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Jak korzystać z dobrych 
praktyk w zakresie 
bezpieczeństwa?

dobre praktyki jako źródło rzetelnych dowodów

Rzetelne przygotowanie programu bezpieczeństwa dla miasta wymaga korzy-
stania z systematycznych i wiarygodnych badań na etapie przygotowania, rea-
lizacji oraz oceny skutków programu. Takie naukowe dowody powinny spełniać 
wiele warunków gwarantujących ich wiarygodność. Jednakże na każdym eta-
pie procesu przygotowania i realizacji mogą wystąpić zakłócenia (por. Czapska 
w tym tomie), które osłabiają wartość zebranych dowodów. Identyfikowanie 
i eliminowanie tych trudności stanowi duże wyzwanie dla autorów programu.

Rzetelne dowody ogranicza się czasem do wyników badań naukowych, 
czasem nawet do wyników badań w naukach społecznych. Takie zawężenie 
jest nieuprawnione. Do niezbędnych źródeł wiedzy należy zaliczyć wiedzę 
ekspertów, publikowane wyniki badań, wcześniejsze ewaluacje, adekwatne 
ekonomiczne i statystyczne modele. Zaliczane powinny być do tej kategorii 
zarówno ilościowe, jak i jakościowe badania o systematycznym charakterze. 
Do podstawowych źródeł o ilościowym charakterze należą dane ilościowe epi-
demiologiczne i społeczne gromadzone przez odpowiednie instytucje, badania 
kliniczne oraz wyniki wywiadów i ankiet w badaniach społecznych. Badania 
jakościowe dostarczają danych w postaci rezultatów badań etnograficznych, 
fotografii, reportaży, materiałów autobiograficznych, lokalnych obserwacji, 
wywiadów z ekspertami oraz konsultacji z obywatelami. Podejmowanie racjo-
nalnych decyzji może zapewnić harmonijne korzystanie z obu typów źródeł. 
Wreszcie źródłem wiedzy mogą być także dobre praktyki.
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Dobre praktyki to scenariusze działań, które w określonym miejscu i czasie 
przyniosły pozytywne rezultaty. Powinny one być poprawnie zaplanowane, 
zrealizowane, ocenione oraz odpowiednio udokumentowane. Działania pro-
wadzone zgodnie z takim scenariuszem będą skuteczne, jeśli doprowadzą do 
rozwiązania konkretnego problemu. W drugiej dekadzie XXI wieku powszechne 
jest zainteresowanie dobrymi praktykami w ramach strategii polegającej na 
podejmowaniu decyzji opartych na rzetelnych dowodach (evidence-informed po-
licy; por. Czapska w tym tomie). Zbiory dobrych praktyk ze wskazówkami, jak 
należy je implementować, znaleźć można w każdej ważnej dziedzinie życia. 
Najbardziej zaawansowane są prawdopodobnie prace w zakresie medycyny1.

W literaturze dotyczącej bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa miejskie-
go czy lokalnego, znaleźć można liczne odniesienia do dobrych praktyk oraz 
gromadzących te praktyki instytucji. Sięgają do nich zainteresowane podmioty, 
np. samorządy terytorialne, lokalni liderzy, służby. Robią to samodzielnie albo 
z pomocą organizacji międzynarodowych, innych państw, organizacji pozarządo-
wych lub banków. Czasem dobre praktyki są implementowane przez ekspertów 
z krajów pochodzenia w ramach międzynarodowej pomocy na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa lub doskonalenia służb odpowiedzialnych za walkę z prze-
stępczością. Przedmiotem ożywionych dyskusji stało się w ostatnich 15 latach 
zjawisko przenoszenia z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Norwegii do tzw. 
krajów rozwijających się (ewentualnie pokonfliktowych) wzorów działań cha-
rakterystycznych dla strategii policyjnej community policing (Brogden i Nijhar 
2005; Denney 2015). Drugim przykładem, który ilustruje złożoność procesu 
wykorzystania dobrych praktyk i kształtowania bezpiecznych miast, jest po-
szukiwanie uniwersalnej metody postępowania przy równoczesnym uwzględ-
nieniu lokalnej specyfiki w procesie przygotowania narzędzi do analizowania 
odporności miast (resilient city; por. Tyburek w tym tomie). 

O trudnościach w realizacji zadania polegającego na wykorzystywaniu 
sprawdzonych w innych krajach praktyk interesująco informują autorzy pub-
likacji Overseas Development Institute (ODI), przygotowanej na potrzeby kra-
jów rozwijających się. Dotyczy ona zastosowania reguł polityki opartej na do-
wodach w Wielkiej Brytanii w pierwszej dekadzie XXI wieku (Sutcliffe i Court 
2005; por też Czapska w tym tomie). Autorzy zebrali bogate doświadczenia na 
temat implementowania wiedzy, a właściwe korzystanie z dobrych praktyk sta-
nowi istotną część publikacji. Co prawda, wskazane rozważania mają bardziej 
generalny charakter, ponieważ odnoszą się do wykorzystywania rzetelnych 

 1 Jako przykład połączenia dobrych praktyk z narzędziami do ich implementacji można 
wskazać: Toolkit: Implementation of Best Practice Guidelines, 2nd ed. (Registered Nurses’ Associa-
tion of Ontario 2012), w którym stowarzyszenie pielęgniarek zajęło się zasadami wdrażania 
dobrych praktyk w zakresie pomocy medycznej.
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dowodów w procesach implementacji polityk o różnym stopniu ogólności, 
jednakże można je z powodzeniem wykorzystać także w poszukiwaniu odpo-
wiedzi na pytanie, jak należy stosować dobre praktyki z innych krajów w kon-
struowaniu programu bezpiecznego miasta.

Przyjmowanie obcych wzorów nigdy nie było prostsze niż dzisiaj, w cza-
sach globalnej komunikacji oraz niesłychanej łatwości w docieraniu do źródeł 
danych. Niekorzystanie z takich doświadczeń stanowiłoby trudny do wyjaś-
nienia przejaw marnotrawstwa zasobów oraz braku racjonalności w działaniu. 
Z właściwym wykorzystaniem dobrych praktyk sprawdzonych w innych miej-
scach wiąże się równocześnie wiele wyzwań. Metody prowadzące do potwier-
dzonych, pozytywnych rezultatów nie mogą zostać bezpośrednio przeniesione 
w inne warunki, ponieważ konieczne jest uwzględnienie okoliczności, że na 
proces implementacji wpływają lokalne uwarunkowania o charakterze ekono-
micznym, społecznym (kulturowym), organizacyjnym, prawnym czy politycz-
nym. Z tak ogólnie sformułowanymi zastrzeżeniami trudno się nie zgodzić. Dla 
zobrazowania złożoności procesu wdrażania obcych wzorów podkreślić należy, 
że wymagają one jednak każdorazowo konkretyzacji. Jedna z najważniejszych 
trudności wynika z różnic kulturowych między miejscem, gdzie powiodło się 
wprowadzenie określonych zmian, a innymi, gdzie chcemy je przeszczepić. 
Różnorodne kłopoty mogą pojawiać się również przy przejmowaniu wzorów 
pochodzących z tej samej lub podobnej kultury. Czasem „pomoc” w przenosze-
niu takich doświadczeń z kraju pochodzenia jest nieudolna, powierzchowna, 
oparta na niedostatecznym rozeznaniu lokalnych zasobów, specyfice sytuacji 
ekonomicznej czy też niewłaściwie lokowanych środkach pomocowych. W in-
nych przypadkach razem z metodami działania próbuje się wprost przenosić 
wartości (ideologię) obce adresatom. Mimo trudności warto podjąć starania 
adaptowania wybranych, starannie zbadanych narzędzi, zamiast każdorazowo 
samodzielnie poszukiwać właściwych metod działania i rozpoczynać rozwiązy-
wanie problemu od początku. Warunek wstępny skuteczności takiej adaptacji 
stanowi wszakże świadomość różnic oraz zasad dostosowania programu do 
konkretnych, lokalnych warunków.

Skuteczne implementowanie międzynarodowych wzorów powinno uwzględ-
niać odpowiedzi na następujące pytania: gdzie i w jaki sposób szukać wzorów, 
jak ustalić, które ze znalezionych metod działania mogą być wykorzystane, 
a w konsekwencji  – jak należy działać w konkretnym przypadku. Proces od-
powiadania na te pytania powinien objąć pięć etapów: przegląd, selekcję, zro-
zumienie, ocenę i rekomendację (scan, select, understand, assess, recommend; 
Government’s Centre for Management and Policy Studies 2002). 

Po pierwsze, należy dokonać wstępnego przeglądu źródeł w poszukiwaniu 
interesujących podejść i innowacyjnych przykładów (scan). Bardzo użyteczna 
na tym etapie jest pomoc w postaci zestawu uporządkowanych i aktualnych 
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informacji na ten temat, przygotowanego przez państwo, uczelnie, organizacje 
pozarządowe czy jakikolwiek inny kompetentny podmiot. W Wielkiej Brytanii 
na początku XXI wieku w procesie implementacji polityki opartej na rzetelnych 
dowodach przygotowano na podstawie doświadczeń różnych krajów podręcznik 
zatytułowany International Comparisons in Policy Making Toolkit (Government’s 
Centre for Management and Policy Studies 2002). Miał pomóc w lepszej orien-
tacji w światowych doświadczeniach oraz ułatwiać wybór przydatnych praktyk 
światowych w zakresie korzystania z rzetelnej wiedzy w polityce społecznej.

W drugim etapie wybiera się jeden albo więcej obiecujących scenariuszy 
do bliższej systematycznej analizy (select). Należy przy tym wystrzegać się ła-
twych przedsądów, ponieważ czasem kraje, które wydają się bardzo odmienne, 
mogą stanowić źródło wartościowych wzorów, a najbardziej popularne, „mod-
ne” w określonym czasie scenariusze, stosowane w wielu krajach, nie zawsze 
dostarczają użytecznych metod działania w naszym kraju. 

W następnym etapie należy ustalić, czy program działa w praktyce, a jeśli 
tak, to jaki jest mechanizm tego działania. Jest to kluczowy moment w oma-
wianym procesie. Poznanie nie może obejmować wyłącznie samego modelu 
działania (prosty schemat: przyczyna–skutek), ale także zrozumienie, jak zło-
żony kontekst, w którym działa rozważany scenariusz działania, wpływa na 
jego efektywność, jakie czynniki ze środowiska społecznego, ekonomicznego, 
kulturowego i instytucjonalnego (politycznego, prawnego) są ważne dla suk-
cesu analizowanego programu (understand). 

