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Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo – 
dyskusja praktyków

W jaki sposób instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny infor-
mować o ewentualnych zagrożeniach lub komunikować o niebezpiecznych sy-
tuacjach? Który element w tej komunikacji jest najważniejszy? W jaki sposób 
instytucje, które są odpowiedzialne za różne obszary publicznego i społeczne-
go bezpieczeństwa, wywiązują się ze spoczywającej na nich odpowiedzialności 
i oczekiwań? Jaką rolę w tym procesie odgrywają dziennikarze? W jaki sposób 
media relacjonują sprawy bezpieczeństwa oraz jak różne instytucje odpowie-
dzialne za nasze bezpieczeństwo wykorzystują środki masowego przekazu? 
Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy sesji plenarnej konferencji 
Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń. Głos w dyskusji 
zabrali: dr inż. Bogusław Kogut, komendant Szkoły Aspirantów Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie, mł. insp. Anna Kuźnia, pełniąca obowiązki na-
czelnika Wydziału Profi laktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy 
Głównej Policji, Izabela Baszak-Wolańska, dyrektor ds. klientów korporacyj-
nych PZU Życie S.A., Marcin Fall, członek Zarządu Małopolskich Dworców 
Autobusowych S.A., Dariusz Aleksandrowicz, rzecznik prasowy Biura Ochro-
ny Rządu, Jolanta Stawska, dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Krakowie.

Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dr 
inż. Bogusław Kogut w swoim wystąpieniu poruszył kwestię relacji mediów ze 
służbami mundurowymi. 

Media starają się jak najdokładniej przekazać relację, zdobyć najwię-
cej informacji i podać maksymalnie dużo szczegółów. Służby munduro-
we, w tym między innymi straż pożarna, starają się natomiast efektywnie 
i szybko przeprowadzić działania oraz zapewnić bezpieczeństwo. Obie 
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strony działają, opierając się na różnych priorytetach, i mają różne cele 
do osiągnięcia. Powoduje to często napięcie w relacjach między nimi. 
Szczególnie jest to odczuwane w początkowej fazie każdej akcji, gdy na 
miejscu nie ma jeszcze odpowiedniej ilości sił i środków, a tym bardziej 
osoby, która mogłaby udzielić mediom rzetelnej informacji. 

Kolejną istotną kwestią jest forma i sposób relacji z miejsc, w których 
niezbędna była pomoc między innymi Straży Pożarnej. Żyjemy w czasach, 
w których news musi być porywający, a wartość informacji jest przeliczana na 
pieniądze. Im bardziej dramatyczne jest wydarzenie, tym bardziej interesują 
się nim media. Dziennikarze powinni jednak pamiętać, że relacjonując wyda-
rzenia i chcąc uzyskać rzetelne informacje, muszą dotrzeć do osoby koordy-
nującej akcję. I tu rodzi się problem. Ten właśnie człowiek, który odpowiada 
za powodzenie akcji, ma bardzo dużo zadań do załatwienia, a jego działanie 
jest oceniane – nie tylko przez społeczeństwo, ale również przez media. Co 
ważne, koordynator akcji, nie dość że jest odpowiedzialny za ratowanie ludzi, 
musi równocześnie dbać o bezpieczeństwo swoich ratowników. „Relacje mię-
dzy służbami a mediami powinny być nie tylko dobre, powinny być jak naj-
lepsze, i do tego powinniśmy dążyć”. „Jako służby mundurowe – kontynuuje 
Kogut – staramy się udzielać mediom jak najwięcej informacji, bezpośrednio 
bądź przez rzeczników prasowych”. Nie zawsze jednak taka możliwość istnie-
je. Dużym błędem dziennikarzy jest więc szukanie drogi na skróty i pytanie 
o przebieg akcji pierwszego napotkanego strażaka. Człowiek niezorientowany 
w całokształcie akcji nagle mówi dwa, trzy zdania zupełnie wyrwane z kon-
tekstu, i to daje błędny obraz akcji. Dodatkowo – co się bardzo często zda-
rza – zwracanie się do gapiów, grupy widzów, osób niebędących fachowcami 
w danej dziedzinie i pytanie ich o efektywność działań ratunkowych prowadzi 
do kreowania błędnego obrazu wydarzeń. Tym bardziej że osoby postronne 
najczęściej odnoszą się krytycznie do poczynań służb. Postronnym obserwa-
torom wydaje się, że można działać szybciej, lepiej, inaczej. Ludzie nie zdają 
sobie jednak sprawy, że pewne kwestie muszą być rozwiązywane według okre-
ślonej sekwencji, aby zachować bezpieczeństwo i nie doprowadzić do jeszcze 
większych zniszczeń, uszkodzeń czy liczby rannych.

Jeżeli my jesteśmy ludźmi w mundurach, jesteśmy fachowcami w tym 
co robimy, to dlaczego o efektywność działań podczas akcji dziennikarze 
pytają ludzi, którzy się kompletnie na tym nie znają, czyli gapiów? Co 
oni na ten temat mogą wiedzieć? Wydaje mi się, że niewiele. Mnie za-
wsze uczono, i uczę tego moich młodych kolegów w Szkole Aspirantów, 
że dobry dowódca, kierujący działaniem ratowniczym, to taki człowiek, 
który umie opanować emocje. To opanowanie jest właśnie niezbędne 
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w relacjach z mediami. Kierujący akcją, który jest poproszony o ko-
mentarz, powinien mówić bardzo spokojnie, w sposób zrównoważony, 
jemu te emocje nie mogą się udzielać. Za to emocje te bardzo często 
udzielają się dziennikarzom, którzy chcą uczynić swój przekaz bardziej 
dramatycznym. Im bardziej jest on dramatyczny, tym większa widow-
nia. Jednak niepotrzebnie ujawniane emocje kierującego działaniem ra-
towniczym są bardzo złym doradcą. Im lepiej te emocje potrafi my kon-
trolować, tym efektywność działań będzie lepsza. W pełni jest również 
zrozumiałe, że dziennikarze muszą wielokrotnie walczyć o informacje, 
aby móc przygotować rzetelną relację. Ważne jest jednak, aby pamiętali, 
że służby mundurowe mają przede wszystkim bardzo poważne zadanie 
do wykonania, czyli ratowanie życia i zdrowia ludzi. I tę kwestię trzeba 
uszanować. Rolą dziennikarzy jest zdobycie kompletnych i rzetelnych 
informacji z dbałością o ich należyty kontekst i kompetentne źródło. 
Tylko zrozumienie obopólnych ról i zadań jest w stanie zapewnić dobre 
relacje i efektywną współpracę na linii media–służby mundurowe.

Następnie głos zabrała mł. insp. Anna Kuźnia, pełniącą obowiązki na-
czelnika Wydziału Profi laktyki Biura Prewencji Ruchu Drogowego Komendy 
Głównej Policji. Swoje wystąpienie poświęciła zagadnieniu edukacji dla bez-
pieczeństwa i roli mediów w tym obszarze:

Prewencyjny punkt widzenia policji i służb mundurowych wiąże się 
z faktem, że działania prewencyjne to jest 60 procent pracy, jaką wy-
konuje polska policja. Dla wielu policjantów każda minuta i sekunda 
służby jest jedną wielką niewiadomą. Są to między innymi policjanci 
pionu do spraw nieletnich – bardzo ważnego obszaru w przestrzeni 
publicznej, jakim jest bezpieczeństwo ludzi młodych. To są również 
policjanci ruchu drogowego, których spotykamy najczęściej; możemy 
mówić o różnych aspektach ich pracy, ale tak naprawdę celem ich pracy 
jest też zadbanie o nasze bezpieczeństwo w codziennym naszym funk-
cjonowaniu. Nie wiem, czy tak samo patrzymy na kwestie komuniko-
wania bezpieczeństwa, ale dla polskiej policji, prewencji w policji, która 
ma największy kontakt w życiu codziennym z obywatelem i jego troska-
mi, zasadniczym przesłaniem jest przede wszystkim […] człowiek i jego 
bezpieczeństwo.

