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Problemy funkcjonariusza Policji
zwi¹zane z codzienn¹ s³u¿b¹
– badania ankietowe

Obywatele czêsto postrzegaj¹ Policjê i jej s³u¿bê przez pryzmat tego, co pokazuj¹ media. Mamy 
wysokie oczekiwania wobec ich pracy, a realne mo¿liwo ci nie s¹ tak du¿e, jak filmowych funkcjona-
riuszy. Policja to obecnie jeden z najwiêkszych polskich pracodawców. Co roku o przyjêcie w jej szeregi 
stara siê ok. 35 tysiêcy kandydatów – na etat mo¿e liczyæ co 7. z nich. Badania opinii spo³eczeñstwa 
z regu³y dotycz¹ problematyki pracy Policji, poczucia bezpieczeñstwa obywateli, stanu zagro¿enia 
przestêpczo ci¹ itp. Niewiele jest natomiast badañ, w których policjanci mog¹ wypowiedzieæ siê na 
temat odczuwanego przez nich niepokoju w trakcie pe³nienia s³u¿by i poza ni¹. Dlatego te¿ podjêto 
próbê zdiagnozowania poczucia bezpieczeñstwa policjantów w subiektywnej ocenie wybranych 
aspektów ich pracy. 
S³owa kluczowe: funkcjonariusz Policji, zaburzenia snu, stres w s³u¿bie, relacje z prze³o¿onym
 
Police officer's problems related to daily service - survey
Citizens often see the police and their work from the perspective of what the media show. We have high 
expectations but the actual possibilities are not as great as those of fictional officers. The police are one of the 
largest Polish employers. Every year, 35,000 candidates apply to join the police force. Only 1 in 7 is successful.  
Public opinion surveys generally focus on police work, perceived public safety, crime threat, etc. However, there 
are few studies in which police officers can comment on their anxiety at and after work. This study aimed to 
diagnose police officers' subjective feeling of safety in selected aspects of their work.
Key words: Police officer, sleep disorders, stress while on duty, relations with the superior
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W zawodzie policjanta stale wystêpuj¹ silne 
napiêcia emocjonalne. Obcowanie ze wiatem 
przestêpczym, bezpo rednie zagro¿enie fizyczne 
czy wrêcz nara¿enie ¿ycia, a tak¿e poczucie nie-
pewno ci towarzysz¹ce ci¹g³ym zmianom organi-
zacyjnym oraz prawno-karne i dyscyplinarne konse-
kwencje b³êdu s¹ obci¹¿eniami przek³adaj¹cymi siê 
na ¿ycie zawodowe oraz rodzinne. Nie jest to jednak 
jedyny zbiór przyczyn zwi¹zanych z ryzykiem 
podwy¿szonego poziomu stresu u policjantów. 
Kolejnym, istotnym problemem, czêsto wrêcz wysu-
wanym na pierwsze miejsce, s¹ stosunki wewn¹trz 
Policji, zwi¹zane z samym systemem zarz¹dzania 
oraz relacjami interpersonalnymi [1]. Jaka jest praca 
funkcjonariusza Policji i na jakie problemy napotyka 
w codziennej s³u¿bie? Na te pytania próbowano 
udzieliæ odpowiedzi w niniejszym artykule.

Policja jest organem ochrony porz¹dku prawne-
go najbardziej widocznym w ¿yciu spo³eczeñstwa, 
przeznaczonym do ochrony bezpieczeñstwa 
ludzi oraz do utrzymania porz¹dku publicznego. 
Do jej podstawowych zadañ zaliczono: ochronê 
¿ycia i zdrowia ludzi oraz mienia, ochronê bezpie-
czeñstwa i porz¹dku publicznego, inicjowanie i or-
ganizowanie dzia³añ maj¹cych na celu zapobieganie 

pope³nianiu przestêpstw i wykroczeñ, wykrywanie 
przestêpstw i wykroczeñ oraz ciganie ich spraw-
ców. Funkcjonariusz Policji s³u¿y spo³eczeñstwu 
i jest stró¿em prawa, czêsto bêd¹c jednocze nie jego 
pierwszym interpretatorem, który decyduje o spo-
sobie ochrony naruszonego porz¹dku, ale czêsto 
sam staje siê ofiar¹.

