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Społeczne funkcje powiatowych 
programów zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony 
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publicznego

Opinia uczestników badań na temat potrzeby 
uchwalania powiatowych programów

Zmierzając do przedstawienia -  stanowiącego uzupełnienie zrekonstruowanej 
w poprzednim rozdziale treści przebadanych dokumentów -  społecznego obrazu 
powiatowych programów, warto zacząć od zaprezentowania ogólnego przekona
nia przedstawicieli starostw powiatowych na ich temat. W  ramach rozesłanej do 
starostów ankiety1 zadane zostało prowokacyjne pytanie o to, czy powiatowy 
program jest zbędny. W  świetle uzyskanych na nie odpowiedzi, ze stwierdzeniem 
takim zgodziła się zdecydowana mniejszość (zdecydowanie zgadzam się -  7%, 
raczej się zgadzam -  10%) przedstawicieli starostw powiatowych, 11% spośród 
nich nie umiało zająć stanowiska, natom iast aż prawie trzy czwarte oznajmiło, 
że nie zgadza się z tezą o zbędności powiatowego programu (zdecydowanie się 
nie zgadzam -  43%, raczej się nie zgadzam -  29% ).

Jak  pokazały wyniki wywiadów, za brakiem przekonania o potrzebie uchwa
lenia powiatowego programu może stać między innymi postrzeganie go tylko 
jako realizacji ustawowego obowiązku, a nie narzędzia w działaniach na rzecz 
bezpieczeństwa („to jakby z przepisów, to od nas nie zależy, to musi być taki 
program (...), nie mam tutaj nic do powiedzenia” [Starosta, powiat ziemski 
w województwie dolnośląskim]). Ów brak przekonania, zdaniem niektórych

1 Por. informacje na temat badania ankietowego w tekście W. Dadaka, Społeczne badania nad 
prawem oraz kwestionariusz ankiety zamieszczony w Aneksie w niniejszej publikacji.
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b ad an y ch , czyn i p rogram  „m artw ym  d o k u m en tem ” („Taki p rogram  to  je s t  n a 
stę p n y  d o k u m en t, k tó ry  gen era ln ie  n ie je st  realizow an y  (...) on  w  su m ie  je s t  n a  
p ap ie rz e ” [P rzedstaw iciel staro stw a, p o w iat ziem sk i w  w ojew ództw ie  łó d zk im ]). 
O  zb ędn ośc i pow iatow ego program u  w n ioskow ać m o żn a tak że  n a p od staw ie  o p i
n ii -  w yrażan ych  n ajczęście j p rzez  fu n k c jo n a riu sz y  Policji -  zgo dn ie  z k tó ry m i 
w prow adzen ie  p ro gram u  nic  n ie zm ien iło :

Ja, jako przedstawiciel Policji, m am  to wpisane w podstawowe zadania, a więc czy 
ten program istnieje, czy nie, ja już m am  narzucone (...) wykonywanie zadania na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa. [Przedstawiciel Policji, powiat ziemski wwojewódz- 
twie zachodniopomorskim]

Z punktu widzenia Policji (...) chyba nic nowego nie było w tym programie, czego 
byśm y nie robili. [Przedstawiciel Policji, powiat ziemski w województwie lubuskim]

Prawdopodobnie, jakby nie było programu, to byśm y zajmowali się tym samym. 
[Starosta, powiat ziemski wwojewództwie wielkopolskim]

W ykres 1. O pinie przedstaw icieli starostw  pow iatow ych na tem at tego, czy pow ia
tow y program  jest potrzebny

P ow ia tow y program  zapob iegan ia  przestępczości oraz och rony  

bezpieczeństw a ob yw a te li i porządku pu b licznego  je s t zbędny

□  zgadzam się

□  nie mam zdania

□  nie zgadzam się

P o n ad to  p o jaw ia ły  się uw agi w sk az u jące  n a  „ży czen io w y ” ch arak ter  tak ich  
p rogram ów  („ je s t  to  jak iś «k o n cert ży cz e ń »” [P rzedstaw iciel s traż y  m ie jsk ie j, p o 
w ia t g rodzk i w w o jew ó dztw ie  o p o lsk im ]), zw iązan e głów nie z b rak iem  z a b ezp ie 
c zen ia  od p ow iedn ich  środków  fin an sow ych  n a  jego  realizac ję  („N ie  zn a jd u je  to  
od zw iercied len ia  w  p ien iąd zach , n ie m a  p rze ło ż en ia  n a  d z ia ła n ia  rad y  pow iatu , 
k tó ra  ak cep tu jąc  ten  p rogram , ak cep tu je  w y d atk i z n im  z w iąz an e” [P rzedstaw i
ciel staro stw a, p o w iat z iem sk i w  w o jew ództw ie  m azo w ieck im ]).

P on iże j, z a k ła d a ją c , że tego  ro d z a ju  w y p ow ied zi w y n ik a ją  z b rak u  p o m y 
słó w  n a  rolę , ja k ą  p rzy p isa ć  b y  m o ż n a  pow iatow y m  p ro gram o m  z a p o b ie g a n ia  
p rze stę p czo śc i o raz  o ch ro n y  b ez p ieczeń stw a  obyw ateli i p o rz ąd k u  pu b liczn ego ,



zaprezentowane zostaną potencjalne oraz rzeczywiście pełnione społeczne 
funkcje powiatowych programów: jako szczególnego programu prewencyjnego, 
narzędzia zarządzania bezpieczeństwem lokalnym oraz instrumentu m obiliza
cji społecznej. Artykuł oparty jest na rozważaniach teoretycznych oraz analizie 
stosownego m ateriału empirycznego, ale przede wszystkim na wynikach badań 
ankietowych oraz wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z przedstawicie
lami podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w wybranych 
do badań terenowych powiatach2. W  przypadku wywiadów pogłębionych odpo
wiednie wnioski wyciągnięte zostały za pomocą analizy jakościowej udzielonych 
przez respondentów wypowiedzi. W nioski te autorka starała się zobrazować 
odpowiednimi fragmentami owych wypowiedzi.

Powiatowe programy zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego jako szczególny rodzaj programu 
prewencyjnego

Czy można mówić o powiatowym programie prewencyjnym?

Zapobieganie przestępczości, stanowiąc przedmiot dociekań zarówno krymino
logii, jak i polityki kryminalnej, jest terminem bardzo pojemnym. M ożna jed
nak wskazać na trzy, powtarzające się w różnych jego rozumieniach, elementy. 
Pierwszy dotyczy społecznego charakteru podejmowanych działań i wskazuje 
głównie na interwencyjny i kontrolujący charakter zapobiegania przestępczo
ści. Drugi, mający na celu określenie przedmiotu takowych działań, przedstawia 
sposób rozumienia przestępczości bądź też szerszego niż przestępczość obszaru 
zjawisk, na których aktywność profilaktyczna m a być skoncentrowana. W  ra
mach trzeciego z elementów wskazuje się natom iast na rodzaj i zakres stosowa
nych w ramach zapobiegania przestępczości środków.

Interwencyjny charakter prewencji kryminalnej podkreślany jest przede 
wszystkim na gruncie kryminologii, gdzie traktowana jest ona jako szczególny 
rodzaj kontroli społecznej, tj. działalności zmierzającej do podporządkowania 
członków społeczeństwa odpowiednim normom grupowym3. Precyzyjne wska
zanie przedmiotu aktywności o charakterze prewencyjnym, a tym samym okre
ślenie zakresu polityki kryminalnej, przysparza poważnych trudności. Sprowa
dza się ono najczęściej do przyjmowania szerokiego rozumienia zapobiegania 
przestępczości i włączania w zakres tego terminu również działań mających
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2 Por. informacje na temat wywiadów pogłębionych prowadzonych w ramach badań tere
nowych w artykule W Dadaka, Społeczne badania nad prawem w niniejszej publikacji.

3 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2006, s. 460; T. Cielecki, Pre
wencja kryminalna. Studium zprofilaktyki kryminologicznej, Opole 2004, s. 25.
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na celu usuwanie innych niż przestępstwo negatywnych zjawisk społecznych4, 
które to z czasem mogą przeobrazić się w aktywność kryminalną. Przykładem 
zastosowania takiej dyrektywy jest między innymi tzw. społeczne zapobieganie 
przestępczości (social crime prevention), skupiające się na redukowaniu przyczyn 
działań kryminalnych poprzez wprowadzanie szeroko zakrojonych programów 
społecznych dotyczących takich kwestii, jak: integracja i pomoc społeczna, edu
kacja, ochrona zdrowia, polityka mieszkaniowa czy rynek pracy5. Gdy chodzi 
zaś o trzeci element zapobiegania przestępczości, odwołać się należy do licznych 
typologii działań zapobiegawczych6. N a szczególną uwagę zasługuje tu podział 
na trzy rodzaje prewencji: pierwotną, wtórną oraz tercjalną. Zadaniem prewen
cji pierwotnej jest zwalczanie przestępczości „u jej korzeni” -  głównie poprzez 
odpowiednią socjalizację obywateli m ającą na celu ukształtowanie i utrwalenie 
postaw legalistycznych. Prewencja wtórna m a zaś oddziaływać na potencjalnego 
sprawcę, ofiarę oraz szczególnie zagrożone obiekty i polega na wczesnym rozpo
znawaniu zagrożeń, trafnym prognozowaniu oraz przeciwdziałaniu zdarzeniom 
kryminalnym. Prewencja tercjalna obejmuje natom iast wszelkie zmierzające do 
zapobieżenia powrotowi do przestępstwa działania nakierowane na schwyta
nych już sprawców, wspieranie ofiar przestępstw, a także monitorowanie miejsc 
szczególnie niebezpiecznych (tzw. hot spots)7.

Tak zdefiniowane i stypizowane zapobieganie przestępczości nie miało jednej 
stałej formy. Jedną z przyczyn tej zmienności była ewolucja polityki kryminalnej. 
N a  szczególną uwagę zasługuje w tym kontekście stopniowe odchodzenie od 
działań o charakterze represyjnym, a także wykształcenie się dwóch istotnych, 
z punktu widzenia zapobiegania przestępczości, koncepcji -  komunalnej pre
wencji kryminalnej (community crime prevention) oraz sytuacyjnego zapobiegania 
przestępczości (situational crime prevention)8.

Komunalna prewencja kryminalna polega na włączaniu mieszkańców w zwal
czanie przestępczości w ich sąsiedztwie. U  podłoża tej koncepcji leżą trzy pod
stawowe dla współczesnej prewencji kryminalnej założenia, wskazujące na: 
1) istotną rolę kontekstu w podejmowanych działaniach prewencyjnych, 2) lo
kalne źródła przestępczości pospolitej oraz 3) potrzebę rezygnacji z koncentro

4 A. Krukowski, Wybrane zagadnienia nauki polityki kryminalnej, Warszawa 1991, s. 17; 
W. Klaus, Zapobieganie przestępczości -  polityka społeczna przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu, 
[w:] K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus et al., Społeczno-polityczne konteksty współ
czesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013, s. 151.