Oczywiście komunikacja sama w sobie jest jednym z ważniejszych 
elementów zarządzania kryzysowego. Patrząc przez pryzmat służby, 
jaką jest policja, w jej komunikacji na pewno najważniejszy jest obywatel 
i jego bezpieczeństwo. Dbamy o to, tak jak powiedziałam, w konfi guracji 
różnych zadań, począwszy od tych interwencyjnych poprzez cały obszar 
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przemocy w rodzinie, sprawy nieletnich aż po nasze codzienne kontak-
ty ze służbami dyżurnymi w jednostkach. W komunikacji na pierwszym 
miejscu stoi więc obywatel, który każdego dnia towarzyszy naszej służ-
bie, dbającej o bezpieczeństwo całego społeczeństwa. Oczywiście, żeby 
zapewnić bezpieczeństwo obywateli, pracujemy także nad komunikacją 
w instytucji. Aby profesjonalnie działać i zabezpieczać komfort obywa-
teli, musimy także doskonalić wewnętrznie swoją instytucję.

Mamy ustawowe zadania i wypełniamy je, mam przekonanie, że 
z każdym dniem coraz bardziej profesjonalnie, przynajmniej staramy 
się doskonalić kunszt naszej służby. A z drugiej strony ważna jest tu 
również komunikacja ze społeczeństwem, dzięki której staramy się 
diagnozować problemy, oceniać realne potrzeby społeczne w mniej-
szych miejscowościach, w dużych regionach, czemu służą konkretne 
narzędzia. Mówię o tym celowo, bo Państwo będziecie w przyszłości 
informować o bezpieczeństwie i być może takie „zajawkowe” dzisiejsze 
informacje pokażą, że komunikacja na rzecz bezpieczeństwa to nie tyl-
ko jednorazowa akcja, nie tylko sensacja, ale głębsze i całościowe spoj-
rzenie na ten obszar tematyczny. 

Wracając do myśli przewodniej: od dwóch lat polska policja realizuje 
ważną strategię, poszukując i znajdując partnerstwo mediów w tej spra-
wie. Jest to strategia debat społecznych, czyli spotkań lokalnych, groma-
dzących lokalną społeczność w konkretnych tematach. Spotkań, pod-
czas których dialog dotyczy bezpieczeństwa, a ich celem jest diagnoza 
potrzeb lokalnych, w szeroko rozumianym obszarze bezpieczeństwa. 
Tej komunikacji służy również polskie badanie przestępczości, realizo-
wane od kilku lat, w którym pytamy obywateli, co sądzą o jakości pracy 
policji i w jakim kierunku powinno pójść doskonalenie? W roku 2015 
– i o tym chcę wspomnieć – szczególnie w polskim badaniu przestęp-
czości pojawią się dwa nowe pytania dotyczące oczekiwań społecznych, 
jeżeli chodzi o edukację dla bezpieczeństwa i rolę policji w tym procesie. 
Dzisiaj jest to pewien sygnał, bo prawda jest taka, że jeżeli nie zaczniemy 
edukacji od Jasia do dorosłego Jana, w różnych obszarach bezpieczeń-
stwa, to tak naprawdę długo jeszcze będziemy się dziwić, dlaczego nadal 
11 listopada świętujemy tak mało pokojowo i dlaczego rodziny muszą 
się zastanawiać, czy iść na mecz ligowy piłki nożnej z dziećmi. Co trze-
ba zrobić, żeby perspektywa i przyszłość w tych obszarach była coraz 
lepsza, to znaczy bezpieczniejsza? Do diagnozy oczekiwań społecznych 
włączamy również wnioski z codziennej służby policjantów, służby pre-
wencyjnej, polskiej policji, co pozwala nam naprawdę rzetelnie komu-
nikować o bezpieczeństwie, w kontekście oczekiwań społecznych. 
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Policja skupia się na doskonaleniu komunikacji dla bezpieczeństwa, 
po pierwsze, we współpracy bezpośredniej z obywatelem, poprzez oso-
bisty kontakt – mówię tutaj o rozwiązaniach takich, jak: nowoczesne 
jednostki policji, telefony zaufania, telefony interwencyjne i szereg in-
nych instytucji i narzędzi, które pozwalają tę komunikację doskonalić. 
Po drugie, ważne jest też doskonalenie komunikacji na płaszczyźnie 
współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym oczywiście współpracy 
z mediami. Żeby ta komunikacja była efektywna, musi jej towarzyszyć 
doskonalenie komunikacji wewnętrznej w samej instytucji. Jest to temat 
bardzo złożony, stąd też tylko sygnalizuję, że w tym obszarze nasza in-
stytucja podejmuje liczne działania, ponieważ dobra komunikacja we-
wnętrzna przekłada się na efektywność naszych zewnętrznych działań. 

Nie bez znaczenia dla instytucji Policji, a także innych instytucji, jest 
zaufanie społeczne do policji. Zaufanie zdobyte poprzez rzetelną i pro-
fesjonalną działalność różnych służb, pionów w polskiej Policji, powo-
duje, że dialog staje się efektywniejszy, a tym samym do policji dociera 
więcej informacji o zagrożeniach i w efekcie osiągamy cel, jakim jest co-
raz bezpieczniejsza przestrzeń publiczna i coraz bezpieczniejsze rejony 
miasta, małej miejscowości czy ważne placówki w regionie. Aby zreali-
zować ten cel, doskonalimy różne formy i narzędzia przekazu. Nie bez 
znaczenia jest również to, nad czym pracuje polska Policja we współ-
pracy z mediami, czyli wiarygodność i czytelność przekazu medialnego.

Zawsze zapraszamy media do platformy wymiany informacji po-
przez współpracę rzeczników prasowych, których pion funkcjonuje 
w każdym regionie i prowadzi komunikację zewnętrzną we współpracy 
z mediami. Chciałabym wspomnieć tutaj o wniosku z realizacji projek-
tu „Prewencja Policji dzisiaj – perspektywy i wyzwania”. Projekt, który 
wystartował okolicznościowo, bo w związku z dziewięćdziesięciopięcio-
leciem powstania polskiej Policji, ale dedykowany jest ważnemu tema-
towi: „Perspektywy i wyzwania”. Jednym z obszarów tego projektu jest 
dział: „Porozmawiajmy o prewencji Policji” – na dowód tego, że również 
w projektach, które realizujemy, otwieramy się na formułę diagnozowa-
nia oczekiwań społecznych i oczekiwań instytucji. Pierwszy z podsta-
wowych wniosków z tego projektu, który podsumowujemy 12 stycznia 
[2015 roku], brzmi: „Policjant prewencji bliżej obywatela”. Jest to sfor-
mułowanie, które pada podczas wielu debat, prowadzonych w ramach 
tego projektu, zarówno z młodzieżą, jak i z pedagogami, wychowawca-
mi czy przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Drugi bardzo 
ważny wniosek: po dziesięciu tygodniach funkcjonowania strony pro-
jektu odwiedziło ją ponad 30 tysięcy osób. 
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Systemowa edukacja dla bezpieczeństwa jest podstawową przesłan-
ką, która pozwoli na osiągnięcie realnego poczucia bezpieczeństwa 
w XXI wieku. W Polsce funkcjonują dwa rządowe programy, które służą 
temu celowi. Być może staną się one przyczynkiem do co najmniej kilku 
przemyśleń młodych ekspertów dziennikarstwa: „Bezpieczna i przyja-
zna szkoła” i „Razem bezpiecznie”. Edukacja we współpracy z mediami 
to także priorytet Komendanta Głównego Policji i element koncepcji 
działań profi laktycznych w Policji, jaka została opracowana na pespek-
tywę trzech/pięciu lat. 

