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Abstract
Th e countenance of crime has changed due to the unprecedented mobility of people, ser-
vices, goods and money. Th us, in addition to combatting “traditional” crime, law enforce-
ment agencies need to react to earlier unknown and diffi  cult to predict threats as well as 
new forms of traditional threats (the so-called post 9/11 policing).

As a result, the police needs to implement such proactive strategies as community 
policing, problem-oriented policing, or intelligence-led policing, and try to be more ef-
fective than ever before at predicting criminal activity while applying, for this purpose, 
a well-documented scientifi c knowledge (evidence-based policing).

Th e infl uence of scientifi c evaluation research on crime policy can be instrumental, 
political, conceptual, or imposed use in nature (Weiss and others 2005). Th e four key 
fi lters that separate knowledge from policy (Tonry, Green 2003) can be identifi ed and 
include: prevailing paradigms, prevailing ideology, short-term political considerations, 
short-term bureaucratic considerations and inertia.

Th e basis of eff ective security provision by the police is adequate communication be-
tween science and practice. Th is can be facilitated by organizations that are established to 
make valuable evaluation research available (e.x. Campbell Collaboration), the function-
ing of some fora that have been established for co-operation between academics and the 
police (e.x. the Scottish Institute for Policing Research), common publications, individual 
integration of both roles (as in the Institute of Forensic Research in Kraków), as well as 
the shaping and consolidating of connections between academics and institutions fi nanc-
ing research on police practice (as the National Institute of Justice in the United States). 
An analysis of the consequences of closing down Forensic Science Services in Great Brit-
ain illustrates how diffi  cult it is during times of crisis to fi nd a balance between the needs 
of the justice system and the market.
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1. Nowe zagrożenia

Jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju technologii, w tym rozwoju sieci 
teleinformatycznych. Zmieniają się formy komunikacji, w szczególności Inter-
net zrewolucjonizował interakcje społeczne1. Skutkiem jest globalizacja w róż-
nych sferach życia. Zmiany społeczne, ekonomiczne i demografi czne wpływa-
ją na charakter zagrożeń, między innymi na cechy przestępstw, przestępców 
oraz środowisk, w jakich działają. Tym przeobrażeniom towarzyszy niezwykła, 
nieznana dotąd mobilność ludzi, usług, dóbr, pieniędzy, zarówno w sensie fi -
zycznym, jak i wirtualnym. Ewoluuje oblicze współczesnej przestępczości2.

Gdy przestępczość się zmienia, to świadomość tych przemian powinna 
stanowić dla badaczy i praktyków impuls do obserwacji, jak organy ścigania 
rozumieją, przewidują i reagują na te przeobrażenia. Nieustannie rozszerza 
się zakres zadań, jakie stawiane są przed organami odpowiedzialnymi za bez-
pieczeństwo, przede wszystkim przed policją. Obok zwalczania „tradycyjnej” 
przestępczości, organy egzekwujące prawo muszą reagować na nieznane wcze-
śniej, trudno przewidywalne zagrożenia oraz na nowe formy zagrożeń trady-
cyjnych. W literaturze z zakresu nauki o policji charakteryzuje się współczesną 
sytuację przez podkreślenie cezury, jaką stanowiły zamachy z 11 września 2001 
roku (aft er 9/11 policing)3.

Jak diagnozuje w drugiej części tej książki prof. Janina Zięba-Palus, moż-
liwości wykrycia i ujawnienia śladów oraz powiązanie ich ze sprawcą czynu są 
współcześnie coraz większe, ale sprawcy również nieustannie zmieniają spo-
sób działania4. Jeśli pojawiają się techniczne nowości, przestępcy wykorzystują 
je równocześnie z policją, a niejednokrotnie wcześniej. Handlarze narkotyków 
zaczęli korzystać z pagerów oraz technologii telefonów komórkowych na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych. Kiedy GPS stanowił ciągle nowość, oni stoso-
wali Tiny GPS-enabled „bugs” zarówno do śledzenia przesyłek za pomocą tele-

1 Majid Yar we wstępie do drugiego wydania książki o cyberprzestępczości (2013) zauwa-
ża, że w pierwszym wydaniu z 2006 roku nie pisał (jeszcze) o Facebooku, ale gwałtowny rozwój 
społecznych mediów w ostatniej dekadzie uświadomił mu, jak zawodnym źródłem informacji 
stają się „pisane materiały”. Zob. M. Yar, Cybercrime and Society, Sage Publications, Chennai 
2013, oraz recenzja Bryana Calessa w czasopiśmie „Policing”, August 2014.

2 G.F. Treverton, M. Wollman, E. Wilke, D. Lai, Moving Toward the Future of Policing, 
RAND Corporation, Santa Monica 2011; E.W. Pływaczewski (red.), Current Problems of the 
Penal Law and Criminology, Lex, PPBW, Warszawa 2012.

3 Jako przykład można podać tytuły dwóch artykułów: Ch. Murphy, „Securitizing” Ca-
nadian Policing: A New Policing Paradigm for the Post 9/11 Security State?, „Canadian Journal 
of Sociology / Cahiers Canadians de Sociologie” 2007, nr 32 (4), s. 449–475; J.V. Lee, Policing 
aft er 9/11: Community Policing in the Age of Homeland Security, „Police Quarterly” 2010, nr 13.

4 J. Zięba-Palus, Wprowadzenie do drugiej części książki.
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fonu komórkowego, jak i do odbierania sygnałów o przekazywaniu przesyłek 
w tranzycie albo przejęciu ich przez policję5. Najszybciej rozwijającą się współ-
cześnie formą przestępczości, „znacząco mniej ryzykowną, bardziej zyskowną 
i ściśle związaną z rynkową logiką i trendami”6, jest cyberprzestępczość, która 
polega na „posługiwaniu się elektronicznymi systemami przetwarzania do na-
ruszania dóbr prawnych chronionych przez prawo karne”7.

Wśród przestępstw zaliczanych do tej kategorii wyróżnić należy8, jako 
nowy, nieznany dotąd typ, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu elektro-
nicznie przetwarzanych informacji, jak sabotaż informatyczny, ingerencja 
w dane i system czy haking. Wiele form cyberprzestępczości rozwinęło się 
dzięki postępom techniki ze starych przestępstw. Jednak mają one już niewiele 
wspólnego ze swoimi pierwowzorami. Szczególne miejsce zajmują w tej kate-
gorii przestępstwa związane z użyciem środków masowego przekazu do roz-
powszechniania informacji zakazanych przez prawo, takie jak cyberstalking, 
propagowanie treści faszystowskich i nawoływanie do nienawiści czy prezen-
towanie treści pornografi cznych małoletniemu9. Nowe technologie ułatwiają 
też dokonywanie przestępstw tradycyjnych10. W celu ich popełnienia nie trze-
ba wychodzić z domu, angażować wielu osób i zapewniać sprawnej koordy-
nacji działań. Do obrabowania banku nie są potrzebne broń, samochody do 
ucieczki czy worki na zrabowane pieniądze. Dla organów ścigania mafi a była 
kiedyś celem trudnym, ale rozbudowanym. Obecnie poszczególni ludzie albo 
małe grupy są w stanie dokonywać poważnych przestępstw daleko od miejsca 
ich pobytu, jak w przypadku grupy ośmiu praktycznie obcych sobie sprawców, 

5 M.  Helm, Modern Criminals Go High-Tech, „PC Magazine Online”, July 2001, nr 12, 
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,91246,00.asp [dostęp: 30.01.2015].

6 D. Buddenberg, Award Notifi cation: Congratulations Your Identity Has Been Sold, Free-
dom from Fear, 2010, http://www.slideshare.net/dondelillo69/freedom-from-fear-maga-
zine-issue-7 [dostęp: 30.01.2015]. Taką samą diagnozę formułuje G. Wenda w odniesieniu do 
Austrii: Safety at the Local Level: Examples from Austria [w:] J. Czapska (red.), Koordynacja 
działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, Wydawnictwo JAK, Kraków 2014, s. 384–385.

7 M.  Siwicki, Podział i defi nicja cyberprzestępstw, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 7–8, 
s. 241. W polskim prawie nie ma legalnej defi nicji cyberprzestępczości. W tej sytuacji można 
posiłkować się defi nicjami sformułowanymi przez Interpol, Unię Europejską, Radę Europy czy 
ONZ. Chociaż te defi nicje nie są identyczne, wykazują pewne cechy wspólne. Przegląd rozwa-
żań na temat cyberprzestępstw zawiera książka: M. Siwicki, Cyberprzestępczość, Wydawnictwo 
Beck, Warszawa 2013.