W kolejnym etapie należy dokonać oceny programu z punktu widzenia 
własnych potrzeb (assess). Taka ocena powinna uwzględniać cechy modelu oraz 
kontekst jego stosowania z perspektywy rozwiązania określonego problemu we 
własnym środowisku. W zależności od odpowiedzi na te pytania może zostać 
podjęta decyzja polegająca na sformułowaniu rekomendacji, jakie można wy-
wieść z analizowanego przykładu (recommend). Niewłaściwe jest ograniczanie 
się do kwestii, czy to u nas zadziała. Należy także rozważyć, jakich należy do-
konać modyfikacji, żeby ten przykład zadziałał u nas, czy może nas zainspiro-
wać do zrobienia czegoś podobnego, lepiej dostosowanego do naszych warun-
ków. Przedmiotem analizy powinny być nie tylko skuteczne metody działania, 
ponieważ należy się uczyć także na przykładach negatywnych, tj. praktykach, 
które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Informacja, co nie przyniosło 
oczekiwanych skutków, może być równie istotna jak ustalenie, co zadziałało 
(Sutcliffe i Court 2005: 26–27). 

Historia implementacji dobrych praktyk jest pełna porażek wynikających 
z niedostatecznego zrozumienia kontekstu. Jednym z najbardziej znanych przy-
kładów jest reforma edukacji w Kalifornii, gdzie niedostateczne rozpoznanie 
istotnych warunków kontekstu przyniosło fatalne skutki (Cartwright i Hardie 
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2012). Powszechnie znany jest problem wpływu wielkości klas na jakość na-
uczania. W poddanym rzetelnej ewaluacji eksperymencie w stanie Tennessee 
wykazano, że zmniejszenie liczby dzieci w klasach służy poprawie efektów 
uczenia. Pod wpływem tych rezultatów także stan Kalifornia zredukował wiel-
kość klas. Badania pokazały jednak nieoczekiwanie, że w Kalifornii zmniejsze-
nie wielkości klas nie doprowadziło do poprawy wyników uczniów. Dlaczego 
transfer polityki edukacyjnej z jednego stanu USA do drugiego nie przyniósł po-
dobnych rezultatów? Okazało się, że w Tennessee przy zmniejszaniu wielkości 
klas dysponowano dostateczną liczbą dodatkowych doświadczonych nauczycieli 
oraz odpowiednimi pomieszczeniami. Kalifornia nie zapewniła ani jednego, ani 
drugiego. Zatrudniono nowych niedoświadczonych nauczycieli i adaptowano 
tymczasowe pomieszczenia na klasy. W rezultacie, mimo zmniejszenia liczeb-
ności klas, jakość kształcenia obniżyła się. 

Celem unikania uproszczonego rozumowania (i działania) typu bodziec–re-
akcja, pożądane jest rozwinięcie „teorii zmiany”, która pomoże w wyjaśnieniu 
związku między implementacją cudzych wzorów i uzyskanym efektem (por. 
Munton b.d.). Należy zrekonstruować łańcuch powiązań między poszczególny-
mi elementami programu. W przykładzie z wielkością klas zbudowanie takiej 
„teorii zmiany” polegało na wskazaniu, że wpływ na poprawę efektów naucza-
nia wywarły ilość i jakość czasu, jaki nauczyciele mogli poświęcić uczniom.

Inny przykład odmiennych efektów mimo podobnego programu stanowi 
program zwiększania intensywności pieszych patroli policyjnych w Filadelfii 
w 2009 oraz 2010 roku (National Institute of Justice 2016). W obu przypadkach 
program polegał na wysyłaniu patroli do tzw. hot spots, czyli miejsc szczególnie 
niebezpiecznych w tym mieście. Mimo tego podstawowego podobieństwa mię-
dzy oboma eksperymentami zachodziło wiele różnic. W 2009 roku w patrolach 
uczestniczyli niedoświadczeni policjanci dopiero co przyjęci do służby, w 2010  – 
weterani policyjni, którzy wykazują się z reguły mniejszą agresywnością w egze-
kwowaniu prawa. Ponadto różnił się czas prowadzenia eksperymentu (patroli). 
W 2010 trwał 12 tygodni, w 2009  – 22. Ponadto w 2009 roku jeden patrol spędzał 
w terenie ok. 8 godzin, w 2010  – były to dwa patrole, a zatem patrole trwały 
ok. 16 godzin na dobę. Różnił się obszar objęty patrolami; w 2010 patrolowano 
ok. 3 mile ulic, a w 2009  – 1,3 mili. Te różnice w sposobie patrolowania mogą 
stanowić podstawę wyjaśnienia różnicy, jaką uzyskano; w 2009 roku stwier-
dzono istotny wpływ patroli na przestępczość, a w 2010  – takiego rezultatu nie 
zauważono. Przyjęcie hipotetycznych teorii zmiany ułatwia wybór pytań, jakie 
należy zadawać. Pomagają zidentyfikować kluczowe czynniki z kontekstu, które 
warunkują dobrą praktykę. Ważny element kontekstu, który może ograniczać 
przenoszalność wzorów, stanowi też rozpoznanie dostępnych zasobów. Ponadto 
od badaczy, którzy dokonują takich porównawczych analiz, należy oczekiwać 
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wrażliwości na polityczne aspekty kontekstu. Wprowadzane zmiany, jak choćby 
nowy program bezpieczeństwa, powinny być politycznie akceptowalne. Decy-
zja o tym, co robić, musi opierać się na konsensie między interesariuszami, do 
których należą zarówno politycy, jak i głosujący obywatele. Niestety, wzrasta 
przy tym zagrożenie wyboru populistycznych rozwiązań. Kolejnym ważnym 
elementem kontekstu implementowania dobrych praktyk jest uwzględnienie 
w niezbędnym zakresie dotychczasowej polityki. Przykładowo trudno sobie 
wyobrazić w 2017 roku zmiany socjalne w Polsce, które rozpoczynać się będą 
od odwołania programu 500+. Realizowanie polityki opartej na rzetelnych do-
wodach może być ponadto utrudnione na skutek braku entuzjazmu badaczy 
wobec potrzeby rozumienia czy akceptacji politycznej rzeczywistości, czy też 
ogólnie  – niechęć do włączania się w kształtowanie praktycznych rozwiązań. 

Jeśli rozważać wpływ kontekstu na możliwość implementowania dobrej 
praktyki, to obok edukacji i zdrowia, wymiar sprawiedliwości w sprawach kar-
nych dostarcza wielu ilustracji potencjalnych uproszczeń i zagrożeń. Ustalenie, 
komu podporządkowana i jak zorganizowana jest policja, ilu prawników przy-
pada na 100 tys. obywateli, jaka jest struktura i właściwość rzeczowa sądów, 
jakie uprawnienia i obowiązki mają organy samorządu terytorialnego  – to tylko 
niektóre czynniki, jakie mogą wywierać wpływ na zakres stosowania oraz sku-
teczność poszczególnych rozwiązań. Kolejnym ograniczeniem, znanym przede 
wszystkim z badań kryminologicznych, jest porównywalność danych z różnych 
krajów. Te same nazwy nie muszą oznaczać takich samych zjawisk w różnych 
państwach (kulturach prawnych), a przez to dane stają się nieporównywalne. 
Jednym z klasycznych problemów w rozważaniach kryminologicznych są róż-
nice w definiowaniu przestępstwa kradzieży. Można wskazać też trudności 
z przenoszeniem dobrych praktyk odnoszących się do eliminacji czy ograni-
czania „drobnych naruszeń prawa” w różnych krajach (wykroczenia). Mogą 
one obejmować zróżnicowane kategorie zachowań, być odmiennie traktowane 
przez wymiar sprawiedliwości itp. Jednym z wyrazistych przykładów jest bry-
tyjskie określenie anti-social behaviour, które nie ma prawnego odpowiednika 
w języku polskim. Różnice w wyznaczaniu zakresu określonych przestępstw 
czy wykroczeń wpływają na interpretację tak samo nazywanych danych, a na 
skutek tych nieuwzględnianych (niezauważonych) różnic może wywoływać 
nieuzasadnione nadzieje na skuteczne wykorzystanie obcych praktyk.

W podsumowaniu tej części tekstu można stwierdzić, że warunkiem dokony-
wania skutecznych międzynarodowych porównań jest zachowanie niezwyk łej 
ostrożności w podejmowanych wysiłkach. Właściwa implementacja nie ogra-
nicza się do tropienia dobrych praktyk. Trzeba poświęcić wiele czasu, aby zi-
dentyfikować czynniki kontekstu, które mogą mieć wpływ na proces „dobrego 
znoszenia podróży (transferu) przez wybrane wzory działania”. Niezbędne jest 
zatem bardzo staranne skonstruowanie „teorii zmiany” (Munton, s. 5). 

Bezpieczne miasto.indd   94 2018-01-10   15:44:40



JAK KorZYStAć Z dobrYch prAKtYK W ZAKreSie beZpiecZeŃStWA? 95 

Kryteria wyboru baz dobrych praktyk do analizy

Druga część artykułu obejmuje opis oraz krytyczną analizę najważniejszych 
światowych baz (zbiorów, banków) dobrych praktyk dobranych w sposób ce-
lowy z uwagi na ich zakres tematyczny. Dodatkowe kryterium miało charakter 
bardziej praktyczny, a mianowicie wybrano te spośród baz, których zawartość 
jest szczególnie istotna z perspektywy „bezpiecznego miasta”. Wzięto zatem 
pod uwagę zbiory obejmujące programy i projekty z zakresu komunalnej pre-
wencji kryminalnej (community crime prevention), projekty współpracy policji 
ze społeczeństwem (community policing), działania oparte na dowodach nauko-
wych (evidence-based policing), rozwiązywanie problemów z zakresu prewencji 
kryminalnej (problem-oriented policing) i inne programy prewencyjne wdrażane 
na poziomie lokalnym (np. podejmowane w szkołach). W analizie uwzględnio-
no siedem zagranicznych baz zawierających:

a) poddawane ewaluacji programy, projekty i polityki z zakresu funkcjonowania 
szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości oraz prewencji kryminalnej 
(m.in. CrimeSolutions.gov; Campbell Collaboration; International Centre for 
the Prevention of Crime), 

b) poradniki, przewodniki, przyborniki (toolboxes), raporty oraz prezentacje 
poświęcone wybranym problemom z zakresu prewencji kryminalnej (Centre 
for Problem-Oriented Policing; European Forum for Urban Security; Euro-
pean Crime Prevention Network; German Congress on Crime Prevention).

Spośród polskich baz przeanalizowano cztery: dwie policyjne (Policyjny Bank 
Dobrych Praktyk oraz Centrum Monitorowania Inicjatyw Obywatelskich), jedną rzą-
dową (Bank Dobrych Praktyk w programie Razem bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka) oraz jedną samorządową (Baza Dobrych Praktyk Związku Gmin Wiejskich 
RP, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich). Słabości trzech pierw-
szych były już przedmiotem analiz (Jurzak-Mączka 2012: 103–106).