Art. 27 ustawy o Policji nakazuje funkcjonariu-
szowi przestrzeganie obowi¹zków wynikaj¹cych 
z roty z³o¿onego lubowania, brzmi¹cej nastêpuj¹-
co: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wiadom 
podejmowanych obowi¹zków Policjanta, lubujê: 
s³u¿yæ wiernie Narodowi, chroniæ ustanowiony 
Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej porz¹dek 
prawny, strzec bezpieczeñstwa Pañstwa i jego 
obywateli, nawet z nara¿eniem ¿ycia. Wykonuj¹c 
powierzone mi zadania, lubujê pilnie przestrze-
gaæ prawa, dochowaæ wierno ci konstytucyjnym 
organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegaæ 
dyscypliny s³u¿bowej oraz wykonywaæ rozkazy 
i polecenia prze³o¿onych. lubujê strzec tajemnicy 
pañstwowej i s³u¿bowej, a tak¿e honoru, godno ci 
i dobrego imienia s³u¿by oraz przestrzegaæ zasad 
etyki zawodowej” [2].

Z tekstu roty wynika zatem, ¿e Policja jest forma-
cj¹ zawodow¹, w której dzia³ania wpisano obowi¹-
zek nara¿ania ¿ycia. Policjant po 3 latach jest miano-
wany funkcjonariuszem w s³u¿bie sta³ej, a do tego 
czasu jest policjantem w s³u¿bie przygotowawczej, 
podlegaj¹cym wyj¹tkowemu opiniowaniu i ocenie.

Praca policjantów w badaniach 
ankietowych

Przedstawione w artykule dane s¹ wynikiem 
analizy ankiet, które wype³ni³o 210 funkcjonariuszy 
Policji na przestrzeni lat 2011-2013, legitymuj¹cych 
siê ju¿ pewnym do wiadczeniem zawodowym 
i prac¹ w komendach powiatowych i miejskich policji 
z kilku województw. Na ich podstawie powsta³y 
wnioski dotycz¹ce ankietowanych policjantów. 
W badaniu nie uwzglêdniono grupy policjantów 
zajmuj¹cych stanowiska w s³u¿bach logistycznych 
oraz funkcyjnych, gdy¿ maj¹ oni zwykle po redni 
kontakt z utrzymywaniem porz¹dku i przeciwdzia³a-
niem zjawiskom patologicznym w ¿yciu spo³ecznym. 
Wiek i sta¿ pracy by³y zró¿nicowane.

W ród ankietowanych znalaz³y siê zarówno osoby 
legitymuj¹ce siê stosunkowo krótkim sta¿em, tj. do 5 



BP 07/2013 17

lat s³u¿by (24,7%), jak i pe³ni¹ce swe obowi¹zki s³u¿-
bowe 31 i wiêcej lat (rys. 1.). Natomiast najliczniejsz¹ 
grupê pod wzglêdem wieku stanowili funkcjonariusze 
w przedziale wiekowym 31-35 lat (26,19%), (rys. 2.).

Negatywny wp³yw na zadowolenie z pracy, we-
d³ug ankietowanych, ma brak potrzebnych do pracy 
rodków, ³atwo æ zastosowania wobec nich kary dys-

cyplinarnej, przeci¹¿enie ilo ci¹ obowi¹zków, niejasne 
zasady oceniania przez prze³o¿onych oraz z³e relacje 
z prze³o¿onymi. Problemy rodowiska zawodowego 
generowane s¹ równie¿ przez nieprawid³owe relacje 
interpersonalne na p³aszczy nie prze³o¿ony – pod-
w³adny (48,6%). Policjanci zazwyczaj ¿yj¹ w ci¹g³ej 
obawie przed fizycznym zagro¿eniem i s¹ czêsto 
uczestnikami dramatycznych sytuacji, co staje siê 
ród³em stresu, problemów rodzinnych i osobistych. 