8 Dokonana w tej publikacji typologia nie ma charakteru podziału logicznego. Dlatego 
też konkretny rodzaj przestępstwa może stanowić przykład więcej niż jednego typu. Przegląd 
różnych podziałów cyberprzestępstw zawierają publikacje M. Siwickiego przywołane w po-
przednim przypisie.

9 Por. np. M. Siwicki, Podział…, s. 250.
10 Por. np. tamże, s. 244.
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zorganizowanych przez kolumbijskich handlarzy narkotyków, którzy wspólnie 
„wyprali” 70 milionów dolarów11.

Nawiązywane w Internecie kontakty po przeniesieniu w realny świat mogą 
być niebezpieczne; oferty erotyczne mogą kończyć się pobiciem, okradze-
niem, a nawet śmiercią prostytutki lub klienta, internetowe oferty sprzedaży 
realizowane w świecie realnym – oszukaniem sprzedającego lub kupującego. 
Demokratyzacja handlu obok korzyści niesie z sobą ryzyko. Dzięki redukowa-
niu do minimum barier w kupowaniu i sprzedawaniu coraz więcej ludzi może 
w nieskrępowany sposób uczestniczyć w handlowych kontraktach, ale w tych 
okolicznościach coraz trudniej o pewność, że nie mamy do czynienia z podro-
bionymi albo kradzionymi towarami12.

Internet pomaga znaleźć kogoś w realnym świecie, ułatwia zatem kontakt 
z ofi arą lub innym sprawcą. Pozwala zerwać z fi zycznym światem i przenieść 
się do świata wirtualnego. Dzięki anonimowości umożliwia przyjęcie dowolnej 
internetowej osobowości, ale nawet wirtualna osoba może stać się ofi arą prze-
stępstwa, choćby w świecie gier online. Można w tym świecie robić to samo, 
a nawet więcej niż w realnym. Można też posługiwać się wirtualną walutą. Ze 
względu na wartość, jaką ma ona dla mieszkańców wirtualnego świata, jest 
czasami wykorzystywana do ekonomicznych transakcji w fi zycznym świecie; 
można ją kupować i sprzedawać. Przestępcy już się zainteresowali wirtualną 
walutą13.

Drugą cechę współczesnych zagrożeń stanowi zmiana charakteru działa-
nia przestępców. Grupy przestępcze łączą się w dynamicznie przeobrażające 
się sieci, dostosowując się szybko do nowych warunków. Kiedy policyjna prak-
tyka w jednej części globu będzie ewoluować, przestępcy w drugiej części będą 
o tym wiedzieć. Zmiana prawa czy strategii działania organów ścigania wywo-
łuje reakcję w postaci poszukiwania przez przestępców nowych krajów, gdzie 
do popełniania przestępstw można wykorzystać niedostateczne zabezpiecze-
nia. Nowoczesne środki komunikacji pozwalają bowiem łatwiej wprowadzać 
w błąd wymiar sprawiedliwości, jak w przypadku procederu prania brudnych 
pieniędzy w Izraelu przez imigrantów z Rosji14. Trudno ścigać przestępców 
z międzynarodowych grup przestępczych, gdy współpracują Turcy z Włocha-
mi, Kolumbijczycy z Rosjanami czy Ukraińcami. Takie międzynarodowe sieci 
przestępców handlują narkotykami i bronią, piorą pieniądze, wykorzystując 

11 P. Williams, Transnational Criminal Networks [w:] J. Arquilla, D. Ronfeldt (red.), Net-
works and Netwars: Th e Future of Terror, Crime, and Militancy, RAND Corporation, Santa Mo-
nica 2001, s.  84, http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1382/
MR1382.ch3.pdf [dostęp: 30.01.2015].

12 G.F. Treverton, M. Wollman, E. Wilke, D. Lai, Moving…, s. 96.
13 Więcej tamże, s. 100–101.
14 P. Williams, Transnational…, s. 71.
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fi rmy i banki w wielu krajach, oraz znacznie utrudniają organom każdego 
z nich śledzenie przepływu pieniędzy czy towarów. Coraz bardziej złożone, 
sprawniejsze i lepiej wyposażone są międzynarodowe sieci przestępcze15. Mogą 
funkcjonować jako formalne hierarchiczne struktury, analogicznie do legalnie 
istniejących struktur biznesu16; zatrudniają prawników, fi nansistów lub ko-
rumpują przedstawicieli policji i wymiaru sprawiedliwości. Dla zwiększenia 
zysków mogą angażować grupy terrorystyczne jako swoisty outsourcing. Są 
w stanie zacierać granice między tradycyjnymi przestępcami i terrorystami, 
frustrując policjantów nieustannymi zmianami znanych im kategorii i prak-
tyk17. Tak było od dawna, jednakże to nie dążenie do ograniczenia ryzyka do-
konywania przestępstw stanowi współcześnie nową jakość, lecz rozmiary tych 
działań, osiągane dzięki nieograniczonym niemal możliwościom komunikacji 
oraz przemieszczania dóbr.

2. Jaka powinna być nowoczesna policja?

Jak podkreślono, jeśli technika będzie się rozwijać, przestępcy będą z niej korzy-
stać. Rozwój techniki powodujący zmiany w świecie przestępczym w zakresie 
mobilności ludzi, dóbr, usług i pieniędzy wpływa jednocześnie na proces zapew-
niania bezpieczeństwa18. Aby skutecznie ścigać przestępców, organy ścigania 
muszą gromadzić wiedzę na temat tych procesów, pracować nad efektywnymi 
procedurami oraz dbać o techniczne i społeczne zasoby. Policja powinna wy-
korzystywać nowe technologie do zbierania i analizy informacji, rozwiązywania 
problemów, budowy partnerskich stosunków ze społeczeństwem oraz konstru-
owania nowoczesnej policyjnej organizacji. Wobec współczesnych zagrożeń 
należy zatem postulować rozwój policji poprzez implementowanie proaktyw-
nych strategii działania, w szczególności przez szersze niż dotąd przewidywanie 

15 G.F. Treverton, M. Wollman, E. Wilke, D. Lai, Moving…, s. 92 i n.; K. von Lampe, Re-
search on Transnational Organized Crime: A Review of the Scholary Literature [w:] E.W. Pły-
waczewski (red.), Current Problems…, s. 381–393.

16 Przykłady z Hongkongu omawiają G.F.  Treverton, C.  Matthies, K.J.  Cunningham, 
J.  Goulka, G.  Ridgeway i A.  Wong w publikacji Film Piracy, Organised Crime, and Terror-
ism, RAND Corporation, Santa Monica 2009, http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/
monographs/2009/RAND_MG742.pdf [dostęp: 30.01.2015].

17 G.F. Treverton, M. Wollman, E. Wilke, D. Lai, Moving…, s. 104.
18 W tej publikacji przyjęto szerokie rozumienie bezpieczeństwa, obejmujące działania 

prewencyjne, zanim nastąpi naruszenie dóbr chronionych prawem, reagowanie na aktualne 
zagrożenie, a także ściganie sprawców dokonanych przestępstw oraz prowadzenie postępo-
wania karnego.
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i uprzedzanie przestępczych działań, zwłaszcza tych najpoważniejszych, oraz 
wykorzystywanie w tym celu udokumentowanej wiedzy naukowej.

Taka wizja rozwoju policji może być realizowana wyłącznie przy zgodnym 
współdziałaniu polityków wyznaczających kierunki rozwoju polityki kry-
minalnej i policyjnej organizacji, urzędników konkretyzujących te kierunki 
w swych decyzjach, oraz samej policji. Policja jest ciągle zorganizowana geo-
grafi cznie, ale przestępczość – już nie. W odpowiedzi na współczesną przestęp-
czość, w tym działalność międzynarodowych grup przestępczych, niezbędna 
jest zarówno wymiana informacji i baz danych między policjami różnych kra-
jów, jak i instytucjonalizowanie współpracy między nimi19. Państwo nie jest 
w stanie samo zapewnić bezpieczeństwa, toteż obok rozszerzania i zmiany za-
kresu policyjnych zadań szuka sojuszników do ich realizacji (plural policing20).