Jako instytucje komunikujące o bezpieczeństwie bez wątpienia musi-
my brać pod uwagę determinanty mające wpływ na rozwój tego obszaru, 
to jest postęp cywilizacyjny, nowe technologie, projekty badawcze, któ-
re polska Policja realizuje z wyższymi szkołami, oraz z Uniwersytetem 
Jagiellońskim – to jest też płaszczyzna diagnozy, która pozwoli, aby ko-
munikowanie na rzecz bezpieczeństwa osiągało coraz lepszy wymiar 
edukacyjny. I oczywiście równie ważna jest wymiana dobrych praktyk 
między instytucjami, zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i między-
narodowej. Nie do przecenienia jest też praca własna policji: profesjo-
nalizacja procedur reagowania, podobnie jak we wszystkich innych 
służbach, doskonalenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej policji, 
a także doskonalenie kompetencji komunikacyjnych policjantów oraz 
standaryzacja wyposażenia technicznego.

Przedstawicielka Komendy Głównej Policji zwracała uwagę, że bezpieczeń-
stwo zależy od każdego z nas, a wzmocnić je może szersze spojrzenie na ko-
munikowanie w kontekście zapobiegania, a nie w kontekście chwili, sensacji 
i krótkiego efektu. 

Izabela Baszak-Wolańska, dyrektor ds. klientów korporacyjnych PZU Ży-
cie S.A., zaprezentowała kwestie komunikowania o bezpieczeństwie, podając 
przykłady działań prewencyjnych podejmowanych przez fi rmę ubezpiecze-
niową:

Filozofi a naszej fi rmy zakłada, między innymi, aktywność w obszarze 
współpracy z instytucjami i organizacjami, których zadaniem jest szero-
ko pojęta ochrona i zapewnianie bezpieczeństwa. Nasza aktywność po-
lega między innymi na tym, że każdego roku z funduszu prewencyjnego 
przekazujemy kilkadziesiąt milionów złotych na nowoczesny sprzęt dla 
służb ratunkowych, między innymi dla strażaków, ratowników gór-
skich oraz wodnych, który ratuje Państwa życie. Jeśli na sprzęcie Straży 
Pożarnej, TOPR, WOPR, POPR czy Policji pojawiają się naklejki PZU, 
to znaczy, że współfi nansowaliśmy lub fi nansowaliśmy jego zakup. Wraz 
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z policją dbamy o bezpieczeństwo, szkoląc najmłodszych z zasad bez-
pieczeństwa oraz organizujemy dla kierowców symulacje niebezpiecz-
nych sytuacji na drodze. 

Od 30 lipca 2014 roku trwa akcja przeprowadzana przez Fundację 
PZU. Chodzi w niej o odwołanie się do pozytywnych uczuć i emocji. 
Symbolem samej akcji jest natomiast serduszko, które można zawiesić 
w samochodzie. To jest troszeczkę inne podejście do akcji mówiącej 
o bezpieczeństwie na drodze. Przeprowadzono badania, że komuniko-
wanie o bezpieczeństwie na drodze w sposób drastyczny, pokazywanie 
drastycznych wypadków, skutków tych wypadków, nie do końca odnosi 
taki efekt, jakiego byśmy oczekiwali. Wyniki badań potwierdziły, że je-
żeli wpłyniemy na bliskich, którzy przekażą pozytywne komunikaty dla 
kierowcy, czyli właśnie napiszą na serduszku z tyłu: „Tatusiu, kocham 
Cię”, „Mamusiu, kocham Cię”, to taki kierowca dwa razy się zastanowi, 
zanim przekroczy prędkość lub doprowadzi do zagrożenia na drodze, 
ponieważ pomyśli o swoich bliskich, którzy zostali w domu. 

Dodatkowo w tym roku zostały przeprowadzone niestandardowe 
patrole z policją, w których brali udział wolontariusze PZU. Nie wpły-
wało to na zmniejszenie kary dla kierowcy, jeżeli przekroczył prędkość, 
ale podczas przeprowadzania takiego standardowego patrolu wolonta-
riusze przekazywali serduszka bliskim, którzy podróżowali z kierowcą 
w pojeździe i informowali, że mogą wpłynąć na kierowcę, aby jechał 
ostrożnie. Serduszka były rozdawane również przy zakupie biletów na 
seanse w kinach, na autostradzie A2 przez policję, a także przy opłacie 
dokonywanej za przejazd autostradą. Rozdaliśmy w tym roku już 3 mi-
liony serduszek. Akcja będzie prowadzona do końca tego roku; jeżeli się 
sprawdzi, będzie kontynuowana w roku następnym. 

Wszyscy doskonale wiemy, że jest tak dużo negatywnych przeka-
zów w telewizji i w mediach, że czasami mamy dość, zamykamy się na 
nie. W mediach buduje się obraz zagrożenia, nie tylko na drogach, ale 
w ogóle w życiu. A przecież chcemy żyć w spokojnym kraju i nie bać się 
o naszych bliskich. W tym właśnie celu prowadzimy takie kampanie, 
aby było jak najmniej tych zagrożeń. 

Chociaż staramy się, aby prewencja zwiększała bezpieczeństwo na 
drogach, to wiemy, że wypadki zawsze będą się zdarzały. Dlatego na-
sze działania kierujemy również do tych, którym trudno poradzić 
sobie ze skutkami wypadków. Wspieramy i współfi nansujemy Dom 
Misia Ratownika – ośrodek, w którym dzieci po dramatycznych 
traumatycznych przejściach związanych z wypadkiem znajdują pomoc 
rehabilitacyjną i psychologiczną. PZU opiekuje się także zabytkami 
i kulturą. Objęliśmy mecenatem Zamek Królewski w Warszawie oraz 
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krakowskie Muzeum Narodowe i Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku 
w Sukiennicach. A w Łazienkach Królewskich staramy się zwiększyć 
bezpieczeństwo, rozbudowując system zabezpieczeń technicznych. 
Aktywnie wspieramy także edukację i dodajemy skrzydeł młodym, 
zdolnym ludziom, fundując im stypendia.

O działaniach podejmowanych w obszarze komunikowania o bezpieczeń-
stwie mówił również Marcin Fall – członek Zarządu Małopolskich Dworców 
Autobusowych S.A,: 

Zadaniem spółki Małopolskie Dworce Autobusowe jest, między in-
nymi, zarządzanie dworcem autobusowym w Krakowie. Jednym z wielu 
naszych obowiązków jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym klien-
tom, czyli pasażerom korzystającym z dworca. W tym celu ściśle współ-
pracujemy z policją. Nasza współpraca polega przede wszystkim na tym, 
że udostępniamy w sposób stały nagrania z monitoringu na dworcu, jak 
również z jego okolic. Pomysł naszej akcji „Bezpieczny pasażer” zrodził 
się właśnie podczas analizowania zarówno nagrań z kamer dworcowych, 
jak i z materiałów policji, gdzie widać bardzo niefrasobliwe zachowania 
podróżnych, które mogą w efekcie skończyć się przykrymi sytuacjami, 
takimi jak utrata portfela, telefonu komórkowego czy nawet bagażu. 
Aby pomóc pasażerom, przypomnieć im, a niektórym wręcz uświa-
domić, o czym trzeba pamiętać, a czego należy unikać, żeby ochronić 
swoje mienie, przygotowaliśmy wspólnie z policją fi lm instruktażowy. 
Jest on emitowany na naszych dworcach w Krakowie i w Nowym Sączu. 
Rozdajemy ulotki, przygotowaliśmy również plakaty. Akcja cieszy się 
dużym zainteresowaniem.

