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Abstrakt
Cel badaÚ. Celem badaÚ przeprowadzonych w ramach tematu jest zaprezentowanie powszechnego rozumienia poj¿cia apolitycznoïci oraz skonfrontowanie go z podejïciem naukowym. UmoČliwi to podj¿cie na nowo dyskusji o politycznoïci sÙuČb,
nie tylko w kontekïcie Policji.
Metodologia. Zasada apolitycznoïci zostaÙa zbadana metod analizy ĊródeÙ pierwotnych oraz wtórnych.
Wyniki badaÚ. Potoczne rozumienie zasady apolitycznoïci, zwÙaszcza w kontekïcie grup dyspozycyjnych, moČna oceni° jako niewystarczajce. W artykule apolitycznoï° Policji zostaÙa ukazana poprzez pryzmat pi¿ciu uj¿°: historycznego, formalnoprawnego, politologicznego, socjologicznego oraz etycznego.
SÙowa kluczowe: apolitycznoï°, apartyjnoï°, neutralnoï° polityczna, polska Policja, grupy dyspozycyjne, grupy mundurowe
Conceptualization of Police unpolitism
Abstract
Aim of research. The main aim of research is to present the common understanding of apoliticality as a concept and to contrast it with the scientiÞc approach. This
will make it possible to re-discuss the politics of the service, not only in the context of
the Police.
Methodology. The rule of apoliticism was investigated by using a method of analysis of primary and secondary sources.
Research results. Common understanding of the rule of apoliticality, especially
in the context of disability groups, can be assessed as insuĜcient. In the paper, the
police’s apolitical nature has been shown through the prism of Þve frames: historical,
formal, legal, political, sociological and ethical.
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Wst҄p
Celem niniejszego artykuÙu jest ukazanie róČnych uj¿°, czy teČ sposobów, w jaki
moČemy bada° zagadnienie apolitycznoïci Policji, które wbrew pozorom nie jest jednoznaczne ani jednolite. Czasami zamiast sÙowa „apolitycznoï°” zamiennie stosuje
si¿ okreïlenia takie jak „apartyjnoï°” czy „neutralnoï° polityczna”, jednak naleČy zauwaČy°, Če nie s to synonimy i róČni si¿ one zakresem poj¿ciowym. Potoczne rozumienie apolitycznoïci, wyÙcznie jako postawy oboj¿tnoïci wobec bieČcych wydarzeÚ, zagadnieÚ politycznych lub jako zakazu udziaÙu w wyborach lub referendach,
wydaje si¿ zbytnim uproszczeniem. GÙówn metod badawcz, zastosowan przy
niniejszym opracowaniu, jest analiza ĊródeÙ pierwotnych i wtórnych.
Apolitycznoï° moČna wst¿pnie podzieli° na dwie kategorie: ogóln oraz podmiotow. Pierwszy przypadek okreïla generalne podejïcie do tego, czym jest apolitycznoï° w powszechnym rozumieniu. W drugim przypadku nast¿puje odniesienie
do konkretnych grup osób, wobec których istnieje obowizek zachowania rozdziaÙu
mi¿dzy sfer dziaÙaÚ a sfer polityki. MoČna rozróČni° nast¿pujce podmioty: ČoÙnierze, pracownicy sÙuČby cywilnej, osoby peÙnice funkcje w wymiarze sprawiedliwoïci
oraz policjanci. Za wyjtkiem ostatniej grupy, pozostaÙe zostaÙy dobrze opisane w literaturze, jednak wobec wszystkich aktualna jest dyskusja dotyczca praktycznego
zastosowania zasady apolitycznoïci.
Trudno jest mówi° o apolitycznoïci wyÙcznie w jednym wymiarze, co moČna
chociaČby zaobserwowa° w trakcie analizy zapisów prawnych odnoszcych si¿ do
wyČej wymienionych sÙuČb. Nawet po wyodr¿bnieniu konkretnego organu, jakim jest
Policja, apolitycznoï° wymaga rozwaČenia w kilku uj¿ciach. Te wybrane uj¿cia to: historyczne, formalnoprawne, politologiczne, socjologiczne oraz etyczne. NaleČy nadmieni°, Če podane kategorie przenikaj si¿ – opisujc jedn, nie moČna pomin° innej.