Stan polskich zbiorów praktyk służących wspieraniu lokalnej polityki spo-
łecznej jest zdecydowanie niezadowalający. W przypadku wielu „dobrych prak-
tyk” prezentowanych w ww. bazach brakuje nawet podstawowych informacji 
pozwalających zidentyfikować program. Rzetelność tych źródeł wiedzy pozo-
stawia niejednokrotnie wiele do życzenia, szczególnie gdy nie jest jasne, w jaki 
sposób praktyki umieszczone w bankach są zbierane i weryfikowane. Stąd też 
niniejsza analiza ma na celu m.in. udzielenie odpowiedzi na pytanie o cechy 
(elementy) baz kluczowe dla opracowania modelowego (idealnego) polskiego 
banku dobrych praktyk. Aby taki zbiór spełniał swoje zadanie, powinien od-
powiadać na wyzwania, z którymi mierzą się praktycy. Cytowani już Sophie 
Sutcliffe i Julius Court (2005: 4) analizując, jakie dowody naukowe powinny być 
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wykorzystywane przez praktyków w procesie podejmowania decyzji, zwracają 
uwagę na następujące cechy pozyskiwanych danych: 

• właściwą jakość, obiektywność, trafność (relacja w stosunku do założonych 
celów),

• wiarygodność (często dotyczącą nie samych danych, ale źródła, z jakiego 
je pozyskano),

• ważność (aktualność dowodów naukowych, ich uniwersalność), 
• wykonalność (wykorzystanie wiedzy w praktyce oraz efektywność  – relacja 

nakładów do rezultatów).

Dobre praktyki zgromadzone w bankach muszą uwzględniać zagadnienia 
istotne z punktu widzenia lokalnych uczestników bezpieczeństwa, a więc takie, 
które dotyczą rozwiązywania rzeczywistych, poważnych problemów, z jaki-
mi mierzy się lokalna wspólnota. Jednocześnie rozwiązania te muszą być tak 
opisane i uporządkowane, żeby zminimalizować ryzyko podejmowania przez 
lokalnych aktorów działań oderwanych od kontekstu, w którym okazały się 
skuteczne (por. opisaną wyżej „teorię zmiany”). W pierwszym rozdziale omó-
wiono podstawowe ograniczenia wiążące się ze stosowaniem evidence-based 
policing. Już same nazwy obszarów: szybkość, powierzchowność, społeczne 
stereotypy (spin2), utajnienie informacji oraz ignorancja naukowa, zidentyfiko-
wane przez Vincenta Cable’a (2004), ukazują zawiłość problemu. Oczekuje się, 
że politycy, policjanci i inni lokalni przedstawiciele będą skutecznie, szybko, 
bezbłędnie rozwiązywać złożone problemy wspólnoty, nie wydając przy tym 
dużych kwot z publicznych pieniędzy. Oznacza to konieczność posługiwania się 
pogłębioną wiedzą m.in. na temat form, jakie przybierają te problemy, gdzie 
występują, w jakim natężeniu, kogo dotyczą, jak zmieniały się w czasie, ja-
kie są przyczyny ich powstania, jakie wcześniej odniesiono sukcesy i porażki 
związane z ich rozwiązywaniem (por. szerzej Rada Prewencyjna Landu Dolna 
Saksonia 2007; Jurzak-Mączka 2013). Ponieważ nie jest możliwe, by posiedli oni 
dogłębną wiedzę w każdej dziedzinie, są zmuszeni korzystać z innych źródeł, 
a to z kolei rodzi pytania, do kogo się zwrócić o przygotowanie dowodów, jak 
zapewnić ich jakość, jak sprawdzić wiarygodność ekspertów i uzyskać infor-
macje o czasie.

W tych warunkach nie dziwi popularność korzystania z rozwiązań, które 
zastosowali inni w podobnych przypadkach. Praktycy potrzebują szybko i bez-
błędnie przetwarzać informacje. Banki dobrych praktyk powinny być zatem 
tym źródłem, które pozwala lokalnym aktorom, działającym pod presją czasu, 

 2 Rozumiany jako socjotechnika  – opisywanie sytuacji w sposób ukazujący ją w lepszym 
świetle, niż to wynika z rzeczywistości (por. Cambridge Dictionary: Spin). 
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opinii publicznej lub przeciwników politycznych, pozyskać informacje o roz-
wiązaniach skutecznych oraz opartych na rzetelnej wiedzy. Jakie więc cechy 
powinien mieć bank dobrych praktyk, by spełnić pokładane w nim oczekiwania? 

Odwołując się do wymienionych wyżej ograniczeń, idealny bank dobrych 
praktyk powinien zatem: 

a) posiadać przejrzystą strukturę umożliwiającą szybkie wyszukanie pogłębio-
nych informacji na temat wybranego problemu społecznego opartych na 
różnorodnych kryteriach (słowa kluczowe), obejmować prezentację danych 
w sposób umożliwiający szybką identyfikację najbardziej adekwatnych roz-
wiązań z punktu widzenia lokalnych aktorów  – por. etap selekcji opisany 
wyżej oraz oczekiwania społeczne wobec lokalnych aktorów;

b) zawierać informacje o źródłach danych (linki internetowe do badań źród-
łowych, dane kontaktowe do ekspertów  – zarówno badaczy dokonujących 
ewaluacji, jak i praktyków dokonujących wdrożenia), raporty z badań, pub-
likacje naukowe, opinie ekspertów, inne materiały przypisane do poszcze-
gólnych programów i projektów;

c) posiadać część poświęconą metodom komunikowania opinii publicznej in-
formacji o wdrażanych działaniach, w szczególności tych, które są niezgod-
ne ze społecznymi wyobrażeniami na temat „skutecznych” (tj. pożądanych, 
oczekiwanych) rozwiązań; jest to szczególnie ważne, gdy opinia publiczna 
domaga się zastosowania popularnych działań, których skuteczności prze-
czą dowody naukowe; 

d) zawierać kompletne, szczegółowe i wiarygodne dane prezentowane z za-
chowaniem najwyższego poziomu przejrzystości (transparentności)3;

e) mieć atrakcyjną formę umożliwiającą obalanie mitów na temat „skutecz-
nych” metod rozwiązywania problemów kryminalnych, zawierać praktyczne 
wskazówki działania, czynić przekaz naukowy „łatwiejszym w obsłudze”. 

Powyższe cechy ukazują swoisty paradoks: aby jakąś praktykę uznać za 
„dobrą” lub „najlepszą” w kontekście evidence-based, musi ona zostać nauko-
wo zweryfikowana. Naukowo, czyli na podstawie rygorystycznych kryteriów 
badawczych, z zastosowaniem adekwatnych, nowoczesnych metod. Często 
kompleksowość wdrożonego rozwiązania utrudnia lub właściwie uniemoż-
liwia dokonanie takiej oceny. Standardy badań naukowych wymagają bardzo 
specjalistycznej wiedzy, nakładów czasu i zaangażowania znacznych środków 
finansowych, których niejednokrotnie brakuje lokalnym aktorom zobligowanym 
do działania pod presją czasu, opinii społecznej, oczekiwań przełożonych itd. 

 3 Por. podejście brytyjskiego rządu w zakresie transparency: Data.Gov.UK, https://data.gov.
uk/about [dostęp: 05.10.2017]. 
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Wydaje się więc, że postawiony wyżej problem jest tylko częściowo roz-
strzygalny. Ocena scenariuszy rozwiązywania lokalnych problemów kryminal-
nych prowadząca do uznania ich za dobre praktyki oparte na dowodach nauko-
wych wymaga niezwykle wyśrubowanych standardów badawczych. Trudności 
w sprostaniu im mogą wynikać z odwiecznych, choć w sumie dość prozaicz-
nych powodów, jak braki organizacyjne, personalne czy finansowe. Coraz bar-
dziej ważkie stają się współcześnie konsekwencje niskiej jakości procesów po-
litycznych związanych z tworzeniem prawa, kreowaniem polityk publicznych 
i ich wdrażaniem. Tworzenie programów bezpieczeństwa następuje w wyniku 
pewnego procesu politycznego, a jego jakość w sposób oczywisty oddziałuje 
na jakość takiego programu. 

Można sobie zatem zadać pytanie o to, jakie kryteria należy spełnić, żeby 
można było uznać praktykę za obiecującą. Innymi słowy, jaki jest minimalny 
standard jej „naukowości” umiejscowiony na kontinuum rozpiętym pomię-
dzy kilkusetstronicowymi badaniami L.W. Shermana lub precyzyjnymi danymi 
z banku CrimeSolutions.gov (por. niżej) a intuicją lokalnego przedstawiciela, 
który  – dzięki doświadczeniu zdobytemu w dotychczasowej pracy, znajomo-
ści środowiska i programów profilaktycznych  – „wie”, jak skutecznie rozwią-
zać problemy danej wspólnoty. Udzielenie odpowiedzi na te pytania powinna 
poprzedzać pogłębiona refleksja na temat funkcjonujących obecnie banków 
dobrych praktyk. Zasadnicza część poniższych rozważań koncentruje się przy 
tym na najbardziej precyzyjnej i uwzględniającej ścisłe kryteria naukowe bazie 
CrimeSolutions.gov. 

bazy zagraniczne i polskie  – analiza 

CrimeSolutions.gov jest dostępną nieodpłatnie, otwartą (bez konieczności lo-
gowania się) bazą programów i praktyk poddanych rygorystycznej ewaluacji, 
prowadzoną przez Krajowy Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Biurze Pro-
gramów Sprawiedliwości Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczo-
nych (National Institute of Justice, Office of Justice Programs, U.S. Department 
of Justice). Została utworzona w 2009 roku w ramach Evidence Integration Ini-
tiative (E2I) w odpowiedzi na sygnalizowaną przez podmioty zajmujące się 
wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych potrzebę identyfikowania 
i wdrażania programów opartych na dowodach naukowych (por. Office of Ju-
stice Programs b.d.). Jest to najbardziej kompleksowa spośród analizowanych 
baza zawierająca rygorystyczne zasady dokonywania oceny skuteczności pro-
gramów i praktyk z zakresu szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. 
Zgodnie z założeniami jej twórców ma stanowić centralne, wiarygodne źródło 
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wspierania praktyków i decydentów w zrozumieniu, „co działa?”, oparte na 
systemowym, niezależnym procesie recenzji. Owo gromadzenie informacji oraz 
ocena istniejących ewaluacji i metaanaliz według spójnych, wystandaryzowa-
nych kryteriów stanowi podstawową zaletę CrimeSolutions.gov.

Twórcom tego banku przyświeca idea, że dowody naukowe wynikające 
z rygorystycznej ewaluacji są jednym z podstawowych czynników, jakie należy 
brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o działaniach (programy, polityki, 
finansowanie). Jednak za równie ważne uznają oni wspieranie i zachęcanie do 
podejmowania innowacyjnych działań, w odniesieniu do których nie mamy 
jeszcze obszernej wiedzy potwierdzającej ich efektywność. Bank ten umożliwia 
praktykom dostęp do dowodów z zakresu nauk społecznych, które w innym 
przypadku byłyby dla nich trudne do uzyskania. Intencją twórców CrimeSolu-
tions.gov nie jest jednak wypieranie czy zastępowanie decyzji opartych na kom-
petentnym osądzie podejmowanym przez lokalnych aktorów ani hamowanie 
czy tłumienie innowacji (por. m.in. National Institue of Justice 3). 

