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Streszczenie 

 
Od końca lat osiemdziesiątych koncepcja New Public Management, której elementem jest  

ocena funkcjonowania instytucji publicznych za pomocą wskaźników statystycznych, stała się 
powszechną praktyką w większości krajów rozwiniętych. Stosuje się ja także w polskiej policji.  

Do podstawowych zadań policji w Polsce należy m.in: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ich 
mienia, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz 
ściganie ich sprawców. Weryfikacji skuteczności i efektywności realizacji tych zadań miał służyć 
wprowadzony m.in. zarządzeniem Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2010 w sprawie 
planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji system sprawozdawczości 
statystycznej. 

Zjawisko kształtowania przez błędnie zaprojektowane systemy statystyczne niepożądanych 
zachowań w instytucjach, także związanych z wymiarem sprawiedliwości, zostało zidentyfikowane 
przez badaczy oraz dostrzeżone przez prawodawców (House of Commons Public Administrtion Select 
Committee, 2002; Dranove et al., 2002; Bird, 2005). 

W przypadku funkcjonowania systemów statystycznych polskiej policji, wspomniane problemy 
wydają się być szczególnie widoczne. Media dostarczają licznych, nierzadko kuriozalnych przykładów, 
jak wystawienie przez policjanta mandatu karnego samemu sobie, w celu realizacji postawionego 
przed nim „celu statystycznego”1. 

Niniejszy artykuł podejmuje próbę empirycznej weryfikacji obecnych w debacie publicznej 
hipotez na temat niekorzystnego wpływu systemu sprawozdawczości statystycznej na pracę policji. 

Analiza spektralna szeregów czasowych różnych miar mających obrazować pracę policji np. 
liczby zatrzymanych poszukiwanych, liczba zatrzymanych na gorącym uczynku, liczba wystawionych 
mandatów, itd oraz wykorzystanie filtru pasmowo-przepustowego (band-pass), pozwoli zidentyfikować 
występujące w danych wzorce, z których część może wskazywać na działania podejmowane przez 
komendantów w celu wpłynięcia na przedstawiane w sprawozdaniach wyniki.  

Wnioski z przeprowadzonych badań empirycznych zostaną wzbogacone informacjami 
uzyskanymi w trakcie wywiadów z funkcjonariuszami oraz ekspertami, ze szczególnym 
uwzględnieniem ryzyka niekorzystnego wpływu działań zmierzających do poprawy sprawozdań 
statystycznych na realizację podstawowych obowiązków policji. 

Pozwoli na sformułowanie rekomendacji, pozwalających zminimalizować 
prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu systemu sprawozdawczości statystycznej na 
funkcjonowanie policji. 

                                                            
1 „Policjant sam sobie wlepił mandat”, Gazeta Wyborcza, 08 XII 2010 


