w samochodzie przed Komendą…
przyjmować zawiadomienie w samochodzie, gdzie mamy cywilizowany kraj,
podobno w Unii Europejskiej [śmiech]. Sam inwalida powiedział, że czuje się
poniżony wręcz, bo jest to instytucja użytku publicznego, a nie jest
przystosowana do tego, żeby każdy z obywateli tego kraju mógł skorzystać z tej
instytucji.
I dalej:
[AA]: [J]eszcze, jeżeli chodzi o przestrzeganie przepisów typu prawa
budowlanego, to mogę ci powiedzieć jeszcze jeden absurd, że w chwili obecnej
jest postawiona Komenda Rejonowa Policji w P., natomiast ten budynek
funkcjonuje już od roku co najmniej, z tego co wiem, albo nawet dłużej, ale ten
budynek nie został oddany technicznie, czyli nie został przekazany do
użytkowania i w świetle obowiązującego prawa, nie powinien... ta Komenda
nie powinna działać, a działa od dwóch lat, czyli działa niezgodnie z prawem,
chociaż sama powinna sankcjonować prawo. Miałem też możliwość
rozmawiania z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego z P. i na moje
pytanie, jak to jest z tą Komendą w P., on stwierdził: „Proszę mi nie zadawać
takich pytań, bo musiałbym skłamać odpowiadając, albo musiałbym złożyć
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa”.
[Pyt.]: Czyli uznał to jako pytanie drażniące?
[AA]: Tak... Uznał to jako pytanie drażniące i po prostu uniknął odpowiedzi.
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Na terenach zajmowanych przez jednostki Policji nie zawsze znajdują się
specjalnie wydzielone miejsca, w których policjanci mogliby dokonywać oględzin
pojazdów uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych, co jak się okazuje, stanowi
częsty powód zagrożenia życia i zdrowia samych policjantów, dokonujących czynności
służbowych w miejscach do tego celu zupełnie nieprzeznaczonych. Oto, co na ten temat
powiedział nam nasz przewodnik Adam:
[AA]: Tak samo, jeśli chodzi o Komendę w Warszawie [KRP-x], są sytuacje
takie, że przyjeżdżają ludzie zgłosić zawiadomienie o przestępstwie, typu:
uszkodzenie samochodu, wybicie szyby, czy tam porysowanie i nie ma gdzie
zrobić oględzin tego samochodu. Ostatnio robiłem na zwykłej jezdni,
bo wszystkie miejsca parkingowe były zajęte i robiłem na jezdni – musiałem
położyć się na jezdni, zajrzeć pod samochód – i w tym momencie, prawie,
że mnie nie przejechał drugi samochód, bo niestety nie ma stanowiska pracy,
takiego wydzielonego, żeby ten samochód mógł sobie nawet wjechać na teren
Komendy. Jest zabronione po prostu wjeżdżanie obcych samochodów na teren
Komendy i nie można wjechać takim samochodem na teren Komendy, obejrzeć
go, przejrzeć, no, przyjąć po prostu profesjonalnie zawiadomienia
o przestępstwie.
Absurdy, jak wynikało z dalszej wypowiedzi [AA], mogą się również wiązać
w przypadku Policji z niepohamowanym pędem „rządzących” w kierunku rozwoju
technologicznego komend i komisariatów. Problem ten naświetla, przytoczony przez
[AA], bardzo wyrazisty przykład, dotyczący sprawy nowoczesnego okablowania
komputerowo-internetowego, kontrastującego ze wstydliwą kwestią konieczności
użytkowania przez policjantów ich osobistych komputerów, drukarek, tonerów
do urządzeń drukujących i innych sprzętów biurowych.
[AA]: Natomiast jeszcze jednym z absurdów w [KPP] w Grzęzidołach,
ale także i zauważyłem w [KRP-x] w Warszawie, jest to, że był taki pęd
Komendy Stołecznej – przypuszczam, że i całej Policji – do okablowania
komend pod względem infrastruktury internetowej, komputerowej… Czyli są to
drogie okablowania… przeprowadzenie, zbudowanie całej sieci,
sieci komputerowej we wszystkich pokojach w komendzie, sieci komputerowej,
sieci tych przewodów elektrycznych dostosowanych do napięcia i do
współpracy z komputerami… Były wydane bardzo duże pieniądze
na okablowanie, natomiast ta sieć pięć, sześć lat istnieje i nikt nie korzysta z tej
sieci, bo – nie wiem, nie wiem, czemu… To jest absurd… Nikt, nie wiem,
z jakiego powodu nie korzysta… Wiem, z jakiego powodu w Warszawie się nie
korzysta – bo po prostu nie ma komputerów. Policjanci, żeby pracować…
Jak ja się przyjmowałem do Komendy w Warszawie, to pierwszym pytaniem
było, czy mam własny komputer. Jak spytałem się: „Po co?” – „No żebyś mógł
pracować na nim, no bo my nie mamy komputera i ci nie damy…”.
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No to spytałem się, że chociaż może maszynę do pisania… „A nie, maszyn też
nie mamy”, ale wymóg jest taki, że protokołów nie można wypełniać ręcznie,
tylko trzeba, albo komputerowo, albo na maszynie, natomiast tych urządzeń nie
ma i Policja nie daje, ale wymaga. Poza tym, jeżeli używam własnego
komputera w pracy, to spytałem się o drukarkę, to stwierdzono, że nie ma
drukarek, no to używam również własnej drukarki, no to jeżeli spytałem się
o toner, no to powiedziano mi, że toneru też nie ma, bo skoro nie ma tych
urządzeń, to nie ma tonerów… I co jakiś czas trzeba kupić – w moim przypadku
dwieście złotych za toner… dwa, trzy miesiące, trzeba wydać na toner
do drukarki.
[Pyt.]: No bo nie można pisać ręcznie, tak?
[AA]: Nie można pisać ręcznie, trzeba maszynowo, bądź na komputerze, nie
ma tych urządzeń, no to, żeby spełniać wymogi i zadania swej pracy, no to
muszę pracować na swoich.
[Pyt.]: A gdyby policjant w tym momencie powiedział: „Nie mam urządzeń,
więc ja nie mogę wykonać podstawowych, narzuconych mi obowiązków”,
to co by się stało?
[AA]: By się stało to, że przełożeni uznaliby, że jest to wichrzyciel,
nie przystosowany do pracy, zaczęliby mu utrudniać życie, byłby niechciany,
jak on by wykazał, że nie ma i nie może pracować, czyli się domagał, że:
„Nie robię od dzisiaj, dopóki mi nie dacie”, przypuszczam, żeby w tym
momencie zrobili mu kontrolę wszystkiego: umundurowania, spraw,
przechowywania broni, kluczy, przychodzenia do pracy, no wszystkiego,
tak żeby mu utrudnić życie i na pewno w pracy policyjnej jest tyle
regulaminów, jedne wykluczające drugie, ale w momencie, gdy się chce
na człowieka znaleźć tzw. „bata”, no to się znajdzie wszystko, łącznie z tym,
że ma np. niewyczyszczone buty, chociaż przed chwilą mógł pracować
na dworze, w jakichś takich skrajnych warunkach, ale jak go komendant spotka
z niewyczyszczonymi butami, może mu zrobić postępowanie, że ma
niewyczyszczone buty, no… niechlujnie ubrany na służbie…
[Pyt.]: Czyli to kolejny absurd, właściwie jeden poganiający drugi?
[AA]: Uhm… [uśmiech].
Mówiąc dalej znowu o remontach, Adam ukazał nam kolejną absurdalną
sytuację, związaną z wydzieleniem dwóch odrębnych sekretariatów i pokoju
Komendanta

[KPP]

w

Grzęzidołach,

wyposażonego

w

dodatkowy

aneks

wypoczynkowy – z zainstalowanym tam luksusowym jacuzzi.
[AA]: Jeżeli chodzi o remonty, to tak mi przyszło teraz do głowy… W pewnym
momencie w [KPP] w Grzęzidołach, z czterech pomieszczeń, czyli powiedzmy
z połowy pomieszczeń na pierwszym piętrze, zrobiono pokój Komendanta
z bardzo dużym sekretariatem, wręcz można tam, w sekretariacie takim przed
pokojem Komendanta – bo są dwa, zrobiono dwa sekretariaty: jeden ten taki
roboczy, a drugi reprezentacyjny, gdzie zatrudniono piękną kobietę, żeby była
reprezentacyjna, Komendantowi zrobiono piękny pokój, no i pokój
wypoczynkowy z jacuzzi, żeby mógł rządzić jednostką. Czyli Komendant,
żeby rządzić jednostką, ma stworzone warunki sielskie – pracownicy,
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żeby wykonywać swoje obowiązki, no niestety takich warunków nie mają,
chociaż cała praca Policji opiera się na podstawowych, szeregowych
pracownikach, a nie pracy Komendanta, który ma tylko zarządzać jednostką,
a nie pracować. Często pracuje kilka godzin dziennie.
[Pyt.]: Czy ja dobrze słyszę? Czyli Komendant ma jacuzzi, a pracownik nie ma
nawet podstawowych sprzętów do pracy? [śmiech].
[AA]: No właśnie tak jest.
Dalej nasz przewodnik Adam przytoczył nam kolejny, podobny przykład, mówiąc
o remoncie pokoju Komendanta i przynależnej Komendantowi toalety – w [KRP-x]
w Warszawie, gdzie [AA] obecnie pracuje.
[AA]: W Warszawie przeprowadzono podobny remont Komendantowi – tylko
Komendantowi, bo cała Komenda jest archaiczna i spokojnie można nakręcić
film z lat pięćdziesiątych, czy tam wczesno-powojennych, bo wszystko jest
sypiące i rozwalające się, oprócz oczywiście nowego, nieużywanego
okablowania komputerowego… to od razu jest bardzo widoczne, wręcz rzuca
się w oczy [śmiech]… – to urządzono pokój Komendanta, tylko skromnie,
nie tak, jak w Grzęzidołach no i żeby Komendant miał swój własny „kibelek”,
żeby nie stykał się z „plebsem”, żeby swojego „fiutka” „plebsowi”
nie pokazywał [śmiech], to zrobiono mu osobny „kibelek” kosztem tego,
że łazienkę ogólnodostępną przedzielono na pół i zostawiono jeden „kibelek”
na cały korytarz, drugi „kibelek” ma sam Komendant do swojej dyspozycji,
a tutaj jest taki „kibelek koedukacyjny”, że niejednokrotnie zdarza się, że się
otwiera drzwi i siedzi tam pani na „kibelku”, bo zapomniała zamknąć drzwi
i jest jeden wielki wrzask, że się ją molestuje, chociaż to wręcz człowiek nieraz
ma problem, bo by chciał szybko skorzystać, a nie może, bo musi szukać
„kibelka” w Komendzie, na innym piętrze.
Sprawą absurdalną w Policji wydaje się też być brak podstawowych przyborów
do pisania, jak i stosowana przez policjantów forma ich zdobywania.
[AA]: Długopisy kupujemy sobie sami, bądź korzystamy z „reklamówek”
rozdawanych czasami przez różne firmy. Jest to zabronione, no ale…
[Pyt.]: Bo słyszałam, że jest to uznawane za łapówki…?
[AA]: Za łapówkarstwo, albo za pseudo reklamę, że Policja reklamuje jakieś
tam sprzęty.
Na temat absurdów, dotyczących policyjnej broni oraz treningów strzeleckich,
aspirant sztabowy Adam Adamski [AA] wypowiedział się następująco:
[AA]: Jednym z przywilejów Policji, jak i narzędziem pracy jest broń, noszenie
broni, trzymanie tej broni i zawsze się podejmuje w środkach masowego
przekazu to, że sprawny policjant powinien dobrze strzelać, umieć strzelać,
232