5 W. Klaus, Zapobieganie przestępczości..., s. 152.
6 T. Cielecki, Prewencja kryminalna... , s. 28.
7 J. Czapska, Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych -  możliwości i granice, [w:] 

J. Czapska, W. Krupiarz (red.), Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, Warszawa 
1999, s. 59-64.

8 P. Ekblom, N. Tilley, Going equipped: criminology, situational crime prevention and the resourceful 
offender, [w:] K. Moss (red.), Crime reduction: critical concepts in criminology, Vol. III: Situational 
crime reduction, London-New York 2009, s. 170-197; G. Newman, Introduction: Towards a Theo
ry of Situational Crime Prevention, [w:] G. Newman, R.V Clarke, S.G. Shoham (red.), Rational 
Choice and Situational Crime Prevention. Theoretical Foundation, Aldershot 1997, s. 1-23.



wania uwagi wyłącznie na sprawcy. Pierwotną postać community crime prevention 
stanowił służący wyzwalaniu sąsiedzkiej czujności program neighbourhood watch, 
który z czasem przyczynił się do powstania dwóch innych form komunalnej 
prewencji kryminalnej, a mianowicie patroli obywatelskich oraz różnych postaci 
lokalnego partnerstwa dla bezpieczeństwa9. Te ostatnie, szczególnie tutaj ważne, 
stanowią rezultat z jednej strony dążenia do przenoszenia odpowiedzialności za 
działania prewencyjne na zdecentralizowane jednostki, z drugiej zaś, zmierza
nia do umieszczania jej wewnątrz lokalnych struktur (multi-agences). Powstała 
ww yniku ścierania się tych tendencji kooperacja obejmuje „wszystkie podm io
ty, które z racji swoich zainteresowań, kompetencji lub możliwości (material
nych, finansowych itp.) mogą/chcą/powinny wspólnie działać na rzecz lokalnego 
bezpieczeństwa”10. Powstawaniu wspomnianych trzech kluczowych na gruncie 
komunalnej prewencji kryminalnej rozwiązań towarzyszyły bardziej ogólne 
zmiany w podejściu do zapobiegania przestępczości. Wśród najważniejszych 
wymienić należy: postulowanie instytucjonalizowania działań prewencyjnych 
w celu utrzymania ich ciągłości, promowanie współpracy wykraczającej poza 
granice jednego resortu, a także dokonywanie nowego podziału odpowiedzial
ności za przestępczość i jej kontrolę11.

Sytuacyjne zapobieganie przestępczości wyrosło z rozczarowania filozofią 
zapobiegania przestępczości opartą na podejściu etiologicznym. N urt ten sku
pia się na okolicznościach wpływających na decyzję o dokonaniu przestępstwa. 
Teoretyczną jego podstawę stanowią trzy wzajemnie się uzupełniające perspek
tywy naukowe: teoria racjonalnego wyboru, perspektywa działań rutynowych 
oraz teoria schematów zachowań przestępczych. N a ich gruncie przedstawiciele 
situational crime prevention wysnuli wniosek, że potencjalny przestępca nie działa 
na ogół pod wpływem impulsu. Popełniane przez niego przestępstwo poprze
dzone jest mniej lub bardziej świadomą analizą sytuacji. W  rezultacie właści
we wydają się działania mające na celu zmniejszenie/zlikwidowanie fizycznych 
możliwości dokonania przestępstwa oraz zwiększenie prawdopodobieństwa uję
cia sprawcy. Działania te sprowadzić można do pięciu podstawowych aspektów 
ograniczania okazji przestępczych: powodowania, że dokonanie czynu będzie 
wymagało od sprawcy zwiększonego wysiłku, zwiększania stopnia ryzyka wią
żącego się z dokonaniem przestępstwa, ograniczania poziomu korzyści z popeł
niania przestępstwa, zmniejszania wpływu czynników działających na sprawcę 
stymulująco, a także utrudniania sprawcy usprawiedliwiania swojego działania. 
Skutkiem wymienionych działań jest ograniczanie rozmiarów niektórych tylko
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9 G. Huges, E. McLaughlin, ”Together we’ll crack it”. Partnership and the governance of crime 
prevention, [w:] K. Moss (red.), Crime reduction: critical concepts in criminology, Vol. I: Approaches 
to reduction, London-New York 2009, s. 236-254; A. Crawford, J. Matthew, Inter-agency co
operation and community-crime prevention. Some reflections on the work of Pearson and colleagues, [w:] 
K. Moss (red.), Crime reduction: critical concepts in criminology, Vol. I: Approaches..., s. 88-108; 
por. też J. Czapska we wstępie do niniejszej publikacji.

10 J. Czapska, Zapobieganie przestępczości wspołecznościach lokalnych..., s. 137.
11 Ibidem, s. 104.
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rodzajów przestępstw -  głównie tych przeciwko mieniu, w konkretnej przestrzeni 
i w konkretnych okolicznościach12.

N a tle zaprezentowanych powyżej strategii działań zapobiegawczych program  
prew encyjny może być potraktowany jako przejaw procesu instytucjonalizacji 
działań prewencyjnych oraz jako narzędzie odzwierciedlające stosowane w danym 
momencie koncepcje prewencyjne. Poniżej, głównie w odniesieniu do tego pierw
szego aspektu, przedstawione zostaną differentia specifica programu prewencyjne
go oraz postulowane przez praktyków cechy, jakie taki program powinien mieć.

Za T. Cieleckim pod pojęciem programu prewencyjnego autorka rozumieć 
będzie „oparty na podstawach naukowych lub doświadczeniach plan działań 
(przedsięwzięć, czynności) organów, instytucji, organizacji, grup społecznych 
lub osób indywidualnych, które m ają na celu zmniejszenie rozmiarów lub cięża
rów przestępczości”13. Program taki odróżniany będzie od posiadającej mniejszy 
zasięg akcji prewencyjnej (definiowanej jako „krótkotrwałe działanie związane 
z ograniczeniem zagrożenia pojawiającego się jednorazowo, okresowo lub incy
dentalnie” ). Zgodnie z tym, co postulują prowadzący szkolenia przygotowujące 
do pisania programów prewencyjnych, program taki powinien być zorientowa
ny na konkretne cele oraz zadania, których realizacja powinna być powierzona 
konkretnym osobom 14. Istotne jest, by zaplanowane w programie przedsięwzięcia 
miały realny charakter i odpowiadały na potrzeby właściwie zdefiniowanej grupy 
odbiorców. Ponadto program prewencyjny musi mieć stosowne zabezpieczenie 
finansowe ujętych w jego treści zadań, natom iast odpowiednio do tego powołane 
jednostki (np. koordynator programu) powinny czuwać nad jego realizacją, dbając 
między innymi o zachowanie tzw. efektywności wewnętrznej. Tę ostatnią osiąga 
się dzięki współdziałaniu podmiotów uczestniczących w realizacji programu15. 
Co więcej, m etody działania stosowane w ramach programu powinny charak
teryzować się wyjątkowym podejściem do problemu, wyróżniającym je spośród 
bieżących działań zaangażowanych w zapobieganie przestępczości podmiotów. 
Najczęściej wyjątkowość ta, jak słusznie podkreślają T. Serafin i S. Parszowski, 
polega na centralnym koordynowaniu podejmowanych czynności, dzięki cze
mu możliwe jest osiągnięcie przez program „wartości dodanej” w odniesieniu do 
ustawowych działań o charakterze prewencyjnym16.

Niejako oczywistą wytyczną stawianą programom prewencyjnym jest ich 
zgodność z realizowanymi w danym czasie ogólnopolskimi programami prewen
cyjnymi. Obecnie za najważniejszy taki program uznać m ożna Rządowy program

12 W Klaus, A. Kossowska, Skuteczność prowadzonych działań prewencyjnych, czyli co działa w prak
tyce, [w:] K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus et al., Społeczno-polityczne konteksty..., 
s. 220-227.

13 T. Cielecki, Prewencja..., s. 205-206.
14 R. Głowacki, K. Łojek, A. Tyburska, A. Urban, Poradnik dla członków komisji bezpieczeństwa 

iporządku, Szczytno 2009, s. 101-132.
15 Ibidem, s. 101-132.
16 T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie 

bezpieczeństwa, Warszawa 2011, s. 312.



ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” . Jednym 
z głównych jego celów jest zapobieganie przestępczości oraz aspołecznym za
chowaniom przez aktywizowanie i dynamizowanie działań administracji rządo
wej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarzą
dowymi i społecznością lokalną17. Twórcy programu uznali bezpieczeństwo za 
jedną z przesądzających o rozwoju społecznym wartości. Przyjęli ponadto, że 
wszyscy jesteśmy za bezpieczeństwo odpowiedzialni. W  związku z tym za jed
no z najważniejszych założeń programu uznany został aktywny udział władz 
samorządowych, które powinny włączać się w realizację programu na zasadzie 
dobrowolności. Co więcej, mający być zgodnie z zamierzeniami poprzedzony 
diagnozą lokalnych zagrożeń i oczekiwań społecznych program „Razem Bezpiecz
niej” powinien obejmować wiele obszarów działania oraz być otwarty na wszelkie 
inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie, których odpowiednie uwzględnienie 
sprzyja, zdaniem autorów programu, uzyskaniu efektu synergii18.

Pisząc o programach prewencyjnych, nie m ożna nie wspomnieć o ich ewa
luacji. Jak  słusznie bowiem zauważa I. Reichardt, wchodząca w coraz więcej 
obszarów naszego życia ewaluacja powinna swoim zakresem obejmować także 
działania administracji, w tym realizowane przez nią polityki publiczne oraz 
konkretne wpisujące się w nie programy. Umożliwić może ona ocenę nie tylko 
samego rozwiązania, lecz również decyzję o jego wprowadzeniu19. W  przypad
ku programów prewencyjnych ewaluacja polega głównie na sprawdzaniu ich 
jakości, celowości oraz opłacalności20. Jak  wskazuje T. Cielecki, ewaluacja pro
gramów o charakterze prewencyjnym przyczynić się może do ograniczenia zja
wiska intuicyjnego ich budowania. Ponadto towarzysząca ewaluacji publiczna 
prezentacja jej wyników m a szansę wpłynąć na zredukowanie liczby programów, 
których tworzenie motywowane jest jedynie chęcią wykazania podejmowanych, 
a niekoniecznie efektywnych czy potrzebnych działań21.