CrimeSolutions.gov odróżnia programy od praktyk, precyzując, że te pierw-
sze stanowią „specyficzny zestaw działań powiązanych z precyzyjnymi wska-
zówkami dla osiągnięcia konkretnego celu”. Opis programu na stronie CrimeSo-
lutions.gov ma służyć odpowiedzi na pytanie, czy konkretny program osiągnął 
założone cele (na podstawie najbardziej rygorystycznej z dostępnych ewalua-
cji), a zamieszczony wynik tej oceny należy odnosić wyłącznie do konkretne-
go zestawu działań podjętych w momencie, gdy dokonywano ewaluacji. Tym 
samym z profilu programu wynika, że może on wywołać obserwowany efekt 
wówczas, gdy będzie zrealizowany dokładnie w ten sam sposób. Praktyka nato-
miast stanowi „ogólną kategorię programów, strategii lub procedur, które łączą 
podobne charakterystyki odnoszące się do materii, której dotyczą, jak również 
sposobu, w jaki odpowiadają na zidentyfikowany problem”. Zatem opis praktyki 
umieszczony na stronie CrimeSolutions.gov odnosi się do najbardziej typowych 
wyników wielu ewaluacji. W tym wypadku stosowana jest metoda metaanalizy 
badań eksperymentalnych albo quasi-eksperymentalnych (por. m.in. National 
Institute of Justice 1). Przykładowo praktyki hot spots policing są co do zasady 
efektywnym sposobem redukcji przestępstw z użyciem przemocy w miejscach 
zidentyfikowanych jako „punkty zapalne”, ale zdarzają się programy wyko-
rzystujące tę metodę, których skuteczności przeczą zebrane dowody naukowe 
(por. omówiony wyżej przykład programu Philadelphia Foot Patrol z 2009 i 2010). 
Przyjęte w tej bazie rozumienie dobrej praktyki jest zatem bardzo precyzyjnie 
określone i zakresowo nie odpowiada programowi.

Istnieją dwie ścieżki identyfikacji potencjalnych praktyk i programów 
z zakresu szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, które mogą speł-
niać kryteria umieszczenia ich w banku CrimeSolutions.gov. Pierwsza z nich 
obejmuje przeszukiwanie literatury: czasopism, publikacji i odpowiednich baz 
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naukowych. Druga polega na możliwości nominowania programu albo prak-
tyki w szczególności przez naukowców i praktyków. W tym przypadku nie-
zbędne jest wypełnienie dostępnego formularza on-line. Należy w nim podać 
co najmniej: dane zgłaszającego, adres e-mail do kontaktu, nazwę programu 
albo praktyki, ich precyzyjny opis uwzględniający grupę docelową, tło (target 
setting), metodologię zastosowaną podczas oceny skuteczności (effectiveness), 
jak również metodykę ewaluacji albo metaanalizy (w tym ustalenia dotyczące 
celów i wyników badań) takiego programu albo praktyki. Możliwe jest także 
podanie numeru kontaktowego, linku do strony projektu oraz do strony badań 
ewaluacyjnych albo metaanalizy, jak również przesłanie załącznika. Zaleca się 
możliwie precyzyjne opisanie zgłaszanej inicjatywy oraz wskazanie ewaluacji, 
metaanaliz lub innych właściwych badań. Jakkolwiek uwzględniane są nomina-
cje niezawierające informacji o cytowanych badaniach, to ich analiza zabiera 
więcej czasu. Warto wskazać dane osób, które mogłyby udzielić dodatkowych 
informacji o nominowanej inicjatywie (National Institute of Justice 6). 

Każdy program uwzględniony w bazie CrimeSolutions.gov musi być zgodny 
z jej zakresem. Powinien mieć na celu: zapobieganie lub redukcję przestępczo-
ści (w tym przestępczości nieletnich) albo innych problematycznych zachowań 
(agresji, związania się z gangami, absencji szkolnej), zapobieganie, bieżącą in-
terwencję albo następczą reakcję na wiktymizację lub poprawę poszczególnych 
procedur albo systemu wymiaru sprawiedliwości ogólnie. Te programy, które 
nie są wprost nastawione na redukowanie albo przeciwdziałanie zachowaniom 
problematycznym, muszą być skierowane do osób z populacji ryzyka. Analo-
giczne wymogi są stawiane praktykom (por. National Institute of Justice 5 oraz 
National Institute of Justice 4). Akceptowane są programy i praktyki spoza USA, 
o ile są cytowane w języku angielskim. Oczywiście wszystkie podlegają dokład-
nie tym samym kryteriom oceny.

Ocena programu obejmuje osiem kroków, na które składają się: 

1) wstępna identyfikacja programu, 
2) wstępna analiza programu, 
3) poszukiwanie literatury, 
4) wstępna analiza dowodów naukowych, 
5) selekcja dowodów naukowych, 
6) ocena dowodów naukowych,
7) klasyfikacja badań, 
8) ostateczna ocena programu (szerzej: National Institue of Justice 5). 

Pierwsze trzy kroki (screening) mają charakter przesiewowy i stanowią 
wstępną analizę, kolejne trzy (review) służą zrecenzowaniu programu na pod-
stawie zidentyfikowanych, rygorystycznych ewaluacji i dowodów naukowych, 
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ostatnie dwa (rating) mają zaś za zadanie uporządkowanie badań według ich 
jakości/wartości oraz zakwalifikowanie programu do jednej z trzech kategorii: 
„skuteczny”, „obiecujący” albo „brak efektów” (por. niżej). Jeśli wynik pierw-
szego etapu prowadzi do wniosku, że badania na temat programu nie speł-
niają minimalnych standardów przewidzianych dla banku CrimeSolutions.gov, 
nie zostanie on odnotowany na stronie internetowej. Jeśli natomiast program 
przejdzie ten etap, w wyniku dalszej oceny możliwe są dwa rezultaty  – albo 
zostanie przypisany do jednej z trzech wymienionych wyżej kategorii i zasili 
bank dobrych praktyk, albo trafi na „listę niewystarczających dowodów” (in-
conclusive evidence list) jako program, co do którego nie istnieją wystarczające 
dowody naukowe pozwalające stwierdzić związek przyczynowy między re-
zultatami programu a funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości (por. rysu-
nek 1 poniżej oraz National Institute of Justice 8). 

rYSuneK 1. proces oceny programu 

Źródło: opracowane na podstawie national institute of Justice, rysunek CrimeSolutions.gov Process of Reviewing 
and Rating Intervention Evidence (por. national institute of Justice 8).

Recenzenci dokonujący oceny programu mogą odrzucić badania ewaluacyjne, 
które są źle zaprojektowane (np. obejmujące zbyt mało informacji, zawierające 
znaczące ograniczenia), mają ograniczone lub niespójne wyniki bądź brakuje 

Strona 
CrimeSolutions.govKroki 1–3 Screening

Zidentyfikowanie i 
wstępna analiza badań 
ewaluacyjnych danego 

programu, służąca 
przygotowaniu bazy 

dowodów naukowych 
na jego temat.

Kroki 4–6 Review

Wstępna analiza 
pozwala zbudować bazę 
dowodów, spełniającą 
minimalne standardy 

przekazania do recenzji. 
Program przechodzi 

dalszą ewaluację przy 
użyciu kwestionariusza.

Kroki 7–8 Rating

Po dokonaniu pełnej 
oceny recenzenci 

znaleźli wystarczającą 
liczbę dowodów, aby 
zaliczyć program do 
jednej z kategorii.

Program 
skuteczny 

Program 
obiecujący 

Program 
nieskuteczny 

Po dokonaniu pełnej 
oceny recenzenci nie 

znaleźli wystarczającej 
liczby dowodów, aby 

sklasyfikować program. 

Lista 
niewystarczających 

dowodów 
zamieszczona      

na stronie 
CrimeSolutions.gov

Informacja nie jest 
widoczna na stronie 
CrimeSolutions.gov

Wstępna analiza nie 
pozwala zbudować bazy 
dowodów, spełniających 

minimalne standardy 
przekazania do recenzji. 
Z tego powodu program 

nie jest kierowany       
do dalszej oceny. 
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w nich informacji na temat wiarygodności programu (np. nie jest jasne, czy 
program został zrealizowany w sposób opisany w badaniu ewaluacyjnym, które 
jest rygorystyczne, dobrze zaprojektowane, ale nie wykazuje wpływu programu 
na wymiar sprawiedliwości). Recenzenci mają też możliwość odrzucenia bada-
nia, którego rezultaty uznają za niewiarygodne, stosując tzw. opcję zastępczą, 
wymagającą uzasadnienia (por. szerzej National Institute of Justice 8). 

Każde z opisanych działań zostało przyporządkowane do jednej z trzech ka-
tegorii: skuteczne (effective), obiecujące (promissing) oraz nieskuteczne (no effect), 
odzwierciedlających klasyfikację zastosowaną w słynnym raporcie L.W. Sher-
mana i innych naukowców z Uniwersytetu Maryland (1998) przygotowanym 
dla Kongresu Stanów Zjednoczonych na zlecenie National Institute of Justice. 
Kategorie te zostały sformułowane w wyniku oceny, czy program osiągnął za-
mierzone rezultaty. Program albo praktyka są uznawane za skuteczne, jeśli 
z jednego albo większej liczby badań (albo metaanalizy) wynikają silne dowo-
dy naukowe potwierdzające osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Przeciwne 
wnioski prowadzą do uznania programu albo praktyki za nieskuteczne. Z kolei 
obiecujące są te działania, w odniesieniu do których część dowodów wskazuje 
osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Przyjęto przejrzystą formę oznaczania 
graficznego programów według powyższych kategorii za pomocą ikon  – poje-
dyncza oznacza, że wyniki pochodzą z jednego badania ewaluacyjnego, wielo-
krotna świadczy o silniejszych dowodach naukowych uzyskanych w większej 
liczbie badań ewaluacyjnych (por. National Institute of Justice 2 oraz tabela 1). 

tAbelA 1. ranking dowodów naukowych

Ranking 
dowodów 

naukowych

Ikona Opis 

Jedno 
badanie

Więcej 
niż jedno 

badanie albo 
metaanaliza 

Skuteczny Silne dowody wskazują, że program albo 
praktyka osiągnęły założone rezultaty.

Obiecujący Część dowodów wskazuje, że program 
albo praktyka osiągnęły założone rezultaty.

Nieskuteczny Silne dowody wskazują, że program albo 
praktyka nie osiągnęły założonych rezul-
tatów. 

Źródło: national institute of Justice 2.