Funkcjonariusze dostrzegaj¹ negatywny wp³yw stre-
su zawodowego na relacje i ¿ycie rodzinne (54,3%) 
– stres nasila konflikty domowe. Potwierdzaj¹ to tak¿e 
wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie ZW 
NSZZ Policjantów KSP: prawie po³owa ankietowa-
nych policjantów uwa¿a, ¿e nie mo¿na pogodziæ 
¿ycia osobistego z zawodowym tak, aby osi¹gn¹æ 
równowagê i satysfakcjê [3]. Z naszych badañ wynika 
tak¿e, i¿ 92,3% ankietowanych uznaje pracê-s³u¿bê 
za stresuj¹c¹. Natomiast pozytywnie na motywacjê 
do s³u¿by i zadowolenie wp³ywaj¹: atmosfera w pra-
cy, docenianie zaanga¿owania w pracê, dobre relacje 
ze wspó³pracownikami.

87,6% ankietowanych ufa swojemu partne-
rowi podczas wykonywanych zadañ. Wyj¹tkowo 
stresuj¹c¹ sytuacj¹ jest podejrzenie funkcjonariusza 
o niew³a ciwe u¿ycie broni palnej. Ustawa o Po-
licji zobowi¹zuje funkcjonariusza do u¿ycia broni 
w sposób wyrz¹dzaj¹cy najmniejsz¹ szkodê osobie, 
przeciwko której wystêpuje i u¿ycie jej w ostateczno-
ci [2]. Te sk¹din¹d konieczne i s³uszne zastrze¿enia 

mog¹ powodowaæ strach policjanta przed konse-
kwencjami. Szczególnie dotyczy to sytuacji, kiedy 
broñ jest u¿yta przez policjanta w obronie w³asnej. 
79% ankietowanych uwa¿a, ¿e zajêcia strzeleckie 
s¹ niewystarczaj¹ce, a 52,4% – ¿e szkolenia zawo-
dowe (tematyka) s¹ dla nich niesatysfakcjonuj¹ce.

Z rozmów, jakie przeprowadzono w trakcie 
zbierania ankiet wynika, ¿e funkcjonariusze Policji:

• jako g³ówne ród³a stresu wymieniali:
– surowe konsekwencje pope³nionego b³ê-

du i czêsto niesprawiedliwe traktowanie przez 
zwierzchników

– niew³a ciwe traktowanie podw³adnych przez 
prze³o¿onych

– konieczno æ dotrzymywania terminów bez 
wzglêdu na istotne przeszkody

– poczucie niepewno ci, wynikaj¹ce z dzia³ania 
bez pe³nej informacji i wyra nie okre lonego celu

– narzucanie zadañ nieoczekiwanych i pospiesz-
nie ich wykonywanie oraz niedocenianie wysi³ków 
przez prze³o¿onych

• uwa¿aj¹, ¿e tzw. wypalenie zawodowe powo-
duje brak odczuwania satysfakcji z wykonywanej 
pracy zawodowej, a czynnikami prowadz¹cymi 
do wypalenia s¹ m.in.:

– nara¿anie ¿ycia
– dyspozycyjno æ (24 godziny na dobê)
– brak stabilizacji zawodowej
– konflikty organizacyjne
– presja publiczna
– niesatysfakcjonuj¹ce wynagrodzenie
– warunki s³u¿by.

Zagro¿enia zewnêtrzne
W Polsce z powodu skrajnego ubóstwa cierpi 

oko³o 2 miliony osób, a kolejne 5 milionów zmaga 
siê z trudnymi warunkami ¿yciowymi1, które mog¹ 
prowadziæ do wiata przestêpczego, z którym funk-
cjonariusz Policji ma codziennie niemal do czynienia.