W  tak  zarysow anym  kontekście pow iatow e program y zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 
mogą być zakwalifikowane jako szczególny rodzaj programu profilaktycznego. 
Jego głównym realizatorem -  w odróżnieniu od zdecydowanej większości takich 
programów -  przynajmniej w założeniu, nie jest wyłącznie Policja. Jeśli wziąć 
pod uwagę wykazywany w literaturze przedmiotu brak kompetencji sporej części 
funkcjonariuszy w zakresie tworzenia i realizacji programów prewencyjnych22, 
może to być potencjalna zaleta powiatowego programu.
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17 http://razembezpieczniej.msw.gov.pl (dostęp: 30.04.2014).
18 T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych..., s. 238-241; B. Urban, Bez

pieczeństwo w społecznościach lokalnych, Warszawa 2009, s. 77-80.
19 I. Reichardt, Ewaluacja jako narzędzie analizy polityk publicznych, Zarządzanie Publiczne 2011, 

nr 1(13), s. 12-16.
20 Por. K. Jurzak-Mączka, Powiatowe programy zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeń

stwa obywateli i porządku publicznego w świetle wyników badań empirycznych w niniejszej publikacji.
21 T. Cielecki, Prewencja..., s. 278-292.
22 Ibidem, s. 290.
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Zapobieganie przestępczości jako cel i przedmiot powiatowych 
programów

Jak  zauważyła K. Jurzak-Mączka, zapobieganie przestępczości stanowi jeden 
z najważniejszych celów (83% programów, w których zostały określone cele) 
oraz przedmiotów (72% wszystkich przebadanych dokumentów) powiatowych 
programów. Co więcej, uzupełnieniem tej problematyki są przewidziane w tre
ści programów liczne, wchodzące w zakres szeroko rozumianego zapobiegania 
przestępczości, działania mające na celu usuwanie innych niż przestępstwo 
przyczyn negatywnych zjawisk społecznych23. Dodajmy, że także w trakcie wy
wiadów przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz bez
pieczeństwa zwracali uwagę na prewencyjny charakter powiatowych programów:

M ożna powiedzieć, że [program powinien służyć] przede wszystkim podniesieniu 
poziomu bezpieczeństwa (...) ograniczeniu przestępczości szeroko rozumianej. [Przed
stawiciel urzędu miasta, powiat grodzki w województwie mazowieckim]

[Program powinien służyć] przede wszystkim propagowaniu różnych zachowań za
pobiegających przestępstwom. [Przedstawiciel Policji, powiat grodzki w w ojew ódz
twie podlaskim]

Jeśli chodzi o podmioty podejmujące się wykonywania zapisanych w progra
mie zadań z obszaru zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom, to podobnie 
jak w przypadku ogółu podmiotów odpowiedzialnych za realizację powiatowych 
programów24 m ożna mówić o zdecydowanej przewadze służb mundurowych 
oraz administracji samorządowej (podmioty te były wykonawcami odpowiednio 
w 87 i 75% programów). Najczęściej powoływanymi do realizacji zadań z za
kresu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom służbami mundurowymi 
były Policja oraz Straż M iejska/Gminna, zaś w obrębie administracji sam orzą
dowej jako „wykonawca” tego rodzaju zadań dominował samorząd powiatu.

Co warte szczególnej uwagi, kolejnymi pod względem częstości występowania 
wykonawcami zadań o charakterze prewencyjnym byli wskazywani aż w ponad 
połowie programów przedsiębiorcy (w szczególności agencje ochrony osób i mie
nia), społeczność lokalna25 (42%) -  a przede wszystkim podm ioty zarządzające 
i gospodarujące zasobami mieszkaniowymi -  oraz instytucje oświatowe, wycho
wawcze i opiekuńczo-wychowawcze (41% ). Ponadto jako wykonawcy zadań 
w omawianym obszarze, z wartą odnotowania częstotliwością, przywoływane 
były: media (34% ), inspekcje i straże (32% ), wymiar sprawiedliwości (29% ),
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23 Por. K. Jurzak-Mączka, Powiatowe programy zapobiegania przestępczości...
24 Ibidem.
25 N a etapie analizy danych przyjęto rozumienie „społeczności lokalnej”, w zakres której 

wchodziły: podmioty zarządzające i gospodarujące zasobami mieszkaniowymi (spółdzielnie 
mieszkaniowe, administratorzy budynków mieszkalnych, wspólnoty mieszkaniowe, rady/ko
mitety osiedlowe etc.), rodzice oraz społeczność lokalna sensu stricto. Rozumienie to pozostaje 
w zgodzie z przywołaną w dalszej części artykułu socjologiczną definicją społeczności lokalnej.
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organizacje pozarządowe (27% ), pom oc społeczna (22%) oraz podm ioty zaj
mujące się organizacją czasu wolnego (18%).

Wykres 2. Podmioty realizujące zadania z zakresu zapobiegania przestępstwom 
i wykroczeniom

Jakie  podm io ty  odpow iedzia lne są za realizację zadań z zakresu zapobiegania 
przestępstwom  i w ykroczeniom

Konkretność powiatowych programów

O ile przeprowadzone wywiady pogłębione potwierdziły ustaloną w ramach analizy 
treści powiatowych programów dominację tematyki prewencyjnej, o tyle wyłania
jący się z treści dokumentów poziom konkretności programów budził wśród bada
nych pewne wątpliwości. Chociaż w bardzo dużym odsetku poddanych analizie 
dokumentów określone zostały zarówno zadania szczegółowe, odnoszące się do 
konkretnych, objętych programem powiatowym, obszarów działania, jak i wska
zano terminy ich realizacji oraz podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie26,

26 Por. K. Jurzak-Mączka, Powiatowe programy zapobiegania przestępczości...
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w trakcie wywiadów pojawiały się niejednokrotnie postulaty dotyczące większego 
ukonkretniania programów:

Te wszystkie działania, które są tutaj zawarte, to są takie bardziej sloganowe. Ja  by
łabym przeszczęśliwa, gdyby to były bardziej skonkretyzowane działania i za tym 
szłyby też pieniądze i działania wszystkich instytucji. [Przedstawiciel starostwa, po
wiat ziemski wwojewództwie opolskim]

Z drugiej strony, część uczestników wywiadów uznawała ogólność progra
mu powiatowego za jego zaletę („N o to on jest jakby naszym statutem, tam  są 
odnośniki do naszych działań” [Przedstawiciel starostwa, powiat ziemski w w o
jewództwie dolnośląskim]).

Finansowanie powiatowych programów

Analiza treści programów powiatowych pozwoliła ustalić, że zadania w nich ujęte 
finansowane są z różnych źródeł. Ową różnorodność źródeł potwierdziły także 
wywiady pogłębione. Co jednak bardziej istotne, wypowiedzi uczestników wy
wiadów pozwoliły poznać ich postawy wobec finansowania przewidzianych w po
wiatowym programie przedsięwzięć ze źródeł samorządowych -  zaobserwować 
m ożna było między innymi:

a) nawiązujące do partnerskiego podejścia do administrowania bezpieczeństwem 
oczekiwanie wyłożenia przez współpracujące podm ioty odpowiedniej puli 
pieniędzy:

M y planujemy zabezpieczenie 50%  środków albo szukamy na zewnątrz 50%, 
żeby po stronie realizacji zadania było 50%  środków po stronie powiatu, a po
zostałe 50%  musim y znaleźć po stronie tych partnerów; natom iast jeżeli nie ma 
tych 50%, to my też nie wchodzimy. [Starosta, powiat ziemski wwojewództwie 
dolnośląskim]

b) posiadające znamiona atomistycznego pojmowania zarządzania bezpieczeń
stwem przekonanie o samodzielnym zdobywaniu środków na realizowane 
zadania:

Każdy głównie to tam ma swoje [źródła finansowania], np. szkoła ma swoje jakieś 
pieniądze, starostwo to też tam  ma. [Przedstawiciel starostwa, powiat ziemski 
wwojewództwie podlaskim]

Każdy ze swoich [pieniędzy realizuje zadania] i nie może być inaczej. [Przedsta
wiciel starostwa, powiat ziemski wwojewództwie zachodniopomorskim]

c) powiązaną z odczuwanym brakiem wystarczających zasobów finansowych 
niechęć do wspomagania niektórych jednostek:

Powiat sam  nie jest doinwestowany, mnóstwo zadań nam  zrzucono na głowę, 
a nie dano pieniędzy, to jeszcze wspieranie przez powiat państwowych jedno
stek? [Starosta, powiat ziemski wwojewództwie opolskim]
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Niezależnie jednak od rodzaju przejawianej w tym zakresie przez responden
tów postawy badani wydawali się zgodni co do potrzeby stworzenia odrębnej, 
przeznaczonej na realizację powiatowego programu puli środków:

To nie byłby zły pomysł, gdyby znajdował się jakiś odrębny fundusz, w którym 
znajdowałyby się pieniądze na realizację celów z programów powiatowych, na pew
no ułatwiłoby to działanie. [Przedstawiciel Policji, powiat ziemski wwojewództwie 
dolnośląskim]

Postulat ten pozostaje w zgodzie z wyciągniętym na podstawie badań do
kumentów wnioskiem na tem at sporadycznego przewidywania w treści powia
towych programów odpowiednich środków na ich realizację27.

Powiatowy program a inne realizowane na terenie powiatu programy

Powiatowe programy, stanowiąc element prowadzonej przez władze polityki kry
minalnej, powinny być rozpatrywane na tle innych rozwiązań programowych 
z tego zakresu. O wpływie różnego typu programów na programy powiatowe 
świadczyć może między innymi to, że jedynie w treści 34%  przebadanych doku
mentów nie odnalezione zostały nawiązania do innych, niż powiatowy program, 
programów (akcji)28. O znaczeniu innych niż powiatowy, a realizowanych na 
terenie powiatu, programów wnioskować m ożna także na podstawie badań an
kietowych, w ramach których proszono respondentów o ustosunkowanie się do 
twierdzenia o kompilacyjnym charakterze powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. 
Jak  się okazało, twierdzenie to spotkało się ze sporą aprobatą ankietowanych 
-  zdecydowana większość respondentów się z nim zgodziła (zdecydowanie się 
zgadzam -  33%, raczej się zgadzam -  36% ), 11% nie miało zdania, a jedynie 
co piąty badany nie zgodził się ze wskazanym twierdzeniem (zdecydowanie się 
nie zgadzam -  6%, raczej się nie zgadzam -  13%).

Wyniki uzyskane w badaniach ankietowych znalazły częściowe potwierdzenie 
w trakcie wywiadów. W  szczególności należy tutaj zwrócić uwagę na te spośród 
wypowiedzi, w których podnoszono pokrywanie się treści powiatowego progra
mu z ustawowymi obowiązkami realizujących go podmiotów („Wszyscy to m ają 
w swoich regulaminach (...) przepisach, dyrektywach i m ają to wykonywać, to 
jest tylko powielenie materiału albo zbiór tych materiałów z różnych środowisk” 
[Przedstawiciel urzędu miasta, powiat grodzki w województwie zachodniopo
morskim]). Czasem również sami uczestnicy wywiadów zwracali uwagę na kom- 
pilacyjny charakter powiatowego programu („To też jest taka ściąga, aby sobie 
Policja czy Straż Pożarna przypomniała, że m ają w szkołach robić też działania 
prewencyjne, jakieś ćwiczenia przeprowadzać czy jakieś inne rzeczy” [Starosta, 
powiat ziemski w województwie opolskim]). Co warte podkreślenia, w gronie

27 Ibidem.
28 Ibidem.
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respondentów kompilacyjny charakter programu oceniany był zarówno pozytywnie 
(„To jest potrzebne, taki przewodnik (...) takie zebranie wszystkiego” [Przedsta
wiciel urzędu miasta, powiat grodzki w województwie opolskim]), jak i negatyw
nie („To jest znów powielanie, «Bezpieczne wakacje», co dany Wydział, co dana 
służba m a do realizacji w zadaniach swoich, no to się wpisuje do tego programu” 
[Przedstawiciel urzędy miasta, powiat grodzki wwojewództwie dolnośląskim]).