obchodzić się z bronią, żeby móc się obronić, bądź skorzystać, kiedy będzie
potrzeba z tej broni. No i absurd jest taki, że wyposaża się każdego policjanta
w broń służbową, czy chce tego, czy nie chce, natomiast jeżeli już chodzi
o strzelanie, to tych strzelań jest bardzo mało. Policjant wykonuje powiedzmy
sześć strzałów na rok, albo i w ogóle nieraz nie ma, jeżeli nie ma pieniędzy na
przeprowadzenie strzelania. Policja nie ma własnych strzelnic, są niektóre
jednostki, które mają strzelnice, ale generalnie robi się przetarg na strzelania
i tak, jak z [KPP] w Grzęzidołach, jeździ się poza Warszawę, czyli koło 60-70
kilometrów, organizuje się przejazd kilku policjantów, czy kilkunastu, zależy
jakimi samochodami, nieraz jest to autobus, ale przeważnie jest to radiowóz –
5, 6 osób jedzie, czyli też jest wyłączonych ze służby na cały dzień – wykonują
6 strzałów i wracają do Komendy. No nie wiem, jak strzelając raz w roku
sześcioma strzałami można się nauczyć strzelać w różnych sytuacjach?
Z tematem tym wiązała się również sprawa likwidacji aresztu w [KRP-x]
w Warszawie, na rzecz uruchomienia tam nowoczesnej strzelnicy krytej.
[AA]: Absurdem jest to, że w pewnym momencie – już były Komendant
jednostki w Warszawie, stwierdził, że wykona strzelnicę, czyli zlikwidował
pomieszczenia aresztu wszystkie i tam, gdzie były pomieszczenia aresztu,
wybudowano nowoczesną strzelnicę w budynku Komendy. Strzelania były
wykonywane z rok, ze dwa, trzy – nie wiem, nie było to za mojej kadencji –
natomiast od pewnego momentu zabroniono strzelać i korzystać ze strzelnicy,
z uwagi na to, że nie został rozwiązany problem wentylacji i wszelkie opary
ze strzelania unosiły się po całej Komendzie, a wręcz w pokoju Techników nie
dawało się wytrzymać z powodu tego smrodu i dymu po strzelaniu, czyli tego
dymu prochowego. I Komenda, która ma własną strzelnicę i przypuszczam,
że można by to było jakimś nakładem rozwiązać, tą wentylację,
czy zamontować jakąś mechaniczną – przypuszczam, że byłby to tańszy nakład,
niż jeżdżenie kilkadziesiąt kilometrów za Warszawę, siedmiuset pięćdziesięciu
osób, na te strzelania po 6 strzałów, które i tak nic nie dają. Natomiast, jak jest
strzelnica w Komendzie, można by było rozwiązać to tak, że w wolnej chwili
policjant idzie, czy ma jakieś strzelania, więcej tych strzelań, nie musi już
wtedy dojeżdżać, nie trzeba marnować benzyny, można jakoś to szkolenie
strzeleckie rozwiązać w bardziej cywilizowany sposób. No jest to absurd, no…,
chociaż strzelnica jest taką wizytówką Komendy, bo za każdym razem,
jak przyjeżdża delegacja zagraniczna, z innego kraju, Komendant z dumą
oprowadza po strzelnicy i pokazuje, jaką to mamy strzelnicę, nie mówiąc o tym,
że nie korzysta się z tej strzelnicy, bo nie spełnia wymogów technicznych
[śmiech].
Natomiast powstał absurd, że Komenda zrezygnowała z pomieszczeń aresztu,
a wiadomo: praca Policji polega między innymi na zatrzymywaniu osób –
do wyjaśnienia, do przestępstw różnych, do wykroczeń… No są to jedne
z podstawowych zadań Policji. Zatrzymuje się osoby do wyjaśnienia,
do przesłuchań różnych, do różnych czynności, oczywiście zgodnie z prawem.
No i teraz jest problem, jeżeli policjanci z [KRP-x] zatrzymają taką osobę…
jest problem z jej osadzeniem, bo nie możemy w jednostce, bo nie mamy
aresztu, bo zrobiliśmy strzelnicę, z której nie korzystamy i dzwonimy
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po różnych komendach w Warszawie, czy poza Warszawą – czy mają miejsce
i czy przyjmą naszego zatrzymanego? Typowe proszenie się, może przyjmą,
może nie. No jeżeli zostanie taka osoba osadzona, powiedzmy w Grzęzidołach,
w N., czy w P., na drugi dzień policjanci, którzy wykonują zadania z tą osobą,
przesłuchują – muszą wziąć radiowóz, pojechać po tą osobę, przywieźć, czyli
pół dnia jest zmarnowane. Nie jest rozwiązany powiedzmy problem aresztu,
czyli jest to absurd, że jest Komenda, która robi czynności z zatrzymanymi,
zatrzymuje osoby, a nie ma własnego aresztu. […] nie wiem, na jakim etapie
przystąpiono do zakładania tej strzelnicy, czy były odpowiednie zezwolenia,
odpowiednie projekty techniczne, aprobata wszelkich służb, które wydają
pozwolenie na tego typu działalność...?
Jak miałyśmy okazję się przekonać, sytuacje absurdalne w Policji rodzą się nie
tylko na poziomie samej Policji, ale na proces ich powstawania ma też niejednokrotnie
wpływ samo prawo obowiązujące w naszym państwie, które zmienia się raz na jakiś
czas w swojej formie. O trudnościach, z jakimi borykają się poszczególne jednostki,
wynikłych na skutek podziału terytorialnego, nasz przewodnik Adam mówi tak:
[AA]: W latach 1999-2000, kiedy była zrobiona reforma terytorialna kraju,
zrobiono reformę podziału administracyjnego Polski, gdzie komendy zostały
podzielone tak, jak nowopowstałe powiaty, gminy, natomiast zakres
Ministerstwa Sprawiedliwości jeszcze ówczesnego, czyli działanie Sądów
i Prokuratury, nie zostały zmienione, zostały po staremu. I tak, jak w [KPP]
w gminie Grzęzidoły, gmina Grzęzidoły miała inny obszar terytorialny,
niż obecnie – niektóre terytoria zostały oddane innym gminom, niektóre zostały
przyłączone do gminy Grzęzidoły – w ten sposób Komenda w Grzęzidołach
zaczęła współpracować z trzema Prokuraturami i trzema Sądami, gdzie
na co dzień, na bieżąco się współpracuje z tymi instytucjami. Zamiast z jedną,
czyli z Prokuraturą w Grzęzidołach i z Sądem w Grzęzidołach, gdzie budynki
Prokuratury, Sądu i Policji są w jednym miejscu – Prokuratura jest w budynku
Komendy, w jednym ze skrzydeł Komendy, natomiast Sąd jest po drugiej
stronie ulicy, czyli jeżeli chodzi o całą ekonomikę, o czas, o radiowozy, o pracę
ludzi, jest idealnie, jak najbardziej ekonomicznie, wszystko można załatwić
w jednym miejscu. Natomiast po reformie terytorialnej, gdy do gminy
Grzęzidoły zostały przyłączone: P. oraz została przyłączona gmina Ż. i Jałopki,
podlegaliśmy pod Prokuraturę i Sąd w P., i Prokuraturę, i Sąd w Ż.
Czyli za każdym razem, jeżeli mamy do wykonania czynności w Prokuraturze
i Sądzie, trzeba przewozić ludzi, dawać konwojentów do przewożenia
zatrzymanych, przywożenia… Tak samo, jeżeli nawet chodzi o drobne
uzgodnienia w Sądzie, w Prokuraturze z Prokuratorami, no musi pracownik
wsiąść w samochód, jechać, przyjechać, spalić benzynę, czas stracić.
[Pyt.]: I znowu najczęściej swoje wydatki ponosi?
[AA]: Często, jeżeli chce uzgodnić coś w swojej sprawie, a nie może dostać
samochodu, wsiada w swój samochód, jedzie i uzgadnia.
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W naszej dalszej rozmowie z [AA] wynikła także kwestia „kombinowania”
przez policjantów samochodów i sprzętu do pracy. Oto, co na ten temat usłyszałyśmy:
[AA]: Jeżeli chodzi o absurdy powiedzmy typu jeszcze samochodowego,
to takim absurdem jest praca na dyżurze – w [KRP-x] w Warszawie, gdzie
Dyżurny nie ma przydzielonego samochodu, ma do dyspozycji kilka osób, które
obsługują zdarzenia – są na tzw. dyżurze dochodzeniowo-śledczym –
i w momencie, gdy wydarzy się jakieś zdarzenie, typu: włamanie
do mieszkania, zabójstwo, kradzież… no coś, jakieś zdarzenie, gdzie policjant
musi wyjechać w teren, gdzie jest potrzebna interwencja, że trzeba wyjechać
w teren… no i Dyżurny mówi: „No, ale ja ci nie dam samochodu, bo
nie mam… Musisz sam sobie skombinować”. No jak sobie można skombinować
samochód, które już zostały wcześniej rozdysponowane, bo też powiedzmy były
bardzo ważne wydarzenia, takie zaplanowane na przykład, nie bieżące, typu:
wydarzenie losowe? No to człowiek nie wykombinuje sobie. No to Dyżurny
mówi: „No to proszę jechać środkami komunikacji miejskiej” – „No dobrze,
pojadę, ale proszę mi dać bilet…”. No to Dyżurny mówi: „Ale ja nie mam
biletu”. Czyli taki policjant musi jechać… Bilet tramwajowy, autobusowy,
czy bilet na metro – musi dołożyć, żeby wykonać zadanie, które mu się
powierzy.
[Pyt.]: To jest bezsens, ale rzeczywistość?
[AA]: Bezsens, ale taki absurd… To jest rzeczywistość… to jest codzienna
praca policjanta w Warszawie. No to taki policjant wsiada w swój samochód.
[Pyt.]: Czyli tak naprawdę tą pensję, którą dostaje, nie ma tylko do dyspozycji
swojej, swojej żony, dzieci, ale również musi tą pensją „dokarmiać” Policję,
system policyjny?
[AA]: Musi… Tak… Jeżeli policjant jest bardziej przebojowy, bardziej
zaradny, no to sobie znajdzie ten samochód, jakieś te materiały, czy tam
skombinuje jakiś ten komputer z jakiejś instytucji, czy coś… nie dokłada tak
dużo. Natomiast jak jest policjant mniej zaradny, wstydzi się poprosić jakiejś
instytucji o papier, o komputer, czy o jakieś materiały piśmienne, typu:
długopisy, po prostu idzie i kupuje, bo nie chce być żebrakiem, że prosi o jakieś
tam rzeczy.
[Pyt.]: No rozumiem, ale przecież komendant, jako gospodarz, jeśli sprawnie
funkcjonuje, to potrafi znaleźć środki… tak słyszałam, natomiast jeśli jest taka
sytuacja, to należałoby winić komendanta z powodu jego niegospodarności?
Rozumiem, że on nie dokłada ze swojej pensji pieniędzy do tego, żeby sobie
mógł kupić długopis, albo żeby sobie mógł kupić komputer?
[AA]: Znaczy absurdem jest to, że komendant ma wszystko i on tego nie
odczuwa na własnej osobie, że nie ma czegoś…
[Pyt.]: A on w ogóle jest świadom tego, że jest taki problem?
[AA]: Nie wiem, czy jest świadom, myślę, że jest, bo komendantem nie zostaje
człowiek taki z ulicy, tylko zazwyczaj, który przeszedł jakieś szczeble policyjne,
czyli od początku: został przyjęty na jakichś podstawowych stanowiskach,
pełnił jakieś różne funkcje, gdzie miał do czynienia z tym problemem, bo ten
problem, to nie jest taki dnia dzisiejszego, tylko od zawsze…
[Pyt.]: Ale jeśli policjanci nie „bombardują” go swoimi pytaniami,
prośbami…?
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[AA]: Policjanci go nie „bombardują”, bo nie mają dostępu do komendanta,
bo obowiązuje droga służbowa i trzeba się zapisać. Policjanci informują o tym
swoich bezpośrednich przełożonych, naczelnicy nie informują o tym
przypuszczam komendanta, żeby nie „podpaść” komendantowi, nie generować
problemu, że ze wszystkim problem, i że nawet z głupotą, czyli z długopisem
zwraca się do komendanta, a sam tego nie potrafi zorganizować…
[Pyt.]: Bo by sami mogli się stać niewygodni?
[AA]: No tak, no i taki naczelnik mógłby stracić swoją posadę, stanowisko,
czy pozycję w oczach komendanta, że jest jakimś nieudacznikiem,
nieporadnym, nie umie sobie poradzić z długopisem, czy z samochodem
i, że ze wszystkim, z „płaczem”, „przylatują” do niego. No, a z drugiej strony,
skąd ten naczelnik ma to wszystko brać i robić?
[Pyt.]: No woli to „zwalić” na swoich podwładnych?
[AA]: No tak, ale naczelnik jest to osoba, która stworzona jest po to, znaczy
to stanowisko jest stworzone po to, żeby nadzorować pracę procesową Policji,
pracę taką typowo policyjną, nie był menadżerem szkolonym po to, żeby jeszcze
dawać ludziom narzędzia tej pracy; od tego są w Policji różne inne stanowiska,
typu: Kierownik gospodarczy, mający swoich ludzi „pod sobą”, no są takie
służby logistyczne, które powinny dbać o to, a nie dbają.
[Pyt.]: No, ale jak się policjant zwraca, to się najczęściej mu mówi, że nie ma?
[AA]: No tak. Rozkłada taki kierownik gospodarczy ręce i mówi, że nie ma…
„Pojadę do magazynu, sprawdzę” – a tam nie ma, nie ma. Jest taka ogólna
niemoc, że nie ma. No absurd, że powinno się dawać jakieś środki, albo…
W kontekście poruszonego tutaj tematu braku środków w jednostkach Policji,
zainteresował nas również wątek nieodpowiedniego nimi dysponowania, przy czym
samo wspomnienie tej kwestii w naszej rozmowie z Adamem, sprowokowało go
do opowiedzenia nam o kolejnych absurdach, dotyczących premii rocznych
komendantów, a także zarządzonych przez nich skrajnych oszczędnościach,
które generowały z kolei całą gamę paradoksalnych wymagań, stawianych podwładnym
funkcjonariuszom przez ich przełożonych.
[Pyt.]: Czy to wynika z braku pieniędzy?
[AA]: Myślę, że to wynika ze złej dyspozycji danych środków, bo środków jest
dużo, chociażby to proszenie o te samochody – Burmistrza, a nie proszenie o…
zamiast samochodu, ileś tam komputerów, czy tonerów, czy innych środków
po prostu.
[Pyt.]: Czyli tak naprawdę chętni sponsorzy są i są instytucje, które chcą
wspierać działanie Policji?
[AA]: Znaczy instytucje, bo osoby prywatne nie mogą wspierać.
[Pyt.]: Natomiast jest to kwestia nieumiejętności podejścia do tematu, ze strony
zarządzających?
[AA]: Tak, bo… Znaczy zarządzający jeszcze podchodzą w ten sposób,
bo przynajmniej do niedawnych czasów – nie wiem, jak to jest obecnie – było
tak, że dana komenda dostawała określoną pulę pieniędzy na gospodarowanie
się, czyli na wydatki, na funkcjonowanie komendy i był bardzo duży nacisk
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na oszczędności w tych pieniążkach, bardzo duży, a motywacja była taka,
że komendantów motywowano, żeby dopilnowali, żeby były oszczędności,
że dostawali 10% zaoszczędzonej kwoty, jako premie.
[Pyt.]: To była premia miesięczna…? Roczna?
[AA]: To była premia roczna. Policja zarabiała 90% powiedzmy tych
zaoszczędzonych pieniędzy, natomiast motywowano osobiście komendanta tym,
że dawano mu dziesięcioprocentową premię, jak jego komenda wykazała
oszczędności, czyli dostawał 10% tych oszczędności.
[Pyt.]: Czyli w realnych pieniądzach, to jakie to kwoty na koniec roku były?
[AA]: Kwoty od dziesięciu do trzydziestu tysięcy premii rocznej, przynajmniej.
[Pyt.]: W przeliczeniu na obecne stawki?
[AA]: W przeliczeniu na obecne pieniądze, tak. No to takie, powiedzmy 5, 6 lat
temu, z tego co pamiętam, komendant wziął trzydzieści tysięcy złotych… jedną
z premii rocznych. A dochodziło do absurdów takich, że jak się wchodziło
do łazienki, a nie daj Boże zastało się tam komendanta, wiadomo, wchodząc
do łazienki odruchowo człowiek zapalał światło, bo tak łazienka nie miała
okna, czyli ciemna była, no to komendant się „wydzierał” i awantura:
„Dlaczego świecisz światło durniu? To nie trafisz do kibla? Przecież możesz
się odlać do kibla! Co Ty marnujesz światło i prąd?!”. No i w pewnym
momencie dwóch oficerów tak się spotkało i zrobili sobie jedną wielką