Bezpieczne miasto.indd   102 2018-01-10   15:44:41



JAK KorZYStAć Z dobrYch prAKtYK W ZAKreSie beZpiecZeŃStWA? 103 

Niewątpliwą zaletą banku CrimeSolutions.gov jest umieszczenie w nim niesku-
tecznych programów i praktyk, a zatem takich (kategoria no effects), które albo nie 
wywołały zamierzonej zmiany, albo przyniosły negatywny skutek (w tym ostatnim 
przypadku w opisie umieszczono informację, na czym polegał). Taka informacja 
pozwala praktykom i decydentom unikać podejmowania działań, których niesku-
teczność albo szkodliwość została dowiedziona naukowo. Kluczowe znaczenie 
ma więc umieszczanie w bazie precyzyjnego opisu działania, umożliwiającego 
prześledzenie, co nie działa i z jakiego powodu, a tym samym uczenie się na cu-
dzych błędach. O ile w odniesieniu do programów powyższa reguła znajduje co 
do zasady odzwierciedlenie w bazie, o tyle opis praktyk ma charakter bardziej 
ogólny, ukazuje pewną tendencję. Wydaje się więc, że z perspektywy praktyka  – 
decydenta korzystniej jest najpierw przyjrzeć się skutecznym lub obiecującym 
praktykom, a później poszukiwać programów, które je uwzględniały. Opis prakty-
ki nie pozwala bowiem prześledzić procesu implementacji danego rozwiązania. 

Spróbujmy zatem prześledzić proces korzystania z bazy CrimeSolutions.gov 
i jej zawartość wczuwając się w rolę lokalnego decydenta zainteresowanego 
wdrożeniem w szkołach programu przeciwdziałania znęcaniu się (bullying)4. 
Praktyka została uznana za skuteczną (National Institute of Justice 7) w zakresie 
przeciwdziałania wiktymizacji  – stania się ofiarą znęcania, redukcji przestępczo-
ści i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, a także zdrowia psychicz-
nego i behawioralnego5  – w zakresie, w jakim dotyczy interwencji świadków. 
Okazała się natomiast nieskuteczna w zakresie budowania empatii w stosunku 
do ofiary znęcania się. W tzw. migawce hasłowo ujęto podstawowe dane, jak: 

a) wiek grupy docelowej: 5–18 lat, 
b) płeć: obie,

 4 Przytoczony w artykule przykład służy zobrazowaniu zawartości bazy CrimeSolutions.gov 
(poziomu jej szczegółowości, podejścia do prezentacji danych, jakości badań ewaluacyjnych 
itp.). Nie oznacza to oczywiście, że stanowi jedyne źródło inspiracji w zakresie działań służą-
cych przeciwdziałaniu znęcaniu się w szkole. Realizowane od lat w Europie działania służą-
ce zapobieganiu znęcaniu się w szkołach są oczywiście także poddawane ocenie. Wystarczy 
wspomnieć choćby zgłoszenia konkursowe z 2015 roku do Europejskiej Nagrody w Dziedzi-
nie Zapobiegania Przestępczości (European Crime Prevention Award, ECPA), której tematem 
przewodnim była cyberprzestępczość. W szczególności jeden z wyróżnionych projektów  – 
niemiecki Bohaterowie mediów (Medienhelden)  – został w całości opracowany na podstawie 
dowodów naukowych oraz poddany rzetelnej ewaluacji, która dowiodła jego skuteczności 
(więcej: EUCPN 2015a; EUCPN 2015b). W Małopolsce dzięki współpracy policji, Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Małopolskiego, Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) oraz 
Kuratorium Oświaty w Krakowie realizowany jest projekt Zagrożenia w Sieci  – profilaktyka, 
reagowanie (por. Małopolska Komenda Wojewódzka Policji). Niestety nie są dostępne mate-
riały ewaluacyjne tego programu. 
 5 Rozumianego jako stan ogólnego dobrostanu (por. Project Know). W Polsce pisze o tym 
profesor Helena Sęk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Bezpieczne miasto.indd   103 2018-01-10   15:44:41



104 dobre prAKtYKi, cZYli JAK cZerpAć Z dośWiAdcZeŃ innYch

c) tło praktyki (settings): szkoły, 
d) rodzaj praktyki: zapobieganie znęcaniu się / interwencje, szkolne programy 

nauczania, środowisko szkoły/klasy, programy adresowane do ofiar, 
e) analizowane podmioty: osoby. 

W opisie praktyki czytelnik znajdzie informacje na temat celów, definicji 
zjawiska, jego przejawów i populacji, do której adresowane są działania (z przy-
wołanych badań wynika, że w latach 2010–2011 blisko 28% uczniów w wieku 
12–18 lat deklarowało, że padali ofiarą znęcania w szkołach). Ponadto wymie-
niono wiele interwencji, jakie zwykle są podejmowane w celu przeciwdziałania 
znęcaniu się w szkołach, z ich krótkim opisem i podstawowymi informacjami 
na temat ich skuteczności albo kontekstu wdrażania w szkołach. Zatem prak-
tyk poszukujący inspiracji do tworzenia lokalnego programu może szybko zo-
rientować się, które z elementów są skuteczne albo obiecujące i tym samym 
poświęcić im więcej uwagi, pomijając (często popularne) elementy nieskutecz-
ne albo wręcz szkodliwe. Przykładowo wykluczenie ze społeczności szkolnej 
(w tym popularne w USA polityki oparte na zasadach: „zero tolerancji” albo „trzy 
wpadki i wypadasz”) nie działa, gdyż może zmniejszyć gotowość do zgłaszania 
incydentów znęcania się z powodu zbyt surowych sankcji. Samo wyrzucenie 
ze szkoły albo zawieszenie wpływa negatywnie na ucznia dopuszczającego się 
znęcania, podczas gdy powinien on być angażowany w działania prospołeczne 
na terenie szkoły. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane z fałszywymi za-
łożeniami części programów (np. w zakresie czynników motywujących spraw-
ców), co czyni je nieefektywnymi. Z kolei jako przykład skutecznej praktyki 
wskazano podejście oparte na programach nauczania uwzględniających bliższą 
charakterystykę zjawiska znęcania się w szkole oraz wiążące się z nim skutki. 
Ponadto programy mają za zadanie wyposażyć uczniów w narzędzia pozwala-
jące unikać tego zjawiska, interweniować, gdy stają się jego świadkami, oraz 
budować spójność społeczną wśród uczniów. 

Tym cenniejsze jest wskazanie teorii leżących u podstaw praktyk „antybul-
lyingowych”, że mimo funkcjonowania licznych programów przeciwdziałania 
znęcaniu w szkołach, większość z nich wydaje się oparta raczej na zdrowym 
rozsądku niż na teoriach naukowych (tak m.in. Farrington i in. 2009: 3; Sna-
kenborg i in. 2011: 94; por. też poniższe rozważania). 

W opisie nie ma informacji o kosztach wdrożenia takiej praktyki. Ujęto 
natomiast informacje bibliograficzne oraz wskazano programy wiążące się 
z nią, co jest bardzo użyteczne, gdyż opis praktyki nie dostarcza danych umoż-
liwiających prześledzenie, który zestaw działań pozwala osiągnąć zamierzo-
ny, pozytywny efekt. Wśród wyżej wymienionych. programów wskazano pięć 
obiecujących:
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1) Fiński KiVa Antibullying Program opracowany dla szkół podstawowych, 
2) The Leadership Program’s Violence Prevention Project dla nastolatków w wieku 

12–16 lat służący poprawie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
3) Success in Stages® Program włączający wszystkich zaangażowanych w zja-

wisko znęcania się uczniów  – zarówno pokrzywdzonych, sprawców, jak 
i pasywnych świadków,

4) WITS Primary Program adresowany do uczniów z klas 1–3, 
5) Pre–K RECAP częściowo ustrukturyzowany program dla dzieci poniżej 5. roku 

życia, mający na celu rozwój umiejętności społecznych. 

Dowiedziono nieskuteczności trzech programów: 

1) Social Aggression Prevention Program (SAPP)  – opracowany w celu przeciw-
działania agresji i zwiększania poziomu empatii, zachowań prospołecznych 
i społecznych umiejętności rozwiązywania problemów wśród uczennic 
5 klasy, 

2) Second Step: Student Success through Prevention Middle School Program (edycja 
2008)  – mający na celu redukcję przemocy i wspieranie osiągania sukcesów 
w nauce wśród uczniów szkół gimnazjalnych,

3) Second Step for Elementary School (edycja 2011) dla uczniów szkół podstawo-
wych.

Z kolei cztery programy sklasyfikowano jako skuteczne: 

1) Positive Action  – opracowany w celu poprawy wyników w nauce oraz za-
chowania uczniów (może być wdrażany nie tylko w szkołach, ale także 
w rodzinach oraz lokalnych społecznościach), 

2) Second Step®: A Violence Prevention Curriculum for Elementary School (edy-
cja 2002)  – służy redukcji impulsywnych i agresywnych zachowań u dzieci 
i młodzieży poprzez zwiększanie ich kompetencji społecznych, 

3) Steps to Respect®  – mający na celu poprawę relacji między uczniami szkół 
podstawowych, przeciwdziałanie szkodliwym aspektom znęcania się w szko-
le i wyposażenia ich w umiejętności radzenia sobie z emocjami,

4) Grecki Stop School Bullying dla uczniów w wieku 9–12 lat służący redukcji 
poziomu znęcania się i wiktymizacji uczniów w szkołach podstawowych. 

Jak wskazano wyżej, praktyki pokazują pewną kategorię interwencji, gene-
ralnie ujmują temat, ukazując tendencję w zakresie skuteczności albo jej braku, 
stąd też lokalny decydent poszukujący inspiracji powinien raczej w pierwszej 
kolejności szukać praktyk, które są skuteczne albo obiecujące, a dopiero potem 
przyjrzeć się programom, które uwzględniły tego typu praktykę, gdyż z jej opisu 
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nie dowie się, jak tego typu rozwiązanie wprowadzić. Oczywiście, poszczegól-
ne programy oznaczone jako skuteczne różnią się zakresem opisu i nie zawsze 
obejmują na tyle precyzyjne informacje, by wyłącznie na podstawie krótkiej 
informacji (fiszki) z bazy możliwe było odtworzenie procesu wdrażania progra-
mu i uniknięcie błędów. Mimo to umiejscowione w bazie badania ewaluacyjne 
mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. 