Najbardziej niepokoj¹cy jest jednak fakt, 
¿e mimo spadku liczby powa¿nych przestêpstw 
kryminalnych (np. zabójstwa, rozboje z broni¹ lub 
niebezpiecznym narzêdziem etc.2) wiat przestêp-

1 Ubóstwo i niedo¿ywienie w Polsce http://www.pah.org.
pl/o-pah/186/ubostwo_i_glod_w_polsce; 2013
2 Raport statystyczny za 2012 rok http://www.statystyka.
policja.pl/portal/st/894/83413/Raport_statystycz-
ny_za_2012_rok.html; 2013

czy dysponuje coraz nowszymi instrumentami u¿y-
wanymi do ich pope³niania. Niejednokrotnie nawet 
zwyk³a interwencja mo¿e skoñczyæ siê tragicznie, 
a z takimi funkcjonariusze Policji spotykaj¹ siê co-
dziennie. Wydawaæ siê mo¿e bezpieczne wezwanie 
do zwyk³ej awantury domowej, a tymczasem nie-
jednokrotnie sprawcy dysponuj¹ niebezpiecznym 
narzêdziem. Wtedy liczy siê refleks, szybka reakcja 
funkcjonariusza Policji. Jak wskazuj¹ dane przygo-
towane przez KG Policji, od 1996 r. zginê³o na s³u¿bie 
97 policjantów, a corocznie ok. 5 tysiêcy zostaje 
rannych podczas wype³niania swoich obowi¹zków3.

Zagro¿enie wynikaj¹ce z nara¿enia na coraz 
czêstsze akty przemocy jest zjawiskiem istotnym 
nie tylko z punktu widzenia socjologicznego, 
ale tak¿e psychologicznego. Du¿e poczucie zagro-
¿enia mo¿e doprowadziæ do b³êdów, niedoci¹gniêæ, 
a nawet przestêpstw pope³nianych podczas reali-
zacji zadañ s³u¿bowych, a tak¿e do tragicznych 
w skutkach oddzia³ywañ na ¿ycie osobiste [4]. 
S³owna agresja funkcjonariuszy wobec obywateli, 
nadu¿ywanie przemocy fizycznej oraz manife-
stowanie wobec nich podejrzliwo ci i wy¿szo ci 
jest jedn¹ z przyczyn krytyki w sferze stosunków 
policji ze spo³eczeñstwem. Dzia³ania w poczuciu 
zagro¿enia, sta³a presja wywierana przez spo³e-
czeñstwo oraz zwierzchników, by wykazywaæ siê 
sprawnym i profesjonalnym dzia³aniem powoduje 
przewra¿liwienie niektórych funkcjonariuszy, 
przez co staj¹ siê bardziej podejrzliwi, a niekiedy 
agresywni4.

W trakcie pe³nienia s³u¿by, a szczególnie in-
terwencji policjant czêsto zmuszony jest do szyb-
kiego przystosowania siê do sytuacji zmieniaj¹cej 
siê niekiedy b³yskawicznie. Nierzadko dzia³aj¹c 
w sytuacjach skrajnych, funkcjonariusz musi byæ 
wiadomy istnienia realnego niebezpieczeñstwa 

zwi¹zanego ze ciganiem i walk¹ z przestêpc¹ oraz 
konieczno ci¹ dzia³ania w sytuacji nieprzewidywal-
nej i trudnej. Bezpo rednie zagro¿enie w konkretnej 

3 Ksiêga pamiêci http://www.info.policja.pl/portal/
inf/865/; 2013
4 Badania w³asne autora.

Tabela.  Subiektywna ocena wybranych aspektów w pracy policjanta
Table. Subjective evaluation of chosen aspects of policeman’s work