awanturę… komendant w stopniu, powiedzmy pułkownika, zrobił drugiemu
pułkownikowi – podinspektorowi – awanturę… Awantura na wysokim szczeblu
o „siusianie” w ciemnościach. Wręcz nakaz był, żeby siusiać… żeby nie
podpaść komendantowi, nakaz był „siusiania” w ciemnościach.
[Pyt.]: A używanie papieru toaletowego, czy mydła?
[AA]: No, z tego, co pamiętam, mydło raczej było, natomiast jeżeli chodzi
o papier, „pociął się”, „ściął się” jeden z policjantów z komendantem o to,
że nie dostaje papieru, mydła, a był taki przydział kiedyś… no w ten sposób,
że aż musiał odejść z Policji, ale wytoczył proces temu komendantowi o to,
że ten nie dopełnił swoich obowiązków, nie wydał mu na czas papieru
toaletowego, mydła i zarzuty się utrzymały, ten komendant musiał odejść
z Policji pod zarzutami, że nie dopełnił swoich obowiązków. Jeden policjant się
„postawił”, musiał odejść z Policji, no ale…
[Pyt.]: Żaden z pozostałych go nie wsparł?
[AA]: Nikt nie wsparł go.
[Pyt.]: Czyli praktycznie szansa na polepszenie takiego stanu przepadła?
[AA]: Przepadła, z uwagi na to, że to jest system totalitarny. To jest…
To jest… Policja to jest… No… tam jest system rządzenia… taki… jak nie
wykonujesz mojego polecenia, jesteś niewygodny… jak wykazujesz mi błędy,
jesteś niewygodny… Trzeba takiego człowieka się pozbyć w jakiś sposób.
[Pyt.]: Czyli, używając np. metafory, to byś porównał ją, bo tak mi się teraz
nasunęło, do „Folwarku zwierzęcego”?
[AA]: No raczej tak. Ma to swoje cechy, no. Rządzi komendant, poprzez
naczelników… Jeżeli „podpadniesz”, jesteś niewygodny, „zgnoją” cię,
wyrzucą cię z pracy, karzą ci zmienić jednostkę, tylko po to, żebyś nie jątrzył,
chociaż upominasz się o swoje, o to co ci się należy. Nie chodzi mi o jątrzenie
takie, że ktoś powiedzmy no przesadnie coś chce, że dostał zwykły długopis,
a nie „Parkera”.
[Pyt.]: W tym porównaniu metaforycznym, ten knur wychodził też z tego
samego pospólstwa, tak samo, jak z komendantem…
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[AA]: No, bo tak jak mówiłem, że kiedyś był zwykłym, szeregowym
policjantem, no… Bo nikt nie zostaje komendantem od razu, tak z ulicy, tylko
musi przejść wszystkie szczeble kariery prawie że. Przynajmniej musi być tym
szeregowym policjantem, później w zależności od tego, jakie ma tam układy,
„plecy”, koleżeństwo – zostaje kierownikiem, naczelnikiem, czy komendantem.
Bardzo trudno jest zostać przełożonym jakimkolwiek, od jakiegokolwiek
szczebla, nie mając znajomości, nie mając koleżeństwa, czy rodziny w Policji.
Ze sprawą nakazywanych w interesie komendantów oszczędności, wiązały się jeszcze
inne ich paradoksalne zarządzenia, takie jak np.: zakaz oświetlania korytarzy przy
jednoczesnym zastosowaniu drzwi z szybami, umyślne niewydawanie papieru
potrzebnego do pracy, wymuszające na policjantach samodzielne jego kupowanie,
a także przymusowe wyłączanie ogrzewania w jednostkach, czy też zakaz używania
czajników elektrycznych narzucony na funkcjonariuszy, albo zakaz wieszania firanek
w komendzie.
[Pyt.]: Wracając jeszcze do tych oszczędności i mowy o absurdach, zakaz
świecenia światła obowiązywał też na korytarzach i w pokojach?
[AA]: Na korytarzach rozwiązano to tak, że w [KPP] w Grzęzidołach, jak był
remont, kupiono drzwi pełne do wszystkich pomieszczeń, z uwagi na to, że tam
przeprowadza się czynności procesowe, typu: przesłuchania, nie każdy kto
przyjdzie na Komendę, chce się ujawniać, afiszować, że rozmawia
z policjantami, czy przyszedł z jakimkolwiek problemem. Grzęzidoły są małą
miejscowością, czyli policjanci znają się z ludźmi mieszkającymi, przeważnie
policjanci mieszkają na tym terenie, znają ludzi… no nie każdy chce się
ujawniać, że przychodzi na Komendę z jakimś nawet swoim problemem, no bo
to nieraz są problemy natury intymnej… I przy okazji remontu, wymieniono
wszystkie drzwi na nowe, pełne, no i Komendant doszedł do wniosku, że po co
świecić światło na korytarzu, jak można w drzwiach nowych, które zakupiono,
wyciąć duże otwory, wstawić tam szyby, żeby światło z okien doświetlało
również przez te przeszklone drzwi…, żeby doświetlało korytarz.
[Pyt.]: A miał w tym swój interes, bo na koniec roku mógł dostać trzydzieści
tysięcy „górką”? [uśmiech].
[AA]: Z oszczędności…, a wydał pieniądze na remont [uśmiech].
[Pyt.]: A potem wydał drugi raz pieniądze na wstawienie szybek w drzwiach?
[AA]: No tak, ale były to pieniądze tzw. remontowe, natomiast on zaoszczędzał
pieniądze, takie na ogólne funkcjonowanie Komendy, czyli niewydawanie
papieru do pracy, zmuszanie policjanta, żeby sobie kupował własny papier,
to on wtedy nie wyda papieru, zaoszczędzi jakieś tam pieniądze – są to duże
pieniądze, bo powiedzmy ryza papieru kosztuje około piętnastu złotych, a ryzę
się zużywa nieraz w miesiąc, a nieraz dwie ryzy w miesiącu, jeden policjant.
[Pyt.]: A jak z ciepłem? Też oszczędzano na cieple, na prądzie elektrycznym?
[AA]: Za czasów tego Komendanta, takiego słynącego z tych awantur
o światło i tego słynącego z oszczędności, skrajnych takich, ogrzewanie
włączano dopiero wtedy, gdy już było bardzo zimno w Komendzie, gdy już „nie
szło” wytrzymać. Były takie temperatury w pracy około czternastu, piętnastu
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stopni i dopiero, jak już były „pielgrzymki” do Komendanta, że się nie daje po
prostu pracować, no to dopiero włączano ogrzewanie i starano się wyłączyć,
jak były tylko pierwsze promienie słoneczne, że jak już się robiło ciepło, to
wyłączamy, chociaż noce były zimne i jak rano się przychodziło do
pomieszczenia, to w tym pomieszczeniu było czternaście, piętnaście stopni, bo
się wyziębiło w nocy. Absurdem to było, że tutaj Komendant starał się
zaoszczędzić na tym ogrzewaniu, żeby wykazać te oszczędności, natomiast
policjanci starali się go przechytrzyć, przynosili jakieś urządzenia grzewcze z
domu, gdzie dogrzewali się no, żeby było ciepło, pochłaniające energię.
Wiadomo, że Komendant chodził i szukał po pokojach tych różnych urządzeń,
no ale natura ludzka jest taka, że no stara się przechytrzyć. Komendant co
chwila nie wchodzi, no to chowano to w szafach pancernych, gdzieś na
szafach, tylko po to, żeby, jak Komendant wyjdzie, wyjąć i się dogrzać. No tak
samo było z czajnikami, że zabroniono policjantowi mieć czajnik w pokoju,
żeby mógł sobie przygotować jakąś herbatę. No zabroniono. Nie można było,
bo to czerpie prąd, za dużo prądu! No, a policjant przyjeżdżał niejednokrotnie
w zimie zmarznięty, ze służby przychodził na chwilę, żeby się ogrzać, no nie
mógł się napić gorącej herbaty, no bo zabroniono, bo Komendant zabronił.
[Pyt.]: [U]słyszałam też od jednego z policjantów, że Komendant zakazał
wieszania firanek, bo zasłaniają grzejniki i jest większe zużycie ciepła wtedy?
[AA]: Jeśli chodzi o firanki, to masz rację, Komendant zakazał też wieszania
firanek, wszelkich zasłon w oknach, dlatego, że zasłaniają światło dzienne,
trzeba korzystać wtedy z oświetlenia sztucznego i wtedy jest automatycznie
większe zużycie energii... Tak samo masz rację z tymi grzejnikami...
Omawiane pseudo oszczędności nie ominęły również sprawy policyjnych
samochodów służbowych i montowanych w nich instalacji gazowych, jak również
urządzeń do przesyłania i odbierania faksów, w których nagminnie brakowało papieru,
mimo, że i tak zazwyczaj pod koniec roku kalendarzowego, wygospodarowane na siłę –
na zasadzie „zaciągania pasa” – nadwyżki środków finansowych, wydawano
w ostateczności na bzdury.
[AA]: No takim absurdem, powiedzmy, w szukaniu oszczędności na siłę, było
zakładanie instalacji gazowych do niektórych samochodów i to byłoby dobre
przy nowych samochodach, natomiast w niektórych samochodach założono
instalacje gazowe za około trzy tysiące i za pół roku ten samochód „szedł” do
kasacji, gdzie nie wygenerował tych zysków, tych „władowanych” pieniędzy,
tych „władowanych” urządzeń. Te urządzenia nie zapracowały na siebie.
[Pyt.]: Czyli to była czysta strata?
[AA]: Czysta strata.
[Pyt.]: A jak zostawała jakaś pula przydzielona do wykorzystania na dany
miesiąc, a nie została wykorzystana?
[AA]: Zazwyczaj tak było pod koniec roku, że nagle okazało się, że są
pieniądze, które trzeba wydać, bo jak nie wydamy tych pieniędzy, to przepadną,
bo w następnym roku „okroją” nam budżet, z uwagi na to, że: „Wam są
niepotrzebne te pieniądze, jak ich nie wydajecie”. No i wtedy na siłę starano
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się kupować cokolwiek i były to np.: sztuczne kwiaty, naczynia plastikowe na
jakieś imprezy policyjne, jakieś widoczki, takie typu: obrazek na ścianę
[śmiech], żeby tylko wydać pieniądze, żeby nie wykazać, że coś zostało.
[Pyt.]: Czyli tak, to się „zaciągało pasa” i nie było pieniędzy na nic…
[AA]: … A w pewnym momencie się okazało, że tak „zaciągaliśmy pasa”,
że trzeba nagle…
[Pyt.]: Na bzdury wydać?
[AA]: No na bzdury, a można to było wydać na normalne funkcjonowanie,
typu: papier, toner, papier do faksu, bo są faksy np. w [KRP-x] w Warszawie,
a nie ma jak „puścić” faksu, bo nie ma papieru do faksu. No i tak,
jak powiedzmy ja, na dyżurze schodzę, żeby „puścić” faks i nie ma papieru.
Jak przyjdę z własnym papierem, to „puszczę”, a jak nie, no to nie „puszczę”,
ale ludzie z Polski „dobijają się”, przysyłają jakieś zlecone czynności, czyli
coś, co my im zlecaliśmy, faksem – typu: przesłuchanie – żeby odpowiedzieli
faksem i nie mogą, bo nie ma papieru w faksie i nie ma zwrotnej informacji
po prostu [śmiech]. Czyli praca Policji, która polega na szybkim przebiegu
informacji, w tym momencie „pada” z tego powodu, że no, nie ma „kasy”.
Do jednego z wielu absurdów, ukazanych nam przez aspiranta sztabowego
Adama Adamskiego [AA] w trakcie naszej rozmowy, zaliczyć można także
paradoksalną sprawę korzystania z osobistych telefonów komórkowych do celów
służbowych. [AA] wypowiada się na ten temat następująco:
[AA]: Tak samo jednym z wielkich absurdów jest to, że policjantowi karze się
pracować, prowadzić dochodzenie, znaleźć tego przestępcę, a nie ma dojścia
do telefonu, do „wyjścia na komórkę”, „pozamiastową”…
[Pyt.]: Bo jest zakaz?
[AA]: Jest zakaz, z uwagi na to, że to generuje koszty. Mają niektórzy
policjanci dostęp, typu: Naczelnicy i Komendanci, natomiast no, ile można
za każdym razem chodzić do pokoju Komendanta i dzwonić w sprawie? Jak
jest stu „dochodzeniowców”, jakby każdy chciał iść zadzwonić jednego dnia,
to by była jedna wielka kolejka i Komendant by przestał funkcjonować.
[Pyt.]: A tych ustaleń jest wiele?
[AA]: Ustaleń jest zawsze mnóstwo, no bo trzeba w jakiś sposób
przeprowadzić to dochodzenie, ustalić, skontaktować się z ludźmi; teraz
przeważnie każdy ma komórkę i nie ma domowego telefonu – przeważnie każdy
podaje, bo jest dostępny w każdym momencie pod komórką – no i policjanci
korzystają z własnych komórek, dzwoniąc i kontaktując się w prowadzonych
postępowaniach.
[Pyt.]: Czyli nawet, gdyby chcieć pracować teraz w Policji, gdyby znaleźli się
tacy ochotnicy nastawieni do tej pracy pozytywnie, to po jakimś czasie „wypalą
się”?
[AA]: W chwili obecnej nawet w pokoju mam dziewczynę bardzo chętną, która
prowadzi dobrze dochodzenia, stara się przynajmniej na początku prowadzić,
zdolna, i która ma bardzo małą pensję, wynajmuje mieszkanie w Warszawie,
no i żeby się utrzymać, też musi mieć jakieś środki, czyli przeważnie cała jej
pensja „idzie” na utrzymanie się. No i starała się chodzić do Komendanta,
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do Naczelników dzwonić, korzystać z tego wszystkiego, co powinna dać jej
praca, czyli papier… No i ile mogła, to tam od tego Kierownika
Gospodarczego dostała, natomiast, gdy tych dochodzeń doszło więcej,
stwierdziła, że to szkoda czasu iść i czekać na dostęp do telefonu, tego
policyjnego, z możliwością wykręcenia na zero, na komórkę, no i zaczęła już
korzystać z własnej komórki. Po prostu, żeby swoje zadania wypełniać tak
stuprocentowo i z pełnym zaangażowaniem, poświęca swoje środki, które i tak
ma małe, żeby dobrze pracować, a to jest absurdem takim, że no… Policja
powinna jej udostępnić wszelkie… Jeżeli dziewczyna chce pracować, chce
łapać tych przestępców, chce być w tym dobra, no to udostępnijmy jej środki,
bo najważniejszym dobrem jest bezpieczeństwo społeczeństwa.
Wydaje się, że najbardziej trafnym, ale i smutnym podsumowaniem naszego
rozdziału o Policji na tle absurdu, będzie refleksyjna część wypowiedzi naszego
przewodnika Adama, w której [AA] powraca myślami do kontrowersyjnej sprawy
odmowy dotacji do zakupu jego mieszkania, osadzając przy tym jej obraz, na tle
codziennego poświęcenia policjanta policyjnej służbie.
[AA]: [O]dbieram to, jako taką bezduszność machiny policyjnej, gdzie
człowiek oddaje się całym, oddaje całe swoje życie, cały swój czas prywatny,
poświęca rodzinę dla pracy, niejednokrotnie kupuje różne rzeczy typu: kartki,
długopisy, tonery, własne komputery, czy wcześniej własne maszyny
do pisania, gdzie inwestuje w tą pracę, chociaż nie powinien, a praca mu tym
odpowiada, że sztywno interpretuje te swoje przepisy i odpowiada, że się nie
należy [...].
[Pyt.]: Wiemy, że to dofinansowanie to tylko „kropla w morzu potrzeby”, bo to
jest tylko trzy tysiące...
[AA]: Trzy tysiące…, gdy mieszkanie takie, jak w moim przypadku, kosztowało
około stu tysięcy. Natomiast, jakbym miał zebrać te wszystkie pieniążki, które
wydałem na Policję, żeby móc pracować, na pewno byłaby to kwota
kilkanaście razy większa. Niejednokrotnie swój własny samochód użytkowałem
w służbie, paliwo traciłem swoje własne na dalekie podróże, codziennie
używam własnego telefonu komórkowego na rozmowy służbowe, sam sobie
organizuję papier, długopisy... Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek mi Policja
dała długopis... Bardzo często kupujemy długopisy..., bądź jakieś reklamówki,
roznoszone przez różnych przedstawicieli firm, no ale wtedy nieraz mamy
zarzuty, że przyjmujemy łapówki, korzyści majątkowe... Jak można nazwać
korzyścią majątkową długopis, który służy do pracy, albo jest „firmówką”
po prostu? Ale są takie zarzuty, śmieszne...
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4. MATERIAŁ EMPIRYCZNY W KONFRONTACJI Z TEORIĄ