Uj҄cie historyczne
To w gÙównej mierze analiza tego, jak zmieniaÙa si¿ apolitycznoï° czy teČ jej rozumienie na przestrzeni lat. W kontekïcie Policji przeÙomowym momentem jest rok
1990, kiedy zostaÙa przeksztaÙcona z Milicji Obywatelskiej. Wraz ze zmian systemu politycznego, przemianom ulegÙy takČe organy odpowiedzialne za bezpieczeÚstwo. W okresie PRL-u Milicja Obywatelska byÙa kojarzona z represyjnym aparatem wÙadzy oraz otwartym upolitycznieniem: „Z dniem 10 maja 1990 roku wszedÙ
w Čycie pakiet ustaw policyjnych. Trzech ustaw regulujcych dziaÙalnoï° urz¿du
Ministra Spraw Wewn¿trznych, Urz¿du Ochrony PaÚstwa oraz Policji. Tego dnia
Resort Spraw Wewn¿trznych, uosabiajcy sob komunizm, zostaÙ zniesiony. Policji
przywrócono utracon podczas reČimu apolitycznoï°” (PasztelaÚska i PasztelaÚski,
2016). Dlatego teČ twórcy ustawy o Policji (Ustawa, 1990) zadbali o to, by znalazÙ si¿
w niej artykuÙ podkreïlajcy niezaleČnoï° tej formacji od politycznych nacisków.
Obserwujc wspóÙczesne wydarzenia na scenie politycznej moČna zwróci° uwag¿
na to, jak partie polityczne (zarówno ekipy rzdzcej oraz opozycji) kÙad nacisk na
wizerunek apolitycznych sÙuČb. Jako przykÙad moČe posÙuČy° dyskusja, jaka wywizaÙa si¿ na pocztku 2016 roku, kiedy to ówczesny Komendant GÙówny Policji
Zbigniew Maj, razem z wiceministrem spraw wewn¿trznych JarosÙawem ZieliÚ112
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skim oskarČali poprzednika Maja, Marka DziaÙoszyÚskiego, o niegospodarne wydatkowanie pieni¿dzy. PadaÙy mi¿dzy innymi takie zdania jak: „Polscy podatnicy
chc racjonalnych wydatków, racjonalnego gospodarowania. Nie moČe by° tak, Če
im wyČej, tym wi¿ksze «Bizancjum»” (Nowy szef policji oskarČa: „Bizancjum” w KGP.
Poprzednik odpowiada, 2016). Nie tylko publicyïci zastanawiali si¿, na ile ta krytyka
wynikaÙa z uzasadnionych obaw, a na ile byÙa sterowana politycznie przez ekip¿
rzdzc. MoČna bowiem przypuszcza°, Če takie dziaÙanie miaÙo na celu skompromitowanie byÙego komendanta w oczach opinii publicznej i pokazanie, Če teraz takie nieprawidÙowoïci nie b¿d miaÙy miejsca.

Uj҄cie formalnoprawne
B¿dzie ono stanowiÙo punkt wyjïciowy do rozwaČaÚ nad apolitycznoïci Policji.
Ta regulacja ma na celu „zapewnienie gwarancji bezstronnego wykonywania przez
policjantów powierzonych im zadaÚ sÙuČbowych” (OpaliÚski, Rogalski, i Szustakiewicz, 2015). Brzmienie artykuÙu 63 podanej ustawy pozornie moČe nasuwa° skojarzenie wyÙcznie z nakazem apartyjnoïci, czyli zakazu przynaleČnoïci policjantów
do partii politycznych, lecz naleČy zaÙoČy°, Če ustawodawca miaÙ na myïli szersz
poj¿ciowo apolitycznoï°. Zapis tego przepisu wyglda nast¿pujco:
• „Policjant nie moČe by° czÙonkiem partii politycznej.