Współczesna policja ściga przestępców, zapobiega terroryzmowi, zapew-
nia lokalny porządek, zabiega o społeczne wsparcie i legitymizację w społe-
czeństwie, współpracuje z innymi służbami policyjnymi i prywatnymi fi rmami. 
Martin Innes, brytyjski ekspert i dyrektor Instytutu Nauki o Policji Uniwersyte-
tu w Cardiff , wyróżnia trzy podstawowe zadania policji: zarządzanie przestęp-
czością, zarządzanie porządkiem oraz zarządzanie bezpieczeństwem21. To, co 
z reguły określa się jako główne zadanie policji, czyli zapobieganie i zwalczanie 
przestępczości, zostało nazwane zarządzaniem przestępczością (crime manage-
ment work). Autor krytycznie zauważa, że tradycyjnie większość ludzi reduku-
je zadania policji do zarządzania przestępczością, choć – jak wynika z badań 
– ich realizacja ma ograniczony wpływ na rzeczywisty poziom przestępczości. 
Zarządzanie porządkiem (order management) obejmuje szereg działań policji: 
od zapewniania porządku w sąsiedztwie po policyjną reakcję na masowe pro-
testy społeczne. Zarządzanie bezpieczeństwem (security management) polega 
na podejmowaniu działań służących ochronie społeczności lokalnych, biznesu 
oraz państwa przed współczesnymi zagrożeniami, przede wszystkim przed ter-
roryzmem, i jest realizowane we współpracy z innymi służbami. Sposób ujęcia 
tego zadania stanowi przede wszystkim konsekwencję wydarzeń z 11 września 
2001 roku. Bezpieczeństwo w państwie w coraz większym stopniu zależy od 
tego, co się dzieje poza jego granicami. Stąd zarządzanie bezpieczeństwem 
obejmuje zarówno internacjonalizację i prywatyzację wykonywania zadań po-
licyjnych, jak i intensywną wymianę doświadczeń w zakresie strategii policyj-

19 Podstawowe informacje na temat form międzynarodowej współpracy oraz aktywności 
polskiej policji w tym zakresie można znaleźć na stronie: http://www.info.policja.pl/inf/wspol-
praca-miedzynarod/72445,Wspolpraca-miedzynarodowa.html [dostęp: 30.01.2015].

20 T. Jones, T. Newburn (red.), Plural Policing: A Comparative Perspective, Routledge, Lon-
don–New York 2006.

21 M. Innes, Th e Art, Craft  and Science of Policing [w:] P. Cane, H.M. Kritzer (red.), Th e Ox-
ford Handbook of Empirical Legal Research, Oxford University Press, New York 2012, s. 16–24.
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nych między państwami. Wymiana ta jak dotąd przyjmuje przede wszystkim 
formę eksportu anglosaskich idei do innych krajów22.

Skoro nie można zadań policji ograniczyć do reagowania na dokonany 
(dokonywany) czyn zabroniony, to wykorzystywanie wyników badań nauko-
wych w realizacji zadań policyjnych nie może być ograniczone do zwalczania 
przestępczości. Na przełomie XX i XXI wieku wyłanianie się nowych koncep-
cji odnośnie do sposobów realizacji funkcji policyjnych określanych jako stra-
tegie proaktywne stanowi jedną z cech charakterystycznych procesu zapew-
niania bezpieczeństwa przez policję.

Do strategii proaktywnych zalicza się:
 ■ community policing (CP) – zgodnie z którą, działając według zasad pań-

stwa prawa, policja powinna, we współpracy ze społecznościami lokalny-
mi, w pierwszej kolejności rozwiązywać lokalne problemy i zapobiegać 
przestępczości23;

 ■ problem-oriented policing (POP) – zgodnie z którą skuteczne wykonywanie 
zadań policyjnych wymaga rozwiązywania problemów społecznych stano-
wiących źródło/przyczynę antyspołecznych zachowań, a nie wyłącznie re-
agowania na popełnienie czynów zabronionych24;

 ■ intelligence-led policing (ILP) – w której nacisk w wyznaczaniu policyjnych 
priorytetów kładzie się na zbieranie informacji i zaawansowaną analizę da-
nych w procesie zwalczania najpoważniejszej przestępczości25.
Strategia community policing zawiera postulat proaktywnego działania 

w stosunku do lokalnych zagrożeń w społecznościach lokalnych, intelligence-
-led policing dotyczy najpoważniejszych zagrożeń, natomiast postulat roz-
wiązywania problemów (problem-oriented policing) można odnieść do obu 
typów problemów: zarówno tych lokalnych, jak i poważnych zagrożeń dla 
państwa. Obok korzyści w postaci skuteczniejszego przeciwdziałania zagro-
żeniom, wdrażanie proaktywnych strategii w działaniu policji może wiązać się 
z wieloma negatywnymi konsekwencjami. Ogólnie można je scharakteryzo-
wać jako zagrożenie nadmierną ingerencją policji w życie społeczne. Wobec 

22 Tamże, s. 19 i n.
23 Rozumienie strategii community policing w literaturze jest ciągle sporne, mimo kilku-

dziesięciu lat implementacji samej idei. Por. L. Denney, S. Jenkins, Securing Communities: the 
What and the How of Community Policing, Background paper, July 2013, http://www.odi.org/
sites/odi.org.uk/fi les/odi-assets/publications-opinion-fi les/8491.pdf [dostęp: 30.01.2015] i po-
dana w opracowaniu literatura.

24 A.  Braga, Problem-Oriented Policing and Crime Prevention, Criminal Justice Press, 
Monsey 2008, oraz ofi cjalna strona Centrum do Wykonywania Zadań Policyjnych przez Roz-
wiązywanie Problemów (Center for Problem-Oriented Policing), http://www.popcenter.org/
about/?p=whatiscpop [dostęp: 30.01.2015].

25 M. Peterson, Intelligence-Led Policing: the New Intelligence Architecture, Bureau of Jus-
tice Assistance, US Department of Justice, Washington, September 2005.
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propagowania proaktywnych strategii, w szczególności ILP (w tym stosowanie 
najnowocześniejszej techniki i informacji wywiadowczych), nie można wyklu-
czyć konfl iktu między zapewnianiem bezpieczeństwa przez policję a prawami 
człowieka, takimi jak nietykalność cielesna, prywatność itp. Duży niepokój 
wywołują zwłaszcza metody, które wnikają głęboko w życie społeczne i bar-
dziej angażują „stojącego z boku świadka”. Ale ludzie chcą być bezpieczni. Jeśli 
można za pomocą odwołania się do wyników badań zademonstrować skutecz-
ność podejmowanych działań, to można też w ten sposób znacząco zreduko-
wać niepokój o przestrzeganie praw człowieka. Cel, jakim jest bezpieczeństwo, 
wzmacnia pozycję zwolenników poszerzania policyjnych kompetencji. Z tego 
powodu możemy obserwować protesty w określonych miejscach wobec okre-
ślonych policyjnych innowacji, takich jak monitoring wizyjny, ale nie pojawia 
się powszechny sprzeciw wobec wszelkich innowacji w policji26.

Proaktywne sposoby wyznaczania policyjnych priorytetów mogą też spo-
tkać się z oporem samych policjantów przywiązanych do tradycyjnych metod 
wykonywania swych podstawowych zadań.

Druga, powiązana z poprzednią, ważna cecha współczesnego procesu za-
pewniania bezpieczeństwa przez policję, jest określana w literaturze jako evi-
dence-based policing. Defi niuje się ją jako model, paradygmat, orientację, ma-
trycę27 albo spełniający określone warunki sposób podejmowania decyzji28. Na 
użytek niniejszych rozważań będzie rozumiana podobnie jak w artykule La-
wrence’a Shermana, uznanego za ojca takiego podejścia w literaturze z zakresu 
polityki kryminalnej. Evidence-based policing polega na (wy)korzystaniu naj-
bardziej wartościowych badań naukowych jako podstawy policyjnych decyzji 
przez określenie wytycznych do działania oraz oceny policji i policjantów29. 
Podobna zasada formułowana jest też w innych dziedzinach życia. Sherman 
twierdził, że policja powinna zbliżać się pod tym względem do medycyny, któ-
rą uważał za wzór30. Zgodnie z evidence-based medicine badania medyczne słu-
żą ustaleniu, jakie lekarstwa lub procedury najlepiej pomogą choremu, ewen-

26 G.F. Treverton, M. Wollman, E. Wilke, D. Lai, Moving…, s. 12–13.
27 Przykładowo: http://cebcp.org/evidence-based-policing/the-matrix [dostęp: 30.01.2015].
28 Realizacja zasad evidence-based policing przyjmuje na świecie różne postaci. Historię 

tych instytucji od Cochrane do Campbell Collaboration przedstawili B.C. Welsh i D.P. Far-
rington, Evidence-based Crime Policy [w:] M. Tonry (red.), Th e Oxford Handbook of Crime and 
Criminal Justice, online, September 2012, s. 17 i n.