Treść naszej pracy opiera się na rozważaniach, których przedmiot stanowi
analiza kultury organizacji hierarchicznej, na przykładzie polskiej Policji. W ciągu
blisko 2 lat badań empirycznych prowadzonych przez nas metodą etnograficzną,
zbadałyśmy kilka komend i komisariatów z obszaru Mazowsza, co pozwoliło nam
skonfrontować istniejące w społeczeństwie stereotypy, z prawdą o badanej organizacji.
Zamierzałyśmy prześledzić wszelkie aspekty tejże struktury, dokonując przy tym próby
ich umiejscowienia we współczesnych teoriach zarządzania.

4.1. ANALIZA ORGANIZACJI NA BAZIE MODELU
„PIĘCIU OKRĘGÓW”

Na podstawie konfrontacji wyników przeprowadzonych przez nas badań
etnograficznych, z modelem „pięciu okręgów” Mary Jo Hatch, zaprezentowanym
w części teoretycznej naszej pracy, kolejny raz potwierdza się teza, że organizacja jaką
w tym konkretnym przypadku jest Policja, to wspólny wytwór „technologii, struktury
społecznej,

kultury

i

struktury

fizycznej

zanurzonych

w

otoczeniu,

które

współkształtują.” (Hatch, 1997/2002, s. 32). Każda z wymienionych wyżej płaszczyzn
ulega nieustającemu procesowi wzajemnego przenikania się, przy czym niemożliwym
staje się dokładne i ostateczne określenie stopnia wpływu, jaki wywierają względem
siebie. Prowadząc nasze badania terenowe w strukturze policyjnej, zauważyłyśmy,
iż znakomicie wpisuje się ona w powyższy model. Zrozumiałyśmy, że żadna
organizacja nie jest odrębnym konstruktem, pozostającym bez ingerencji sił
wydobywających się zarówno z jego wnętrza, jak i z obszaru poza jego obrębem,
jednakże oddziałują na nią takie czynniki, jak te zawarte w otoczeniu zewnętrznym
i wewnętrznym.

W

wzmiankowaną

teorię

tym

rozdziale

„pięciu

chciałybyśmy

okręgów”

z

prowadziłyśmy z przerwami przez okres dwóch lat.
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pokrótce

badaniami

skonfrontować

empirycznymi,

które

4.1.1. „Okrąg pierwszy” – zewnętrzne i wewnętrzne otoczenie

Otoczenie organizacyjne kilku jednostek Policji, które odwiedziłyśmy
w trakcie naszej pracy badawczej realizowanej w terenie, a więc pierwszy z pięciu
okręgów modelu Mary Jo Hatch łączący w sobie pozostałe, stanowi sumę wszelkich
składników, nie budujących być może samej struktury analizowanego przez nas
systemu, ale jednak mogących powodować w przypadku ich zmian, transfer naszej
organizacji w stan różniący się od dotychczasowego. Otoczenie Policji jako organizacji
hierarchicznej jest silnie z nią powiązane, a jego elementy składowe i ich wzajemne
relacje, nie dość, że oddziałują na tę organizację, to z kolei ona wpływa także na nie,
co czyni ten proces dwukierunkowym. Zauważyłyśmy również, że w relacjach
pomiędzy Policją, a jej otoczeniem nie jest zachowana symetria, a to oznacza,
iż potencjalnie otoczenie jest w stanie istnieć bez Policji, natomiast ona nie ma szansy
egzystować bez niego.
Otoczenie organizacyjne badanych przez nas jednostek policyjnych można
podzielić na dwa obszary, mianowicie otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne.
Otoczenie zewnętrzne Policji, to m.in. konkretne organizacje lub grupy – oddziałujące,
bądź też mogące mieć na nią wpływ. W przypadku Policji jest to bardzo szeroki krąg,
ponieważ w jego obszar wpisać należy całe społeczeństwo. Tworzy ono bardzo
obszerne pod względem różnorodności spektrum organizacji – począwszy od tych,
które są poniekąd odbiorcami „usług”, jakie świadczy Policja (czyli my wszyscy) –
po te, które mają wpływ na jej działanie, jak np.: samorządy, organy ustawodawcze, itp.
Wymiarów, jakie możemy wyodrębnić w otoczeniu zewnętrznym Policji jest,
w zależności od zastosowanych kryteriów podziału wiele, jednak do tych najbardziej
wyrazistych

i

charakterystycznych

należą:

polityczno-prawny,

ekonomiczny,

socjologiczno-kulturowy, techniczno-technologiczny (PEST).
Sposób działania Policji, to nie tylko konsekwencja stworzonej niegdyś
ustawy, ale także efekt stosowanych zasad etycznych, jakimi posługuje się
społeczeństwo, czy organizacja. Tak więc, z jednej strony działania Policji są zależne
od otoczenia, gdyż nie ma ona dużego wpływu na kształtowanie rzeczywistości (Pfeffer
i Salancik, 1978, cytowani w: Hatch, 1997/2002), a z drugiej strony może ona
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samodzielnie podejmować różnego rodzaju inicjatywy, wpływające w jakiś określony
sposób na otoczenie, jak np. akcja „Czujny sąsiad”.
W przypadku badanej przez nas organizacji trudno też mówić o tym,
jaki wpływ na jej działanie ma konkurencja, gdyż teoretycznie taka nie istnieje. Z myślą
o formie wsparcia dla Policji, powołana została do życia Straż Miejska, która zgodnie
z jej nadrzędnym zadaniem, powinna z Policją współdziałać, a nie konkurować.
Niemniej jednak, jak miałyśmy okazję się przekonać, słuchając wypowiedzi naszych
rozmówców, czasem obydwie organizacje

zachowują się względem siebie jak

konkurenci, a w miejsce wspomnianej współpracy wkracza konkurencja. Można by
było się również pokusić o twierdzenie, iż wszystkie agencje detektywistyczne, czy też
ochroniarskie stanowią poniekąd konkurencję dla działań Policji… No właśnie…,
dla działań, ale nie dla samej organizacji, która ma przecież znacznie rozleglejszy
zakres uprawnień.
Policja, kierując się interesem własnym, powinna utrzymywać dobre stosunki
z organizacjami samorządowymi, gdyż to właśnie od nich w znacznej mierze zależy tak
naprawdę codzienne funkcjonowanie komend, czy komisariatów. Jak mogłyśmy się
przekonać, od komendantów poszczególnych jednostek zależy m.in. to, czy policjanci
mają odpowiednio wyposażone biura i miejsca pracy. Gospodarny komendant dobrze
współpracuje z zarządcami gmin, czy powiatów w celu uzyskania np. funduszy
na te cele.
Działanie Policji nie jest uzależnione w znacznym stopniu od zmian
ekonomicznych w państwie. W końcu zawsze muszą znaleźć się środki w jego budżecie
na finansowanie działań, zarówno prewencyjnych, jak i tych na ściganie przestępców.
Jedynie w trakcie trwania kryzysu mogą być one czasowo ograniczane, nie ma jednak
realnego zagrożenia, by Policja miała ogłosić bankructwo, co w przypadku innych
organizacji, mających na celu przynoszenie dochodów, jest całkiem realne.
Nie obojętny jest też wymiar techniczny i technologiczny, mający wpływ
na komfort,

szybkość,

czy

jakość

wykonywania

zadań

przez

Policję.