• Z chwil przyj¿cia policjanta do sÙuČby ustaje jego dotychczasowe czÙonkostwo w partii politycznej.
• Policjant jest obowizany poinformowa° przeÙoČonego o przynaleČnoïci do
stowarzyszeÚ krajowych dziaÙajcych poza sÙuČb.
• PrzynaleČnoï° do organizacji lub stowarzyszeÚ zagranicznych albo mi¿dzynarodowych wymaga zezwolenia Komendanta GÙównego Policji lub upowaČnionego przez niego przeÙoČonego”.
Ponadto, moČna równieČ si¿gn° po artykuÙ 67, wedle którego policjantom zezwala si¿ na zrzeszanie wyÙcznie w policyjnym zwizku zawodowym.
Zgodnie z komentarzem JarosÙawa Tuliszki: „Nie oznacza on (zapis o apolitycznoïci – K. A.) jakoby policjant – jak kaČdy obywatel – nie miaÙ prawa do okreïlonych
pogldów politycznych, jednak nie mog one skÙania° go do traktowania petentów
zaleČnie od ich orientacji politycznej” (Tuliszka, 2003). Uj¿cie formalnoprawne wymaga takČe analizy komentarzy prawniczych oraz orzecznictwa w tej materii. Nie naleČy bowiem utoČsamia° apolitycznoïci wyÙcznie z zakazem przynaleČnoïci do partii
politycznych. Warto równieČ nawiza° do innych zapisów prawnych, odnoszcych
si¿ mi¿dzy innymi do: powoÙywania komendantów na stanowiska czy Þnansowania
policyjnych struktur, by dostrzec dwoistoï° apolitycznoïci Policji.
Warto nadmieni°, Če zasada apolitycznoïci zostaÙa mocno uwypuklona w ustawie o SÙuČbie Wi¿ziennej – juČ w artykule 1 ustawodawca wypunktowaÙ ten wymóg
(Ustawa, 2010). W przypadku regulacji dotyczcych innych sÙuČb nie znajdujemy tak
otwartego okreïlenia, lecz nie wykluczaj one równego traktowania obywateli bez
wzgl¿du na ich pogldy polityczne.
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Uj҄cie politologiczne
MichaÙ Otr¿bski zwróciÙ uwag¿ na nast¿pujcy fakt: „Policja jako waČny organ
paÚstwa realizujcy zadania na rzecz bezpieczeÚstwa jest (…) z zaÙoČenia uczestnikiem Čycia politycznego i oboj¿tn wobec jego aktualnych zagadnieÚ by° nie moČe”
(Otr¿bski, 2008). W uj¿ciu politologicznym najbardziej uwidacznia si¿ zaleČnoï°
mi¿dzy koniecznoïci realizacji zadaÚ na rzecz bezpieczeÚstwa przez Policj¿, a polityk paÚstwa w tym zakresie. Z tego wzgl¿du cz¿ï° badaczy stwierdza, Če zachowanie peÙnej apolitycznoïci przez funkcjonariuszy nie jest moČliwe. WedÙug Andrzeja
Misiuka: „NaleČy zaznaczy°, Če peÙna apolitycznoï° aparatu paÚstwowego w ogóle
(w tym i w aparacie administracji publicznej), nie wydaje si¿ moČliwa ze wzgl¿du
na realizacj¿ przez ten aparat rozlegÙych funkcji politycznych. Apolitycznoï° ta jest
moČliwa do osigni¿cia tylko do pewnego poziomu. WyČsze stanowiska kierownicze w administracji niemal z reguÙy pozostaj w okreïlonych ukÙadach politycznych”. Zatem mamy tu do czynienia z paradoksem, kiedy to apolitycznoï° ma by°