Kolejnym etapem projektu było poszukanie partnerów, którzy 
także zajmują się transportem osobowym i działają na terenach uży-
teczności publicznej. W tym miejscu bardzo dziękuję Miejskiemu 
Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Krakowie, że uznali naszą ak-
cję, nasz fi lm za pożyteczny i przydatny dla pasażerów krakowskiej ko-
munikacji miejskiej i zgodzili się na prezentowanie go w autobusach 
i tramwajach.

Kolejnym etapem naszej akcji było rozszerzenie jej tematyki 
o możliwe zagrożenia, na jakie narażony jest pasażer podczas podró-
ży. Powróciliśmy więc do tak, wydawałoby się, oczywistych kwestii, jak 
przypominanie o konieczności zapinania pasów oraz zwracanie uwagi 
na negatywne zachowania kierowcy: rozmawianie przez telefon czy ła-
manie przepisów.
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Jeszcze jedną odsłoną naszej akcji są działania w Nowym Sączu, 
gdzie rozdajemy młodzieży zawieszki. Postaraliśmy się, żeby nie były 
tylko utylitarne, ale też ciekawe czy po prostu fajne, mówiąc językiem 
młodych ludzi. Pomysł faktycznie się spodobał i młodzież chętnie przy-
pina je od razu do odzieży czy do plecaków. Dodajemy je przy okazji 
sprzedaży biletu miesięcznego ulgowego i mamy nadzieję, że trafi ają 
tam, gdzie potrzeba. Bardzo jesteśmy zadowoleni, że nasza akcja zwró-
ciła również uwagę fachowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Grzegorz Dyrkacz, członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacyjnego zaznaczył, że wszystkie akcje, które mają na celu bezpieczeństwo 
pasażerów, są dla MPK bardzo cennymi przedsięwzięciami. Z tego też względu, 
po tym jak pojawiła się akcja organizowana przez Dworce Autobusowe 
w Krakowie, MPK zdecydowało się także wziąć w niej udział: 

W ramach współpracy z organizatorami akcji zgodziliśmy się na 
emisję spotu w naszych autobusach i tramwajach. Spot ten zwraca uwa-
gę na pewnego rodzaju zachowania, dzięki którym możemy uniknąć 
negatywnych zdarzeń w komunikacji miejskiej. Jednak jako największy 
przewoźnik komunikacji miejskiej w Krakowie prowadzimy również 
szereg innych akcji mających na celu podniesienie świadomości i po-
ziomu bezpieczeństwa osób korzystających z transportu zbiorowego. 
Chodzi przecież o każdego z nas czy naszych bliskich, którzy codziennie 
korzystają z autobusów i tramwajów. 

Nasze działania w zakresie bezpieczeństwa pasażerów dotyczą kilku 
obszarów. Pierwszy z nich to monitoring. Wiemy doskonale, że Kraków 
jest miastem międzynarodowym: mamy prawie 1,5 mln mieszkańców 
aglomeracji, ponad 200 tys. studentów, i każdego dnia, co jest bardzo 
istotne, przewozimy naszymi środkami komunikacji prawie 1 milion 
pasażerów. Mamy pięć zajezdni, skąd codziennie do ruchu wyjeżdża 
418 autobusów i 218 pociągów tramwajowych. Od kilkunastu już lat 
wszystkie nasze pojazdy są nowoczesne i wyposażone w monitoring. 
To jest jeden z bardzo istotnych obecnie instrumentów, który pozwala 
nam walczyć z dewastacją i poprawia bezpieczeństwo naszych pasaże-
rów . I nie tylko pasażerów, ponieważ wielokrotnie policja zwraca się do 
nas o nagrania z kamer z pojazdów, które przejeżdżały przez konkretne 
ulice i mogły przypadkowo zarejestrować wypadek czy przestępstwo. 
Kraków jest w dziedzinie monitoringu rekordzistą. W samych autobu-
sach mamy zamontowanych 1114 kamer. Jeżeli chodzi o tramwaje, jest 
ich 882 sztuki. Od niedawna mamy również nocne linie tramwajowe 
i na wszystkie trzy linie wypuszczamy tramwaje właśnie z monitorin-
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giem. Już wcześniej funkcjonowało to w komunikacji autobusowej i od 
wielu lat poprawia bezpieczeństwo naszych pasażerów. 

Drugi obszar naszych działań obejmuje współpracę ze Strażą 
Miejską. Umowę o współpracy podpisaliśmy w 2010 roku, chociaż już 
dwa lata wcześniej nasza współpraca dotyczyła działań na rzecz spokoju 
i porządku publicznego. Mieliśmy zatem już doświadczenie, wiedzie-
liśmy, na czym nasza współpraca ma polegać, i co, dzięki niej, chcemy 
zapewnić naszym pasażerom. W akcjach ze Strażą Miejską uczestniczą 
nasi inspektorzy ruchu, którzy na bieżąco przechodzą różnego rodza-
ju szkolenia. Jednym z postanowień tego porozumienia jest działanie 
w przypadku naruszania porządku publicznego, czyli zapewnienie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie ma właściwie dnia, w którym 
tramwaje nie mogą przyjechać na czas. Akcja z udziałem strażników 
miejskich odbywa się więc każdego dnia, tylko na różnych ulicach. 
Szczególnie złą sławą w tym zakresie cieszy się ulica Długa, która prawie 
codziennie jest blokowana przez źle zaparkowane samochody. Aby do 
takich blokowań nie dochodziło, przeprowadzane są różnego rodzaju 
przedsięwzięcia. 

Drugą sprawą, którą rozwiązujemy wspólnie ze Strażą Miejską, jest 
parkowanie na przystankach komunikacji miejskiej. Często auta są po-
zostawiane w taki sposób, że autobus nie może bezpiecznie wjechać do 
zatoki przystankowej, przez co wymiana pasażerów niestety jest obar-
czona dużym ryzykiem. Autobus nie może podjechać blisko krawęż-
nika, w związku z czym osoba na wózku inwalidzkim czy podróżujący 
z wózkiem dziecięcym nie mogą bezpiecznie pojazdu opuścić ani nie 
mogą do tego pojazdu wejść.

Kolejna sprawa to, pomimo istniejącego zakazu, spożywanie al-
koholu w miejscach publicznych czy naklejanie plakatów i ogłoszeń 
w miejscach zabronionych. Współpraca ze Strażą Miejską ma na celu 
wyeliminowanie takich zachowań. Podobnie staramy się walczyć z wan-
dalizmem i niszczeniem urządzeń użyteczności publicznej. Mamy bar-
dzo dużo zdewastowanych i uszkodzonych elementów infrastruktury 
przystankowej oraz pojazdów. Nic tak nie boli, jak zniszczenie wypo-
sażenia nowego tramwaju, który wyjeżdża na ulice Krakowa, a kosztuje 
blisko 2 miliony 700 tysięcy euro, i już na drugi dzień ma pocięte siedze-
nia, porysowane szyby. 