Coraz nowocześniejszy sprzęt, czy technologie mogące wspomóc policjantów w ich
codziennym życiu, są niezbędnym minimum, poprawiającym komfort i bezpieczeństwo
wykonywanej przez nich pracy, a jednak w większości jednostek Policji sytuacja ta
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wciąż „kuleje”. Potwierdziłyśmy zresztą ten pogląd, gdy zaobserwowałyśmy taki
właśnie stan rzeczy, w przypadku części komend i komisariatów, które odwiedziłyśmy
w czasie prowadzenia naszych terenowych badań. [KPP] w Grzęzidołach i [KP-1]
w Miłkowie to jednostki charakteryzujące się nowatorskim podejściem „rządzących”
do wszelkiego rodzaju nowinek techniczno-technologicznych, posiadające nowoczesne
stanowiska pracy i najnowsze wyposażenie techniczne, a z kolei dla odmiany [KRP-x]
i [KRP-y] w Warszawie oraz [KP-2] w Jałopkach, są to komendy i komisariat Policji,
w których policjantom brakuje dosłownie wszystkiego, nie mówiąc już nawet
o kwestiach, związanych z brakiem możliwości współpracy z międzynarodowymi
organami ścigania, albo z brakiem dostępu do nowoczesnych technologii (np. zasoby
Internetu).
Społeczeństwo, a w zasadzie jego cechy, takie jak: nawyki, wartości, czy cechy
demograficzne, mają ogromny wpływ na sposób działania Policji. To ono tworzy
system prawny i polityczny, w jakim funkcjonuje badana przez nas organizacja, a zatem
prawdą będzie stwierdzenie, że działa ona w otoczeniu złożonym – zmiennym.
Analizując interakcje zachodzące pomiędzy naszą organizacją, a jej
otoczeniem zewnętrznym, dostrzegłyśmy istnienie pewnego rodzaju prawidłowości.
Interakcje te charakteryzuje dwustronność oddziaływania, a ponadto wpływ otoczenia
zewnętrznego na Policję może być wielokierunkowy, niespójny, zmienny zarówno
w czasie, jak i natężeniu.
Przechodząc

do

omówienia

otoczenia

wewnętrznego

Policji,

należy

powiedzieć, że składają się na nie wszelkie uwarunkowania i siły ulokowane w samej
organizacji. Otoczenie to obejmuje swoim kręgiem wnętrze jednostek policyjnych,
a więc: właścicieli (w tym wypadku Państwo polskie), kierownictwo, czyli
„rządzących” wraz z realizowaną przez nich polityką, bazę wytwórczą, pracowników,
tj. policjantów i personel cywilny, związki zawodowe, ponadto kulturę organizacyjną,
na którą składa się sieć głównych wartości i norm, uznanych przez pracowników
i organizację za istotne, a także tożsamość Policji, tzn. jej umocniony wizerunek,
osadzoną na odpowiedniej pozycji, rozpoznawaną markę (goodwill).
Właścicielem organizacji, jaką stanowi Policja, jest Państwo, a organ
sprawujący w niej władzę to Komendant Główny Policji, który działa za zgodą Ministra
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Spraw Wewnętrznych i Administracji. W Policji działa też Związek Zawodowy
Policjantów. W kontaktach z mediami pozostaje zawsze rzecznik. Kulturę
organizacyjną tworzą wszyscy pracownicy – także służby cywilne.
Istotnym elementem każdej organizacji, nie wyłączając Policji, są pracownicy.
W ich skład wchodzą służby mundurowe, stanowiące znakomitą większość, oraz
cywilne. Potencjalni kandydaci, jak się mogłyśmy o tym przekonać z obserwacji
nieuczestniczącej i uczestniczącej, wyłaniani są poprzez system Multiselect.
Opinii na temat tego, czy jest on dobry, czy też nie, jest wiele. Z pewnością ma on
swoje zalety i wady, no ale cóż jest wyłącznie doskonałe? Kandydat na policjanta już
na etapie wstępnego szkolenia, które zmuszeni są przejść wszyscy, może się przekonać,
czy dokonał właściwego wyboru. Policja zachęca do wstępowania w jej szeregi m.in.:
ofertą stabilnej pracy, możliwościami kształcenia, a także możliwością przejścia
na emeryturę (póki co) po 15 latach służby. Dzisiaj służba w Policji wiąże się niejako
z prestiżem, gdyż organizacja ta cieszy się dużym zaufaniem społeczeństwa.
Należy tutaj wspomnieć, że Policja jest organizacją hierarchiczną, tak więc
piastowanie stanowisk kierowniczych (zwłaszcza tych na wyższym szczeblu), związane
jest m.in. z koniecznością posiadania przez kadrę kierowniczą odpowiednich do rangi
stanowiska stopni policyjnych i podobnie, jak w innych organizacjach, jest ogólnie
uznawane za prestiżowe. Jak wykazały nasze badania, wyrobione znajomości
w kręgach tego typu, albo pozostawanie w dobrych stosunkach z przełożonym,
niejednokrotnie otwiera policjantom utrudnioną dotychczas drogę do otrzymywania
różnego rodzaju profitów, np.: premii, awansu w stopniu, na określonym szczeblu
kariery zawodowej, itp.
Otoczenie organizacyjne Policji, przejawia tendencje w kierunku wzrostu
innowacyjności, co oznacza, że wszystkie zachodzące w nim istotne zdarzenia, bazując
na wcześniejszych doświadczeniach, odbiegają kolejnym razem w coraz większym
stopniu od tego wszystkiego, z czym stykały się w czasie przeszłym. Za dobry przykład
posłużyć tu może np. „świat przestępczy”, doskonalący swój „bandycki warsztat”
na bazie zdobytych wcześniej doświadczeń, utrudniając tym samym życie policjantów
na służbie. Innymi dostrzeżonymi przez nas tendencjami, przejawiającymi się
w otoczeniu Policji, są także: wzrost poziomu intensywności zachodzących w nim
przemian, czyli tzw. turbulentność oraz wciąż rosnący poziom dynamiki zmian
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składników otoczenia i funkcjonujących pomiędzy nimi powiązań. Odpowiedzią Policji
na różnego rodzaju przejawy oddziaływania otoczenia organizacyjnego, są z kolei różne
typy zachowań, począwszy od tych ignorujących, poprzez adaptacyjne, reaktywne,
aż do antypacyjnych, polegających na przewidywaniu stanu otoczenia i antycypowaniu
jego potencjalnego oddziaływania na zasadzie usiłowania zapobieżenia negatywnym
skutkom, z jednoczesnym nastawieniem się na wykorzystanie tych pozytywnych,
w stopniu skrajnie maksymalnym.

4.1.2. „Okrąg drugi” – struktura fizyczna

Według Mary Jo Hatch, struktury fizyczne stanowią bogate źródło symboli
i ważne medium ekspresji kulturowej (Hatch, 1997/2002, s. 250). To managerowie
wyższego szczebla kształtują i utrwalają tożsamość organizacji poprzez tworzenie
struktury fizycznej. Komendy i komisariaty Policji mieszczą się w różnego rodzaju
budowlach: od Pałacu Mostowskich, gdzie znajduje się siedziba Komendy Stołecznej,
do budynków z epoki np. „gierkowskiej”. To, jak są utrzymane i wyposażone, zależy
od ich „gospodarzy”, czyli komendantów poszczególnych jednostek (pisałyśmy o tym
w poprzednim podrozdziale oraz w rozdziale pt.: „Opis komendy – funkcjonowanie
i wyposażenie.”). Miejsce pracy oraz środki do jej wykonywania są bardzo istotnym
elementem. Policjant spędza na służbie niejednokrotnie więcej czasu, niż „ustawowe”
8 godzin, ważne zatem jest dla niego zarówno to, jakim dysponuje wyposażeniem
(np. wyposażenie biura), jak i to, w którym technicznie miejscu mógłby skorzystać
swobodnie z chwilowej przerwy od pracy, albo czy w ogóle ma możliwość
przygotowania sobie gorącej herbaty (tutaj nasuwa się wspomnienie o zakazie używania
elektrycznych czajników w jednej z badanych przez nas komend).
Naturalnymi granicami struktury fizycznej są budynki. Na teren komendy,
czy komisariatu Policji może wejść każdy obywatel, ale tylko do granic Dyżurki.
Dalsze „penetrowanie” budynku wymaga zgody. Wiąże się to z zachowaniem
bezpieczeństwa.
Wizerunek organizacji policyjnej, stanowiący silne medium obok jej
tożsamości i granic do jej struktury fizycznej, który pozwala – zdaniem Mary Jo Hatch
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(ibid.) – na budowanie trwałych przekonań, omówiony zostanie, w dalszej części tego
rozdziału, w odrębnym fragmencie dotyczącym kultury.

4.1.3. „Okrąg trzeci” – struktura społeczna

Jak już niejednokrotnie wspominałyśmy, Policję charakteryzuje struktura
hierarchiczna. Na najwyższym szczeblu tej struktury stoi komendant, niżej jego
zastępcy, jeszcze niżej kierownicy i naczelnicy poszczególnych sekcji lub wydziałów,
a najniżej

policjanci

szeregowi.

Przedstawiona

powyżej

budowa

strukturalna

obowiązuje od ponad 90 lat i jest typowa dla organizacji, która była przedmiotem
naszych badań. Miałyśmy to szczęście, że udało nam się przeprowadzić rozmowy
z osobami pełniącymi służbę na różnych szczeblach policyjnej struktury. Każda z tych
osób jednoznacznie nam potwierdziła, iż mimo, że dopuszcza się w Policji
dyskutowanie problemów, czy rozkazów, to „ostatnie słowo” należy zawsze do
dowódcy, a ponadto, za wszelkie podjęte w jednostce decyzje i tak odpowiada
komendant. Przeprowadzone na tym polu analizy, wytworzyły w nas ostateczne
przekonanie, że na funkcjonujący w Policji hierarchiczny system zarządzania, duży
wpływ wywiera m.in. przepływ informacji. Policyjni decydenci podejmują swoje
decyzje w oparciu o uzyskiwane oddolnie dane, dotyczące wielu istotnych kwestii,
związanych w głównej mierze z planowaniem, działalnością operacyjną, a także
systemem wewnętrznej kontroli. Największy popyt na wszelkiego rodzaju informacje
zgromadzone w formie kompleksowej, występuje na szczeblu zarządzania, określonym
przez nas jako najwyższy, a tym samym strategiczny. Osoby z tego obszaru organizacji,
posiadające rozległe uprawnienia i podejmujące istotne decyzje w różnych krańcowo
warunkach, potrzebują tych danych w procesie decydowania strategicznego
w odniesieniu do: ogólnej sytuacji danej jednostki Policji, jej miejsca pośród innych,
bliźniaczych jednostek zlokalizowanych na terenie całego kraju, a także oddziałującego
na nie otoczenia. Kierując się w naszej dalszej analizie, kolejno w dół poszczególnych
szczebli hierarchicznej struktury zarządzania, zauważyłyśmy, że zarówno osoby
zajmujące stanowiska kierownicze, funkcjonujące na najwyższym (strategicznym)
szczeblu zarządzania, jak i te na średnim (taktycznym), a także kierownicy szczebla
niższego

(operacyjnego),

podejmują

swoje

248

decyzje

w

sposób

analogiczny,

czyli bazujący na informacjach dostarczanych przez poszczególne sekcje i wydziały,
z tym, że zakres tych informacji – obejmujący sytuacje istniejące w konkretnie
wybranych obszarach organizacyjnego otoczenia – w miarę jak zmniejszają się
uprawnienia kierownicze, staje się stopniowo coraz bardziej szczegółowy. Dzieje się
tak zapewne dlatego, że działania operacyjne prowadzone przez policjanta
na podstawowym

poziomie

wykonawczym,

ograniczone

zostały

w

Policji

w przeważającej mierze do fazy ujęcia, a następnie przetworzenia konkretnie
zaistniałego zdarzenia.
To zaobserwowane przez nas zjawisko jest zgodne z tym, o czym pisze Jan Turyna
w jednym z rozdziałów książki Moniki Kostery, powołujący się na teorie, których
twórcą jest James A. Seen (Seen, 1990, cytowany w: Turyna, 2008, cytowany w:
Kostera, 2008). Schemat ukazujący transmisję informacji płynącej do adresatów
poszczególnych szczebli kierowniczych organizacji, przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 4. Hierarchiczna struktura zarządzania a przepływ informacji

Źródło: Seen, 1990, cytowany w: Turyna, 2008, cytowany w: Kostera 2008, s. 161.

Niezależnie od tego, w jak bliskich stosunkach pozostaje pracownik
z przełożonym, czy też jak dobre są relacje typu: policjant – policjant, to zależności
występujące

pomiędzy

nimi,

z

racji
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funkcjonującej

w

Policji

hierarchii,

są dla wszystkich całkowicie jasne i w pełni klarowne. Mimo, iż w służbie tej
za nadrzędne dobro stawia się dobro społeczne, a jako narzędzie służące do osiągnięcia
tego celu traktuje się wspólne działanie, to czasami wśród współpracujących ze sobą
funkcjonariuszy wyczuwa się wyraźne oznaki napięcia, panującego pomiędzy
poszczególnymi osobami. „Owocuje” to mniejszymi lub większymi konfliktami,
o różnorodnym podłożu i natężeniu przyczynowo-skutkowym.