Lp. Pytania TAK NIE
1 Czy lubisz swoj¹ pracê?
2 Czy  zosta³y spe³nione Twoje nadzieje, w zwi¹zku z przyjêciem siê do s³u¿by?
3 Czy praca jest stresuj¹ca?
4 Czy boisz siê o swoje zdrowie i ¿ycie id¹c do pracy?
5 Czy odreagowujesz negatywnie stresuj¹ce zdarzenia podczas pracy?
6 Czy praca w nocy jest dla Ciebie uci¹¿liwa ?
7 Czy masz problemy ze snem (za niêciem)?
8 Czy ni¹ Ci siê sytuacje z pracy?
9 Czy bywaj¹ sytuacje, które przekraczaj¹ Twoje kompetencje?
10 Czy praca wp³ywa (przek³ada siê) na relacje w rodzinie?
11 Czy odczuwasz wsparcie swojego prze³o¿onego w  pracy?
12 Czy w trudnych sytuacjach czujesz, ¿e prze³o¿ony wspar³by Ciê?
13 Czy ufasz  swojemu partnerowi w czasie akcji? 
14 Czy czujesz, ¿e jeste  w pe³ni zdolny, by sprostaæ stawianym Ci zadaniom?
15 Czy regularnie uczestniczysz w obowi¹zkowych zajêciach sportowych?
16 Czy poza prac¹ masz czas na zajêcia sportowe?
17 Czy uwa¿asz, ¿e zajêcia strzeleckie s¹ w wystarczaj¹cej ilo ci?
18 Czy radzisz sobie z czynno ciami administracyjno-biurowymi?
19 Czy szkolenia zawodowe (tematyka) s¹ dla Ciebie satysfakcjonuj¹ce?
20 Czy poleci³by  innemu pracê w policji?

25%

24%
21%

17%

11%
1%

do 5 lat

6-10 lat

11-15 lat

16-20 lat

21-25 lat

26-30 lat

31 lat i w ięcej

1%

10%

24%

27%

20%

14%

4%1%

do 25 lat

26-30 lat

31-35 lat

36-40 lat

41-45 lat

46-50 lat

51 i w ięcej

Rys. 1. Liczba lat w s³u¿bie Policji
Fig. 1. The number of years of service

Rys. 2. Przedzia³ wiekowy funkcjonariuszy Policji
Fig. 2. Age of policemen
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sytuacji uwa¿a siê za jeden z najpowa¿niejszych 
stresorów pracy w Policji [5]. W trakcie interwencji 
nara¿eni s¹ na mieræ, a czêsto obra¿enia ze strony 
przestêpców decyduj¹ o zdrowiu i ¿yciu cudzym 
oraz w³asnym. Sytuacje te prowadz¹ do zasto-
sowania rodków przymusu bezpo redniego lub 
u¿ycia broni. Jedn¹ z form zagro¿enia policjanta 
jest czynna napa æ na funkcjonariusza, maj¹ca coraz 
czê ciej miejsce przy okazji manifestacji i protestów 
spo³ecznych. Bior¹c udzia³ w takiej interwencji 
policjant jest nara¿ony na utratê zdrowia, a nawet 
¿ycia przy jednoczesnej s³abej ochronie prawnej 
i braku wsparcia przez prze³o¿onych5. Obok przy-
padków czynnej napa ci (art. 223 Kk), naruszenia 
nietykalno ci cielesnej (art. 222 KK) i zniewa¿ania 
funkcjonariusza (art. 226 Kk) istnieje równie¿ pro-
blem tzw. agresji werbalnej, skierowanej przeciwko 
policjantom. Ich liczba nie jest oszacowana, jednak 
zachowania takie, jak mo¿na s¹dziæ, s¹ najczêstsz¹, 
bo naj³atwiejsz¹ i najczê ciej bez konsekwencji 
prawnych, form¹ zniewa¿enia policjanta.