Kolejnym obszarem współpracy ze Strażą Miejską jest przeciwdzia-
łanie naruszaniu przepisów o ochronie zdrowia, czyli łamanie zakazu 
palenia, zarówno na przystankach, jak i w autobusach i tramwajach. 
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Zapisy monitoringu pokazują, że zakaz ten jest nagminnie łamany. Od 
niedawna wszedł w życie przepis (zresztą na wniosek pasażerów), który 
mówi wyraźnie, że nie wolno palić także papierosów elektronicznych, 
ponieważ to również naszym pasażerom przeszkadza. 

Innym obszarem działalności MPK w zakresie bezpieczeństwa są 
kampanie informacyjne i kampanie społeczne. Już w 2011 roku wyemi-
towaliśmy pierwsze fi lmy. W naszych spotach informacyjnych pokazy-
waliśmy pasażerom, jakie są konsekwencje zablokowania ulicy przez źle 
zaparkowany samochód. Chodziło nam o to, aby uświadomić zagroże-
nie i pokazać, że takim lekkomyślnym zachowaniem naraża się wielu 
pasażerów na niebezpieczeństwo. 

Kampanie społeczne to jest też coś, na czym nam bardzo zale-
ży. Chodzi o to, żeby ludzie byli rzetelnie informowani o bezpieczeń-
stwie, a złe zachowania były należycie piętnowane. Tak jak wiemy, że 
bez biletu nie powinniśmy jeździć, bo za usługę należy zapłacić, tak 
samo powinniśmy wiedzieć, że nie należy w miejscach niedozwolo-
nych przebiegać między pojazdami. Trzydziestotonowy pojazd szyno-
wy nie zatrzyma się w miejscu, nawet przy prędkości 20 kilometrów 
na godzinę. Przygotowaliśmy więc pierwszą kampanię społeczną: „Bądź 
ostrożny – nie spiesz się na tamten świat”. Były plakaty, a także infor-
macje w telewizji, w autobusach i w tramwajach. Druga nasza akcja to: 
„Wybierz bezpieczne przejście”. W 2007 roku zbadaliśmy, jak wiele osób, 
w tym przede wszystkim bardzo młodych, ginie po nagłym wtargnięciu 
na torowisko (niestety niemal w 100 procentach są to wypadki śmier-
telne, ponieważ w zderzeniu z tramwajem człowiek praktycznie nie ma 
żadnych szans). Po analizie okazało się, że są to osoby, które przeważnie 
miały słuchawki w uszach i choć między sobą się komunikowały, roz-
mawiały, to jednak nie były w stanie usłyszeć tego, co się dzieje dookoła. 
Przeskakiwanie przez siatki międzytorza, wbieganie pod tramwaj, koń-
czyło się dla nich niestety tragicznie. Plakaty „Wybierz bezpieczne przej-
ście” umieszczaliśmy więc na przystankach, tworzyliśmy mapy czarnych 
punktów. Wprowadziliśmy też nowy znak – nie jest on co prawda ujęty 
w przepisach ruchu drogowego, ale wprowadziliśmy go w porozumie-
niu z policją – informujący o przejeżdżającym tramwaju.

Jako jedyni wśród przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Polsce 
w tym roku mieliśmy 14. edycję konkursu „Bezpieczna jazda”. Ma ona 
na celu uświadamiać naszym prowadzącym, jak należy bezpiecznie pro-
wadzić środki komunikacji miejskiej. W związku z tym z naszymi ko-
legami z policji i ze Straży Pożarnej współpracujemy każdego dnia przy 
organizacji pokazów pierwszej pomocy, używania sprzętu ratownictwa 
przeciwpożarowego. Chcę podkreślić, że to nie są akcje wizerunkowe, to 
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są konkretne działania podejmowane przez nas. Czy o nich słyszymy? 
Pewnie nie, bo jak coś się robi i jest dobrze, to się o tym nie pisze. Pisze 
się wtedy, gdy wydarzy się coś złego. 

Od 2011 roku emitujemy w środkach komunikacji miejskiej fi lmy 
o bezpieczeństwie. Do tej pory powstały 22 spoty pokazujące bezpie-
czeństwo na pierwszym miejscu, później niszczenie wspólnego mienia, 
graffi  ti, kradzieże kieszonkowe, wykroczenia drogowe. Bardzo ważnym 
elementem dla poprawy bezpieczeństwa są również kontrole trzeźwo-
ści. Aby pasażerowie czuli się bezpieczni, sprawdzamy sprawność mo-
nitoringu, kamer, umundurowanie, prędkość, rozmowy przez telefon. 
66 takich przypadków ujawniliśmy wśród prowadzących pojazdy. W tym 
roku kupiliśmy laserowy miernik prędkości, jedyny taki w Polsce, jeżeli 
chodzi o komunikację miejską; prowadzimy kontrole prędkości. Po co 
to robimy? Po to, żeby nasi pasażerowie czuli się bezpiecznie w środkach 
komunikacji miejskiej. Kupiliśmy też narkotest, co jest zupełną nowoś-
cią. Narkotest pozwoli wykryć zawartość różnego rodzaju narkotyków 
w organizmie i pomoże sprawdzać prowadzących nasze pojazdy. 

Nowe pojazdy mają też w wyposażeniu tak zwany przycisk alarmowy, 
w miejscu niewidocznym dla pasażera. Kierowca czy motorniczy dzisiaj 
nie musi już kontaktować się przez radio – po wciśnięciu przycisku alar-
mowego automatycznie w dyspozytorni głównej będzie widoczny cały 
obraz online z pojazdu. Mamy tak zwane czerwone telefony łączące pro-
wadzących ze strażą, z policją, z pogotowiem ratunkowym. Dokładnie 
wtedy wiadomo, gdzie autobus się znajduje, w jakim kierunku jedzie. 
Jeśli zaistnieje sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu czy zdrowiu na-
szych pasażerów, wówczas reakcja będzie błyskawiczna. Podsumowując 
jednym zdaniem: wszystkie te wymienione wcześniej działania są po to, 
aby pasażerowie czuli się po prostu bezpieczniej.

Jako kolejny głos zabrał major Dariusz Aleksandrowicz, rzecznik prasowy 
Biura Ochrony Rządu, przybliżając nieco historię BOR oraz specyfi kę współ-
pracy tej wyjątkowej formacji z mediami: 

16 grudnia 1922 roku na schodach warszawskiej Zachęty Eligiusz 
Niewiadomski dokonał zamachu na pierwszego prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza. To tragiczne wydarzenie 
sprawiło, że ówczesny minister spraw wewnętrznych Zygmunt Hübner 
dostrzegł potrzebę stworzenia instytucji mającej za zadanie ochronę 
najważniejszych osób w państwie. W tym roku obchodziliśmy dzie-
więćdziesięciolecie formacji, która powstała 12 czerwca 1924 roku pod 
nazwą Brygady Ochronnej. Na przestrzeni lat nazwa Biura Ochrony 
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Rządu ewoluowała: w 1944 roku był to Wydział Ochrony Rządu, w 1949 
– Departament Ochrony Rządu, a od roku 1956 mamy już znaną dzisiaj 
nazwę, czyli Biuro Ochrony Rządu. Następną przełomową datą był rok 
2001 i ustawa o Biurze Ochrony Rządu, która stanowi, że tworzy się jed-
nolitą, umundurowaną i uzbrojoną formację. Do głównych zadań Biura 
Ochrony Rządu należy: ochrona osób i obiektów ważnych ze względu 
na dobro i interes państwa, prowadzenie rozpoznania pirotechnicznego 
i sanitarnego obiektów Sejmu i Senatu. 