29 „(…) the use of the best available research on the outcomes of police work to implement 
guidelines and evaluate agencies, units and offi  cers” (L.  Sherman, Evidence-based Policing, 
Ideas in American Policing Series, Police Foundation, July 1998, s. 2, http://www.policefoun-
dation.org/sites/g/fi les/g798246/f/Sherman%20%281998%29%20-%20Evidence-Based%20
Policing.pdf [dostęp: 30.01.2015]).

30 L.  Sherman samokrytycznie przyznawał jednak, że w swych wcześniejszych pracach 
przeceniał wykorzystywanie naukowych wyników w medycynie (zob. tamże).
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tualnie w jakim stopniu mu zaszkodzą. Odpowiedzi na te zasadnicze pytania 
prowadzą do podjęcia właściwej dla leczenia pacjenta decyzji. W realizacji za-
dań policyjnych należy zatem stosować taktyki i strategie, które na podstawie 
zdobytej wiedzy okazały się skuteczne w zapobieganiu, kontroli i wykrywaniu 
przestępstw, a przy tym wyrządzają społeczeństwu możliwie najmniejsze szko-
dy31. Naukowa ewaluacja policyjnej pracy pozwala wykroczyć w zapewnianiu 
bezpieczeństwa poza reagowanie na dokonane przestępstwa. Wiedza o tym, 
co działa, umożliwia nie tylko skuteczną kontrolę przestępczości, lecz także 
kształtowanie właściwej relacji z obywatelami.

Te dowody naukowe pochodzą z różnych nauk. W odniesieniu do zapobie-
gania przestępczości dominują współcześnie wyniki badań z nauk społecznych. 
Postulat wykorzystania badań naukowych ma zastosowanie również w odnie-
sieniu do wszelkich innych aspektów policyjnego zapewniania bezpieczeństwa; 
w realizacji funkcji wykrywczych oraz identyfi kacyjnych istotną rolę odgrywają 
nauki medyczne, przyrodnicze i techniczne bądź psychologia32. Opierając się 
na posiadanej albo udostępnianej wiedzy, policjanci powinni podejmować wła-
ściwe decyzje, niezależnie od tego, czy przygotowują program prewencyjny dla 
dzielnicy, patrolują ulice, ścigają sprawcę cyberstalkingu lub przestępstw gospo-
darczych, czy kierują do mediacji sprawę o przemoc w rodzinie.

Wyniki systematycznych badań mogą służyć jako podstawa wyboru stra-
tegii w polityce kryminalnej33. Postulat użycia udokumentowanej wiedzy nie 
oznacza, że w przeszłości decyzje kryminalno-polityczne nie opierały się na 
naukowych analizach34. Postulat ten służy podkreśleniu, że współczesny roz-
wój badań kreuje nowe, niedostępne wcześniej możliwości powtarzania badań 
i czerpania z ich wyników przez innych uczonych, jak też rozwoju techniczne-
go potencjału w dokumentowaniu, opracowywaniu i interpretacji rezultatów. 
Jednocześnie doświadczenia w zastosowaniu wyników badań powinny zwrot-
nie inspirować kolejne naukowe poszukiwania.

31 Jak słusznie stwierdził w 2011 roku Th omas Perrelli, zastępca prokuratora generalne-
go USA (United States Associate Attorney General), „nie stać nas na wydawanie pieniędzy na 
coś, co nie działa”. Cyt. za: J. Bueermann, Being Smart on Crime with Evidence-based Policing, 
National Institute of Justice 2012, http://nij.gov/journals/269/Pages/evidence.aspx [dostęp: 
30.01.2015].

32 Inne podstawowe aspekty problemów stawianych w tym artykule zawiera monografi a 
J. Wójcikiewicza, Dowód naukowy w procesie sądowym, IES, Kraków 2000.

33 B.C. Welsh, D.P. Farrington, Evidence-based…, s. 13.
34 Przykłady z historii amerykańskiej polityki kryminalnej przedstawiła J.  Petersilia, 

Th e Infl uence of Criminal Justice Research, RAND Corporation, Santa Monica 1987.
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3. Jak wiedza może wpływać na praktykę?

Analiza literatury i badań na temat policji pozwala stwierdzić, że coraz sze-
rzej wykorzystuje się naukową oraz eksperymentalną orientację zarówno w te-
stowaniu technicznych i technologicznych innowacji w analizie poszczegól-
nych przypadków, jak i w implementacji proaktywnych strategii policyjnych. 
Wpływ naukowych badań ewaluacyjnych na politykę kryminalną może mieć 
charakter35:
 ■ instrumentalny, kiedy wyniki badań wpływają wprost na podejmowane 

decyzje. Oczywiście rzadko się zdarza, żeby decydenci kierowali się wy-
łącznie badaniami, ponieważ oceniają ich wyniki z reguły w szerszym spo-
łecznym i politycznym kontekście. Przykładem takiego wpływu mogą być 
studia, jakie przeprowadzono w stanie Waszyngton: badacze z Washington 
State Institute for Public Policy mieli odpowiedzieć na pytanie, jakie dzia-
łania są skuteczne w redukowaniu przestępczości i kosztów ponoszonych 
na jej ściganie oraz na utrzymanie więzień36. Na podstawie analizy kilku-
set programów z końca XX wieku i pierwszych pięciu lat XXI wieku sfor-
mułowano wnioski, które doprowadziły do rezygnacji z budowy jednego 
z trzech planowanych wcześniej więzień37;

 ■ symboliczny (polityczny), kiedy politycy wykorzystują wyniki badań jedy-
nie do uzasadnienia decyzji podjętej wcześniej na podstawie własnego po-
litycznego interesu czy intuicji. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przy-
padku, gdy polityk deklaruje konieczność zwiększenia liczby policjantów 
na ulicach „w celu poprawy bezpieczeństwa”, choć tak naprawdę chodzi 
mu o uzyskanie społecznej aprobaty, później zaś szuka wyników badań, 
które uzasadniają jego postulat;

 ■ koncepcyjny („oświeceniowy”38), kiedy wyniki naukowych badań nie 
wpływają bezpośrednio na podjęcie decyzji, ale oddziałują na politykę 
poprzez kształtowanie sposobu myślenia, argumenty używane w dysku-
sjach, a z czasem stają się swoistą „konwencjonalną mądrością”. Tak stało 
się w przypadku Perry Preschool Project, który poprzez wskazanie pozy-
tywnych konsekwencji (także fi nansowych), jakie przynosi inwestowanie 

35 B.C. Welsh, D.P. Farrington, Evidence-based…, s. 14–15.
36 S. Aos, M. Miller, E. Drake, Evidence-based Public Policy Options to Reduce Future Pri-

son Construction, Criminal Justice Costs, and Crime Rates, Washington State Institute for Pub-
lic Policy, Olympia, WA 2006.

37 B.C. Welsh, D.P. Farrington, Evidence-based…, s. 23.
38 C.H. Weiss, E. Murphy-Graham, S. Birkeland, An Alternative Route to Policy Infl uence: 

How Evaluations Aff ect D.A.R.E., „American Journal of Evaluation” 2005, nr 26.
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w programy prewencyjne dla małych dzieci, wpłynął na stosunek do pre-
wencji pierwotnej w tym zakresie39;

 ■ ukierunkowujący (imposed use), polegający na wzmacnianiu zaintereso-
wania określonymi typami działań poprzez nałożenie swoistego „obowiąz-
ku” stosowania projektów zgodnych z naukowymi standardami. Przykła-
dowo, rządowa instytucja fi nansuje lokalne inicjatywy jedynie w przypadku 
wyboru jednego z programów aprobowanych przez tę instytucję w postaci 
listy dobrych praktyk. Mimo opisywanych w literaturze słabości takiej me-
tody, dając fory projektom zawierającym poprawne ewaluacje, zwiększa się 
racjonalność decyzji podejmowanych przez praktyków40.
Zapewne nikt nie będzie negował konieczności podejmowania racjonal-

nych decyzji opartych na naukowych podstawach, ale konsekwentna realizacja 
tego postulatu napotyka na wiele wyzwań. Michael Tonry i David Green zi-
dentyfi kowali cztery podstawowe bariery (key fi lters) dzielące naukową wiedzę 
i politykę w kontekście zwalczania przestępczości i funkcjonowania wymiaru 
sprawiedliwości41.