Ocena powiatowego programu z punktu widzenia polityki kryminalnej

Zaprezentowane w tym i poprzednim rozdziale dane pozwalają stwierdzić, że 
powiatowe programy zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeń
stwa obywateli i porządku publicznego dotyczą w głównej mierze działalności
0 charakterze prewencyjnym. Co prawda działalność o charakterze innym niż 
profilaktyczny również pojawia się dosyć często w treści przebadanych progra
mów (np. ochrona przed katastrofami i klęskami żywiołowymi29), pozostaje ona 
jednak w znacznym stopniu zdominowana przez typowo prewencyjne obszary 
działań. Nawiązując do przywołanych na początku wytycznych dla programu 
prewencyjnego, stwierdzić m ożna ponadto, że zawierane w powiatowych pro
gramach zadania, w tym również zadania o charakterze profilaktycznym, m ają 
dosyć często konkretny charakter. Niestety ta konkretność nie przekłada się na 
zapewnianie przez autorów powiatowych programów środków finansowych nie
zbędnych do realizacji zadań w nich ujętych.

N a podstawie zgrom adzonego m ateriału empirycznego m ożna również 
wysunąć tezę, że powiatowe programy w bardzo dużym stopniu pokrywają się 
z innymi realizowanymi na terenie powiatu programami prewencyjnymi. Prze
mawiają za tym zarówno udzielane przez badanych odpowiedzi, jak i stosowne 
informacje zawarte w przeanalizowanych dokumentach.

Poza analizą powiatowych programów z perspektywy postulowanych przez 
praktyków cech programu prewencyjnego zgromadzony materiał empiryczny 
pozwolił na scharakteryzowanie powiatowych programów jako dokumentów 
odzwierciedlających stosowane w danym momencie koncepcje prewencyjne.
1 tak, współdziałanie dużej liczby grup podmiotów na rzecz podejmowanych 
działań o charakterze prewencyjnym stanowić może egzemplifikację lokalne
go partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa. Przykładami prewencji sytuacyjnej są 
bez wątpienia ujmowane w powiatowych programach działania zmierzające do 
zapobiegania przestępczości przez kształtowanie przestrzeni (CPTED -  Crime 
Prevention through Environmental Design), ochrony bezpieczeństwa budowlanego 
bądź też ochrony imprez masowych. D o prewencji społecznej zaliczyć można 
między innymi przeciwdziałanie bezrobociu i alkoholizmowi. Za przejawy pre
wencji pierwotnej oraz wtórnej uznane mogą być odpowiednio edukacja dla 
bezpieczeństwa w szkole i przeciwdziałanie narkomanii oraz ochrona bezpie
czeństwa w zakresie prowadzania działalności gospodarczej.

29 Ibidem.



Analiza odpowiedzi udzielonych w trakcie wywiadów pozwoliła przyjrzeć 
się kwestii wnoszenia przez programy „wartości dodanej” . W  przypadku powia
towych programów najważniejszą dostrzeganą przez respondentów „wartością 
dodaną” okazało się zawarcie wszystkiego w jednym dokumencie („Jest to spię
cie wszystkich tematów [dotyczących] (...) kwestii bezpieczeństwa w ramach 
jednego dokumentu” [Przedstawiciel Policji, powiat ziemski w województwie 
podlaskim]). Dodatkowo pojawiały się mniej liczne stwierdzenia wskazujące 
na to, że powiatowy program może pomóc spojrzeć na kwestię dbania o bez
pieczeństwo i porządek z szerszej perspektywy („On pozwala jakby starostwu, 
staroście i urzędowi mieć obraz całości stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu 
w różnych dziedzinach” [Przedstawiciel Policji, powiat ziemski wwojewództwie 
dolnośląskim]). Zdaniem badanych program pozwalał również na zaangażowa
nie w realizację poszczególnych zadań większej liczby podmiotów czy na ubie
ganie się o dodatkowe środki finansowe.

Podsumowując, tylko część powiatowych programów zapobiegania prze
stępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego ma 
najważniejsze cechy wyróżniające programu prewencyjnego. Jedn akże  naw et 
program y w ykazu jące ow e cechy n ie b y ły  program am i prew encyjnym i 
w  tradycyjnym  rozum ieniu. Głównie ze względu na to, że przewidziane w nich 
zapobieganie przestępczości stanowi tylko jeden z obszarów działań, umiejsco
wiony w szerszym kontekście zagrożeń występujących na terenie powiatu -  po
wierzany wyjątkowo szerokiemu kręgowi podmiotów. Traktowaniu powiatowych 
programów jako programów prewencyjnych nie sprzyjają natom iast częsty brak 
czuwającego nad jego realizacją realnie działającego koordynatora, a także rzad
kie uwzględnianie potrzeby ewaluacji programu30. O obu tych aspektach powia
towych programów będzie mowa w dalszej części opracowania.

Powiatowe programy zapobiegania przestępczo
ści oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego jako narzędzie zarządzania 
bezpieczeństwem lokalnym

Zarządzanie bezpieczeństwem jako szczególny rodzaj zarządzania 
publicznego

Powiatowe programy zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego stanowią przejaw przywołanej już instytu
cjonalizacji podejmowanych w społeczeństwie działań na rzecz bezpieczeństwa 
oraz promowanego na gruncie securitologii szerokiego, kompleksowego ujmowa
nia problematyki bezpieczeństwa. Takie spojrzenie na programy stanowi punkt
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30 Ibidem.



wyjścia do ich analizy z perspektywy kształtującej się dopiero gałęzi nauki, jaką 
jest zarządzanie bezpieczeństwem. Choć o zarządzaniu bezpieczeństwem pisze 
się od kilkunastu lat, nie sposób przyjąć, że ta gałąź nauki -  bazująca m.in. na 
zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu kryzysowym oraz zarządzaniu wartościami -  
jest w pełni ukształtowana31. Obserwowany rozwój zarządzania bezpieczeństwem 
jest odpowiedzią między innymi na złożony charakter nowych, pojawiających 
się we współczesnym świecie zagrożeń, potrzebę optymalizacji nakładów pono
szonych na świadczone w sektorze bezpieczeństwa usługi oraz poszukiwanie 
w tym obszarze rozwiązań systemowych32. W  jego rezultacie m a szansę powstać, 
ważna dla państwa i obywateli, interdyscyplinarna dziedzina nauki, która, jak 
słusznie zauważa M. Lisiecki, wypełni lukę występującą w literaturze na temat 
bezpieczeństwa33. Zarządzanie bezpieczeństwem definiuje się jako mające na 
celu zmniejszenie zagrożeń i poprawę bezpieczeństwa publicznego zorganizo
wane działania optymalnie wykorzystujące istniejące na danym obszarze zasoby 
kadrowe, finansowe, techniczne oraz informacyjne34. Dziedzina ta będzie m iała 
szansę dostarczyć odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek podmiotom 
odpowiednie narzędzia, które umożliwią efektywniejsze niż dotychczas iden
tyfikowanie zjawisk mających wpływ na bezpieczeństwo, generowanie i wybór 
optymalnych strategii działania oraz wynikających z nich planów i projektów, 
implementację przyjętych rozwiązań, a także zapewnianie odpowiedniej jakości 
uzyskiwanych w ich rezultacie wyników35.

Najważniejszą gałęzią wiedzy, z której wywodzi się i z której dorobku korzy
sta zarządzanie bezpieczeństwem, jest ogólna nauka o organizacji i zarządza
niu. Jak  bowiem podkreśla P Drucker, „zarządzanie jest ogólną funkcją wszyst
kich organizacji, bez względu na to, jaka jest ich specyficzna m isja”36. Funkcja 
ta w przypadku zarządzania przedsiębiorstwem przybiera formę planowania, 
organizowania, przewodzenia i kontrolowania37. M a ona nie tylko charakter 
utylitarny, ale również odwołuje się do wartości oraz dąży do uzyskania efektu 
synergicznego38. Współcześnie te -  wyrosłe na gruncie społecznej potrzeby syste
matyzacji wiedzy i doświadczenia w kierowaniu produkcją -  założenia zaczynają 
znajdować zastosowanie nie tylko w przedsiębiorstwach, ale również w organi
zacjach rządowych, samorządowych czy innych jednostkach działających na 
rzecz określonego celu. W  praktyce oznacza to podejmowanie prób przenosze
nia pierwotnie sformułowanych w odniesieniu do organizacji for-profit założeń
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31 L.F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012, s. 58, 71-73.
32 J. Spiechowicz, Zarządzanie bezpieczeństwem -  wprowadzenie, [w:] P. Tyrała (red.), Zarządzanie 

bezpieczeństwem, Kraków 2000, s. 10-16.
33 M. Lisiecki, Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli, Lubin 2009, s. 8-9.
34 K. Sienkiewicz-Małyjurek, Z.T. Niczyporuk, Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problematyki, 

Gliwice 2011, s. 67.
35 M. Lisiecki, Jakość..., s. 8.
36 P. Drucker, Społeczeństwo prokapitalistyczne, Warszawa 1999, s. 41.
37 B.R. Kuc, Zarządzanie doskonałe, Oskar-Master of Biznes, Warszawa 1999, s. 52.
38 L. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Warszawa 1992, s. 17, 130-135, 

159-161.



na obszar funkcjonowania organizacji publicznych39. W  rezultacie dostrzeżona 
już w ubiegłym stuleciu potrzeba gruntownej reformy administracji powodu
je zainteresowanie zarządzaniem w sferze publicznej, a to z kolei doprowadza 
m.in. do stopniowego odchodzenia od klasycznego administrowania państwem 
i poszukiwania nowych, alternatywnych sposobów zawiadywania sferą publicz
ną40. Wśród nich niezwykle atrakcyjnymi dla poszukujących nowych rozwiązań 
przedstawicieli świata nauki oraz polityki okazały się koncepcje menedżerskiego 
zarządzania publicznego, a w szczególności anglosaskie New Public Management 
oraz stanowiące jego rozwinięcie i uzupełnienie41 europejskie Public Governance42. 
Co istotne, żadna z owych odmian modelu nowego zarządzania publicznego nie 
stanowi całkowitego zanegowania klasycznego, weberowskiego modelu „ideal
nej biurokracji” . Zachowane zostały w nich zwłaszcza: zasada doboru personelu 
urzędniczego na podstawie kryterium kompetencji, postulat stosowania ustruk- 
turalizowanego systemu wynagradzania, awansu oraz szkolenia pracowników. 
Podstawową zaś innowację stanowi odmienny od dotychczasowego mechanizm 
kontroli. Dotyczy on przede wszystkim wyników działania, a nie poprawności 
stosowanych procedur. Ponadto kontrola dokonywana jest głównie z zewnątrz, 
a nie wyłącznie w ramach struktur wewnętrznych administracji publicznej (jak 
to miało miejsce w przypadku klasycznego administrowania)43. W  modelu New 
Public Management modyfikacja ta wzbogacona została poprzez położenie więk
szego nacisku na personalną odpowiedzialność kierowników i możliwość oceny 
realizowanych celów za pom ocą konkretnych, mierzalnych wskaźników, postu
lowanie działania według zasady „społeczeństwo to klient” oraz ograniczenie 
pełnionych przez władze publiczne funkcji dzięki prywatyzowaniu pełnionych 
w sektorze publicznym usług, jak również poddawanie tych usług ocenie ryn
kowej (zawieranie komercyjnych kontraktów oraz ich oddzielenie od obszaru 
wpływów politycznych). Z kolei teoria Public Governance uzupełniła klasyczne 
podejście do prowadzenia spraw państwowych o potrzebę uwzględniania w pro
cesie zarządzania nimi właściwych dla nich norm i wartości (praw jednostki 
i adekwatności procesów zarządzania do relacji pomiędzy władzami publicz
nymi a obywatelami). Zwróciła się także w kierunku polityki rządów polegają
cej na sterowaniu z zewnątrz, polityki, której celem jest wykorzystanie poten
cjału organizacji zajmujących się sprawami publicznymi44. D o przejawów tak
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39 B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa 2004, 
s. 28-40.