Systematyczne przeglądy badań oraz fora wymiany informacji

Misją Campbell Collaboration, międzynarodowej, nienastawionej na zyski sieci 
naukowo-badawczej, jest opracowywanie i upowszechnianie systematycznych 
przeglądów (systematic review) skuteczności podejmowanych przez praktyków 
działań opartych na naukach społecznych i behawioralnych. W dostępnej nie-
odpłatnie bazie internetowej znajdują się raporty z badań z zakresu przestęp-
czości i wymiaru sprawiedliwości, edukacji (także cenne dla osób zajmujących 
się bezpieczeństwem na poziomie lokalnym, gdyż uwzględniające m.in. szkolne 
programy przeciwdziałania agresji i przemocy), rozwoju międzynarodowego 
oraz opieki społecznej. Dla zapewnienia wysokiej jakości analiz publikowane 
na stronie internetowej raporty obejmują zagadnienia o zasięgu międzynarodo-
wym, muszą opierać się na skrupulatnych badaniach, wymagają wcześniejszej 
publikacji metodyki ewaluacji oraz udziału minimum dwóch badaczy pracu-
jących niezależnie nad doborem puli badań branych pod uwagę przy dokony-
waniu metaanalizy (Campbell Collaboration 1). Choć baza dostępnych analiz 
z zakresu przestępczości i wymiaru sprawiedliwości nie jest bardzo obszerna, 
część z opublikowanych w niej opracowań posłużyła jako materiał źródłowy 
dla CrimeSolutions.gov. oraz innych baz, przykładowo brytyjski Crime Prevention 
Toolkit (por. College of Policing).

Krótkie, dwustronicowe, streszczenia systematycznych przeglądów badań, 
napisane  – jak zresztą wskazuje ich nazwa  – „prostym językiem” (zob. Camp-
bell Collaboration 2) niewątpliwie stanowią zaletę biblioteki Campbell Collabo-
ration. Zawierają podstawowe informacje przygotowane w formule pytanie  – 
odpowiedź (np. czy zogniskowanie wysiłków prewencyjnych na tzw. hot spots 
redukuje przestępczość; jak skuteczny jest monitoring w obniżaniu poziomu 
przestępczości; por. Campbell Collaboration 2016; Campbell Collaboration 2015). 
Co istotne, obejmują także informacje o aktualności zebranych danych oraz 
o źródle, na podstawie którego wyciągnięto określone wnioski. Tym samym 
w przejrzysty i przystępny sposób objaśniają tematykę i zakres badań obszer-
nych, pisanych naukowym językiem raportów. Dzięki takiej formie prezentacji 
wyników praktycy zainteresowani wdrażaniem polityk publicznych opartych 
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na dowodach naukowych mogą szybko zidentyfikować aktualne i skuteczne 
albo obiecujące rozwiązania. 

Pozostałe z analizowanych zagranicznych baz dobrych praktyk mają nie-
co inny, mniej systematyczny charakter. Stanowią fora wymiany informacji 
i doświadczeń w zakresie polityk, projektów, programów i narzędzi z zakresu 
prewencji kryminalnej. Dla przykładu Międzynarodowe Centrum Prewencji 
Kryminalnej (International Centre for the Prevention of Crime, ICPC) z sie-
dzibą w Montrealu to międzynarodowe forum wymiany doświadczeń i baza 
projektów (z lat 2004–2017) z zakresu prewencji kryminalnej. Centrum ściśle 
współpracuje z UN-HABITAT, w szczególności w ramach programu Safer Cities 
Programme (Bezpieczniejsze Miasta). Strona internetowa centrum zawiera m.in. 
raporty, zbiory praktyk, referaty konferencyjne, artykuły naukowe, przewodniki 
i wskazówki z zakresu zapewniania bezpieczeństwa w miastach, przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie, powstrzymywania radykalizacji. Część materiałów 
jest dostępna po zalogowaniu tylko dla członków centrum. 

Jedna z organizacji członkowskich ICPC, czyli Europejskie Forum na Rzecz 
Bezpieczeństwa w Miastach (European Forum for Urban Security, EFUS) rów-
nież publikuje poradniki i przewodniki na temat różnych aspektów zapewnia-
nia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. Tematy, na których skupia się EFUS, 
to m.in. bezpieczeństwo a turystyka, bezpieczne miasta nocą, integracja spo-
łeczna przez sport, przeciwdziałanie i zwalczanie radykalizacji, relacje między 
policją a obywatelami, zabezpieczanie miast przed atakami terrorystycznymi, 
bezpieczeństwo w transporcie publicznym, przeciwdziałanie przemocy wo-
bec kobiet, rola mediów społecznościowych w zapewnianiu bezpieczeństwa, 
przeciwdziałanie narkomanii itp. Strona internetowa organizacji zawiera infor-
macje na temat prowadzonych na bieżąco projektów. Biblioteka zasobów jest 
tylko częściowo otwarta w wersji elektronicznej dla podmiotów niebędących 
członkami EFUS, ale publikacje w wersji papierowej są nieodpłatnie dostępne 
na zamówienie. Ich udostępnianie w kilku językach europejskich (poza oficjal-
nymi językami organizacji, którymi są angielski i francuski) przyczynia się do 
upowszechnienia dobrych praktyk wśród lokalnych decydentów zajmujących 
się bezpieczeństwem miejskim. Przykładowo w języku polskim są dostępne 
on-line m.in. Karta demokratycznego zastosowania monitoringu wizyjnego (2011), 
Bezpieczeństwo, demokracja i miasto: Manifest z Aubervilliers i Saint-Denis (2013), 
Miasta przeciwko terroryzmowi (Secucities. Cities against terrorism; Esposito i Ku-
lach 2007), a wkrótce (jesień 2017) ukaże się podręcznik dobrych praktyk opra-
cowany w ramach projektu Just & Safer Cities for All Project (Sprawiedliwe i bez-
pieczniejsze miasta dla wszystkich; por. EFUS). 

Powyższe opracowania, choć zawierają odniesienia do dowodów nauko-
wych i są przygotowywane we współpracy z naukowcami specjalizującymi się 
w omawianych zagadnieniach, rzadko mają charakter systematycznych zbiorów 
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danych naukowych. A zatem, nawet jeśli zawierają napisane przez naukowców 
rozdziały o teoretycznych podstawach danego zjawiska niepożądanego i domi-
nujących trendów w jego zwalczaniu albo rozwiązywaniu, to służą one raczej 
jako tło dla dobrych praktyk realizowanych w europejskich miastach. Ponieważ 
większość przewodników i poradników EFUS wydaje w ramach realizacji projek-
tów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (przede wszystkim grantów z Unii 
Europejskiej), praktyki są zbierane przy użyciu kwestionariusza modyfikowane-
go w zależności od poruszanej tematyki. Przykładowo kwestionariusz projektu 
JUST został opublikowany w internecie, rozesłany do miast, organizacji poza-
rządowych i innych podmiotów, które mogły mieć doświadczenie w realizacji 
działań antydyskryminacyjnych, antyprzemocowych i przeciwdziałaniu mowie 
nienawiści. Następnie członkowie zespołu projektowego przygotowywali kil-
kustronicowe streszczenia zebranych przez siebie praktyk oraz dokonywali ich 
selekcji, wykorzystując ujednolicone narzędzia. Każdemu aspektowi praktyki 
przypisano określoną liczbę punktów, dzięki czemu  – po dalszych dyskusjach 
w gronie partnerów projektu  – z ponad 150 zebranych w Europie praktyk wy-
łoniono 50 obiecujących, które umieszczono w podręczniku.

Na podstawie kwestionariusza zbierane są także dobre praktyki prewen-
cyjne na potrzeby Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestęp-
czości w ramach aktywności Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości 
(EUCPN). Kraj sprawujący prezydencję w Unii Europejskiej w drugiej połowie 
każdego roku ogłasza temat konkursu, w którym państwo członkowskie może 
reprezentować tylko jeden projekt. W ostatnich latach konkursy ogłaszano pod 
następującymi hasłami: Cyberprzestępczość (2015), Zapobieganie przestępstwom 
wobec osób starszych (2016) oraz Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze 
szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci (2017). 
Wyniki ogłaszane są podczas ceremonii w grudniu każdego roku (por. Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). Sposób zbierania dobrych praktyk 
przez EUCPN na potrzeby konkursu ECPA, podobnie jak przez EFUS, z pewnością 
daleki jest od wyśrubowanych standardów CrimeSolutions.gov. W przeciwień-
stwie do tej ostatniej bazy za podstawę do kwalifikacji określonego działania 
jako dobrej praktyki służy kwestionariusz, któremu bliżej do samooceny. Takie 
podejście, choć niewątpliwie przydatne w identyfikacji interesujących praktyk 
z zakresu prewencji kryminalnej, może jednak wzmacniać dominującą tendencję 
do opierania działań na rzecz bezpieczeństwa raczej na „zdroworozsądkowych” 
przekonaniach praktyków o tym, „co działa”, niż na dowodach naukowych (por. 
Snakenborg i in. 2011: 94; Farrington i in. 2009: 3).

Ponadto na stronie EUCPN zamieszczono wiele raportów z badań oraz prze-
wodników, poradników i podręczników służących opracowaniu wysokiej jakości 
programów i projektów z zakresu prewencji kryminalnej. Niestety, podobnie jak 
w przypadku zasobów EFUS dostępnych publicznie, mechanizm wyszukiwania 
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nie pozwala łatwo odnaleźć poszukiwanych treści. Zatem zainteresowany czy-
telnik musi śledzić liczne odnośniki, zanim trafi na poszukiwany materiał.

Podobne forum wymiany międzynarodowych doświadczeń stanowi baza 
Niemieckiego Kongresu Prewencji Kryminalnej zawierająca prezentacje konfe-
rencyjne oraz wystąpienia nagrane podczas organizowanych corocznie kongre-
sów poświęconych niemieckiej prewencji kryminalnej, a nadto bazę ekspertów 
specjalizujących się w zapobieganiu przestępczości (por. German Congress on 
Crime Prevention). 

Bardziej wyspecjalizowaną bazę, zogniskowaną wokół zorientowanego na 
problem sprawowania funkcji policyjnych (problem-oriented policing), tworzy za-
łożone w 2001 roku Centre for Problem-Oriented Policing, organizacja pozarzą-
dowa skupiająca praktyków, naukowców i uczelnie. Czytelnik zainteresowany 
rozwiązywaniem konkretnych problemów lokalnych znajdzie tam przewodni-
ki poświęcone ich analizie  – np. na temat kradzieży w restauracjach i pubach, 
przestępstw przeciwko turystom, przestępstw z nienawiści itp. Są ułożone al-
fabetycznie w ramach poszczególnych kategorii (np. alkohol, narkomania, kra-
dzieże, zagrożenia w szkołach, zagrożenia wobec osób starszych itp.), a dalej 
już chronologicznie (por. Center for Problem-Oriented Policing 1). Oprócz nich 
dostępne są także przewodniki poświęcone sposobom reakcji na te problemy 
(por. Center for Problem-Oriented Policing 3) oraz zawierające narzędzia roz-
wiązywania problemów (por. Center for Problem-Oriented Policing 2). Ponadto 
strona internetowa centrum obejmuje bibliotekę (raporty, analizy itp.), centrum 
nauczania oraz tłumaczenia (w kilkunastu językach) wybranych dokumentów. 

polskie banki dobrych praktyk

Powyższa analiza pozwala zauważyć ogromną różnorodność sposobu zbierania 
oraz prezentowania dobrych praktyk w różnych zagranicznych bazach. Część 
z nich ma charakter systematyczny i naukowy, inne, choć mniej metodyczne, 
zawierają potężną pulę danych jakościowych (w tym studiów przypadków z róż-
nych miejsc) służących za inspirujące scenariusze rozwiązywania określonych 
lokalnych problemów. Na ich tle polskie bazy dobrych praktyk przedstawiają 
się dość skromnie. 