Pierwsza bariera polega na podporządkowaniu dominującego sposobu 
myślenia „obowiązującemu” paradygmatowi, rozumianemu jako powszechnie 
podzielane przekonanie o tym, co racjonalne i uzasadnione. W czasie kiedy 
dominowało przekonanie o skuteczności resocjalizacji sprawców przestępstw, 
trudno było zaakceptować tezę, że pobyt w więzieniu nie przyniesie oczekiwa-
nych skutków. Uczeni podawali wszak w wątpliwość indywidualizujący para-
dygmat w orzekaniu ćwierć wieku przed opublikowaniem słynnego artykułu 
Roberta Martinsona z 1974 roku, z którego (w wielkim uproszczeniu) wyni-
kało, że „nic nie działa”42. W rezultacie artykuł trafi ł na podatny grunt przy-
gotowany przez innych badaczy. Przyjął się nowy sposób myślenia wyrażający 
retrybutywną koncepcję sprawiedliwości przez akceptację sankcji określonych 
(determinate sentencing). Pozornie odbiorcy zmienili swe przekonania na pod-
stawie argumentacji Martinsona.

39 L.J. Schweinhart, H.V. Barnes, D.P. Weikart, Signifi cant Benefi ts: Th e High/Scope Perry 
Preschool Study Th rough Age 27, High/Scope Press, Ypsilanti, MI 1993.

40 Przykład takiego rozwiązania to lista „przykładowych i obiecujących” programów pre-
wencyjnych w amerykańskim programie Ministerstwa Edukacji „Bezpieczne i wolne od nar-
kotyków szkoły oraz społeczności” (Safe and Drug-Free Schools and Communities, SDFS). 
Do rządowego fi nansowania kwalifi kowano wyłącznie programy (procedury osiągania celów) 
zamieszczone na tej liście. Cyt. za: B.C. Welsh, D.P. Farrington, Evidence-based…, s. 14–15.

41 M. Tonry, D. Green, Criminology and Public Policy in the USA and UK [w:] L. Zed-
ner, A. Ashworth (red.), Th e Criminological Foundations of Penal Policy: Essays in Honour of 
Roger Hood, Oxford University Press, New York 2003, cyt. za: B.C. Welsh, D.P. Farrington, 
Evidence-based…, s. 15–16.

42 R. Martinson, What Works? Questions and Answers about Prison Reform, „Th e Public 
Interest” 1974, nr 35, s. 22–54.
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Druga przyczyna (fi ltr) dzieląca naukę i politykę kryminalną to panująca 
ideologia. Politykę kształtują dominujące przekonania polityków oraz społe-
czeństwa, jak choćby wiara w skuteczność represyjnego prawa karnego. Nie 
można przy tym wykluczyć, że poglądy społeczne są w niektórych (raczej licz-
nych) przypadkach przedstawiane przez polityków zgodnie z ich własnymi ce-
lami, jak w przypadku „mitycznej” punitywności społeczeństwa43.

Kolejny fi ltr to krótkoterminowe polityczne kalkulacje, przede wszystkim 
w przypadku polityków, którzy obawiając się opinii łagodnych dla przestępców, 
popierają środki represyjne. W związku z tym w swych deklaracjach i działa-
niach przedkładają krótkoterminowe działania nad obliczone na lata progra-
my prewencyjne. Nie oznacza to, że jedynie prewencja jest właściwa, ani też, 
że wyłącznie skuteczność zapobiegania przestępczości została potwierdzona 
przez naukowe badania. Czasami także wybór prewencji może być podykto-
wany kalkulacją wynikającą z mody czy chęci ocieplenia własnego wizerunku. 
Jednakże w polityce bardzo rozpowszechniony jest sposób myślenia, zgodnie 
z którym panaceum na wszelkie problemy są krótkoterminowe, z reguły nie-
potwierdzone środki propagowane przez zwolenników opcji „law and order”.

Czwarty fi ltr stanowią krótkoterminowe myślenie i inercja biurokracji. 
Opór wobec zmiany i niechęć wobec długoterminowych celów są typowe dla 
wielu instytucji odpowiedzialnych za poprawę warunków życia w społeczeń-
stwie albo pełniących wobec tego społeczeństwa funkcje usługowe44, niezależ-
nie od tego, czy myślimy o redukcji przestępczości, czy o ochronie zdrowia. 
W tym kontekście można też wskazać na możliwe oddziaływanie zachowaw-
czego charakteru policyjnej kultury45.

Policja dysponuje współcześnie nieporównywalnie większym niż kiedyś 
zasobem informacji i badań; żyjemy w erze nowej komunikacji, rozwoju tech-
niki na usługach policji oraz badań DNA. Najnowsze technologie pozwalają 
rozwiązać wcześniej nierozwiązywalne sprawy. Ale w roli policjanta „zarzą-
dzającego przestępczością”, jak podkreśla Martin Innes w tytule swojego arty-
kułu Th e Art, Craft , and Science of Policing, zawierają się równocześnie sztuka, 
rzemiosło i nauka. Dysponujemy rosnącą literaturą na temat wykorzystywania 
w policyjnej pracy śledczej naukowych osiągnięć oraz nowoczesnych techno-

43 T.  Kaczmarek, Racjonalny ustawodawca wobec opinii społecznej a populizm penalny 
[w:]  Z.  Sienkiewicz, R.  Kokot (red.), Populizm penalny i jego przejawy w Polsce. Materiały 
z ogólnopolskiego zjazdu katedr prawa karnego. Szklarska Poręba 24–27 września 2008 roku, 
Kolonia Spółka, Wrocław 2009, s. 40 i n.

44 B.C. Welsh, D.P. Farrington, Evidence-based…, s. 16.
45 Policyjna kultura jest oczywiście niesłychanie złożona i wpływa na relacje z nauką 

w różnorodny sposób. Na temat wielowymiarowości tej kultury pisze m.in. E.A. Paoline III, 
Taking Stock: Toward a Richer Understanding of Police Culture, „Journal of Criminal Justice” 
2003, nr 31, s. 199–214.
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logii, nie możemy wszakże przeceniać wpływu tych odkryć na wykrywanie 
sprawców przestępstw. Gdy tradycyjne metody działania są mocno zakorze-
nione w policyjnej kulturze, potrzeba wdrażania nowych rozwiązań zarówno 
w odniesieniu do ogólnych strategii, jak i szczegółowych działań (decyzji) może 
z dużymi trudnościami torować sobie drogę do policyjnej świadomości. Na 
takie zagrożenie wskazuje też wiele badań nad proaktywnym wykonywaniem 
policyjnych zadań46. Tradycyjne hierarchiczne zarządzanie może powstrzymy-
wać przed wychylaniem się, robieniem czegokolwiek poza wymaganą rutynę. 
Może ściągnąć na policjanta gniew przełożonych i kolegów47, a lojalność wo-
bec kolegów – sparaliżować reakcje na nieprawidłowości w ich działaniu48.

Niechęć wobec bardziej problemowego traktowania policyjnej pracy może 
wynikać także z tradycyjnych form rozliczania pracy policjanta, zgodnie z któ-
rymi preferowane są łatwo uchwytne, ilościowe kryteria (liczba patroli, za-
trzymanych osób, statystyki wykrywalności itp.). Przyczyna takiego myślenia 
niekoniecznie tkwi w przywiązaniu do tradycji i może wynikać ze złej kondy-
cji materialnej policji: braku funduszy, nowoczesnych narzędzi, odczynników, 
personelu itp. Policjanci mogą postrzegać naukę jako „luksus, który jest uży-
teczny, ale można się bez niego obejść”49.