zapewniona przez organy polityczne. W odniesieniu do Policji, ale takČe wojska,
zasada apolitycznoïci oznacza takČe zakaz brania udziaÙu w walce o wÙadz¿ (SokoÙowski, 1996). Zmiany kadrowe negatywnie oddziaÙuj na zarzdzanie Policj
i jej funkcjonowanie, a w szerszym kontekïcie mog by° traktowane wÙaïnie jako
element politycznej rywalizacji. Dlatego teČ w uj¿ciu politologicznym badacze przyznaj, Če Policja powinna mie° charakter apartyjny, ale nie apolityczny. Z drugiej
strony – równieČ Policja jest w stanie wpÙywa° na polityk¿ paÚstwa na rzecz bezpieczeÚstwa wewn¿trznego i publicznego. Jak opisuje to MichaÙ Otr¿bski: „W efekcie
zespoÙy [policyjne – K. A.] produkowaÙy ogromne iloïci dokumentów zawierajcych
apokaliptyczne wizje zreformowanej zgodnie z zaÙoČeniami przyszÙoïci policji. Pod
naciskiem tych argumentów politycy wczeïniej bdĊ póĊniej rezygnowali z dalszej
walki, obawiajc si¿ odpowiedzialnoïci za destabilizowanie sÙuČby tak waČnej dla
paÚstwa, jak policja. Godzili si¿ na powierzchowne przetasowania zadaÚ i zmian¿
szyldów”.

Uj҄cie socjologiczne
Analiz¿ tego uj¿cia naleČaÙoby rozpocz° od przytoczenia teorii grup dyspozycyjnych (nazywanych takČe grupami mundurowymi). Grupy dyspozycyjne charakteryzuj si¿ kilkoma wÙaïciwoïciami. Pierwsz z nich jest fakt, Če s to grupy stanowione,
to znaczy tworzy si¿ je celowo w obr¿bie spoÙeczeÚstwa, ze wzgl¿du na istniejce potrzeby spoÙeczne pojawiajce si¿ w danej spoÙecznoïci lokalnej lub w spoÙeczeÚstwie
paÚstwa. Nast¿pn cech jest „zdolnoï° omawianych grup do zespoÙowych dziaÙaÚ
wykonywanych w zaplanowany i ustalony sposób, zgodnie z zadaniami, jakie s
przewidziane dla danej grupy dyspozycyjnej” (Maciejewski, 2014).
Zdaniem Jana Maciejewskiego dyspozycyjnoï° moČe przejawia° si¿ w róČnych
dziedzinach Čycia spoÙecznego (wychowanie, gospodarcze, polityczne, bezpieczeÚstwa paÚstwa) i to ona wyznacza zadania dla wybranych grup. Warto jednak podkreïli°, Če dyspozycyjnoï° nie jest wÙaïciwoïci samoistn, to znaczy nie wyst¿puje
jako taka. Jedn z takich grup dyspozycyjnych jest Policja, peÙnica funkcje na rzecz
bezpieczeÚstwa, zarówno w wymiarze wewn¿trznym, jak i zewn¿trznym.
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Policjanci to osoby specjalnego zaufania spoÙecznego, a skutecznoï° ich dziaÙania
zaleČy w duČej mierze od zaufania spoÙecznego. Autorytet Policji moČe by° ksztaÙtowany wÙaïnie poprzez jej apolitycznoï°. PaweÙ Semmler zauwaČa: „(…) im mniej
polityki w szeregach tej sÙuČby, tym wi¿ksza akceptacja spoÙeczna co do jej funkcjonowania i przede wszystkim postrzegania” (Semmler, 2013).