Bycie funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu to rodzaj szczegól-
nej służby. Ale czy tak nasza służba jest postrzegana przez media? Cały 
czas zadajemy sobie to pytanie. Zatem może kilka przykładów: „Super 
Express” donosi, że premier przejeżdża na czerwonym, a ochrona nara-
ża życie Tuska. My, jako BOR, twierdzimy, że właśnie dzięki podjętym 
przez nas działaniom, życiu premiera nic nie zagraża. Oczywiście ko-
lumna specjalna Biura Ochrony Rządu, korzystając ze swego uprzywi-
lejowania, może się nie stosować do sygnałów świetlnych, zachowując 
szczególną ostrożność.

Rozbijamy auta – to prawda, ale to zdarza się nawet najlepszym. 
Natomiast nie zawsze jest tak, jak to relacjonują i przedstawiają media. 
Często zdarza się, że zdjęcia w tabloidach to fotomontaż. W rzeczywisto-
ści doszło do zwykłej „obcierki”, czyli zwykłej stłuczki i nic poważnego 
się nie stało, a zdjęcia przedstawiają auta z poważnymi uszkodzeniami. 
Trzeba też pamiętać, że jeśli rozbijamy auta, to może to być wynikiem 
stylu jazdy ochronnej funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, wynika-
jącym z taktyki ochronnej, kiedy to samochód ochronny ma za zadanie 
ochronić samochód główny przed zdarzeniem, wypadkiem, kolizją, i to 
właśnie on przyjmuje na siebie cały ciężar takiego zdarzenia. 

Oczywiście służba funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu ma rów-
nież bezpośrednie przełożenie na wizerunek medialny osoby ochra-
nianej. Przecież to nie wicepremier Piechociński prowadził samochód 
specjalny Biura Ochrony Rządu, ale on jest głównym bohaterem tego 
artykułu. Zadziwiające i dosyć ciekawe też jest pytanie: co ma na celu 
fotografowanie liczników samochodów przez dziennikarzy i umieszcza-
nie ich w gazecie? Tak naprawdę to jest pytanie do policji, komu bardziej 
należy się tutaj mandat?

Ale media dostrzegają również współpracę zagraniczną Biura 
Ochrony Rządu z innymi służbami, mówią o dużych zabezpieczeniach, 
mówią o dużych przedsięwzięciach – takim na pewno był szczyt klima-
tyczny. RMF mówił, że BOR dostanie pięć milionów złotych na ochronę 
szczytu klimatycznego, natomiast już następna gazeta podała, że BOR 
nie dostanie żadnych pieniędzy.
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Ochrona Biura Ochrony Rządu przyznawana jest również osobom 
ważnym ze względu na dobro państwa. Każdorazowo decyzję o objęciu 
ochroną podejmuje minister spraw wewnętrznych i administracji, i każ-
dorazowo decyzja ta jest informacją poufną. Natomiast tabloidy, gazety 
i różnego rodzaju portale często wymyślają newsy bądź wręcz tworzą 
historie. Teraz powiem o kilku przykładach takich newsów. „Fakt” do-
nosi, że pan Sławomir Nowak zajmuje elegancki apartament w budynku 
strzeżonym przez Biuro Ochrony Rządu. Następnie pojawia się lako-
niczne sprostowanie, bo wbrew temu, co gazeta donosi, Biuro Ochrony 
Rządu nie ochrania budynku ani miejsca zamieszkania pana ministra. 
„Fakt” mówi również o tym, że pan wicepremier Pawlak kazał obstawie 
Biura Ochrony Rządu włączyć sygnały na kogutach i rozpychając sa-
mochody warszawiaków, przejeżdża na czerwonym świetle. Oczywiście 
to też jest informacja nieprawdziwa, takie zdarzenie nie miało miejsca. 
Wicepremier Pawlak nie podlegał ochronie Biura Ochrony Rządu i nie 
korzystał również z transportu BOR. Następna informacja, że mini-
ster sportu pan Drzewiecki dostał ochronę BOR. Tutaj również było 
sprostowanie, ponieważ minister sportu nigdy nie korzystał z takiej 
ochrony. Dodam tylko, że w żadnym z tych przypadków nie ukazało 
się sprostowanie. „Nowa Trybuna Opolska” podaje: „w Polsce jest dzie-
więć instytucji, które mogą stosować podsłuchy jako jedną z form tech-
nik operacyjnych”. Oczywiście Biuro Ochrony Rządu, jak sama nazwa 
wskazuje, jest od ochrony rządu, a nie od inwigilowania polityków, 
jest więc kompletną bzdurą, abyśmy mogli i chcieli podsłuchiwać oso-
by ochraniane. Sprostowanie zostało opublikowane, natomiast redak-
tor naczelny napisał, że „można zauważyć, że funkcjonariuszom Biura 
Ochrony Rządu w wykonywaniu niezbędnych obowiązków przysługuje 
prawo stosowania podsłuchów”. Wydaje się, że redaktor naczelny wie 
lepiej, ale nie będziemy dyskutować. 

Ponownie „Super Express”: „Premier prowadzi córkę do ołtarza”, 
a [portal] Pudelek powtarza tę informację medialną o ślubie, opisując 
nawet całą ceremonię: „Ceremonia miała miejsce w Nowym Mieście 
Lubawskim. Mój znajomy fotograf chciał się dostać na ceremonię, by 
zrobić kilka fotek, został jednak zablokowany przez funkcjonariuszy 
Biura Ochrony Rządu”. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, 
że takie zdarzenie w ogóle nie miało miejsca. Ceremonia się nie odbyła, 
a tym bardziej nie było tam Biura Ochrony Rządu. Ta informacja docze-
kała się, jako jedna z nielicznych, sprostowania. 

Nieustanne dążenie mediów do uzyskania informacji na temat miej-
sca i czasu przebywania osób ochranianych to wielkie wyzwanie dla 
formacji ochronnych. Podawanie do publicznej wiadomości tego typu 
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informacji wytrąca zasadniczy element przewagi wszystkim służbom 
ochronnym. W związku z powyższym lepszym rozwiązaniem wydaje 
się współpraca z mediami niż, kolokwialnie mówiąc, gaszenie pożarów. 
Widzimy dwie płaszczyzny takiej współpracy. Po pierwsze, współpraca 
na linii media–rzecznik prasowy. Po drugie, działania profi laktyczne, 
które wykonywane są przez Biuro Ochrony Rządu w stosunku do dzien-
nikarzy i mają na celu sprawdzenie danych w akredytacjach dziennikar-
skich, aby zweryfi kować, czy osoby podające się za dziennikarzy rzeczy-
wiście nimi są i czy mogą zostać dopuszczone do eventów z udziałem 
osób ochranianych. 

Ponadto staramy się, by działania ochronne wykonywane w stosun-
ku do mediów były bardzo kompleksowe. Rozpoczynamy je od momen-
tu składania przez dziennikarza akredytacji, weryfi kujemy poprawność 
danych i ich autentyczność. Następnie współpracujemy z organizatorem 
danego eventu, wyznaczamy miejsca dla dziennikarzy, z których mogą 
relacjonować dane wydarzenie. To są korzyści obopólne, zarówno dla 
służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo, jak i czasami dla dzienni-
karzy, ponieważ służby mają sprawdzone osoby w pobliżu osób ochra-
nianych i mają pewność, że osprzęt wnoszony przez dziennikarzy jest 
sprawdzony i nie ma tam nic niebezpiecznego. Natomiast same media 
mogą korzystać z najlepszych miejsc, nie muszą się przepychać w tłu-
mie, mają więc zapewniony komfort swojej pracy. 