Na inny aspekt potencjalnej niechęci policjantów wobec akademickich ba-
dań wskazuje Cynthia Lum. Uważa ona, że policja w Ameryce Północnej dawno 
przestała postrzegać badania naukowe jako zagrożenia dla swej pozycji50. Podob-
nie jest zapewne w innych krajach. Ale ciągle badania stosowania prawa przez 
policję mogą być postrzegane jako zagrożenie, ponieważ potencjalnie przy-
czyniają się do ujawnienia informacji niekorzystnych zarówno dla policyjnych 
dowódców, jak i szeregowych policjantów. Dlatego też policyjni praktycy mogą 
preferować i chętniej angażować się w badania naukowe nad „bezpiecznymi” te-
matami, jak wykorzystanie statystyk dla map przestępczości, badania prewencji 
w społecznościach lokalnych (community surveys) albo krótkoterminowe ana-
lizy trendów w przestępczości. Trudniej przychodzi im angażować się w bar-
dziej „ryzykowne” przedsięwzięcia, jak badania powiązań między policjantami 

46 M. Innes, Th e Art…, s. 16–17.
47 Ciekawe uwagi na ten temat można znaleźć w artykule: Ch.H. Ramsey, Th e Challenge of 

Policing in a Democratic Society: a Personal Journey Toward Understanding, Harvard Kennedy 
School, National Institute of Justice, June 2014.

48 Na temat „niebieskiej ściany milczenia” (blue wall of silence, także blue code lub blue 
shield) por. przykładowo J. Dempsey, L. Forst, An Introduction to Policing, Delmar Cengage 
Learning, Clift on Park 2014 (wyd. 7), s. 165 i n.

49 D. Weisburd, P. Neyroud, Police Science: Toward a New Paradigm, New Perspectives in 
Policing Series, Washington, DC: U.S. Department of Justice and Harvard Kennedy School, 
January 2011.

50 C.  Lum, Policing at the Crossroads, „Policing” 2014, t. 8, nr 1, s.  2. Autorka została 
w 2014 roku powołana na stanowisko redaktorki czasopisma na Amerykę Północną.
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a przestępcami, ewaluacja deklarowanych strategii, stosowanie przymusu bez-
pośredniego, słabości policyjnej organizacji czy policyjne samobójstwa.

Szereg problemów wywołuje sam proces stosowania wiedzy naukowej 
przez praktyków51. Mogą one wynikać z trudności przełożenia generalnej wie-
dzy naukowej na decyzje w konkretnych sprawach czy problemów w dosto-
sowaniu wyników badań społecznych prowadzonych w jednym miejscu do 
innych lokalnych warunków. Czasem naukowcy po wielu latach badań nie 
wiedzą, co działa i dlaczego. W innych przypadkach wyniki badań podważa-
ją zasady utrwalone w przeszłości na podstawie innych badań. Badacze sta-
ją przed żmudnym procesem wyjaśnienia różnic w wynikach. Gdy praktycy 
oczekują jednoznacznych i skutecznych rozwiązań, które można „tu i teraz” 
zastosować w praktyce, mogą być takimi rozbieżnościami zniechęceni52.

Problemy z wykorzystaniem wiedzy naukowej w policyjnej praktyce wy-
nikają z jednej strony z trudności w porozumieniu między przedstawicielami 
organów stosujących prawo (np. policja, prokuratura, sądy) ze specjalistami 
określonych dziedzin, którzy prowadzą badania, przygotowują raporty czy wy-
stępują jako biegli. Z drugiej strony, gdy niedostateczna wiedza praktyka nie 
pozwala mu na właściwe sformułowanie pytania albo zrozumienie odpowie-
dzi, czy też nie przedstawiono biegłemu wystarczającego materiału do analizy, 
możliwości ekspertów nie zostaną w pełni wykorzystane53.

Istotną przyczyną trudności we wspólnych publikacjach bądź publikacjach 
odpowiadających na oczekiwania obu środowisk mogą być rozbieżności w oce-
nie zarówno znaczenia nauki w kształtowaniu publicznej polityki, jak i znacze-
nia publikacji przygotowywanych przez naukowców dla praktyki. Co prawda 
straciły na sile argumenty przedstawione w artykule Travisa Hirschiego z 1993 
roku, w którym autor przeciwstawia kryminologię akademicką kryminologii 
ofi cjalnej (administracyjnej), przyjmując, że ta druga jest ateoretyczna, testu-
je niewłaściwe hipotezy w niepoprawny metodologicznie sposób, brakuje jej 
ciągłości albo przyczynia się do niewolenia społeczeństwa przez rządzących54. 

51 B.C. Welsh, D.P. Farrington, Evidence-based…, s. 26.
52 Autorka, jako przewodnicząca zespołu ds.  realizacji pytania referendalnego dotyczą-

cego tworzenia systemu monitoringu wizyjnego służącego bezpieczeństwu w Krakowie, nie 
umiała na pierwszym posiedzeniu zespołu we wrześniu 2014 roku zaspokoić oczekiwań prak-
tyków, którzy chcieli uzyskać jasną odpowiedź na pytanie, kiedy monitoring jest skuteczny.

53 Literatura jest bogata w analizy trudności w tym zakresie, które jednak nie mogą być 
w tym miejscu dalej rozwijane. Można przywołać jeden obrazowy przykład z praktyki medy-
ków sądowych, por. M. Strona, F. Bolechała, Samobójstwa dzieci i młodzieży w materiałach Ka-
tedry i Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – sądowo-
-lekarska analiza zjawiska [w:] J. Stojer-Polańska, A. Biederman-Zaręba (red.), Samobójstwa. 
Stare problemy, nowe rozwiązania, Wydawnictwo JAK, Kraków 2013, s. 179–180.

54 T.  Hirschi, Administrative Criminology, „Contemporary Sociology” 1993, nr 22 (3), 
s. 348–350.
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Skrajnie krytyczna postawa teoretyków wobec piszących dla praktyki kolegów 
słabnie, ale wydaje się, że ciągle status publikacji zorientowanych na potrzeby 
praktyki nie jest równy statusowi prac teoretycznych55.

Wyróżnienie barier w korzystaniu z wyników badań naukowych albo ich 
współtworzeniu przez polityków oraz podmioty stosujące prawo nie oznacza, 
że w rzeczywistości są oni uodpornieni na wszelkie wyniki badań czy syste-
matyczne dowody. Wpływ badań może być częściowy i pośredni. Jak trochę 
ironicznie zauważa Michael Tonry, „Niekiedy, w niektórych sprawach, w nie-
których miejscach decydenci i praktycy uwzględniają wyniki badań. Innym 
razem w innych sprawach, w innych miejscach tego nie robią”56.

5. Co robić?

Jak zoptymalizować wykorzystanie wyników badań naukowych w realizacji 
policyjnych zadań? Czy takie same postulaty można odnieść do ogólnych dy-
rektyw polityki kryminalnej i ścigania sprawców w konkretnym przypadku? 
Wspólny element w obu przypadkach stanowi dążenie do właściwej komu-
nikacji między nauką a praktyką, w szczególności interakcji między nimi. 
Pytanie brzmi zatem: jak zagwarantować właściwą jakość interakcji między 
nauką a praktyką w policyjnym zapewnianiu bezpieczeństwa? W odpowiedzi 
użyteczne będzie poznanie wzajemnych oczekiwań oraz przedstawienie insty-
tucjonalnych inicjatyw, które współcześnie sprzyjają realizacji tego celu57.

Jak zauważył w 2011 roku ówczesny dyrektor amerykańskiego Narodo-
wego Instytutu Sprawiedliwości (National Justice Institute), „jeśli chcemy za-
pobiegać przestępczości, redukować ją oraz nią zarządzać, naukowe odkrycia 
muszą być przetłumaczone na język polityki (kryminalnej) i praktyki (policy 
and practice)”58. Typowy dla oczekiwań praktyki wydaje się pogląd prezydenta 
Fundacji Policyjnej w USA Jima Bueermanna, który stoi na stanowisku, że ba-
dania dotyczące kontroli przestępczości powinny być streszczone w zrozumia-
łym języku, przystępne i odpowiednio rozpropagowane, a każde streszczenie 

55 C. Lum, Policing…, s. 2 i cytowana w artykule literatura.
56 M. Tonry, Evidence-based Penal Policies and Practices, Paper presented at Günter Kaiser 

Memorial Conference, Freiburg 2009, cyt. za: B.C. Welsh, D.P. Farrington, Evidence-based…, 
s. 16.