Jak już zasygnalizowano wyżej, trzy z nich, czyli baza programów Centrum 
Monitorowania Inicjatyw Obywatelskich na rzecz Bezpieczeństwa Społeczno-
ści Lokalnych (CMIO), Policyjny Bank Dobrych Praktyk oraz Bank Dobrych Prak-
tyk w programie Razem Bezpieczniej, były przedmiotem analizy pod kątem ich 
przydatności dla praktyków zajmujących się wdrażaniem programów prewencji 
przez kształtowanie przestrzeni (por. Jurzak-Mączka 2012: 103–106). W tamtym 
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czasie najbardziej obiecującym pod względem zawartości merytorycznej wyda-
wał się bank policyjny, gdyż jako jedyny publikował kompletne opisy programów 
i projektów z zakresu prewencji kryminalnej zbierane według jednolitego for-
mularza wypełnianego wyłącznie przez policjantów. Jednocześnie, ze względu 
na cel powołania tej bazy, brakowało w niej projektów realizowanych nie tylko 
przez funkcjonariuszy policji, a zatem znacznej części inspirujących lokalnych 
doświadczeń, które z kolei (choć niestety zazwyczaj w dość niekompletny sposób) 
prezentowano w bazie CMIO oraz w rządowym banku. Postulowano wówczas 
połączenie doświadczeń płynących z funkcjonowania wspomnianych trzech 
zbiorów i opracowanie jednego, ogólnopolskiego banku dobrych praktyk. 

W programie Razem Bezpieczniej (2014) Bankowi Dobrych Praktyk poświę-
cono jeden akapit. Podkreślano znaczenie wymiany dobrych doświadczeń 
i planowano połączenie doświadczeń administracji rządowej, w tym policji 
(z uwzględnieniem funkcjonującej wówczas bazy CMIO, obecnie już niedo-
stępnej on-line), i samorządowej oraz organizacji społecznych. Bank Dobrych 
Praktyk miał funkcjonować na szczeblu centralnym jako „baza sprawdzonych 
inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa”. Warunkiem umieszczenia 
miała być „uprzednia weryfikacja jej skuteczności pod kątem założonych ce-
lów i osiągniętych efektów”. Dopuszczano także możliwość prezentacji w tej 
bazie „skutecznych doświadczeń innych państw w realizacji polityki poprawy 
bezpieczeństwa” (Razem Bezpieczniej 2014: 16). Niestety od początku funkcjono-
wania programu Razem Bezpieczniej na lata 2007–2015 można było zauważyć 
zdecydowany rozdźwięk między ambitnymi planami w zakresie budowania 
Banku Dobrych Praktyk a ich wdrażaniem. 

W 2016 roku uchwalono nową edycję Programu ograniczania przestęp-
czości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na 
lata 2016 i 2017, w której bankowi dobrych praktyk poświęcono dwa zdania 
w akapicie dotyczącym promocji programu (punkt 9). Zgodnie z deklaracjami 
miałby to być rozbudowany bank zespolony z mapą programu i zawierający 
„programy profilaktyczne o potwierdzonej skuteczności, oparte na naukowych 
podstawach”. Niestety w październiku 2017 roku na stronie programu w od-
powiedniej zakładce można było znaleźć jedynie komunikat „Bank Dobrych 
Praktyk  – zgłoś propozycję...” z logotypami i odnośnikami do portali społecz-
nościowych Twitter i Facebook (por. Razem bezpieczniej im. Władysława Sta-
siaka). Na stronie programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 
2016 i 2017 są natomiast dostępne materiały dotyczące naboru projektów kon-
kursowych w 2017 roku i z nich można próbować wyciągać wnioski odnośnie 
do mechanizmu ewaluacji (a właściwie monitoringu). 

Wnioski o dofinansowanie konkretnej inicjatywy profilaktycznej w trzech 
obszarach programu (cele szczegółowe 1–3), tj. bezpieczeństwo w miejscach 
publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów 
bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci 
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i młodzieży, jak również edukacja dla bezpieczeństwa, składa się na podstawie 
kwestionariusza. Deklaruje się w nim wskaźniki produktu, którym może być np. 
szkolenie z mediacji rówieśniczej w szkole i wskaźniki rezultatu  – np. podnie-
sienie wiedzy o sposobach alternatywnego rozwiązywania sporów, zwiększenie 
kompetencji społecznych w zakresie rozwiązywania konfliktów, lepsze pozna-
nie się członków grupy szkolnej, wytworzenie się więzi społecznych między 
uczniami (Jurzak-Mączka 2016: 6). Autorzy instrukcji do programu Razem bez-
pieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 proponują, by wskaźniki te 
nie były „zbyt szczegółowe (co do rodzaju i jednostki miary), gdyż osiągnięcie 
każdego zadeklarowanego przez beneficjenta wskaźnika produktu podlega re-
strykcyjnemu egzekwowaniu” (Instrukcja 2016–2017: 8). Takie podejście może 
sugerować wyróżnianie projektów, które nie są obarczone dużym ryzykiem. 
Proponowany mechanizm monitorowania takiej inicjatywy przypomina nie-
co „księgowanie” (zrealizowano szkolenia, zaangażowano partnerów, podjęto 
określone działania promocyjne itd.) i odnosi się raczej do procesu wdrażania, 
aniżeli do oceny efektów. 

Jednym z kryteriów oceny projektów aplikujących o finansowanie jest „ade-
kwatność kwoty wnioskowanego dofinansowania do realnych kosztów projektu”, 
co sugerowałoby, że projekt będzie oceniany w zależności od rodzaju i zakresu 
zaplanowanych działań projektowych. Tymczasem najwięcej punktów uzy-
skują te programy, w których koszt udziału jednego uczestnika skalkulowano 
poniżej stu złotych, co prawdopodobnie spełnia wymogi oszczędności wydat-
kowania środków publicznych, ale niekoniecznie rzeczywiście jest „adekwat-
ne”. Analizując kryteria oceny projektów i przypisywane im wagi, można dojść 
do wniosku, że grantodawcy promują te inicjatywy, które są tanie, zawierają 
wiele różnorodnych działań, bez dokonywania głębszej refleksji na temat ich 
skuteczności. Wydaje się, że dla uzyskania dofinansowania i później rozlicze-
nia projektu kluczowe jest wywiązanie się z zadeklarowanej liczby spotkań, 
debat, szkoleń i innych aktywności, a nie ich jakość. Trudno zatem przesądzić, 
czy za umieszczaniem inicjatyw finansowanych z programu Razem bezpiecz-
niej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 w Banku Dobrych Praktyk prze-
mawiałoby głównie ich prawidłowe rozliczenie czy również efekty mierzone 
metodami naukowymi. 

Z kolei od 2007 roku Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich 
i Związek Powiatów Polskich prowadzą Bazę Dobrych Praktyk, czyli „opisy do-
brych i sprawdzonych rozwiązań z zakresu doskonalenia zarządzania usługami 
publicznymi i rozwojem jednostek samorządu terytorialnego, w tym rozwojem 
instytucjonalnym” oraz współpracą między samorządami (por. Baza Dobrych 
Praktyk). Do zbioru wpisywane są dobre praktyki zidentyfikowane i rekomen-
dowane przez samorządowców (np. w wyniku konkursu Samorządowy Lider 
Zarządzania; na podstawie prasy samorządowej). Jak wyjaśniają autorzy bazy, 
podmioty, które chciałyby wdrażać programy, inspirując się doświadczeniami 
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innych „potrzebują ustrukturalizowanego opisu przygotowanego w zachęcający 
sposób, tak aby przekazać najważniejsze cechy przetestowanego już wdrożenia 
wraz z dodatkowymi informacjami”. Celem twórców bazy jest „skrócenie ścieżki 
dla naśladowców oraz podsunięcie im konkretnego pomysłu usprawnienia lub 
systemowego rozwiązania”, które może być twórczo zaadaptowane (por. Baza 
Dobrych Praktyk). Również ten polski bank stanowi raczej zbiór inspirujących 
doświadczeń innych podmiotów aniżeli systematyczną bazę projektów, których 
skuteczności dowiedziono metodami naukowymi.

Jak powinien wyglądać polski bank dobrych praktyk?

Jak zatem, opierając się na zaprezentowanych wyżej przykładach oraz zidenty-
fikowanych pożądanych cechach, powinien wyglądać modelowy, idealny polski 
bank dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa? W pierwszej kolejności wy-
pada odnieść się do struktury takiej bazy, która powinna być uporządkowana 
i czytelna. Przejrzysty podział na kategorie problemów (obszarów interwencji) 
pozwoli łatwo przypisać do nich posiadane materiały. Nieodzowny element 
bazy muszą stanowić klarowne mechanizmy wyszukiwania i katalog słów 
kluczowych tworzone na podstawie pytań, jakie może sobie zadać praktyk 
zainteresowany rozwiązaniem konkretnego problemu lokalnego. Opracowa-
nie katalogu tych kategorii stanowi spore wyzwanie i musi być poprzedzone 
dogłębną diagnozą aktualnych problemów w zakresie bezpieczeństwa na po-
ziomie lokalnym  – np. w oparciu o dostępne prowadzone w miastach bada-
nia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, raporty, statystyki policji i straży 
gminnych (miejskich), wnioski z posiedzeń lokalnych gremiów zajmujących 
się bezpieczeństwem itp. Wszystkie elementy struktury takiego banku muszą 
być zaprojektowane w sposób umożliwiający ich rozbudowę i modyfikację 
w odpowiedzi na zmieniające się problemy i potrzeby lokalnych społeczności. 
Warto w tym zakresie skorzystać z doświadczenia ekspertów zajmujących się 
tworzeniem informatycznych baz danych. 

Dokonując decyzji o zakresie zawartości banku, niewątpliwie należy wziąć 
pod uwagę jego różne grupy docelowe: praktyków, decydentów (twórców lo-
kalnych polityk bezpieczeństwa), trenerów, zwykłych obywateli, naukowców. 
Każda z tych grup będzie wymagać trochę innych kanałów i narzędzi komunika-
cji oraz zasobów, jednak cała zawartość bazy powinna być dostępna publicznie 
bez ograniczeń. Poniższe rozważania ogniskują się przede wszystkim wokół 
zawartości bazy z perspektywy lokalnych aktorów bezpieczeństwa. 