4.1.4. „Okrąg czwarty” – technologia

Bezsporny wpływ nowoczesnych technologii na badaną przez nas organizację,
można zaobserwować choćby na podstawie samego przeglądu podstawowego
wyposażenia dzisiejszego policjanta; nowoczesne kamizelki kuloodporne użytkowane
przez funkcjonariuszy w niektórych komendach, czy komisariatach, szybkie
i jednocześnie bardzo wytrzymałe wozy patrolowe, jakimi policjanci poruszają się
podczas codziennej służby, sprzęt komputerowy zastępujący przestarzałe maszyny do
pisania, szeroki dostęp do Internetu, umożliwiający łatwiejsze pozyskiwanie informacji,
to tylko fragmentaryczny obraz przeobrażeń Policji, jakie miały miejsce na przestrzeni
ostatnich lat. Na skutek stosowanych przez tę organizację unowocześnień i nowinek
technicznych, praca policjanta staje się z dnia na dzień łatwiejsza, co nie oznacza wcale,
że łatwa. Dzięki rozwojowi technologii wyjątkowo proste stało się poszukiwanie
i zdobywanie informacji (Hatch, 1997/2002). Z otoczenia czerpie się informację
i technologię, natomiast wiedzę zdobywają pracownicy już po wejściu do organizacji.
To tutaj otrzymują pierwsze, podstawowe, policyjne przeszkolenie, to stąd kierowani są
na kolejne, istotne z punktu widzenia ich kariery zawodowej szkolenia i również tu
zdobywają swoje cenne doświadczenie.

4.1.5. „Okrąg piąty” – kultura organizacji

Kultura

organizacyjna,

jako

jeden

z

„pięciu

okręgów”

w

modelu

zaprezentowanym przez Mary Jo Hatch, to swego rodzaju stan „zbiorowego
zaprogramowania umysłu” (Hofstede 2000, s. 266) ludzi będących częścią organizacji,
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którego nie da się jednoznacznie zdefiniować. Stanowi ona coś więcej, aniżeli sumę jej
elementów składowych i łącząc w sobie wspólnie podzielane przekonania powoduje,
że działalność organizatorska staje się jednolita i spójna.
Turbulentne otoczenie, w jakim funkcjonuje Policja, bez wątpienia nie sprzyja
tworzeniu stabilnej i silnej kultury organizacyjnej, a nawet często negatywnie odnosi się
do jej jednorodności, potęgując w ten sposób poczucie niepewności oraz zwiększając
tym samym wewnętrzną złożoność organizacyjnego systemu, co w konsekwencji
powoduje, że poszczególne jednostki i niewielkie grupy pozwalają sobie na
poszukiwanie, a następnie stosowanie indywidualnych, odpowiednich do konkretnej
sytuacji rozwiązań. Różnorodne oczekiwania generowane przez otoczenie organizacji,
jaką jest Policja, zmusza ją do różnicowania reakcji i stawianych sobie przez nią zadań.
Dostosowane do konkretnej sytuacji zadania i reakcje udzielające się policjantom, bądź
ich grupom kształtują z konieczności wyodrębnione wzorce kulturowe. Zjawisko to
zaprowadziło nas w kierunku tezy, iż najodpowiedniejszą formę kultury organizacyjnej
stanowi kultura heterogeniczna z charakterystyczną dla niej elastycznością, łatwością
adaptacji do wymagań ulegającego ciągłym i błyskawicznym zmianom otoczenia.
Zarówno teoria, jak i praktyka pozwoliły nam dostrzec, że wpływ kultury
na wewnętrzne życie Policji i jej relacje z otoczeniem jest olbrzymi. Odpowiednie
dostosowanie się organizacji do otoczenia poprzez jej własną kulturę ułatwia redukcję
niepewności, która wynika z egzystencji w nieustannie zmieniającym się otoczeniu.
Świadome „projektowanie” kultury organizacyjnej może stać się, w wyniku
zastosowania wypracowanych wcześniej schematów reakcji na zachodzące w otoczeniu
zmiany, doskonałym narzędziem stabilizującym otaczającą nas rzeczywistość.
Redukowane w ten sposób lęki i stresy, powstające z racji przymusu ciągłego
przystosowywania się do niestabilności otoczenia, przekładają się na wzrost aktywności
i motywacji do działania, a tym samym na szybszą adaptację do sposobu zarządzania
preferowanego w danej organizacji.
Na tworzenie kultury organizacyjnej znaczny wpływ ma lider. Jest jej
kreatorem. To on wskazuje cele i wzorce do naśladowania, jest odpowiedzialny
za atmosferę organizacji. Trudno jednoznacznie wskazać, kto taką rolę pełni w Policji.
Zapewne w poszczególnych komendach, czy komisariatach można wskazać ich
dowódców. Być może żaden z nich nie jest nawet tego świadom, natomiast z całą
251

pewnością,

poprzez swoje codzienne zachowania wywiera wpływ na zachowania

swoich pracowników. Od tego jak działa i jak motywuje, uzależnione jest podejście
jego podwładnych do wykonywanych podczas służby zadań. Takim przeciwstawnym
przykładem może być np. porównanie Komisariatu Policji – [KP-1] w Miłkowie,
z Komendą Powiatową Policji – [KPP] w Grzęzidołach. Oczywiście można stwierdzić,
że [KP-1] jest znacznie mniejszą jednostką organizacyjną, niż [KPP] i zapewne łatwiej
nią zarządzać, niemniej jednak Komendant z Miłkowa „po prostu” lubi swoich ludzi,
współpracę z nimi, czy wspólne spędzanie wolnego czasu, a Komendant z [KPP]
reprezentuje zupełnie odmienne podejście do tych kwestii. Wiąże się to zapewne
z innym

rodzajem

osobowości

i

zróżnicowanym

poziomem

predyspozycji

do zarządzania – w odniesieniu do obydwu mężczyzn.
Zachowanie norm etycznych, w tym Zasad Etyki Zawodowej Policjanta,
zgodne z prawem postępowanie funkcjonariuszy, to nadrzędne powinności działania
każdego policjanta, a w szczególności dowódcy. Z pewnością większość z nich tak
właśnie działa, jednakże na przykładzie badanych przez nas jednostek Policji, możemy
śmiało stwierdzić, że nie obcy jest im również nepotyzm oraz zamiłowanie
do intryganctwa, o czym mogłyśmy się przekonać, słysząc o konfliktach istniejących
pomiędzy współpracującymi ze sobą przełożonymi i szeregowymi policjantami,
co także składa się na kulturę organizacji…
Struktura Policji, choć może nie dynamicznie, to jednak ulega stopniowej
ewolucji. Przykładem na to może być innowacja wprowadzona w [KRP-x],
w Warszawie, o czym opowiadał nam podczas udzielonego wywiadu jej Komendant,
młodszy inspektor [SSa]. Inspiracji do tego typu działań szuka się w Policji wśród
własnych doświadczeń, ale też w czasie różnego typu międzynarodowych konferencji,
czy zagranicznych wyjazdów, np. do Holandii. Policja dba także o swoje dobre imię
poprzez

codzienne

podnoszenie

„wykrywalności”

oraz

stałe

informowanie

społeczeństwa o tym, jakie na bieżąco osiąga sukcesy i jakie prowadzi w danym
momencie akcje. Społeczeństwo może się o tym dowiedzieć nie tylko z prasy,
czy telewizji, ale również ze stron internetowych, posiadanych i regularnie
aktualizowanych przez większość jednostek Policji.
Charakterystyczny dla pracowników Policji, a tym samym odróżniający ich
od ludzi zatrudnianych w innych organizacjach, jest język, którym się na co dzień
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posługują. Język ten niewątpliwie ściśle powiązany jest z obowiązującym na służbie
„językiem służbowym”, jako, że ogólno przyjęta wersja słownictwa języka polskiego
przeplata

się

w

wypowiedziach

policjantów

z

używanymi

przez

nich

charakterystycznymi słowami, czy zwrotami. Jest to, jak przypuszczamy, cecha także
wielu pozostałych organizacji, powodująca przy okazji, że ich członkowie tworzą
ze sobą z jej udziałem swoistą jedność.
Inną zauważoną przez nas negatywną „prawidłowością, zatopioną w nieprawidłowości”
jest fakt, że bardzo często policjanci pracujący w obrębie jednej komendy pochodzą
zazwyczaj z różnych rejonów kraju. Związane jest to z formalnym rozkazem,
za pośrednictwem którego narzuca się policjantom po odbytym przez nich szkoleniu
wstępnym, konkretnie wytypowaną jednostkę Policji, do której zostają odgórnie
oddelegowani. Naturalne jest więc to, iż osoby otrzymujące pracę w dużej odległości
od domu, bardzo często piszą wnioski o przeniesienie. Jak wielu z nas chciałoby
mieszkać z dala od rodziny, dzieci?

4.2. KONKLUZJE

W fazie podsumowania przeprowadzonych przez nas w toku badań analiz,
próbowałyśmy doszukać się konkretnego odwzorowania dla organizacji, jaką jest
Policja, dzięki któremu najwierniej nakreśliłybyśmy jej obraz. Sposobem na
syntetyczny opis tego, co jest dla nas w niej niewyrażalne, nie dające się zmierzyć,
a jednak stanowi coś, co wyraźnie postrzegamy, doświadczamy i odczuwamy, stała się
dla nas metafora, pozwalająca pokazać badaną przez nas organizację wraz z tym
wszystkim, czego na co dzień gołym okiem nie da się zauważyć. Uznałyśmy,
iż w dzisiejszej rzeczywistości, w której organizacje badane są na różne sposoby,
przez specjalistów będących przedstawicielami różnorodnych dziedzin, a więc
i w językach znacznie odróżniających się od siebie, metaforyczny sposób komunikacji
i analizowania organizacji znacznie ułatwia badaczowi przekaz jego osobistych wizji,
odczuć, podsumowań i wniosków, usuwając jednocześnie powyższe bariery i dając
możliwość wyrażania własnych spostrzeżeń przy użyciu symboliki, bazując
jednocześnie na intuicji, doświadczeniu, wiedzy oraz umiejętności kojarzenia
odbieranych obrazów.
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[M]etaforę uważa się często po prostu za sposób upiększania dyskursu, ale jej
znaczenie jest o wiele większe. Użycie metafory jest bowiem konsekwencją
sposobu myślenia i sposobu widzenia, które przenikają nasze rozumienie
świata w ogóle. […] Łatwo dostrzec jakie znaczenie ma tego rodzaju myślenie
dla pojmowania organizacji i zarządzania. Organizacje są bowiem złożonymi
i pełnymi paradoksów zjawiskami, które można rozumieć na wiele różnych
sposobów. Wiele naszych, przyjmowanych za oczywiste, koncepcji dotyczących
organizacji ma charakter metaforyczny, nawet gdybyśmy ich za takie nie
uznawali. [Morgan, 1997, ss. 10-11].
Powołując się na metafory sformułowane przez Morgana (1997) i Hatch
(1997/2002), nasze wyobrażenia na temat Policji wyrażają najpełniej dwie z nich, tj.
widzenie tej hierarchicznej organizacji jako „maszyny” i w minimalnej części jako
„więzienia psychicznego”, choć odnosząc się do praktyki, zauważyłyśmy, że nie da się
tak jednoznacznie tego stwierdzić, ponieważ każda organizacja zgłębia w sobie pewne
elementy, zaczerpnięte po trosze ze wszystkich kluczowych charakterystyk,
zaprezentowanych metafor organizacyjnych.

Tabela 4. Metafory a wyobrażenie organizacji według Hatch (1997/2002)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Hatch (1997/2002).
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Tabela 5. Metafory Morgana (1997) oraz ich kluczowe charakterystyki
Metafora:

Widzenie organizacji jako:

Główne cechy charakterystyczne:

Maszyna

zbiór części spełniających ściśle
określone role i zadania, o wyraźnie
i dobrze zaznaczonej strukturze

nacisk na wydajność i sprawność;
ludzie postrzegani są jako części składowe
mechanizmu, funkcjonujące w sposób
wyznaczony przez postawione im zadania

Organizm

byt ulegający upływowi czasu
(narodziny, rozwój, dojrzałość,
starzenie się, śmierć), funkcjonujący
w otoczeniu i zależny od niego

nacisk na organizacyjne otoczenie;
organizacja jest całością, dostosowującą się
w elastyczny sposób do otoczenia
i zaspokajającą własne potrzeby

Mózg

twór funkcjonujący w sposób w pełni
rozumny, poddający się chętnie
procesowi uczenia się

nacisk na zdolność zdobywania wiedzy
i uczenia się; ludzie postrzegani są jako
najważniejszy organizacyjny zasób

Kultura

forma symbolicznej metody
porozumiewania się i dokonywania
działań w sposób różniący się od
działania innych

nacisk na indywidualność charakteru
organizacji widoczną na zewnątrz, przy
zachowaniu jednoznacznych, wspólnych
wartości oraz postaw wewnątrz

System
polityczny

szeroka, połączona w sieć zależności
grupa ludzi współdziałających ze sobą
w dążeniu do osiągnięcia
indywidualnych celów

nacisk na sprawowanie władzy, jako forma
reakcji na ewentualne konflikty oraz sposób
zapobiegania działaniom sprzecznym

Więzienie
psychiczne

twór podchodzący w stereotypowy
sposób do wszelkich zjawisk,
ograniczający wszelkie cechy
indywidualności

nacisk na odbieranie wolności
i ograniczanie swobód jednostki w wyniku
narzucania stereotypowych rozwiązań,
zachowań i postaw

Przepływ i
transformacja

nieustannie przeobrażający się układ,
kształtujący w sposób świadomy
własne działania i wywierający wpływ
na organizacyjne otoczenie

nacisk na ciągłe zmiany; posługiwanie się
rodzajami strategii prowadzącymi ku
świadomemu kształtowaniu pozycji
organizacji, a także jej otoczenia

Instrument
dominacji

twór wyzyskujący, nieustannie
kontrolujący postępowanie, działania
i postawy osób z nim powiązanych

nacisk na dominację i utrzymywanie
kontroli organizacji nad osobami z nią
związanymi oraz umiejętne
wykorzystywanie możliwości tych ludzi
do maksymalizacji wyników

Źródło: opracowanie własne na podstawie Morgan (1997).