40 J. Hausner, Od idealnej demokracji do zarządzania publicznego, [w:] J. Hausner, M. Kukiełka 
(red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego. Materiały seminarium naukowego, t. II, Kraków 
2002, s. 48-54.

41 Więcej na temat relacji pomiędzy obiema koncepcjami znaleźć można w tekście M. Mą- 
czyńskiego w niniejszej publikacji.

42 J. Hausner, Od idealnej demokracji..., s. 55-57; M. Zawicki, „New Public Management” i „Public 
Governance” -  zarys koncepcji zarządzania publicznego, [w:] J. Hausner, M. Kukiełka (red.), Studia 
zzakresu..., s. 78-89.

43 J. Hausner, Od idealnej demokracji..., s. 57.
44 Por. nieco odmiennie o Public Governance M. Mączyński w niniejszej publikacji.
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zdefiniowanego Public Governance zaliczyć można w szczególności takie formy 
aktywności, jak interweniowanie w istniejące sieci powiązań pomiędzy aktora
mi życia publicznego, stwarzanie odpowiednich warunków ich współpracy oraz 
dążenie do wspólnego rozwiązywania pojawiających się problemów45.

W  przypadku zarządzania organizacjami o charakterze publicznym, poza 
aplikowaniem ogólnych założeń nauki o zarządzaniu, istotne znaczenie mają po
szczególne, wyróżniane w literaturze przedmiotu rodzaje zarządzania, takie jak: 
zarządzanie strategiczne, zarządzanie wiedzą, zarządzanie finansami, zarządzanie 
kadrami i zarządzanie projektami oraz konkretne -  mające specyficzne dla siebie 
założenia -  koncepcje zarządzania, wśród których należy wymienić chociażby 
zarządzanie jakością46. D la prowadzonych rozważań szczególne znaczenie ma 
właśnie to ostatnie47, rozumiane jako prowadzenie organizacji nakierowane na 
istotne w zarządzanym obszarze wartości, które -  poprzez odpowiednią politykę, 
strukturę organizacyjną określającą podział ról oraz zestaw procedur definiują
cych standardy zachodzących w instytucji procesów -  dąży do dostarczania pro
duktów zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami odbiorców. W  odniesieniu do 
świadczenia usług publicznych, w tym w szczególności w obszarze bezpieczeństwa, 
owa gałąź zarządzania znajduje zastosowanie przede wszystkim w zaspokajaniu 
potrzeb i oczekiwań „obywatela-klienta” i podnoszeniu jakości świadczonych 
przez poszczególne instytucje usług. W  rezultacie skoncentrowane na jakości za
wiadywanie funkcjonującymi w obszarze bezpieczeństwa instytucjami skupia się 
głównie na dostrzeganych przez adresatów działań problemach, kompleksowym, 
dążącym do uzyskania efektu synergicznego ujmowaniu owych instytucji, a także 
na -  powiązanym z demokratyzacją życia społecznego -  zaangażowaniu obywa
teli w proces projektowania i dostarczania usług48. Warto w tym miejscu zwrócić 
także uwagę na specyfikę zarządzania na poziomie samorządu terytorialnego. 
M a ono szczególne znaczenie, jeśli zważyć, że decentralizacja jest jednym z wy
suwanych na gruncie zarządzania publicznego postulatów49. Zarządzanie takie, 
jak słusznie zauważa E. Wojciechowski, powinno w szczególności uwzględniać 
koordynowanie50, które w przypadku zarządzania w samorządzie terytorialnym

45 M. Zawicki, „New Public Management”..., s. 78-87.
46 J. Szaban, Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych, [w:] B. Kożuch (red.), Zarządzanie 

w sektorze publicznym, Białystok 2003, s. 39-47; L. Kowalczyk, Nowoczesne koncepcje w zarządza
niu organizacjami publicznymi, [w:] B. Kożuch (red.), Zarządzanie..., s. 62-67; J. Zaleski (red.), 
Efektywne metody zarządzania w administracji publicznej, Warszawa 2000, s. 21-29; M. Zawicki, 
S. Mazur, J. Bober, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki, Kraków 2004, 
s. 13-15, 20-22.

47 M. Lisiecki, Jakość..., s. 35-57.
48 Ibidem, s. 35-57; J. Zaleski (red.), Efektywne metody..., s. 24-25.
49 M. Zawicki, „New Public Management”..., s. 79; E. Hławacz-Pajdowska, Implementacja no

wych trendów w zarządzaniu przez samorządy polskie, [w:] M. Lisieckie, H. Ponikowski (red.), Od 
zmian globalnych do rozwoju lokalnego, Lublin 2006, s. 396.

50 E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2003, s. 11-19, 
85-100.
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odgrywa doniosłą rolę51 (ze względu na konfliktogenny jego charakter, wynikający 
z rozbieżności i sprzeczności interesów uczestniczących w nim podmiotów52).

Ponadto opisując zakres zarządzania bezpieczeństwem jako wyodrębnionego 
obszaru wiedzy, nie można nie wspomnieć o zapożyczonych z różnych dyscyplin 
nauki instrumentach służących analizie i ocenie bezpieczeństwa oraz monitoro
waniu jakości zarządzania instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. 
Wśród instrumentów służących analizie wymienić należy szeroko rozumianą 
analizę informacji, w tym przede wszystkim analizę ryzyka i strategiczną anali
zę przestępczości. Jak  słusznie podkreśla się bowiem w literaturze przedmiotu, 
kluczową kwestią tak w administrowaniu, jak i w zarządzaniu bezpieczeństwem 
jest dostęp do odpowiednich informacji na tem at występujących na danym ob
szarze zagrożeń53. Stanowiąca szczególny rodzaj analizy kryminalnej strategicz
na analiza przestępczości pozwala w pierwszej kolejności na zbadanie zakresu 
i rozwoju przestępczości w przestrzeni czasowej i geograficznej54. Z kolei jeśli 
chodzi o analizę ryzyka, występującą na obszarze wielu dziedzin, odnoszącą 
się do rozmaitych kontekstów oraz bazującą na dorobku naukowym wielu dys
cyplin55, to znajduje ona zastosowanie głównie w obszarze zarządzania kryzyso
wego56. Ponadto w ramach kompleksowej analizy bezpieczeństwa stosowane są 
rozmaite modele zarządzania bezpieczeństwem, nawiązujące do postulowanej na 
gruncie zarządzania strategicznego potrzeby systemowego zawiadywania danym 
zjawiskiem. Ich podstawową zaletą jest ujmowanie skomplikowanej rzeczywi
stości w sposób uproszczony, ale zawierający pełen zakres istotnych danych57. 
D o grupy instrumentów służących ocenie jakości świadczonych w obszarze 
bezpieczeństwa usług zalicza się przede wszystkim różnego rodzaju wskaźniki 
skuteczności i ekonomiczności podejmowanych działań, problemowe analizy jej 
funkcjonowania, a także narzędzia do kompleksowej oceny odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo. Jak  jednak podkreśla M. Lisiecki, zarówno służące obiek
tywnej diagnozie skomplikowane m etody zarządzania ryzykiem, jak i złożone 
wskaźniki oceny jakości zarządzania bezpieczeństwem nie mogą być aplikowane

51 Por. M. Mączyński, Koordynacja i współdziałanie w administracji (ze szczególnym uwzględnieniem 
szczebla powiatowego) w niniejszej publikacji.

52 B. Kotarba, Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego -  analiza w perspektywie teorii kon
fliktu, [w:] A. Kołomycew, B. Kotarba (red.), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Rzeszów 
2012, s. 263.

53 P. Pasiecka, Cykl analityczny jako narzędzie w zarządzaniu bezpieczeństwem, [w:] K. Liedel, 
A. Pasiecki, T.R. Aleksandrowicz (red.), Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem, War
szawa 2013, s. 28-42.

54 A. Mroczek, Analiza kryminalna. Zarys, [w:] K. Liedel, A. Pasiecki, T.R. Aleksandrowicz 
(red.), Analiza informacji..., s. 66.

55 W Okrasa, Administrowanie ryzykiem i adresowanie środków publicznych: analiza przestrzenna 
ryzyka społecznego jako narzędzie integracji celów socjalnych i rozwojowych społeczności lokalnej, [w:] 
T  Okrasa (red.), Administracja, bezpieczeństwo, państwo prawa, t. 2, Warszawa 2007, s. 89-133.

56 B. Szlachcic, Analiza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym, [w:] K. Liedel, A. Pasiecki, T.R. Alek
sandrowicz (red.), Analiza informacji..., s. 92-113.

57 L.F. Korzeniowski, Podstawy nauk..., s. 231-246.



w oderwaniu od subiektywnej opinii członków społeczeństwa na tem at zakresu 
oraz poziomu dotykających go zagrożeń. Jak  pokazują badania, ta opinia nie 
zawsze pokrywa się z opinią przedstawicieli administracji samorządowej58.

W  kontekście tak  zakreślonej problematyki zarządzania bezpieczeństwem 
lokalnym powiatowy program, jak zauważa m.in. T  Cielecki59, stanowić może 
narzędzie zarządzania bezpieczeństwem lokalnym za pom ocą m etody progra
mowej. N a takie jego zastosowanie pozwala pozostawiona przez ustawodawcę 
swoboda nie tylko co do jego formy, ale również co do obejmowanego nim za
kresu obszarów bezpieczeństwa. Konsekwencją owej swobody jest rozmaitość 
rodzajów uchwalanych w poszczególnych powiatach programów, wśród których 
T. Serafin i S. Parszowski wyróżnili: strategie rozwoju lokalnego, polityki po
prawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz właściwe programy60. N ie
zależnie jednak od charakteru powiatowego programu, stanowi on szansę na 
rozpowszechnienie idei zarządzania bezpieczeństwem w innych obszarach niż 
zarządzanie kryzysowe (tu dostrzec m ożna najwięcej odwołań do tej nauki61).