Myślę, że zrozumienie przez dziennikarzy specyfi ki naszej pracy 
spowoduje, że współpraca BOR–media będzie układać się znacznie le-
piej i wygodniej. Dla obu stron.

Kolejny głos w dyskusji należał do Jolanty Stawskiej, Dyrektor Delegatury 
NIK w Krakowie: 

Najwyższa Izba Kontroli jest specyfi czną instytucją, najwyższym or-
ganem kontroli państwowej, który nie tyle wykonuje zadania związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa czy bezpośrednio z przekazywaniem 
informacji, ile wytwarza bardzo wiele informacji – w tym również z za-
kresu bezpieczeństwa. I, jak każda instytucja, ma swoją misję i wizję. 
Oczywiście jesteśmy organem kontroli po to, żeby sprawdzać sposób 
wydatkowania środków publicznych, żeby kontrolować, na co wydatko-
wane są pieniądze z budżetu państwa i z budżetów jednostek samorzą-
du terytorialnego. Wytwarzamy bardzo dużo informacji i chcielibyśmy, 
żeby niosły one ze sobą: po pierwsze, ważne i wiarygodne treści, a po 
drugie, aby docierały do jak najszerszego grona. Zależy nam na tym, 
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aby nasze informacje, nasza praca, cieszyły się autorytetem i zaufaniem 
publicznym. 

Kiedy zastanawiałam się, jakie kontrole Państwu pokazać, zorien-
towałam się, że w zasadzie wszystkie nasze kontrole w mniejszym lub 
większym stopniu dotykają tematu bezpieczeństwa, dlatego że wszystko 
co komunikujemy, wiąże się z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. 
Nie z tym bezpośrednim zagrożeniem: wypadkami stającymi się sen-
sacją, która jest najłatwiejsza do sprzedania medialnie, ale z bezpie-
czeństwem warunków życia, zdrowiem czy korzystaniem z dróg, funk-
cjonowaniem właściwych służb, które powinny nieść pomoc i ratunek 
w ramach swojej działalności.

Spróbuję zilustrować Państwu, jakimi zasobami wiedzy dysponuje-
my: w 2013 roku poddaliśmy kontroli prawie sto tematów w rozmai-
tych obszarach, we wszystkich dziedzinach gospodarki. NIK zajmuje się 
więc, między innymi, kontrolą środków publicznych wydatkowanych: 
na zdrowie, na infrastrukturę drogową, na ochronę przeciwpowodzio-
wą, na zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, pracę policji. De facto 
kontrolujemy wszystkie te instytucje, których reprezentanci przede mną 
mówili o swojej roli w zapewnianiu warunków bezpieczeństwa. A więc 
te sto tematów jest też istotą kontroli, którą podejmujemy, żeby poinfor-
mować organy władzy publicznej i społeczeństwo, jak wykonywane są 
zadania publiczne. Wielkim wyzwaniem, które stoi przed Izbą, jest to, 
jak przekazać zebrane informacje społeczeństwu.

Ubiegły rok to ponad 14,5 tysiąca publikacji bezpośrednio nawiązu-
jących do wyników kontroli NIK. I, co jest bardzo ciekawe, ten wskaź-
nik rośnie. Myślę, że dzieje się tak dzięki profesjonalizacji naszego Biura 
Prasowego i nowego podejścia, otwarcia się instytucji na większe grono 
odbiorców. Czym my Państwa chcemy zainteresować? Proszę sobie wy-
obrazić 280 miliardów złotych wydawanych w skali roku plus 70 mi-
liardów z Unii Europejskiej. Na co idą te pieniądze? Naprawdę w tych 
informacjach jest kopalnia wiedzy o tym, co służby publiczne, co insty-
tucje publiczne, ale także i podmioty prywatne korzystające ze środków 
publicznych, robią dla zapewnienia wykonania swoich zadań, w tym 
bezpieczeństwa obywateli. 

Badamy więc takie zagadnienia, jak bezpieczeństwo ruchu drogowe-
go, w tym przeprowadzamy kontrolę Inspekcji Transportu Drogowego 
i wykonywania zadań przez policję w zakresie bezpieczeństwa ruchu. 
Nowością jest to, że Izba przetwarza dane z siedmiu już opublikowanych 
informacji o wynikach kontroli w pewnym obszarze i stara się je sy-
stemowo połączyć. Połączyć dla lepszej siły wniosków, które kierujemy 
do Sejmu oraz dla lepszej siły rekomendacji, które kierujemy do pod-
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miotów zaangażowanych w wykonywanie zadań publicznych. Bardzo 
szerokim echem odbiła się informacja dotycząca billingów, a konkretnie 
korzystania służb z dostępu do billingów oraz prawa do zapisu rozmów. 

Co więcej, sprawdzaliśmy, jak służby ratownicze, w tym TOPR 
i GOPR, zapewniają warunki bezpieczeństwa turystyki i rekreacji w gó-
rach. Chcieliśmy bardzo szeroko podejść do tematu i spróbować zdiag-
nozować wszystkie elementy tego systemu, to jak funkcjonują. Nie da 
się oczywiście wyeliminować ryzyka wypraw w góry. Natomiast można 
rozwinąć prewencję i edukację w kierunku pożądanych zachowań, aby 
turyści byli przygotowani do wypraw, i wreszcie, żeby stworzyć warunki 
udzielenia natychmiastowej pomocy. 

Informacja przygotowana przez delegaturę krakowską NIK obrazu-
je, jak wydatkowane były środki publiczne na zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa. Niestety NIK miał kilka uwag do tego, jak niektóre 
podmioty publiczne zarządzają funduszami. Natomiast ważne jest prze-
słanie płynące z tej informacji do szerokiego spectrum odbiorców, do 
osób korzystających z turystyki górskiej, a mianowicie, że najważniejsza 
jest świadomość ryzyka, które wiąże się z każdą wyprawą w góry, nie-
zależnie od tego, jak szybko służby ratownicze – a te działają w kraju 
na szczęście sprawnie i skutecznie – będą w stanie przybyć na ratunek. 
Przygotowując tę informację, opieraliśmy się również na ankiecie inter-
netowej, która dotychczas nie była wykorzystywana przez NIK.

Korzystamy z rozmaitych nowoczesnych mediów i w coraz więk-
szym stopniu już od kilku lat. Na nasze ankiety odpowiedziało kilka 
tysięcy osób, pomagając nam zidentyfi kować słabe punkty, jeśli chodzi 
o przygotowanie szlaków górskich przede wszystkim i edukację w dzie-
dzinie turystyki. Ponadto, równolegle z nami, robił taką kontrolę sło-
wacki najwyższy organ kontroli NKU. Skontrolowane zostało działanie 
Tatrzańskiej [Horskiej] Zachrannej Służby. W efekcie powstał wspól-
ny polsko-słowacki raport mający na celu podnoszenie świadomości 
turystów i ocenę działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo na górskich szlakach. Niebawem powiemy o dwóch interesujących 
sprawach. Jedną z nich jest ochrona powietrza w Polsce. Myślę, że to 
bardzo medialny temat, podobnie jak system zapewnienia ratownictwa 
medycznego w Małopolsce. 