Zaburzenia snu jako skutek stresu 
zwi¹zanego ze s³u¿b¹

Bezsenno æ i zaburzenia to powszechny pro-
blem poniewa¿ jest nastêpstwem dzia³ania wielu 
odmiennych czynników, dzia³aj¹cych na ró¿nych 
p³aszczyznach ¿ycia cz³owieka. Jedn¹ z nich 
jest ¿ycie zawodowe. Dla czê ci osób praca za-
wodowa jest ród³em satysfakcji, spe³nieniem, 
dla innych za  przyczyn¹ stresu i nieprzespanych 
nocy. Ró¿ne rodzaje zawodów z jednej strony 
generuj¹ uniwersalne odmiany stresu, a z drugiej 
specyficzne dla danego zawodu. Stresogenno æ 
zawodu wyznaczaj¹ miêdzy innymi: charakter pracy 
(praca zmianowa), wymagania (np. dotrzymywanie 
terminów rozpoczêtych zadañ), stres zwi¹zany 
ze specyfik¹ zawodu (np. stres traumatyczny), 
warunki pracy [6]. „57,4% policjantów przynajmniej 
raz w ci¹gu s³u¿by ma do czynienia ze zdarzeniami 
traumatycznymi w tym 49,6% czê ciej ni¿ jeden raz. 
Prawie 5 tys. pracuj¹cych ci¹gle policjantów cierpi 
na zaburzenia po stresie traumatycznym. Przystê-
puj¹ do codziennych obowi¹zków, mimo ¿e nale¿y 
ich uznaæ za osoby chore”6. Z przeprowadzonych 
badañ wynika, ¿e funkcjonariusze postrzegaj¹ 
pracê w Policji przede wszystkim jako niebezpieczn¹. 
Wyniki z przeprowadzonej ankiety wykaza³y, ¿e im 
wiêksze odczuwalne zagro¿enie, tym policjanci go-
rzej pi¹. Dodatkowym czynnikiem, który mo¿e sta-
nowiæ ród³o obci¹¿enia w tym zawodzie jest praca 
zmianowa, która destabilizuje rytm oko³odobowy, 
co mo¿e powodowaæ zaburzenia w prawid³owym 
funkcjonowaniu psychofizycznym i staæ siê powa¿-
nym problemem w regulacji snu. Nie ma wiêc w¹t-
pliwo ci, ¿e stres w pracy policjanta jest bardzo du¿y 
i powoduje szereg negatywnych zjawisk. Z badañ 
wynika, ¿e 55,2% policjantów cierpi na zaburzenia 
snu, a w szczególno ci na niemo¿no æ za niêcia 
lub budzenie siê w nocy. Udzia³ w traumatycznych 
zdarzeniach i bycie wiadkiem takich zdarzeñ tak¿e 
wp³ywaj¹ na powa¿ne problemy ze snem u funk-
cjonariuszy Policji.

5 Badania w³asne autora.
6 Informacji na temat zagro¿eñ psychospo³ecznych 
w rodowisku pracy w Polsce dr Doroty Merecz i mgr 
Ma³gorzaty Waszkowskiej z Zak³adu Psychologii Pracy 
IMP £ód
http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/zagr.pdf

Relacje z prze³o¿onym
Stwarzanie warunków do wykonywania zadañ 

to ca³a sfera dzia³añ prze³o¿onego, polegaj¹ca 
g³ównie na w³a ciwej organizacji pracy, moty-
wowaniu podw³adnych, koordynacji i w³a ciwym 
przydzielaniu zadañ. Rola prze³o¿onego nie koñ-
czy siê na wydaniu polecenia. Musi on jeszcze 
umo¿liwiæ jego wykonanie. Chodzi tu o takie 
skoordynowanie czynno ci, aby wszystkie ele-
menty sk³adaj¹ce siê na dzia³ania Policji wspó³gra³y 
ze sob¹ i nie wchodzi³y wzajemnie w kolizjê. Dobra 
atmosfera pracy i dobre stosunki miêdzyludzkie 
maj¹ podstawowy wp³yw na warunki wykonywa-
nia obowi¹zków. Niedopuszczalna jest sytuacja, 
gdy np. prze³o¿ony patrzy z niechêci¹ na poli-
cjanta, który podnosi swoje kwalifikacje, nawet, 
gdy jest to pewnym obci¹¿eniem dla s³u¿by. 
Wydaj¹c polecenie, prze³o¿ony bierze na siebie 
odpowiedzialno æ za decyzjê, a policjant staje siê 
odpowiedzialnym za wykonanie zadania.