Ogólna ocena powiatowych programów jako narzędzia w zapewnianiu 
bezpieczeństwa

Twierdzenie, że powiatowe programy m ogą stanowić ważne z punktu widzenia 
dbania o bezpieczeństwo narzędzie, spotkało się z umiarkowaną akceptacją 
przedstawicieli starostw powiatowych odpowiadających na ankietę pocztową. 
Z twierdzeniem tym zgodziło się 66% badanych (zdecydowanie się zgadzam -  
30%, raczej się zgadzam -  36% ), przeciwnego zdania było 23%  badanych (zde
cydowanie się nie zgadzam -  5%, raczej się nie zgadzam -  18%), odpowiedzi 
niezdecydowane wybrało zaś 23% badanych. Traktowanie powiatowego programu 
jako istotnego z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem narzędzia zna
lazło dodatkowo potwierdzenie w udzielanych przez badanych wypowiedziach, 
które wskazywały między innymi na jego inicjujący charakter:

Jest podstawą do wszystkich działań wyjściowych, projektów kolejnych w określonych 
obszarach, czyli jest program i m ożna sobie poszczególne obszary z niego wyciągać, 
pisać projekty, np. o dofinansowanie itd. [Przedstawiciel starostwa, powiat ziemski 
wwojewództwie dolnośląskim]

Ponadto pojawiały się wypowiedzi zwracające uwagę na dyscyplinujący po
tencjał powiatowego programu („Trzyma on w ryzach władze i realizatorów”
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58 M. Lisiecki, Jakość..., s. 119-126, 207-241.
59 T  Cielecki, Zarządzanie zapobieganiem przestępczości w województwie, powiecie i gminie, [w:] 

M. Woźniak, J. Ryszka (red.), Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania pań
stwem w Unii Europejskiej, Opole 2006, s. 189.

60 T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych..., s. 259-266.
61 P. Tyrała, Nauki o bezpieczeństwie. Treści specjalistyczne w edukacji dla bezpieczeństwa, Rzeszów 

2013; idem, Zarządzanie kryzysowe: ryzyko, bezpieczeństwo, obronność: dla menedżerów administracji, 
polityki, wojska, policji, gospodarki i edukacji, Toruń 2004.
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[Przedstawiciel starostwa, powiat ziemski w województwie śląskim]) oraz na 
wnoszoną przez niego „wartość dodaną” :

Obejmuje zagadnienia, których nie obejm ują inne dokumenty, czyli takie typowo 
związane z bezpieczeństwem obywateli, mieszkańców i zawiera zapisy, których nie 
zawiera Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego i to jest dokumentacja, która tak 
wzajemnie się uzupełnia. [Przedstawiciel starostwa, powiat ziemski wwojewództwie 
opolskim]

Tworzenie i realizacja powiatowych programów w świetle badań 
empirycznych

Opierając się jedynie na treści powiatowych programów, można dojść do wniosku, 
że proces ich tworzenia jest bardzo nieprzejrzysty. Jak  bowiem wskazano w po
przednim artykule, aż w 43%  przypadków (108 programów) niemożliwe było 
ustalenie podmiotu, który przygotował jego projekt62. Zupełnie odmienny obraz 
procesu tworzenia powiatowych programów wyłania się jednak z badań ankie
towych. Respondenci nie mieli bowiem praktycznie żadnego problemu z odpo
wiedzią na pytanie, kto przygotował projekt programu. N atom iast jeśli chodzi 
o uczestników wywiadów, to zgodnie z ich wypowiedziami proces przygotowy
wania programu angażuje różnorodne grono uczestniczących w nim jednostek:

M y kierujemy takie zapytania odnośnie różnych zdarzeń, różnych zagrożeń, które 
zaistniały na terenie powiatu, tj. zapytanie jest kierowane do Komendy Policji, do 
Komendy Straży, również Sanepid jest w to włączony (...), W eterynaria i N adzór 
Budowlany (...) tutaj Ośrodek Interwencji Kryzysowej, również zwracamy się do 
Urzędu Pracy. [Przedstawiciel starostwa, powiat ziemski w województwie opolskim]

Jednocześnie wymaga on odpowiedniej procedury organizacyjnej, która to pro
cedura w części powiatów jest dość rozbudowana:

Przygotowanie projektu to jest zadanie komisji bezpieczeństwa i porządku publiczne
go, zebranie wszystkich informacji, zrobienie tej diagnozy. Dalej (...) ten projekt trafia 
na posiedzenie zarządu powiatu, zarząd powiatu [go] analizuje, przyjmuje, ewentual
nie uzupełnia pewne kwestie. Dalej ten projekt uchwały z załączonym programem 
trafia na posiedzenie komisji merytorycznych rady powiatu, dalej jest dyskutowany 
i uchwalany przez radnych. [Starosta, powiat ziemski wwojewództwie podlaskim]

Co więcej, zgodnie z opiniami ujawnionymi w trakcie wywiadów przygoto
wanie powiatowego programu w dużej mierze opiera się na kontaktach o cha
rakterze nieformalnym („N a zasadzie różnego rodzaju spotkań tutaj z mieszkań
cami czy różnymi środowiskami: «panie starosto to, to i to należałoby zrobić»” 
[Starosta, powiat ziemski wwojewództwie dolnośląskim]), przez angażowane 
do tego podm ioty zaś przyjmowane jest z większym („N ie trzeba ich specjalnie 
zachęcać, każdy chce uczestniczyć w tym ” [Przedstawiciel starostwa, powiat

62 Por. K. Jurzak-Mączka, Powiatowe programy zapobiegania przestępczości...



ziemski wwojewództwie dolnośląskim]) lub z mniejszym entuzjazmem („N ie
których to w ogóle (...) nie interesuje, co będzie w programie” [Przedstawiciel 
starostwa, powiat grodzki wwojewództwie opolskim]).

Zapytani o trudności w realizacji powiatowego programu ankietowani bardzo 
często wskazywali, że takowe nie wystąpiły (44% badanych). Ci, którzy uważali, 
że trudności wystąpiły, najczęściej zwracali uwagę na problemy finansowe (38% 
badanych). Poza tym respondenci wymieniali: małe zaangażowanie po stronie 
niektórych realizatorów, problemy kadrowe, niekorzystanie z wiedzy fachow
ców, trudności związane z rozdziałem zadań pomiędzy poszczególne podmioty, 
brak skutecznych narzędzi oddziaływania na realizatorów programu, a także 
brak zrozumienia dla potrzeby uchwalania programów.

N a problemy finansowe przy realizacji programów powiatowych zwracali 
także uwagę uczestnicy wywiadów („Tam gdzie są problemy z realizacją, źród
łem tych problemów są pieniądze” [Przedstawiciel starostwa, powiat ziemski 
wwojewództwie kujawsko-pomorskim]). Opisywali oni również trudności zwią
zane z koniecznością godzenia wielu obowiązków przez działające w obszarze 
bezpieczeństwa podm ioty N atom iast jeśli chodzi o okoliczności sprzyjające re
alizacji powiatowych programów, ankietowani przede wszystkim zwracali uwa
gę na jakość współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami działającymi 
na rzecz bezpieczeństwa, przejawiany przez owe jednostki i instytucje poziom 
zaangażowania, a także na sprawowaną nad realizacją programu kontrolę oraz 
odpowiednie zabezpieczenie finansowe.

Analiza zagrożeń oraz koordynacja działań -  najważniejsze instrumenty 
zarządzania bezpieczeństwem lokalnym?

Zgodnie z tym, co zauważyła K. Jurzak-M ączka w poprzednim artykule, więk
szość zawartych w przebadanych dokumentach opisów stanu bezpieczeństwa 
i porządku -  które to umieszczone zostały w niecałych 60% programów powia
towych -  przybierała formę ogólnych informacji na tem at występujących na 
terenie powiatu zagrożeń bądź problemów związanych z bezpieczeństwem. Co 
więcej, dane te jedynie w niecałej połowie takich programów wzbogacane były 
danymi statystycznymi dotyczącymi poszczególnych zagrożeń. Nieco bardziej 
optymistyczny obraz wyłania się z badań ankietowych, na podstawie których 
wyciągnąć można wniosek, że diagnozy zagrożeń dokonano w 79% (159) przy
padków. Niestety całościowa diagnoza zagrożeń przeprowadzana była głównie na 
podstawie przeprowadzanych we własnym zakresie przez Policję oraz powiatowe 
służby, inspekcje i straże diagnoz dotyczących tego obszaru, którym podm ioty 
te się zajmują, a w szczególności w oparciu o analizę dostarczanych przez nich 
dokumentów (przeważnie sprawozdań). W  znikomym więc stopniu uwzględnia
ła systemowe oraz profesjonalne, bazujące na zdobyczach współczesnej nauki, 
podejście do szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
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T ab e la  1. Sposób przeprowadzania diagnozy w powiecie (wedle danych uzyskanych 
w badaniu ankietowym)

Kto, w  jakim  zakresie i w  jaki sposób przeprowadził diagnozę 
zagrożeń w  powiecie?

N %

diagnoza przeprowadzona przez powiatowe służby, inspekcje 
i straże

26 21

diagnoza stanu bezpieczeństwa przeprowadzona przez Policję 21 17

badania ankietowe/wywiady wśród mieszkańców 21 17

analiza własnych danych przez Policję 19 15

analiza dokumentów pozyskanych od służb, inspekcji i straży 
(w szczególności składanych przez nich sprawozdań)

17 13

pozyskanie informacji od samorządów, w szczególności gmin
nych

17 13

diagnoza przeprowadzona przez komisję bezpieczeństwa i po
rządku

12 9

diagnoza przeprowadzona przez wydział zarządzania kryzyso
wego

8 6

diagnoza zagrożeń przeprowadzona przez Państwową Straż Po
żarną

7 6

diagnoza przeprowadzona przez specjalny zespół 7 6

analiza własnych danych przez Państwową Straż Pożarną 6 5

złożenie sprawozdania przed kom isją bezpieczeństwa i porząd
ku oraz dyskusja nad nim

5 4

inne 36 29

Ogółem 126

Poza tym, jak wynika z badań ankietowych, relatywnie często przeprowadzana 
była ocena subiektywnego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Z ko
lei uzyskane w trakcie wywiadów pogłębionych dane potwierdziły stwierdzone 
w trakcie badań ankietowych:

a) posiłkowanie się sprawozdaniami przygotowywanymi przez przedstawicieli 
poszczególnych służb („N o to jest wszystko w tych sprawozdaniach tych 
komendantów, one są bardzo szczegółowe: z wykresami, z m apam i” [Przed
stawiciel starostwa, powiat ziemski wwojewództwie dolnośląskim]);

b) istotną rolę komisji w próbach dokonywania syntezy danych („Komisja zbiera 
istotne według siebie zagrożenia i ocenia, jak na bazie własnych sił i środ
ków może z tymi zagrożeniami walczyć” [Przedstawiciel starostwa, powiat 
ziemski w województwie opolskim]).