Jeśli chodzi o zawartość banku, byłoby optymalnie, gdyby zbierał rozproszone 
dane w jednym miejscu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku prezentacji 
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danych przez rząd brytyjski w ramach zwiększenia poziomu transparentności 
funkcjonowania instytucji publicznych. W bazie mogłyby się znaleźć nie tylko 
profesjonalne analizy i metaanalizy skuteczności poszczególnych interwencji 
i polityk publicznych, poradniki, przewodniki i przyborniki dla lokalnych de-
cydentów i praktyków, wyniki badań poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, 
raporty i opracowania z realizacji projektów, ale także np. dane statystyczne 
zbierane przez policję, straże gminne (miejskie) i inne podmioty, których dzia-
łalność ma związek z zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku na poziomie 
lokalnym. Niezbędne byłoby opracowanie systemu „etykiet” dla poszczegól-
nych kategorii materiałów umieszczonych w bazie, by osoba zainteresowana 
skorzystaniem z nich mogła szybko zidentyfikować ich jakość oraz wagę pre-
zentowanych w nich dowodów skuteczności określonej interwencji. A zatem, 
gdy mówimy o zawartości bazy, musimy uwzględnić różne kategorie danych 
i dowodów (także mając na uwadze, że różne grupy docelowe będą korzystać 
z różnych albo w inny sposób z tych samych danych). Bank powinien zawierać 
dodatkowe źródła informacji o inspirujących inicjatywach, bazę ekspertów zaj-
mujących się badaniami nad bezpieczeństwem lokalnym. Można rozważyć uru-
chomienie forum jako miejsca wymiany doświadczeń profesjonalistów, a także 
umieszczenie w banku zagranicznych sprawdzonych wzorców postępowania, 
mając jednak na uwadze możliwy wpływ innego kontekstu wdrażania na ich 
skuteczność. Warto zauważyć, że nie dysponujemy zbyt dużą liczbą przeko-
nujących dowodów naukowych potwierdzających skuteczność określonych 
inicjatyw, a i tak większość z nich była realizowana w USA i Wielkiej Brytanii, 
a zatem w zupełnie innym kontekście. 

Drugi aspekt zawartości banku dobrych praktyk stanowi poziom szcze-
gółowości opisu scenariuszy, które przyniosły pozytywne rezultaty w postaci 
rozwiązania jakiegoś lokalnego problemu. Jak wielokrotnie podkreślano, dla 
wykorzystania dobrej praktyki w nowym miejscu kluczowe jest zidentyfiko-
wanie istotnych elementów kontekstu, które przesądziły o skuteczności danej 
interwencji. Stąd też w opisie dobrej praktyki umieszczonej w banku muszą 
zostać precyzyjnie odtworzone warunki jej wdrażania  – np. z jakiego powodu 
podjęto określoną inicjatywę, czym dana interwencja różni się od wcześniej-
szych, jakie działania zostały podjęte i przez kogo, z jakich zasobów korzystano. 
Warto uwzględnić doświadczenia płynące z gromadzenia danych w Policyjnym 
Banku Dobrych Praktyk (część opisów zawiera nawet tak dokładne dane, jak 
scenariusze lekcji na temat przeciwdziałania handlowi ludźmi prowadzonych 
w szkołach ponadgimnazjalnych) oraz w CrimeSolutions.gov. Cennym składni-
kiem takiego banku mógłby się okazać przewodnik na temat poszukiwania in-
spirujących praktyk i wzorców w sytuacji, gdy dostęp do dowodów naukowych 
nie jest w pełni otwarty. Przy rozproszonej bazie źródeł dostęp i komunikacja 
nabierają nowego znaczenia. 

Bezpieczne miasto.indd   113 2018-01-10   15:44:41



114 dobre prAKtYKi, cZYli JAK cZerpAć Z dośWiAdcZeŃ innYch

Niezbędne jest także przesądzenie, jak dokładne powinny być opisy metodyki 
badań ewaluacyjnych odnoszących się do poszczególnych praktyk i programów. 
Przykładem godnym naśladowania jest zdecydowanie CrimeSolutions.gov, choć 
niejednokrotnie zawarte w niej bardzo precyzyjne dane na temat metodyki ba-
dań zawierają tak specjalistyczne słownictwo, że mimo zamieszczenia słownika, 
niektóre opisy wyników ewaluacji mogą być niezrozumiałe albo zbyt skompli-
kowane dla decydentów, a tym bardziej dla zwykłych obywateli. Bardzo przy-
datny byłby przejrzysty system ikon informujących o sile dowodów naukowych 
(podobnie jak ma to miejsce w CrimeSolutions.gov), a także wyżej wspomnianych 
„etykiet” (tagów) pozwalających łatwo zidentyfikować poziom prestiżu źródła. 
Użytkownik banku dobrych praktyk musi wiedzieć, jak wiarygodnymi danymi 
się posługuje (jaka jest ich jakość, jaki autorytet ich dostarczył itp.). 

Spełnienie postulatu atrakcyjności banku wymaga uwzględnienia potrzeb 
różnych grup docelowych. Z jednej strony zawartość takiej bazy może służyć 
zwiększeniu transparentności i umożliwić społeczeństwu weryfikację działań 
podejmowanych ze środków publicznych. Z drugiej powinna służyć poprawie 
komunikacji ze społeczeństwem i jego edukacji. W tym zakresie warto skorzystać 
ze wzorów pochodzących z bazy Campbell Collaboration, a mianowicie dwustroni-
cowych komunikatów na temat raportów badawczych. Takie popularnonaukowe, 
napisane prostym językiem broszury nie tylko mogłyby informować obywateli 
o tym, jakie praktyki z zakresu prewencji kryminalnej okazały się skuteczne, na 
co wpłynęły, na co nie wpłynęły, na ile są obiecujące, a w jakim zakresie brakuje 
nam jeszcze naukowych danych do stwierdzenia ich skuteczności, ale również 
edukować o metodach pozyskiwania danych, niepożądanych skutkach źle za-
projektowanych interwencji itp. Gdyby w kolejnych latach został utrzymany 
program Razem Bezpieczniej, można byłoby rozważyć publikowanie w banku 
analiz wniosków (odpowiednio zanonimizowanych), które nie otrzymały finan-
sowania ze środków publicznych, wraz z oceną, co przesądziło o niepowodzeniu.

Wydaje się, że tworzenie idealnego polskiego banku dobrych praktyk po-
winno się opierać na instytucji złożonej z fachowców zajmujących się bada-
niami, zbierających i przygotowujących według określonego schematu dane 
udostępniane wszystkim zainteresowanym. Ich rolą byłaby także edukacja, 
jak projektować i prowadzić ewaluację projektów z zakresu prewencji krymi-
nalnej i zapewniania bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. Wokół badaczy 
powinni być skupieni także eksperci specjalizujący się w komunikacji, w tym 
za pośrednictwem nowych mediów, których rolą byłoby upowszechnianie wie-
dzy zgromadzonej w bazie.

Lokalny aktor zainteresowany wdrażaniem dobrych praktyk będzie najpraw-
dopodobniej potrzebował informacji, gdzie może znaleźć ekspertów. A zatem 
podobnie, jak ma to miejsce w przypadku bazy Niemieckiego Kongresu Pre-
wencji Kryminalnej, warto umieścić w banku listę ośrodków naukowych oraz 
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badaczy zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami. Cenną wskazówką dla 
samorządów lokalnych mogłaby się także okazać lista sprawdzonych, certyfi-
kowanych wykonawców usług albo producentów, podobnie jak ma to miejsce 
w przypadku brytyjskiego schematu Secured by Design. 

Użytkownik banku będzie poszukiwał precyzyjnych wskazówek, jak krok 
po kroku wdrożyć określone rozwiązanie, i będzie potrzebował argumentów, 
dlaczego powinien wybrać akurat to, a nie inne. Poszukując szybko informacji, 
raczej skorzysta ze streszczeń badań i wyników dostępnych w bazach dla na-
ukowców. Stąd wiedza, „co działa, co nie działa, a co jest obiecujące”, zaprezen-
towana popularnonaukowym językiem może mieć większy zasięg oddziaływa-
nia aniżeli skomplikowane, specjalistyczne raporty naukowe (choć niewątpliwie 
trzeba mieć na uwadze związane z tym uproszczenia). Taki praktyk będzie po-
trzebował sfinansować wybrane działania, a zatem powinien znaleźć w banku 
informacje, gdzie szukać grantów i jak o nie z powodzeniem aplikować. Byłoby 
wskazane, aby mógł podzielić się swoimi doświadczeniami na forum czy też 
blogu lokalnym, prezentując prewencyjne „małe apetyczne kąski”. Być może 
czasem bardziej inspirujące będzie pokazanie, jak „ugryźć” problem danego 
osiedla niż problem całej dzielnicy. Oczywiście praktyki muszą być tak opisane 
i uporządkowane, żeby unikać powielania działań oderwanych od kontekstu, 
w którym okazały się skuteczne. Z tego powodu warto uwzględnić w bazie 
wskazówki zidentyfikowane przez autorów działań, dotyczące warunków ich 
powodzenia  – jak zastosować dane rozwiązanie w praktyce, czego unikać, ja-
kie błędy popełniono i co można zrobić lepiej. 

Wydaje się, że funkcjonowanie banku dobrych praktyk w zaproponowanej 
wyżej postaci mogłoby również przyczynić się do zwiększenia liczby rzetelnych 
dowodów naukowych w zakresie prewencji kryminalnej odnoszących się do 
polskiego kontekstu. Zebranie w jednym miejscu informacji o realizowanych 
programach i innych inicjatywach prewencyjnych posłużyłoby m.in. naukowcom 
zainteresowanym rozwojem metod badawczych lub poprawą jakości narzędzi 
ewaluacyjnych. W podsumowaniu nieuchronnie nasuwa się zasygnalizowany 
wyżej wniosek, że taka baza powinna uwzględniać różne poziomy zaawansowa-
nia użytkowników i ich różne potrzeby. Inne oczekiwania względem zawartości 
banku będzie miał socjolog poszukujący programów do badań porównawczych, 
lokalny ekspert odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe czy 
aktywny obywatel zainteresowany rozwiązaniem problemu na swoim osiedlu. 
Dla tych początkujących bank dobrych praktyk (w części „napisanej prostym 
językiem”) mógłby służyć za pierwszą „książkę kucharską” z nieskomplikowa-
nymi przepisami na prewencję kryminalną. W razie potrzeby będzie wiedział, 
gdzie szukać pomocników i w czym mogą mu pomóc. Kiedy już taki praktyk 
nabierze wprawy, zacznie poszukiwać nowych przepisów, korzystając z coraz 
bardziej wyrafinowanych elementów bazy dobrych praktyk. Dla najbardziej 
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zaawansowanych użytkowników, dobrze wykształconych ekspertów z zakre-
su bezpieczeństwa lokalnego, idealny bank dobrych praktyk, z dogłębnymi 
analizami naukowymi, raportami z badań ewaluacyjnych itp., będzie stanowił 
poradnik z wyrafinowanymi przepisami na miarę trzygwiazdkowego kucharza 
Michelin, który raczej czerpie z niego inspirację, doskonali, poszukuje nowych 
form i rozwiązań, eksperymentuje, aniżeli kopiuje przepisy. 
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