57 Inny ważny aspekt odpowiedzi na pytanie zadane w tym artykule stanowi monografi a 
J. Wójcikiewicza, Dowód naukowy w procesie sądowym, IES, Kraków 2000.

58 J.H.  Laub, Translational Criminology, Presentation to the Offi  ce of Justice Programs, 
Washington, DC, March 1st, 2011.
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powinno być dostępne online, zawierać informacje o problemie, zastosowa-
nych metodach, wynikach i przydatności dla policji59.

W tym artykule zostaną przedstawione cztery formy wspierania dialogu 
nauki z praktyką: organizacje udostępniające wartościowe badania ewaluacyj-
ne, wspólne fora naukowców i policjantów, wspólne publikacje, indywidualna 
integracja obu ról.

Główną rolę w analizie prowadzonych na świecie badań odgrywa współ-
cześnie międzynarodowa organizacja Campbell Collaboration, działająca jako 
sieć badaczy non profi t. Została ona założona w 2000 roku, ma sekretariat 
w Oslo, a nazwę wzięła od słynnego psychologa eksperymentalnego Donalda 
Campbella. Jej celem jest systematyczne przygotowywanie raportów na temat 
skutecznych metod rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach życia. 
Grupa zajmująca się wymiarem sprawiedliwości (Crime and Justice Group, 
CJG) oraz komitet kierujący jej pracą (Crime and Justice Steering Committee, 
CJSC) koncentrują się na redukcji przestępczości oraz doskonaleniu szeroko 
rozumianego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, z uwzględnie-
niem policji, sądów i więziennictwa. Publikowane raporty obejmują szerokie 
spektrum tematów60: od sytuacyjnej prewencji kryminalnej, przez pracę policji 
w społecznościach lokalnych, monitoring61, funkcjonowanie sądów, efektyw-
ność testów DNA w wykrywaniu sprawców przestępstw62, po resocjalizację.

Międzynarodowe uznanie dla działalności Campbell Collaboration wyni-
ka z przyjęcia rygorystycznych standardów w odniesieniu do wyboru anali-
zowanych badań i opracowania wyników. Raporty są przygotowywane przy 
wykorzystaniu nowoczesnych baz danych. W konsekwencji te systematyczne 
przeglądy stanowią rzetelne, aktualne i łatwo dostępne źródło wiedzy.

Obecnie jedna ze słabości w korzystaniu z wyników badań polega na tym, 
że zamiast powtarzać badania i aktualizować wyniki, wyjaśniać różnice, często 
tworzy się nowe zespoły, które prowadzą własne badania63. CJSC wychodzi na-
przeciw temu problemowi, przyjmując, że aktualizacja oparta na przeglądzie 
najnowszych badań będzie dokonywana co trzy lub cztery lata. Uwzględnia się 
wówczas kolejne wyniki, krytykę wcześniej prowadzonych badań oraz postęp 
metodologiczny, jaki dokonał się w określonej dziedzinie64.

59 J. Bueermann, Being…
60 Spis raportów przygotowanych w tej organizacji znajduje się na stronie: http://www.

campbellcollaboration.org/reviews_crime_justice/index.php [dostęp: 30.01.2015].
61 Zob. www.campbellcollaboration.org/lib/download/243/ [dostęp: 30.01.2015].
62 Zob. http://www.campbellcollaboration.org/lib/project/126/ [dostęp: 30.01.2015].
63 Pewnym sposobem przeciwdziałania temu zjawisku jest coraz częściej udostępnianie 

surowych wyników badań, na których inni badacze mogą prowadzić własne analizy.
64 B.C. Welsh, D.P. Farrington, Evidence…, s. 20.
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Inną drogą dla zapewnienia systematyczności przeglądów prowadzonych 
na świecie badań jest kształtowanie i utrwalanie powiązań między naukowca-
mi a instytucjami fi nansującymi ich badania. Brak funduszy stanowi bowiem 
najważniejszą przeszkodę w osiąganiu tego celu. Najwięcej przeglądów badań 
w ostatnich latach przeprowadzono z funduszy65 amerykańskiego National In-
stitute of Justice66, brytyjskiej National Policing Improvement Agency, szwedz-
kiej National Council for Crime Prevention, duńskiego National Center for 
Social Research.

Wykorzystanie wyników systematycznych badań naukowych przy podej-
mowaniu decyzji może ułatwiać stworzenie forów, gdzie badacze i praktycy 
mogą porozumiewać się i wspólnie działać. Służą one zarówno gromadzeniu 
i weryfi kacji wiedzy, jak i rozwijaniu narzędzi, które mogą stosować policjanci, 
analitycy i badacze. Wspólne badania praktyków i naukowców – obok zapew-
nienia rygorów metodologicznych – mogą gwarantować „pluralizm” wiedzy 
i podejść badawczych67. Wzorcowym przykładem takiej współpracy, zapew-
niającej ciągłość działań, jest powołany w 2007 roku Scottish Institute for Poli-
cing Research (SIPR)68. Jest to forma zorganizowanej („strategicznej”) współ-
pracy między dwunastoma uniwersytetami i policją w Szkocji (Scottish Police 
Service) oraz Scottish Funding Council. Instytut pod kierunkiem profesora 
Nicka Fyfe’a z Uniwersytetu Dundee, dzięki środkom otrzymywanym z wy-
żej wymienionych instytucji, prowadzi badania oraz podejmuje inne działania 
z korzyścią zarówno dla środowisk akademickich, jak i policji69.

Można z pełnym przekonaniem podpisać się pod tezą redaktorki czaso-
pisma „Policing” Cynthii Lum, że „my badacze i praktycy nie możemy dłużej 
działać w izolacji, jeśli chcemy rozwijać nasze profesje, jesteśmy wszakże od 
siebie nawzajem uzależnieni”70. Nikt nie ma chyba wątpliwości, że warto dążyć 
do wspólnych publikacji teoretyków oraz praktyków na aktualne i ważne te-

65 Tamże.
66 Ze szczegółami na temat działalności amerykańskiego instytutu można zapoznać się 

z zamieszczonego na stronie NIJ Newslettera z dnia 5 września 2014 roku. NIJ fi nansuje sze-
reg badań z zakresu kryminalistyki. Od 2009 roku w ramach programu Forensic Science, Re-
search & Development celem poprawy bezpieczeństwa i funkcjonowania wymiaru sprawie-
dliwości instytut sponsorował ponad 250 projektów o wartości ponad 100 milionów dolarów.

67 N. Fyfe, Paradoxes, Paradigms and Pluralism: Refl ections on the Future Challenges for 
Police Science in Europe. Keynote Lecture, European Police College (CEPOL), Annual Research 
Conference, Lyon, September 2012, cyt. za: C. Lum, Policing…, s. 4.

68 C. Lum, Policing…, s. 3.
69 Instytut organizuje coroczne wykłady, które prowadzą największe autorytety w zakresie 

nauki o policji. Wykłady z lat 2007–2012 zostały opublikowane w raporcie Th e Scottish Insti-
tute for Policing Research pt. Policing: Connecting Evidence and Practice, SIPR Annual Lectures 
2007–2012, 2013.

70 C. Lum, Policing…, s. 1.
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maty, jeśli będą one spełniały rygory publikacji naukowych i miały praktyczne 
znaczenie. Oczywiście naukowcy mogą (i powinni!) zajmować się pasjonują-
cymi ich zagadnieniami, które nie mają wielkiego znaczenia w praktyce. Pu-
blikacje przydatne dla stosujących prawo nie mogą natomiast ograniczać się 
do pisania o aktualnych tematach. Konieczne jest dotarcie do sedna problemu 
w miarę szybko oraz uwzględnienie przy tym celu, w jakim badania mogą być 
wykorzystane. Czasem naukowcy podejmują nawet badania ważne dla prakty-
ki, ale rozwiązanie przychodzi za późno, wtedy gdy praktyka straciła już zain-
teresowanie. Przygotowanie publikacji wspólnie z praktykami może niekiedy 
przeciwdziałać tym trudnościom.