Dodatkowo nieliczni uczestnicy wywiadów opisywali proces tworzenia i aplikowa
nia konkretnych, stosowanych na ich terenie metod analizy stanu bezpieczeństwa:

Jest sporządzona Powiatowa M apa Zagrożeń, gdzie są brane pod uwagę zagrożenia 
cywilne (...) i taka Powiatowa M apa Zagrożeń jest aktualizowana rokrocznie, u sta
lana jest, uzgadniana z Policją. [Przedstawiciel starostwa, powiat ziemski w woje
wództwie świętokrzyskim]

Te diagnozy mieliśmy od służb specjalistycznych (...). M ieliśm y dane chociażby ko
munikacyjne. M ieliśm y konsultacje, opinie choćby rad osiedlowych itd. Także bez 
wątpienia te obszary bezpieczeństwa były wyznaczone i też posługiwaliśmy się kon
kretnymi danymi także statystycznymi, wywiadami itd. Także bez w ątpienia (...) to 
nie było tak, że ktoś zza biurka wymyślił, co by było najważniejsze. [Przedstawiciel 
urzędu m iasta, powiat grodzki wwojewództwie mazowieckim]

Funkcjonariusze Policji zaś podkreślali ogromne znaczenie takich diagnoz:

Jeżeli badań nie ma, nie m a rzetelnych badań, które powinny być naprawdę powta
rzalne, longitudinalne, (...) to w tym momencie tworzenie jakiegokolwiek programu 
bez tej naprawdę potrzebnej analizy, już nie mówiąc o pełnej analizie SWOT, ale 
chociażby na podstawie badań, (...) wydaje mi się, że [jego] tworzenie jest tylko po 
to, żeby utworzyć (...) [bo] taki program musi być -  to jest tylko na takiej zasadzie. 
[Przedstawiciel komendy miejskiej Policji, powiat grodzki wwojewództwie zachod
niopomorskim]

Badania ankietowe podały również w wątpliwość wysnuty na podstawie analizy 
treści powiatowych programów wniosek o nikłej koordynacji działań podejmo
wanych w ramach programu. Mianowicie podczas gdy podm iot odpowiedzialny 
za koordynację programu wskazany został w treści 41% przebadanych dokumen
tów63, na powołanie koordynatora powiatowego programu wskazało 57%  (155) 
ankietowanych. Jednocześnie odpowiedzi udzielane zarówno podczas badań 
ankietowych, jak i podczas wywiadów potwierdziły dominującą pozycję komisji 
bezpieczeństwa i porządku oraz starosty działającego samodzielnie lub wspólnie 
z/za pośrednictwem innego podmiotu w roli koordynatora powiatowego programu.

Dostrzeżona w treści przebadanych programów powiatowych niekonsekwen
cja w posługiwaniu się pojęciami „koordynacja”, „kontrola” i „ewaluacja” oraz 
związane z nią zacieranie się granic pomiędzy nimi64 również znalazły swoje 
odzwierciedlenie w wypowiedziach badanych. Z jednej bowiem strony ankie
towani przywoływali jako działania o charakterze koordynacyjnym czynności 
wchodzące w zakres definicyjny „kontroli” oraz „ewaluacji” (zob. tabela 2). 
Z drugiej zaś, zarówno w trakcie badań ankietowych, jak i wywiadów respon
denci sporadycznie nawiązywali do administracyjnoprawnej bądź bazującej na 
teorii zarządzania definicji koordynacji. Przykładowo wspominali o spajaniu po
dejmowanych działań czy tworzeniu wytycznych dla realizowanych w obszarze 
bezpieczeństwa zadań:
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Po prostu m uszą być jakieś główne zadania, założenia (...) [program] musi być 
w pewnym sensie elastyczny (...) Nie może być tak, że każdy działa sam, na własną 
rękę, [według] własnego widzimisię. [Przedstawiciel starostwa, powiat ziemski w w o
jewództwie podlaskim]
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T ab e la  2 . Sposoby koordynacji działań podejmowanych w ramach powiatowego 
programu (na podstawie badań ankietowych)

N a czym polega koordynacja realizacji powiatowego programu? N %

przyjmowanie sprawozdań od realizatorów 22 26

przygotowywanie sprawozdań 15 18

wprowadzanie korekt do programu 14 17

ocena realizacji programu 13 15

wyznaczanie zadań i ich realizatorów, w tym przyjmowanie har
m onogramu działań

13 15

monitorowanie realizacji programu 12 14

organizowanie spotkań/narad 10 12

przygotowanie programu do jego realizacji 9 11

analiza realizacji programu 8 9

współpraca realizatorów, w tym wymiana informacji 8 9

nadzór 7 8

ocena/analiza stanu bezpieczeństwa 5 6

odpowiedzialność za realizację zadań 4 5

rozliczanie z wykonania zadań 4 5

kontrolowanie realizacji programu 3 4

inne 10 12

Ogółem 84

Innym powodem trudności związanych z wypowiadaniem się przez bada
nych na tem at koordynowania relacji powiatowego programu jest brak koncep
cji koordynacji realizacji programu jako takiej. Mianowicie respondenci pytani 
o sam ą koordynację lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa nie mieli więk
szych trudności z zadeklarowaniem jej funkcjonowania65, jednakże problemy 
pojawiały się w sytuacji, kiedy proszeni byli np. o przywołanie działań koordy
nacyjnych podejmowanych w odniesieniu do działań realizowanych w ramach 
powiatowego programu. Wyjątek stanowiły wskazania na tzw. podmioty wiodące, 
odpowiedzialne za koordynację poszczególnych części programu:

65 Por. A. Okrasa, M. Szafrańska, Komisje bezpieczeństwa i porządku w świetle badań empirycznych 
w niniejszej publikacji.



Koordynatorzy poszczególnych części tego programu są wyznaczeni, no i są podm io
ty wiodące w realizacji poszczególnych części tego programu (...) podm iot wiodący 
powinien być koordynującym i jest podm iotem  koordynującym. [Przedstawiciel ko
mendy miejskiej Policji, powiat grodzki wwojewództwie opolskim]

Kontrola i ocena jakości zarządzania bezpieczeństwem 
na obszarze powiatu

W  odniesieniu do kontroli realizacji programu powiatowego -  której wyłaniający 
się z analizy treści dokumentów obraz był również umiarkowanie optymistycz
ny66 -  badani zwracali uwagę przede wszystkim na jej sprawozdawczy charakter 
(„Z naszej strony samorządu to widzimy to tak, żeby raz na jakiś czas, choćby 
pod obrady rady [miasta] trafiało sprawozdanie z danego obszaru działania” 
[Przedstawiciel urzędu m iasta, powiat grodzki wwojewództwie mazowieckim]) 
oraz na istotną rolę komisji bezpieczeństwa i porządku. Co istotne, uczestnicy 
wywiadów podnosili trudności oraz ograniczenia napotykane w trakcie wyko
nywania przez komisję kontroli:

Trudno samemu robić i samemu się kontrolować, kom isja przez to, że sam a opraco
wuje plan, sam a sobie nie kontroluje zadań, które wykonuje, kontrola tych zadań 
jest bardziej ustawowa (...) tam  są niektóre organy, które są do tego powołane (...) 
albo poziom  wojewódzki, albo (...) N IK . [Przedstawiciel starostwa, powiat ziemski 
wwojewództwie opolskim]

Komisja do spraw bezpieczeństwa (...) nie m a (...) mocy władczej, żeby skontrolować 
poziom  realizacji tego programu i wyegzekwować w ogóle realizację tego programu. 
[Przedstawiciel Policji, powiat grodzki w województwie zachodniopomorskim]

Ponadto respondenci zwracali uwagę na brak kontroli („N ikt nie kontrolu
je i nie weryfikuje wywiązania się z realizacji zadań wynikających z programu” 
[Przedstawiciel starostwa, powiat ziemski wwojewództwie zachodniopomorskim]), 
jak również wskazywali na bardziej „miękkie” jej przejawy, do których można 
niewątpliwie zaliczyć swego rodzaju „samokontrolę” („Podmioty współpracujące 
przy realizacji programu same ogłaszają pewne tematy do realizacji na 5 lat i same 
pilnują, aby one były zrealizowane i wszelkimi możliwymi środkami próbują je rea
lizować” [Przedstawiciel starostwa, powiat ziemski wwojewództwie dolnośląskim]).

Z kolei o dokonywaniu oceny jakości zarządzania bezpieczeństwem za po
mocą powiatowych programów świadczyły głównie zamieszczane w przeanali
zowanych dokumentach informacje na tem at ewaluacji. Niestety, jak już słusz
nie zauważyła K. Jurzak-Mączka, przewidziana w nich ewaluacja jest zazwyczaj 
opisana w sposób niezwykle ogólny, a ponadto nie powierza się jej ani specjalnie 
w tym celu powoływanym zespołom, ani instytucjom naukowym67. W yłaniają
cy się z analizy treści i opisany w poprzednim artykule niepokojący obraz oceny
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jakości realizacji programów potwierdziły wywiady pogłębione. Niezwykle rzad
ko i bardzo lakonicznie uczestnicy wywiadów wypowiadali się na tem at oceny 
i monitorowania stopnia realizacji powiatowego programu, które to pośrednio 
mogą zostać uznane za przejaw podejmowania w odniesieniu do niego działań 
o charakterze ewaluacyjnym:

Monitorowanie programu, w jaki sposób program jest realizowany przez jakie służby, 
podmioty, które realizują program, w jakim stopniu realizują. [Przedstawiciel staro
stwa, powiat ziemski wwojewództwie dolnośląskim]

M oże jeszcze większych doświadczeń nie mamy, ale oczywiście gotowość do tego typu 
działań podsumowujących, wyznaczających jakby obszary, gdzie trzeba specjalnie 
zwrócić uwagę mocniej -  oczywiście jesteśm y do tego gotowi. [Przedstawiciel urzędu 
miasta, powiat grodzki wwojewództwie mazowieckim]

Ocena powiatowych programów jako narzędzia zarządzania 
bezpieczeństwem lokalnym

N a podstawie zgromadzonego materiału badawczego można wyciągnąć wniosek, 
że proces tworzenia powiatowych programów jest umiarkowanie zinstytucjona
lizowany, a to głównie ze względu na dużą jego elastyczność, angażowanie do 
niego licznych podmiotów oraz częste wykorzystywanie kontaktów o charakte
rze nieformalnym. N atom iast realizacja programu, z wyjątkiem związanej z nią 
kontroli oraz sprawowanych przez komisję bezpieczeństwa i porządku oraz 
starostę funkcji koordynacyjnych, okazała się zinstytucjonalizowana w stopniu 
niskim, czego przyczyn upatrywać można między innymi w problemach natury 
finansowej, w niewystarczającym korzystaniu z wiedzy o charakterze fachowym 
oraz w niskim zaangażowaniu podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa.

Szeroki zakres przedmiotowy i podmiotowy przeanalizowanych programów 
powiatowych68 oraz dostrzegany przez działające w obszarze bezpieczeństwa 
podmioty podstawowy i kompleksowy charakter programów pozwalają na stwier
dzenie, że uznać m ożna je za przejaw systemowego podejścia do zarządzania 
bezpieczeństwem. Niestety, gdy przyjrzeć się bliżej kluczowym, z punktu wi
dzenia zarządzania bezpieczeństwem, elementom programów, można dostrzec 
spore niedociągnięcia w tym zakresie. Przede wszystkim tworzenie powiatowych 
programów nie zawsze poprzedzane jest analizą stanu bezpieczeństwa i porząd
ku w powiecie. Co więcej, jeśli nawet diagnoza jest przeprowadzana, polega ona 
najczęściej bądź na sporządzaniu przez poszczególne służby, inspekcje i straże 
własnych analiz, bądź na zapoznawaniu się przez komisję ze sprawozdaniami 
składanymi przez poszczególne podm ioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 
N a uwagę zasługuje przy tym to, że proces przygotowywania projektu powia
towego programu relatywnie często poprzedzany jest oceną poczucia bezpie
czeństwa wśród mieszkańców powiatu. Ponadto ze względu na szeroki zakres

68 Ibidem.



obejmowanych powiatowym programem obszarów bezpieczeństwa69 oraz ogól
ność nie zawsze przeprowadzanych diagnoz występujących w powiecie zagrożeń 
domniemywać można, że przewidziane w powiatowych programach zadania są 
w niewielkim stopniu powiązane z wnioskami wyciąganymi na podstawie owych 
analiz czy z problemami występującymi w powiecie.