Pierwsza z dwóch wybranych metafor, na których zamierzamy oprzeć nasze
rozważania, najwierniej oddaje obraz badanej przez nas organizacji. Metafora
„maszyny”, to niewątpliwie najstarsze i zarazem jedno z najpopularniejszych
wyobrażeń metaforycznych wykorzystywanych w analizie organizacyjnej, bazującej
na miękkich metodach systemowych, koncentrujących się na człowieku, jako części
składowej każdej organizacji. Została ona zapoczątkowana w teorii zarządzania
Taylora (1911), próbującego wykazać, iż możliwe jest stworzenie organizacji, na kształt
perfekcyjnie funkcjonującej maszyny, której konstrukcję stanowić będą środki
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wytwórcze i ludzie. Teza ta, choć dominowała w początkowych latach XX wieku,
a następnie przez kolejne pół wieku poddawana była szerokiej krytyce, to jednak dzięki
zainteresowaniu efektywnością i strukturą, wywarła mimo wszystko znaczny wpływ
na klasyczną teorię zarządzania, na kształt organizacji i na to, jak wypowiadamy się
o ich życiu.
Metafora „maszyny” bardzo pasuje naszym zdaniem do organizacji
hierarchicznej, jaką niewątpliwie jest Policja, ponieważ można się w niej doszukać
elementów, po których z łatwością rozpoznaje się daną metaforę. Są to m.in.: pewne,
niezmienne

otoczenie,

którego

oczekiwania

można

właściwie

pominąć;

nieskomplikowany i niewymagający innowacji wytwór pracy; proste zadania stawiane
pracownikom lub dające się na takowe podzielić; ściśle określone cele, najlepiej
w formie liczbowej (np. policyjne statystyki); naukowe zarządzanie; racjonalny,
rzeczowy sposób analizowania i podejmowania decyzji; racjonalizacja działań ludzi;
ściśle określone normy i standaryzacja pracy pracowników, przejawiająca się poprzez
korzystanie z gotowych wzorców postępowania; ciągłość świadczonych usług;
sformalizowana komunikacja (regulaminy i zasady); nieprzerwany proces dowodzenia,
komunikacji, koordynacji i obsesyjnej kontroli; dążenie do osiągnięcia uległości
pracowników, w celu wyegzekwowania zachowań zgodnych z tymi, jakie odgórnie
zaplanowano.
Analizując badane przez nas struktury policyjne, doszłyśmy do wniosku,
że kierując się chęcią realizacji nałożonych na Policję zadań i wyznaczonych jej celów,
przeobrażono tę organizację w gigantycznych rozmiarów „maszynę”. Zarządzanie nią
powierzono menedżerom, czyli komendantom poszczególnych jednostek, pełniącym
rolę jej projektantów i budowniczych, a dodatkowo również funkcję kierujących
tą skomplikowaną, z założenia wydajną i skuteczną „maszynerią organizacyjną”.
Zgodnie z naszymi obserwacjami, Policja jest organizacją o wysokim stopniu
hierarchizacji i centralizacji, działającą mechanistycznie, w której pracownika dobiera
się odpowiednio do stanowiska, a cała odpowiedzialność przenosi się z niego,
na kierownictwo. Szkoli się go, by znalazł najlepszą metodę pracy, ustala się mu ścisłe
reguły postępowania w każdej sytuacji, ciągle kontroluje i ocenia. Reakcje na działania
podejmowane przez szczeble kierownicze, mają w tej formacji charakter pewny
i przewidywalny, czyli deterministyczny. Policjant stanowiący „społeczną tkankę”
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Policji, traktowany jest przez nią wyłącznie jak obiekt poddawany w swoich
zachowaniach determinacyjnym działaniom „rządzących”. To „tryb w maszynie”,
nie mający się prawa „zepsuć” lub ulec procesowi „zmęczenia materiału”, opłacany
za swoją wydajność, a nie czas pracy. Niełatwe warunki egzystencjalne panujące
obecnie w naszym kraju, przyczyniają się do tego, iż zależy mu w dużej mierze
na zarobkach, a skoro więcej i wydajniej pracuje, kiedy „podłechce się” go odrobinę
finansowo, kadra kierownicza wykorzystuje tę wiedzę politycznie i od czasu do czasu,
w sposób precyzyjnie skalkulowany i dokładnie przemyślany, przyznaje mu „mizerną”
premię motywacyjną.
Realia życia środowiska policyjnego analizowane przez nas w czasie badań
prowadzonych w terenie, pozwalają wnioskować, że wykorzystanie metafory
„maszyny” w kontekście Policji ma sensowne uzasadnienie. Badając naszą organizację,
na każdym kroku stykałyśmy się z cechami charakterystycznymi dla organizacji
widzianej poprzez pryzmat metaforycznej „maszyny”. Policyjne otoczenie, choć
częściowo zmienne, to jednak w dużej mierze uznać można za stabilne, ponieważ
w części dotyczącej określenia swoich potrzeb i stawiania Policji na ich podstawie
konkretnych wymagań, utrzymuje pewien stały poziom. Realizowane przez Policję
zadania charakteryzują się rutynowością i są powtarzalne, a zamiast pomysłów
na udoskonalenia, nagradza się w tej organizacji precyzję realizowanych zadań.
Pracownicy – zarówno policjanci, jak i pion pracowników cywilnych – stanowiąc
podstawowy zasób organizacji, nie wykazują w obszarze integracji z organizacją
i na polu kwalifikacji, zbyt wysokiego poziomu dojrzałości. Daje się dostrzec spory
dysonans kwalifikacyjny pomiędzy szczeblem zarządzającym, czyli strategicznym,
a pracownikami, przy czym dominują bardzo słabo zaspokajane podstawowe,
standardowe potrzeby szeregowych pracowników, co rodzi ich uległość i sprawia,
że zachowują się w sposób możliwy z góry do przewidzenia.
Z powodu względnej stabilności otoczenia organizacyjnego Policji, wydaje się
ona być strukturą zamkniętą. Naszym zdaniem dzieje się tak dlatego, że potrzeba
nieustannego przystosowywania się organizacji do zmiennych uwarunkowań otoczenia
zewnętrznego praktycznie tutaj nie istnieje. Zauważyłyśmy również, iż policjanci
oraz pracownicy cywilni starają się wykonywać powierzone im zadania w sposób
maksymalnie efektywny, dokładny i dbały, co pozwala sądzić, że Policja dąży
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w zakresie swojego wewnętrznego funkcjonowania do perfekcji. W konsekwencji
taki stan rzeczy potęguje w organizacji statyczność i przyczynia się do stopniowej
obniżki poziomu elastyczności, albo wręcz całkowitego jej braku. Głównym
i całościowym celem Policji jest perfekcyjne i efektywne realizowanie powtarzających
się cyklicznie „usług”, realizowanych na rzecz społeczeństwa i jego poczucia
bezpieczeństwa. Stabilny i skrajnie głęboki podział przetwarzanych przez pracowników
zadań, a także wysoki stopień formalizacji, umożliwiają sprawne i szybkie opanowanie
przeznaczonej do wykonania pracy.
Charakterystyczną cechą Policji postrzeganej przy użyciu metafory jako
„maszyny” jest również to, że interes jednostek podporządkowuje się tu interesowi
ogółu. Przyjmuje się tutaj jako bezdyskusyjny pewnik, iż sprawne i skuteczne
realizowanie zadań indywidualnych, zlecanych do wykonania na poszczególnych
stanowiskach szczebla operacyjnego, zapewnia w ostateczności osiągnięcie celów
stawianych organizacji jako całości. Zgodnie z tym założeniem, całość realizowanych
przez Policję celów stanowi sumę ich części.
W czasie prowadzonych przez nas badań uzmysłowiłyśmy sobie, że istnieje
w Policji bardzo wyraźnie zaznaczone, hierarchiczne rozdzielenie ról pomiędzy
stanowiska

wykonawcze

–

operacyjne,

a

stanowiska

kadry

kierowniczej.

Wysoka pozycja zajmowana w strukturze policyjnej jest tutaj tożsama z podstawowym
źródłem władzy. Sprzyja to dystansowi rodzącemu się pomiędzy pracownikami
najwyższego i najniższego szczebla kariery zawodowej. Poza tym, odnosząc się
do kwestii stosowanych w Policji rozwiązań organizacyjnych, należy wspomnieć,
iż w organizacji tej dominuje smukła struktura, charakteryzująca się wysokim
poziomem scentralizowania, w której przepływ informacji jest bardzo sformalizowany
i przybiera w przeważającej mierze charakter pionowy. Kadra kierownicza oczekuje
od pracowników jedynie zgodnego z procedurami i posłusznego realizowania zadań,
natomiast wszelkie zadania, które wymagają kreatywności przypisane są do stanowisk
szczebla kierowniczego. Policjant, czy też pracownik cywilny, traktowany jest
w Policji, jako pewna określona jednostka, bez zauważalnych kwalifikacji, nastawiona
raczej niechętnie do pracy, a bardziej na zysk i wymagająca ze strony „rządzących”
nadzoru. Doprowadziło to w skutkach do autorytarnego stylu kierowania i przewagi
ekonomicznych bodźców.
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Do pozytywów, jakie dostrzegłyśmy przy okazji dokonywania naszych analiz,
zaliczyłybyśmy m.in. to, że szkolenie nowych ludzi do pracy przebiega w Policji
dość sprawnie i w stosunkowo szybkim tempie, a ponadto zwraca się tu uwagę
na sposób wykonania pracy, stosując przy tym jedną i najlepszą metodę. Poza tym,
wobec pracowników stawia się konkretnie sformułowane oczekiwania, a dodatkowo
obowiązuje tutaj ściśle określony system wartości i norm. Na plus zasługuje również
według nas łatwość, z jaką się zarządza, kieruje i kontroluje, a także niski stopień
skomplikowania opisu funkcjonowania całej formacji. Pozytywne i jak się okazuje
całkiem opłacalne z punktu widzenia korzyści dla organizacji, choć jednocześnie
moralnie trudne do zaakceptowania, okazują się też być nagminnie stosowane
„lisio” sprytne techniki obniżania kosztów Policji, kosztem jej własnych pracowników,
co naszym zdaniem nie przynosi jednak chluby, a raczej budzi ogólne zaskoczenie,
zdziwienie i zażenowanie.
Negatywne w naszej ocenie jest w Policji to, że pracujący tu człowiek staje się
maleńkim „trybikiem” umieszczonym w olbrzymim policyjnym „mechanizmie”,
pełniącym w nim ściśle określoną funkcję, przy której wizerunek myślącej osoby,
z jej odczuciami i potrzebami, przestaje być potrzebny. Dodatkowo rutyna i nuda,
wcale nie tak rzadko występująca w tym środowisku organizacyjnym, niejednokrotnie
doprowadzają policjantów do apatii i potrzeby okazania buntu. Poza tym obok
panującego tu wysokiego stopnia hierarchizacji, ogromnym negatywem jest jeszcze
szeroko rozwinięta biurokracja i wciąż szerząca się biurokratyzacja.
Główne problemy i ograniczenia, jakie można dostrzec w przeprowadzonej
analizie naszej organizacji, przy zastosowaniu metafory „maszyny”, to: zauważalne
niekiedy trudności w reakcji struktur policyjnych na zmieniające się uwarunkowania
otoczenia, groźba ostatecznego wykreowania Policji na bezwzględny i czasami
bezmyślny twór, płynące z „góry” błędne założenie, że cele pracowników zajmujących
pojedyncze stanowiska są w pełni zgodne z celami postawionymi całej organizacji
oraz nasilająca się bierność i postępujący proces dehumanizacji, zauważane przez nas
w głównej mierze na najniższych szczeblach hierarchicznej struktury policyjnej.
Wobec tych wszystkich zgromadzonych danych, zastanawiałyśmy się:
czy zbudowana w oparciu o metaforę „maszyny” organizacja hierarchiczna, jaką jest
Policja – biorąc oczywiście pod uwagę fakt, że zgodnie z tą metaforą tworzono
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organizacje już na początku XX wieku – podobnie jak i sama metafora, będą wciąż
egzystowały i do tego równie skutecznie także w XXI wieku? Dzięki możliwości
przeprowadzenia badań, udało nam się znaleźć odpowiedź na to pytanie. W wyniku
konfrontacji stereotypów z rzeczywistością, w której egzystuje Policja, ujawniłyśmy
prawdziwy wizerunek naszej organizacji. Doszłyśmy do podsumowującego wniosku,
iż jej aktualny wewnętrzny porządek organizacyjny, układ ról i pozycji społecznych,
charakterystycznych norm i wartości organizacyjnych, wszelkie zachodzące w niej
procesy i zjawiska, w większości pokrywają się z obrazem dawnej Milicji, tej samej
co niegdyś, a jednak częściowo przeobrażonej, bo noszącej dziś nazwę: Policja.
Opierając się na słowach naszego przewodnika Adama, zawartych we fragmencie
jednego z wywiadów:
[AA]: [P]o przemianowaniu Milicji na Policję, […] zostały identyczne,
te same struktury, jak za Milicji, tylko zmieniła się sama nazwa […]. Jeżeli
chcieliśmy budować od podstaw jakąś służbę, […] zerwać ze starymi
metodami, ze starymi czasami, powinniśmy mieć plan, jak to zrobić po
nowemu, a nie tylko zmieniać nazwę i pracować na starych zasadach.
dochodzimy do wniosku, że przez ponad dwadzieścia lat praktycznie nic się generalnie
w tej organizacji nie zmieniło, a zatem można z dużą śmiałością stwierdzić, iż jest ona
strukturą skostniałą, przestarzałą i funkcjonującą w sposób niezmienny, co najmniej
przez dziesiątki ostatnich lat. Odnosząc się w tym miejscu do postawionego wcześniej
pytania, wypadałoby stwierdzić, że zarówno stuletnia już metafora „maszyny”,
jak i „leciwa” na dzień dzisiejszy Milicja, funkcjonująca obecnie pod przykrywką
nazwy: Policja, w rzeczywistości nie „starzeją się” i wciąż pozostają skuteczne,
nie ulegając mimo upływu lat dezaktualizacji. Jest to swego rodzaju dowód na to,
że badana przez nas organizacja hierarchiczna, budowana na kształt metaforycznej
„maszyny”, mimo, iż przymuszona przez wpływ otoczenia – częściowo ewoluuje,
to jednak zachowuje przy tym trwały i niezmienny trzon swojej dawnej struktury
organizacyjnej, który w fascynujący sposób przenosi w każde następne, nowe realia
środowiskowe, dzięki czemu jej szanse na przetrwanie w każdych warunkach,
utrzymują się na stałym poziomie.
W obliczu takiej prawdy, to wszystko nad czym zastanawiałyśmy się
przed rozpoczęciem naszych badań, nagle stało się dla nas jasne i klarowne, a zatem
mogłyśmy uznać, że nasz cel został spełniony. Zrozumiałyśmy, że ani wysoki stopień
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hierarchizacji,