Aby zadanie wykonaæ skutecznie i poprawnie, 
policjant musi zrozumieæ polecenie, jego sens i cel, 
a tak¿e znaæ sposób jego wykonania. Prze³o¿ony, 
wydaj¹c polecenie, powinien wiedzieæ, komu 
je wydaje i kto je bêdzie realizowa³. Brak wiedzy 
lub do wiadczenia mo¿e uniemo¿liwiæ wykonanie 
zadania. Praca policjanta to przede wszystkim 
dzia³anie, czyli interwencje, prowadzenie postêpo-
wañ, oglêdziny, zdobywanie informacji. Jest w nich 
okre lony cel, sposób i zasady wykonania. To, jak 
wykonaj¹ zadanie, zale¿y miêdzy innymi od ich mo-
tywacji. Prze³o¿ony, który zna tê prawdê i posiada 
chocia¿by podstawowe umiejêtno ci kierownicze, 
potrafi pobudziæ drzemi¹ce w nich si³y i zainspiro-
waæ do dzia³ania, chocia¿ by³oby to najnudniejsze 
b¹d  niewdziêczne zadanie. Czasami u cisk d³oni, 
g³o na pochwa³a w szerszym gronie lub skierowa-
nie na szkolenie bêdzie dla policjanta wa¿niejsze 
i wiêcej warte od nagrody pieniê¿nej, bo potrzebê 
uznania i akceptacji mamy wszyscy. Jedn¹ z cech, 
jakimi w mniemaniu ka¿dego policjanta powinien 
siê odznaczaæ dobry prze³o¿ony s¹ sprawiedliwo æ 
i obiektywizm. Postulat wydawa³by siê oczywisty, 
lecz niestety do æ trudny do spe³nienia.

Dobry i sprawiedliwy prze³o¿ony potrafi uza-
sadniæ swoj¹ decyzjê, potrafi powiedzieæ co po-
licjant robi le, a co dobrze, kiedy i jak¹ sprawê 
zaniedba³, a co wykona³ perfekcyjnie. W ka¿dej 
instytucji dobry przep³yw informacji jest podstaw¹ 
sprawnego funkcjonowania. Prze³o¿ony, który 
nie wie nic na temat swoich podw³adnych nie mo¿e 
skutecznie kierowaæ zespo³em, nie mo¿e reagowaæ 
na zdarzenia i problemy swoich podw³adnych, 
poniewa¿ ich po prostu nie zna. 43,8% ankieto-
wanych uwa¿a, ¿e w trudnych sytuacjach nie mo¿e 
liczyæ na wsparcie swojego prze³o¿onego. Pomoc, 
o której mowa nie musi byæ dos³owna, to raczej 
chodzi o wspieranie i okazanie chêci pomocy 
i zrozumienia. W wiêkszo ci przypadków szczera 
rozmowa prze³o¿onego z podw³adnym pozwoli 
na znalezienie rozwi¹zania satysfakcjonuj¹cego 
obie strony. Nieprzystêpny prze³o¿ony nie bêdzie 
wiedzia³, co sprawia podw³adnemu k³opot, jakie 
ma braki w wyszkoleniu, a jakiej wiedzy mu brak. 
Istotna w tym wszystkim jest kwestia sposobu 
rozmowy i wykorzystania wiedzy przez prze-
³o¿onego. Depresja policjanta i jego sk³onno ci 
autodestrukcyjne musz¹ sk³oniæ prze³o¿onego 
– po konsultacji z lekarzem i stwierdzeniu zabu-
rzeñ psychicznych – do ewentualnego odebrania 