Uj҄cie etyczne
Edward Wiszowaty, zajmujcy si¿ tematyk etyki w sÙuČbach mundurowych,
w swoim tekïcie o apolitycznoïci zastanawia si¿, czy jest ona w ogóle moČliwa do
zrealizowania oraz jakie niesie za sob konsekwencje zarówno w Čyciu sÙuČbowym,
jak i prywatnym policjanta. Konkluduje: „politycznym inicjatywom majcym na celu
wspieranie policji nie moČna z punktu widzenia moralnego nic zarzuci°, gdy maj
charakter legalny, pozostaj pod kontrol parlamentu i nie s ukrywane przed opini
publiczn” (Wiszowaty, 2014). W tym uj¿ciu na uwag¿ zasÙuguj nast¿pujce problemy: jaka forma uzewn¿trzniania wÙasnych preferencji politycznych tudzieČ ïwiatopogldowych nie godzi si¿ z zachowaniem zasady apolitycznoïci?; czy funkcjonariusze
Policji s „zawsze na sÙuČbie”?; czy moČliwe jest uszeregowanie policjantów ze wzgl¿du na ich bezpoïredni udziaÙ w wykonywaniu poleceÚ wÙadzy publicznej? (uznaje si¿
bowiem, Če im wyČej w hierarchii, tym wi¿ksze upolitycznienie danych osób).
Nie tylko etyka policyjna zakÙada apolitycznoï° jako warunek konieczny dla prawidÙowego wykonywania obowizków. Kodeks etyczny funkcjonariuszy Centralnego
Biura Antykorupcyjnego w § 17 równieČ wyraĊnie podkreïla: „SÙuČc Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowi Polskiemu funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zachowuje peÙn apolitycznoï°, nie ulega wpÙywom i naciskom politycznym oraz
nie uczestniczy w strajkach” (Kodeks etyki funkcjonariusza CBA, 2016).

Podsumowanie
Podsumowujc opisane powyČej uj¿cia apolitycznoïci Policji moČna zauwaČy°
jak bardzo s one skomplikowane, w przeciwieÚstwie do zwyczajowego traktowania zasady apolitycznoïci. Przedstawione dylematy nie odnosz si¿ wyÙcznie do tej
sÙuČby, lecz mog opiera° si¿ na nieco innych zaÙoČeniach. Przez apolitycznoï° Policji
moČemy rozumie° takie relacje mi¿dzy Policj a politykami, które nie naruszaj niezaleČnoïci sÙuČby policyjnej i nie prowadz do przekroczenia ich ustawowych uprawnieÚ. Stosunki te charakteryzuj si¿ odpornoïci na naciski polityczne, które miaÙyby
skutkowa° podj¿ciem dziaÙaÚ ze strony Policji tylko ze wzgl¿du na stopieÚ zaleČnoïci
mi¿dzy sÙuČb a elitami politycznymi. TakČe przynaleČnoï° do okreïlonej partii politycznej, tudzieČ sympatyzowanie z ni nie stanowi wyznacznika do zaniechania lub
podj¿cia okreïlonych procedur. Oznacza to równieČ pewnego rodzaju kontrol¿ nad
Policj, po to, by nie dochodziÙo do naduČywania oraz naruszania przez t¿ formacj¿
prawa. W odniesieniu do ustawowego zapisu o apolitycznoïci policji oraz komentarzy do tego artykuÙu, naleČy stwierdzi°, Če samo zakazanie uczestnictwa policjantów
w partiach politycznych nie oddaje w peÙni tego, jak moČna pojmowa° apolitycznoï°
oraz jakie to niesie konsekwencje dla caÙej sÙuČby. Na koniec pragn¿ przytoczy° sÙowa
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prof. Romana Tokarczyka, które warto rozwaČy° w kontekïcie apolitycznoïci grup
dyspozycyjnych: „KaČdy funkcjonariusz publiczny Čyje równoczeïnie w dwóch niejako sferach Čycia – prywatnego i publicznego. Przeto moČliwe s nast¿pujce relacje
tych dwóch ster Čycia funkcjonariuszy publicznych: moralne – moralne, moralne –
niemoralne, niemoralne – moralne, niemoralne – niemoralne. Z powodu silnego po-wizania tych dwóch sfer Čycia funkcjonariuszy publicznych nie moČe by° jakiejï
trwaÙej i wyraĊnej linii je rozgraniczajcej – etyk¿ obywatelsk oraz etyk¿ Čycia publicznego – przenikaj si¿ one wzajemnie” (Tokarczyk, 2011).
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