ani

biurokracja

policyjnego

systemu

obecnej

rzeczywistości,

ani współczesność, ani też różnego rodzaju ograniczenia, nie są w stanie podważyć
zasadności pierwotnych założeń, uzasadniających sens powołania tejże formacji
do życia, a co za tym idzie, można pokusić się o stwierdzenie, że mimo upływu lat,
mimo wdrażania w życie coraz to innych wizji nowo-powoływanych komendantów,
czy tworzonej przez nich kadry kierowniczej, a także mimo zachodzących nieustannie
przemian społeczno-politycznych, Policja ma szansę przetrwać w stanie niezmienionym
każdą próbę, jakiej zostanie poddana. Niezaprzeczalny wpływ wywiera na taki stan
rzeczy fenomen siły kultury tej organizacji, gdzie fenomenalne jest właśnie to,
że buduje ją wiele różnych kultur, połączonych w tę jedną, bardzo charakterystyczną
naszym zdaniem kulturę organizacyjną, którą określić by można mianem kultury
hierarchii.
Metaforę

„maszyny”,

na

podstawie

której

dokonywałyśmy

dotąd

podsumowania badań naszej organizacji, uzupełnia w bardzo okrojonym stopniu dość
abstrakcyjna metafora, mówiąca o organizacji jako „więzieniu psychicznym”, ukazująca
te psychologiczno-ideologiczne aspekty życia Policji. Zgodnie z tą koncepcją,
organizacja postrzegana jest jako twór, zawierający w sobie ukryty pod powierzchnią
tego co widoczne, element ludzkich światów, pochowanych głęboko w człowieczej
psychice.

Jak

w

każdej

innej

organizacji,

tak

i

w

Policji

zdarza

się,

że w podświadomości pracujących tu ludzi, pod silną presją otoczenia gromadzą się
jakieś negatywne przekonania, mogące później toksycznie wpływać zarówno na nich
samych, jak też na ich życie rodzinne i zawodowe. Psychika policjanta poddawanego –
częściej, niż to jest w przypadku pracowników innych organizacji – ciągłym,
negatywnym bodźcom dochodzącym z zewnątrz i z wewnątrz formacji, w której
pracuje, ulega stopniowemu osłabieniu, a w konsekwencji człowiek ten pada ofiarą
rojonych w swojej głowie projekcji. W czasie codziennej pracy staje się uczestnikiem
zdarzeń, które często potem na długi czas zapadają w jego pamięć, a wspomnienia,
jakie tym zdarzeniom towarzyszą i obrazy z nimi związane, przewijają się później
w myślach, czy snach, które przeradzają się zazwyczaj w uporczywe koszmary.
Im dłuższy staż służby czynnej policjanta, tym zdarzeń tych jest więcej, aż w końcu
człowiek przestaje nad tym wszystkim panować. Ludzie pracujący w zawodzie
policjanta są różni, zatem jednych ten natłok wrażeń uodparnia, a innych pogrąża,
budząc w nich traumę i ogólne zniechęcenie. Kontakt z ludzkimi tragediami,
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z widokiem lejącej się krwi, z obrazem poćwiartowanych albo rozkładających się ciał,
z dziećmi umierającymi na rękach policjantów, z ludzkim upodleniem i człowieczymi
wynaturzeniami, z przejawami agresji wobec siebie samego i z ciągłym,
podświadomym lękiem o własne życie – to rzeczywistość, którą trudno zaakceptować
i która bez wątpienia wpływa na człowieka negatywnie. Policjant zmuszony jest
wykształcić w sobie chroniącą go obojętność, bo bez tego, praca w Policji „na dłuższą
metę” i bez szkody dla jego własnej psychiki, niestety nie jest możliwa.
Dawka negatywnych bodźców odbieranych przez policjantów w ciągu wielu lat ich
służby jest niewspółmierna do przeciętnego poziomu ludzkiej odporności. To, z czym
większość z nas styka się oglądając telewizyjne reportaże, słuchając wiadomości,
czytając policyjne raporty, przebywając na salach sądowych, to co dla wielu jest tylko
tekstem, komentarzem, czy materiałem z przeprowadzonego wywiadu – policjant widzi
na miejscu zdarzenia osobiście, bezpośrednio słyszy, czuje często tego zapach,
czy odór, obserwuje upodlenie, wynaturzenia i agresję, dostrzega nędzę, ból
i cierpienie, odczuwa własny strach, ludzką wrogość i nieprzychylność, występuje
jednocześnie jako świadek, uczestnik i ofiara – w jednej osobie. W większości
przypadków otrzymuje to wszystko w jednym czasie i miejscu, w jednej,
skoncentrowanej dawce. W miarę upływu lat niektóre negatywne emocje przechodzą
w uśpienie. Policjanci ulegają zawodowemu uodpornieniu, ale też psychicznemu
zwichrowaniu. W większości nie radzą sobie ze stresem, wytłumianiem emocji
i utrzymaniem własnej odporności psychicznej na odpowiednim poziomie. Stają się
w takich sytuacjach słabi i bezsilni, a dalsza aktywna służba w Policji zaczyna
ich przerastać. Wpadają stopniowo w pułapkę własnych słabości i niepokojąco
negatywnych myśli. Skutki takiego długotrwałego stanu są zazwyczaj poważne,
ale skrupulatnie przez policjantów ukrywane. Nie chcą się przed nikim otworzyć
i przyznać, że dokucza im przewlekłe zmęczenie, że nie radzą sobie z rozładowaniem
narastającego w nich stresu, albo że cierpią na różnego rodzaju zaburzenia nerwicowe
i adaptacyjne. Jak zauważył nasz przewodnik Adam, ci po których widać, że dzieje się
z nimi coś złego, bardzo szybko męczą się w pracy, mają trudności w kontaktach
z innymi policjantami, albo też zaburzone są ich relacje z rodziną, przełożonymi,
jak i samymi petentami, do których odnoszą się niekiedy, jak do intruzów, czy wręcz
przeciwników. Takie „wypalone” przez policyjną pracę osoby charakteryzują się
chronicznym

brakiem

entuzjazmu,

podchodzą

niechętnie

i

pesymistycznie

do wszystkiego co robią, albo co muszą zrobić, bo w Policji jest akurat tak,
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że ile by człowiek nie zrobił, to zdaniem jego przełożonych i tak robi za mało.
Zorientowałyśmy się, że wiele tego typu niepokojących zachowań obserwowanych
wśród policjantów, wiąże się z traumą pourazową, z długotrwałym, zawodowym
stresem, ze złymi relacjami międzyludzkimi w pracy, z przejawami mobbingu ze strony
przełożonych, z tzw. „zmęczeniem materiału” i brakiem odpowiedniej motywacji.
Przekonałyśmy się w czasie prowadzenia naszych badań, że tak naprawdę policjantów
źle się do pracy mobilizuje i motywuje. Wszystkie te poruszone przez nas problemy,
połączone w jedną całość, przypominają metaforyczną „bombę”, na której każdego dnia
policjanci siedzą przy swoich biurkach, którą wożą ze sobą radiowozami, z którą
chodzą w czasie patrolowania ulic i z którą wracają po pracy do swoich domów.
Istnieje zagrożenie, że ta „bomba” może w każdej chwili wybuchnąć, a paraliżujący lęk
przed tym doprowadza psychikę tych ludzi do skrajnej degradacji i powoduje,
iż po wielu latach służby stają się psychicznymi „wrakami”. Bywa w konsekwencji
i tak, że jedynym „lekarstwem” na zawodowe problemy i powstrzymanie tych
przewlekłych stanów, po które sięgają zdesperowani policjanci, staje się niestety
ucieczka w alkoholizm, a w jeszcze gorszych przypadkach – samobójstwo.
Nie ma się zatem co dziwić, że w świetle tych wszystkich kwestii, które tu
omówiłyśmy, niezadowolenie policjantów z pracy w Policji ciągle rośnie,
a jednocześnie ich chęć do identyfikowania się z tą formacją w jej obecnym kształcie –
ulega w obecnych czasach obniżeniu. Policjanci, jako te niewidoczne „trybiki”
działające w ogromnej, policyjnej „maszynie”, pozostawieni są tak naprawdę
bez wsparcia świata zewnętrznego i organizacji, w której pracują. W części empirycznej
naszej pracy, w której cytowałyśmy „żywe” wypowiedzi naszych rozmówców,
wielokrotnie przewijały się wątki, udowadniające taki właśnie stan rzeczy. Policjant
nie potrafi sobie pomóc, nie ma w swoich przełożonych, a często także w rodzinie,
czy znajomych, tego potrzebnego mu oparcia, nikt niczego niepokojącego nie zauważa,
albo nie chce zauważać, nikt z nikim na ten temat nie rozmawia. Najbardziej przykre
jest jednak to, że z czasem – policjant zamiast pomagać w rozwiązywaniu społecznych
problemów, sam staje się problemem dla społeczeństwa. Nawiązując w tym miejscu
do sensu jednego ze zdań wypowiedzianych w czasie wywiadu przez inspektora
Mikołaja Marudę [MM] – Komendanta [KRP-y] w Warszawie – najłatwiej jest wtedy
wymienić źle funkcjonujący, a tym samym bezużyteczny już dla policyjnej „maszyny”
„trybik” na całkiem nowy, tylko zwróćmy uwagę, że pozostaje wciąż nierozwiązana
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kwestia, czy można to również zrobić z policjantem, będącym żywą istotą żyjącą
w społeczeństwie?
Jak wobec tego wzrost poziomu niezadowolenia z pracy, zaobserwowany
przez nas wśród policjantów, a także rosnąca z ich strony niechęć do utożsamiania się
z Policją, wpływa na samą organizację i jej otoczenie? Zapewne, gdyby odpowiedź
na to pytanie miałaby być udzielana w bardziej odległej przyszłości, to biorąc
pod uwagę symptomy dostrzegane przez nas w funkcjonowaniu Policji już dziś,
nie byłaby chyba zbyt zadowalająca. Świat zewnętrzny praktycznie nie reaguje
na wskazywane przez nas zjawiska, a przez to ten niepokojący proces się pogłębia,
wpływając destrukcyjnie nie tylko na samych policjantów, ale też na ich bliskich
i wzajemne relacje rodzinne. Ten metaforyczny „trybik” ma swoje konkretne miejsce
w organizacyjnej „maszynie”, ale nie wolno też jednocześnie zapominać, że jako
człowiek, ma również swoje określone miejsce w społeczeństwie, z którego nie da się
go wyrzucić, kiedy się nagle „zepsuje”.
Poruszone przez nas problemy mają zatem swój wymiar kulturowy w szerszym
znaczeniu i opierają się nie tylko na relacjach, jakie panują wewnątrz badanej przez nas
organizacji. Wnikają one również głęboko, poprzez wzajemne interakcje Policji
z jej otoczeniem organizacyjnym, w tło społeczne, w którym Policja funkcjonuje.
Naszym zdaniem, długofalowe niezadowolenie „trybików”, może postawić nie tylko
Policję, ale i całe polskie społeczeństwo, w obliczu realnej groźby utraty poczucia
bezpieczeństwa, co w efekcie będzie miało swój wpływ na zachwianie się stabilności
funkcjonowania, zarówno Policji, jak i nas wszystkich, a do tego nie wolno nam
przecież dopuścić…
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