Zapewne praktycy będą chętnie pisać artykuły na temat codziennej pracy 
w sposób odpowiadający ich postrzeganiu własnych ról. Praca nad tekstem 
może jednakże wymagać od nich uczenia się nowych wzorów prowadzenia 
badań czy też nowej wiedzy, ponieważ artykuły są z reguły bardziej krytycz-
ne i mniej techniczne niż proste „raportowanie o faktach”. Policjanci-badacze, 
tak samo jak ich akademiccy partnerzy, powinni unikać żargonu związanego 
z rolą oraz posiąść umiejętność diagnozowania wiedzy odbiorców, aby sku-
teczniej komunikować się z audytorium możliwie szerokim i zróżnicowanym.

Dla właściwej komunikacji skutkującej kształtowaniem wiedzy potrzebnej 
praktyce – obok forum wymiany doświadczeń, wspólnych publikacji oraz łą-
czenia różnych perspektyw w jednej roli – użyteczna też będzie integracja śro-
dowiska praktyków: policjantów, biegłych, ekspertów i naukowców w różnych 
formach edukacji. Akademicy wykorzystują w procesie dydaktycznym wiedzę 
i doświadczenia praktyków, kształtując tym samym kwalifi kacje studentów 
jako późniejszych praktyków. Ale poprzez kontakt z praktykami naukowcy 
sami się uczą. W szeroko rozumianym procesie edukacji powinno wziąć udział 
również państwo, które w odpowiedzi na słabości współczesnej praktyki po-
winno poszukiwać środków zaradczych, w tym poprzez regulacje prawne71.

W poszukiwaniu pożądanych wzorców łączenia w jednej roli zadań prak-
tyka i naukowca, warto zwrócić uwagę na najbardziej wyraziste polskie przy-
kłady. Pracownicy Instytutu Ekspertyz Sądowych wykonują ekspertyzy oraz 
prowadzą badania naukowe i popularyzują nauki sądowe. Niektórzy naukow-
cy, w tym autorzy tekstów w tej książce, łączą role uniwersyteckiego specjali-
sty w zakresie kryminalistyki z rolą biegłego. Oba typy aktywności łączy także 
w swej działalności Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.

Przedstawione rozważania wyrażają różnorodność dyscyplin i specyfi czne 
sposoby realizacji zadań w zakresie zapewniania bezpieczeństwa przez policję 
zarówno w zakresie rozwiązywania problemów ogólnych, jak i szczegółowych 

71 Najbardziej dobitnie na ten temat pisze prof. Jarosław Berent we wstępie do trzeciej 
części książki.
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kwestii wykrywczych i identyfi kacyjnych. Jak bowiem podkreśla prof. Janina 
Zięba-Palus, „Nie ma dziś kryminalistyków kompetentnych we wszystkich 
dziedzinach, przeciwnie: coraz więcej ekspertów specjalizuje się w wąskich za-
kresach i dyscyplinach”. Uwaga ta została sformułowana we wprowadzeniu do 
drugiej części książki, ale można ją odnieść także do ogólniejszych kwestii po-
lityki kryminalnej. Autorami rozdziałów w tej książce są naukowcy i praktycy. 
Refl eksje praktyków reprezentują teksty osób wykonujących ekspertyzy oraz 
przedsiębiorców.

Podstawowy sposób analizy przyjęty w publikacji stanowi studium przy-
padku (case study), w którym opis badanego fenomenu dokonywany jest 
z uwzględnieniem zestawu zmiennych i występujących między nimi zależno-
ści, a celem pozostaje dokładne zbadanie złożonego zjawiska w jego rzeczywi-
stym kontekście. Badacz sam kształtuje metodę, dobierając z dostępnych mu 
technik badawczych tylko takie, które odpowiadają jego celowi. W studium 
przypadku można przedstawić zarówno wzór metod postępowania wartych 
naśladowania, jak i błędy, jakich należy unikać. Choć przedmiot badania ma 
charakter jednostkowy, studium przypadku stanowi źródło ogólnej wiedzy na 
podstawie konkretnego przypadku. O wartości analizy przypadku decydują: 
typ sprawy (czy zasługiwała na opis w postaci studium przypadku, czy jest do-
statecznie ważna i złożona), jakość merytoryczna rozważań oraz adekwatność 
proponowanych rozwiązań do charakteru problemu.

Na zakończenie – w kontekście problemów analizowanych przez autorów 
tego tomu – warto jako studium przypadku rozważyć skutki pewnej decyzji. 
W poszukiwaniu przydatnej wiedzy jesteśmy nieustannie konfrontowani z ko-
niecznością znalezienia równowagi między potrzebami wymiaru sprawiedli-
wości a rynkiem. Czy konkurowanie prywatnych podmiotów o zlecenia na 
wykonywanie ekspertyz jest właściwym rozwiązaniem? Możliwą odpowiedź 
na to pytanie można sformułować na podstawie obserwacji zmian, jakie doko-
nały się w ostatniej dekadzie w Anglii i Walii. W 2012 roku zamknięto Foren-
sic Science Service (FSS), państwową instytucję wykonującą na zamówienie 
policji i innych instytucji ekspertyzy kryminalistyczne. FSS działała od 1991 
roku jako organ wykonawczy ministra spraw wewnętrznych, a od 2005 – jako 
spółka będąca wyłączną własnością państwa. Choć nikt nie kwestionował zna-
czenia FSS jako prekursora badań DNA i właściciela wartościowej bazy da-
nych, z końcem ubiegłego dziesięciolecia pozycja fi rmy na rynku słabła. Jej 
zamknięcie z powodu strat fi nansowych rząd zapowiedział już w 2010 roku. 
Policja coraz częściej wybierała prywatnych wykonawców ekspertyz w drodze 
przetargów, ponadto FSS miała na koncie spektakularne omyłki popełniane 
przy sporządzaniu ekspertyz.

Powstałą po zamknięciu FSS lukę miały wypełnić fi rmy prywatne oraz la-
boratoria policyjne. W Wielkiej Brytanii wykształciły się bardzo różne sposo-
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by pozyskiwania ekspertyz przez policję w zależności od tego, w jakim stopniu 
policja zatrudnia w tym celu prywatne fi rmy. Na jednym końcu skali można 
umieścić Policję Metropolitalną, która znaczną część ekspertyz wykonuje we 
własnym laboratorium w Lambeth. Na przeciwległym biegunie znalazłyby się 
policje, które w całości zlecają ekspertyzy zewnętrznym wykonawcom, jak po-
licja w Bedfordshire72.

Trudno jednoznacznie oceniać skutki, ze względu na krótki czas, jaki upły-
nął od zamknięcia FSS.  Opinie różnicuje także rola oceniającego. Reforma 
przyniosła pewne korzyści, ale zdaniem ekspertów można przewidywać ka-
tastrofę, której należy już dziś zapobiec73. Krytycy wskazują na takie negatyw-
ne zjawiska, jak: luka w regulacji prawnej, defi cyty wymiaru sprawiedliwości 
wynikające z wydawania wyroków bez dostatecznych dowodów, niestabilność 
rynku usług oraz zagrożenia dla badań i ciągłości rozwoju naukowego.

We współczesnym świecie kryzysu ekonomicznego zapewnianie poprzez 
ekspertyzy rzetelnych podstaw dla sprawiedliwych wyroków powinno odby-
wać się przez oparcie poszukiwań na zróżnicowanych naukowych podstawach, 
a nie przez tańsze wykonywanie ekspertyz. Choć brytyjską diagnozę i progno-
zy trudno w sposób jednoznaczny odnosić do sytuacji w Polsce, to pewne nie-
pokojące symptomy związane z komercjalizacją usług w zakresie przygotowy-
wania ekspertyz kryminalistycznych mają zapewne ponadlokalny charakter. 
Z całą pewnością wszak inaczej należy oceniać rolę laboratoriów kryminali-
stycznych policji, które w Polsce są od dawna ważnym ogniwem w dialogu 
nauki z praktyką. Symbolicznym potwierdzeniem tej tezy jest świętowanie 
55-lecia przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Krakowie na konferencji naukowej wspólnie z Instytutem Ekspertyz Są-
dowych oraz Katedrą Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego.

72 A.  Gallop, J.  Brown, Th e Market Future for Forensic Science Services in England and 
Wales, „Policing”, advance access, publ. 29 June 2014.

73 „(…) current trends are now attracting predictions of potential disaster” (A. Gallop, 
J. Brown, Th e Market…, s. 3).