Jakie ryzyka wiążą się z naszymi informacjami? My Państwu dajemy 
informacje przetworzone z danych, które zbieramy i tworzymy z nich 
analizę o stanie fi nansów publicznych, o stanie wykonywania zadań 
publicznych, o sposobie wydatkowania środków publicznych. Na jakie 
ryzyka jest narażona nasza informacja? 
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Podejście mediów. Media, w dużej mierze, szukają w naszych rapor-
tach pewnych sensacji, które mogą zniekształcić obraz czy nawet do-
prowadzić do przekłamania ładunku informacyjnego, który wiąże się 
z kontrolą w jakiejś dziedzinie. Przykładowo: mieliśmy kiedyś taką kon-
trolę fi nansowania outsourcingu usług hotelowych. Wszystkie szpitale 
oprócz tego, że leczą – mają żywić, i oczywiście obsługiwać pacjentów, 
a to są tak zwane usługi hotelowe obejmujące zapewnienie czystości, 
właściwych warunków pobytu pacjenta w szpitalu. Kontrolowaliśmy, 
jak szpitale wydatkują te środki – część „outsourcuje” te usługi, część 
wykonuje je w ramach własnych działań. W przypadku szpitala wo-
jewódzkiego jest to kwota – na samo sprzątanie na przykład – sześć, 
siedem milionów złotych w skali roku, więc całkiem spore pieniądze. 
A zatem mogą być różnie wykorzystane, szczególnie biorąc pod uwagę, 
że potwierdziła się powszechna wiedza, że oczywiście jest brudno i że 
jesteśmy fatalnie żywieni w szpitalach. Ale co z tej informacji zostało 
i najbardziej przebijało się do mediów? Otóż to, że jedzenie jest 
przesolone (w jednym ze szpitali była piętnastokrotnie przekroczona 
norma soli w jedzeniu dla pacjentów, a to w końcu ludzie chorzy) i że 
zostało złożone zawiadomienie do prokuratury o niegospodarności. 
Sprawa została ostatecznie umorzona. Jest to przykład na to, jak sen-
sacje, często drobne sprawy, przerastają główną myśl, sens właściwej 
informacji, którą staramy się sformułować dla mediów i dla opinii pub-
licznej. 

Problem nieczytelności – coraz bardziej dbamy o to, żeby nasze 
informacje były dostępniejsze, to znaczy pisane mniej zawodowym, 
a bardziej przystępnym językiem dla przeciętnego czytelnika. Badania 
pokazują, że znacznie więcej ludzi, którzy odbierają informację prze-
kazywaną przez dziennikarzy językiem bardziej dostępnym, rozumie, 
o czym jest mowa. Jeżeli ja bym dzisiaj zaczęła mówić językiem „NIK-
owskim” o wynikach kontroli dotyczących zapewnienia warunków bez-
pieczeństwa rekreacji i turystyki w górach, na pewno byłoby Państwu 
trudno mnie zrozumieć, musiałabym długo mówić i tłumaczyć nasze 
podejście, jak to dokładnie wygląda. Dlatego też potrzebujemy pewnej 
profesjonalizacji, jeżeli chodzi o kontakt z mediami, i oczywiście życz-
liwych mediów. 

Kolejnym problemem NIK-u w relacjach z mediami jest nieatrak-
cyjność – o szacie grafi cznej mówić już nie będę. Staramy się być atrak-
cyjni, dzisiaj nasze informacje zawierają zdjęcia, wykresy. Dawniej był 
to tylko lity tekst i szara okładka, dlatego te informacje w dużej mierze 
zapełniały głównie niszczarki sejmowe, a nie były na tyle atrakcyjne, aby 
wziąć je do ręki. 
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Aktualność i rzetelność informacji. To, co jest największą zmo-
rą dziennikarzy, jest też naszą – nieaktualność, czyli niewystarczająca 
szybkość, a właściwie spowolnienie przekazywania informacji z naszych 
badań. Dla nas jest to bardzo wielki problem. Dlaczego? Staramy się 
w naszej pracy zrobić wszystko, aby informacja, którą Państwo od nas 
uzyskujecie, była przede wszystkim rzetelna. Patrząc na tytuł tej kon-
ferencji: „Komunikowanie o bezpieczeństwie”, pomyślałam sobie, że ja 
wolałabym odwrotnie: bezpieczeństwo w komunikowaniu, to znaczy 
nacisk na przekazanie bezpiecznej informacji. Bezpiecznej, znaczy: 
prawdziwej, rzetelnej i wiarygodnej, czyli takiej, która ma swoje oparcie 
we wszechstronnych badaniach, która jest sprawdzona i która nie wy-
krzywia obrazu działalności żadnej instytucji, którą kontrolujemy. 

Najwyższa Izba Kontroli ma wielostopniowy system zapewnienia ja-
kości. W jego skład wchodzą działania, które zapewniają wewnętrzną 
kontrolę, wewnętrzny nadzór, dostęp do tego zawodu tylko wykwalifi -
kowanym ludziom. Z drugiej strony, oczywiście wiele uwagi poświęca-
my profesjonalnemu rozwojowi. Myślę, że przez wszystkie lata działania 
Izby największy nacisk kładziony był właśnie na to, aby informacja była 
wiarygodna, rzetelna i żeby każdy mógł bezpiecznie z niej korzystać. 

Dostępność informacji. Staramy się, aby nasza informacja była do-
stępna dla szerszego kręgu odbiorców. Dawniej przygotowywaliśmy 
informacje głównie dla Sejmu. Bardzo często informacje adresowane 
są do pewnych grup zawodowych, na przykład o wyłączeniu gruntów 
z produkcji rolniczej pisze się dla geodetów, którzy się na tym znają 
i więcej z tego skorzystają. Jednak dzisiaj, w nowoczesnej Polsce, nie 
wyobrażam sobie informacji NIK-owskiej, która, w jakiejś części przy-
najmniej, nie byłaby adresowana do powszechnego odbiorcy. Pomimo 
faktu, że zajmujemy się sprawami fachowymi, to również edukujemy, 
wyjaśniamy i tłumaczymy, jak działa pewien obszar życia publiczne-
go. Wcale nie jest takie oczywiste, że czytelnicy to wiedzą. Wyłączanie 
gruntów z produkcji rolniczej to jest obszar pięciu wielkich ustaw funk-
cjonujących w naszym prawodawstwie i praktyki ich stosowania. A więc 
my tworzymy coś na kształt mapy procesów i pokazujemy, jak to w pań-
stwie funkcjonuje. 

Relacje z mediami. W dokumentacji i raportach mocno stawiamy 
w tej chwili również na pokazanie się w formie bardziej obrazkowej, 
mówiąc kolokwialnie: więcej fotografi i, więcej wykresów, więcej po-
równań, opisów sytuacji i studiów przypadku. Szczególnie przez ostatni 
rok NIK bardzo stara się dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców. 
Sprofesjonalizował się Dział Medialny i silny nacisk kładziemy na do-
bre kontakty z mediami. Kraków jako pierwsza delegatura ma swojego 



32 Weronika Świerczyńska-Głownia

rzecznika prasowego. Staramy się, żeby nasze informacje były dobrze 
przygotowane – bez wahania powiem, że są profesjonalne, rzetelne 
i wiarygodne – i żeby mogły dotrzeć, za pośrednictwem dziennikarzy 
i mediów, do szerokiego grona odbiorców. Na przygotowanie informacji 
poświęcamy około roku: tyle zajmuje zebranie materiału dowodowego, 
jego opracowanie, pogłębiona analiza, konsultacje zewnętrzne. Dzisiaj 
informacja jest towarem. Musimy sobie zdać sprawę, że nie pracujemy 
dla siebie, na swoje przeżycie i przetrwanie, ale też musimy patrzeć na 
to, co dzieje się wokół nas i starać się jak najlepiej docierać do odbior-
ców z informacjami.