broni s³u¿bowej. Brak dzia³ania mo¿e skoñczyæ siê 
tragedi¹. To, jak post¹piæ, musi zdecydowaæ sam, 
maj¹c wiadomo æ odpowiedzialno ci i zaufania 
podw³adnego do prze³o¿onego7.

Podsumowanie
Praca w Policji jest postrzegana przez osoby 

uczestnicz¹ce w badaniach jako szczególnie niebez-
pieczna i niezapewniaj¹ca odpowiedniego poczucia 
bezpieczeñstwa spo³ecznego i ekonomicznego 
policjantów i ich rodzin. Zespó³ stresu pourazo-
wego do wiadczony podczas s³u¿by prowadzi 
do zaburzeñ snu w ród policjantów. Bior¹c pod 
uwagê czêstotliwo æ nara¿enia na stres oraz jego 
intensywno æ, s³u¿ba w Policji mo¿e byæ uznana 
za jeden z najbardziej stresuj¹cych zawodów, ponie-
wa¿ zarówno w czasie wykonywanych obowi¹zków 
s³u¿bowych, jak i poza s³u¿b¹, policjanci spotykaj¹ 
siê nie tylko z przejawami agresji s³ownej wobec 
nich, ale tak¿e z szeregiem aktów agresji fizycznej 
o ró¿nym stopniu nasilenia. Brak zaufania do part-
nera, niewystarczaj¹ca ilo æ zajêæ strzeleckich oraz 
niesatysfakcjonuj¹ce szkolenia zawodowe wp³ywaj¹ 
na poczucie bezpieczeñstwa i pewno æ w s³u¿bie. 
Natomiast czynnikiem, którego najbardziej obawiaj¹ 
siê policjanci podczas wykonywania zadañ s³u¿bo-
wych, jest obawa przed ukaraniem za ewentualne 
pope³nienie b³êdu w realizowanych czynno ciach 
(a nie – jak powszechnie siê s¹dzi – obawa przed 
kontaktem z niejednokrotnie lepiej wyposa¿onym 
i uzbrojonym przestêpc¹ czy zorganizowan¹ grup¹ 
przestêpcz¹).

Niestety, aktualne uregulowania prawne nie po-
zwalaj¹ policjantom na w pe³ni bezpieczne wy-
konywanie obowi¹zków s³u¿bowych, poniewa¿ 
s¹ zbyt liberalne w stosunku do osób naruszaj¹cych 
porz¹dek prawny, w wielu przypadkach s¹ ma³o 
precyzyjne, a ich konstrukcja niejednokrotnie po-
zwala na zbyt wiele mo¿liwo ci interpretacyjnych. 
Ponadto, daj¹ policjantom zbyt ma³o uprawnieñ, 
co w znacznym stopniu ogranicza Policji mo¿liwo æ 
odpowiedniego przeciwdzia³ania przestêpczo ci.

S³uszne by³oby zwrócenie uwagi na szkolenia 
kadry kierowniczej w zakresie podnoszenia umie-
jêtno ci interpersonalnych, podczas których uczy 
siê skutecznych sposobów porozumiewania siê z in-
nymi oraz konstruktywnych sposobów reagowania 
i rozwi¹zywania konfliktów. Wa¿ne jest tak¿e szuka-
nie w³asnych sposobów radzenia sobie ze stresem, 
takich jak æwiczenia fizyczne, techniki pozwalaj¹ce 
roz³adowaæ napiêcie po sytuacji trudnej, a tak¿e 
zapewnienie odpowiedniej pomocy psychologicznej 
dla policjantów z zespo³em stresu pourazowego.
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