Kluczowa z punktu widzenia zarządzania publicznego na poziomie lokalnym 
koordynacja realizacji powiatowych programów przewidziana została w niewielu 
programach i w niewielkim stopniu nawiązywała do jej administracyjnoprawnego 
bądź bazującego na teorii zarządzania rozumienia. N ie mniej ważna dla rekon
struowanego procesu zarządzania bezpieczeństwem kontrola realizacji powiato
wego programu, choć przewidziana w treści nieznacznego odsetka przebadanych 
dokumentów, dość często przywoływana była w wypowiedziach badanych i po
legała przede wszystkim na składaniu sprawozdań ze swojej działalności. Z kolei 
jeśli chodzi o szczególnie istotną w przypadku zarządzania świadczeniem usług 
z zakresu bezpieczeństwa ocenę jakości wytwarzanego w ten sposób „produk
tu ”, stwierdzić należy, że przewidywano oraz dokonywano jej niezwykle rzadko. 
Polegała ona głównie na monitorowaniu inicjowanych procesów zarządczych 
bądź na stosowaniu odpowiednich procedur ewaluacyjnych. Niestety miały one 
najczęściej postać bardzo ogólną, nie angażowano do ich przeprowadzenia dys
ponujących odpowiednią wiedzą podmiotów.

Powyższe wnioski na tem at ważnych z punktu widzenia zarządzania bez
pieczeństwem aspektów warto uzupełnić o dwa spostrzeżenia oparte na anali
zie zgromadzonego podczas wywiadów pogłębionych materiału empirycznego. 
Po pierwsze, przedstawiciele działających w obszarze bezpieczeństwa podmiotów 
nie dostrzegają potrzeby traktowania obywateli jako „klientów” , którzy nie tyle 
chcą, co powinni być informowani o sposobach świadczenia usługi publicznej 
polegającej na zapewnianiu im bezpieczeństwa. Przemawiać za tym może cho
ciażby opór, z jakim respondenci reagowali na pytanie o potrzebę rozpowszech
niania powiatowych programów (o czym dalej). Po drugie zaś, pracownicy ad
ministracji samorządowej są za bardzo przywiązani do biurokratycznego modelu 
administrowania -  nie tylko zresztą w sferze bezpieczeństwa („Ważne jest, aby 
zrozumieć swoje miejsce, to co mamy do zrobienia, ale według przepisów prawa, 
które regulują nasze zadania” [Przedstawiciel starostwa, powiat ziemski w w o
jewództwie dolnośląskim]).

Podsumowując, powiatowe programy zapobiegania przestępczości oraz ochro
ny bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego obecnie tylko potencjalnie 
stanowią narzędzie skutecznego zarządzania bezpieczeństwem lokalnym. Choć 
są przykładem rozwiązania o charakterze planistycznym70, zawierają w swojej 
treści głównie zadania przewidziane przez ustawy. M im o iż poprzedzane są 
analizą zagrożeń, w analizie tej nie korzysta się z możliwości, jakie daje w tym
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69 Ibidem.
70 Por. P. Mączyński, Wprowadzenie systemowe: rozwiązania prawne z punktu widzenia koordynacji 

w niniejszej publikacji.



zakresie współczesna nauka. Choć do ich tworzenia i realizacji zapraszany jest 
bardzo szeroki krąg podmiotów, to nie towarzyszy temu stosowanie profesjo
nalnych, wystandaryzowanych metod oceny jakości świadczonych przez nie 
usług. Co prawda realizacji zadań sprzyja powoływanie podmiotów koordynu
jących i określanie sposobów koordynacji, jednakże brakuje -  mającej charak
ter zewnętrzny, zorientowanej na wyniki -  kontroli podejmowanych w zakresie 
bezpieczeństwa działań. Ponadto, choć w programach często postuluje się akty
wizację społeczności lokalnej (o czym dalej), to jednak przedstawiciele odpowie
dzialnych za bezpieczeństwo podmiotów m ają spore trudności w dostrzeganiu 
w mieszkańcach powiatu odbiorcy świadczonych przez nich usług.

Powiatowe programy zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego jako narzędzie mobilizacji społecznej

Socjologiczne aspekty tworzenia i realizacji powiatowych programów

Uznając powiatowy program za szczególnego rodzaju program prewencyjny lub 
traktując go jako narzędzie służące zarządzaniu bezpieczeństwem, rozważyć 
należy rolę głównego beneficjenta, adresata, a czasem również wykonawcy pro
gramu, tj. społeczności lokalnej. W  przypadku przyjęcia perspektywy programu 
prewencyjnego istotna rola społeczności związana jest z jej fundamentalną rolą 
w zakresie, wspomnianej już, komunalnej prewencji kryminalnej71. W  przypadku 
zarządzenia bezpieczeństwem wskazać należy przede wszystkim na wpływ lokal
nego społeczeństwa obywatelskiego na efektywność związanych z zarządzaniem 
procesów72. Przejawem znaczenia owego wpływu mogą być chociażby: sprzyjają
cy skutecznemu zarządzaniu publicznemu i leżący u podstaw koncepcji dobrego 
rządzenia (Good Governance)73 postulat wywoływania zmiany społecznej i kreo
wania elementów ładu społecznego74 oraz, towarzysząca zarządzaniu kryzyso
wemu, solidarność i związane z nią procesy lokalnej mobilizacji i partycypacji75.
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71 J. Czapska, Bezpieczeństwo..., s. 99-157.
72 J. Blicharz, Wpływ społeczeństwa obywatelskiego na efektywność zarządzania w administracji pub

licznej (wybrane problemy), [w:] J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa ad
ministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009, s. 37-41.

73 Por. M. Mączyński, Koordynacja i współdziałanie w administracji (ze szczególnym uwzględnieniem 
szczebla powiatowego w niniejszej publikacji).

74 J. Gierszewski, Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym (powiatu) na podstawie przeglądu kompe
tencji i zadań administracji publicznej, [w:] A. Lewkowicz, T  Majer (red.), Bezpieczeństwo społeczno
ści lokalnej, Olsztyn 2012, s. 188-189.

75 L. Dyczewski, Solidarni swojej społeczności, [w:] E. Nycz (red.), Społeczności lokalne w sytuacji 
zagrożenia i kataklizmu. Materiały z III Kędzierzyńsko-Kozielskiego Seminarium Naukowego „Społe
czeństwo wobec sytuacji zagrożenia i kataklizmu" (7 listopada 1997 r.), Opole-Kędzierzyn-Koźle
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N a gruncie socjologii koncepcja społeczności lokalnej rozwijana była w ramach 
różnych paradygmatów teoretycznych, które koncentrowały się na odmiennych 
jej aspektach. M im o wszystko wskazać m ożna w dotychczas pojawiających się 
jej ujęciach na takie elementy składowe społeczności lokalnej, jak: terytorium, 
bliskość przestrzenna, samowystarczalność, całościowość, więzi społeczne, kon
takty bezpośrednie, kontrola społeczna i integracja społeczna76. W ielość ujęć 
problematyki społeczności lokalnej zrodziła potrzebę ich usystematyzowania, 
w czego konsekwencji powstało wiele propozycji typologii różnych jej definicji. 
Bazując na jednej z nich -  zaproponowanej przez P Starostę -  M. Klekotko wy
różniła mocne oraz słabe rozumienie społeczności. Społeczność w sensie moc
nym stanowi, jej zdaniem, koniunkcję: miejsca, stosunków (sieci interesów) oraz 
więzi. W  sensie słabym natom iast termin community oznacza taką postać życia 
zbiorowego, w której dostrzec m ożna tylko pierwszy bądź pierwszy i drugi ele
ment. M ożna wówczas mówić jedynie o zbiorowości lokalnej, która dopiero może 
przekształcić się w społeczność lokalną. N a przykład kiedy w wyniku wspólnie 
podjętych działań na rzecz określonego terytorialnie interesu wytworzy się wśród 
jej członków jakaś forma więzi społecznej. Zatem, jak podkreśla M. Klekotko, 
używanie terminu „społeczność lokalna” uprawnione jest wyłącznie wtedy, gdy 
współwystępują ze sobą wszystkie trzy wymienione wyżej elementy. Ujm ując 
rzecz inaczej, terytorium i bliskość przestrzenna, będąc jedynie podłożem zja
wisk i procesów integracji oraz kształtowania się specyficznych stosunków i wię
zi społecznych, mogą dopiero przyczynić się do powstania tego, co zwykliśmy 
nazywać wspólnotą77.

N a istotne cechy lokalności zwróciła uwagę J. Kurczewska. Autorka ta stwo
rzyła „ofertę znaczeń” polskiej lokalności w postaci tzw. ideologii roboczych. 
W  tym miejscu warto odwołać się do ujęcia projektującego społeczność lokalną 
poprzez akcentowanie przeciwstawnych form integracji społecznej: wspólno
ty oraz zrzeszenia. W  ramach pierwszej -  opierającej się na więzi społecznej, 
polegającej na silnej identyfikacji członków społeczności -  mamy do czynienia 
z minimum więzi pośrednich i z maksymalizacją więzi bezpośrednich, budują
cych prywatną, niesformalizowaną i charakteryzującą się silną kontrolą oraz 
zależnościami wspólnotę, mocno zakorzenioną w lokalnej przestrzeni społecz
nej wypełnionej niewielką liczbą grup i instytucji. Podstawą, opartego na więzi 
pośredniej i racjonalno-instrumentalnej, zrzeszenia są różnego rodzaju formy 
zadaniowego i fragmentarycznego stowarzyszania się, które zmniejszając zna
czenie małych grup, rodzin oraz kontaktów face-to-face, zwiększają rolę grup

1998, s. 25-34; M.S. Szczepański, Między autarkią a zależnością -  idee rozwoju lokalnego, lokalnej 
mobilizacji i partycypacji, [w:] E. Nycz (red.), Społeczności lokalne..., s. 25-34.

76 M. Klekotko, Rozwój po Śląsku: procesy kapitalizacji kultury w śląskiej społeczności górniczej, Kra
ków 2012, s. 16.

77 Ibidem, s. 18.
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wtórnych, integrujących się dzięki podejmowaniu działania na tym samym te
rytorium. Innymi słowy, na bazie dwóch odmiennych rodzajów więzi społecznej 
(organicznej i mechanicznej)78 konstytuują się dwa odmienne projekty społecz
ności lokalnej: 1) powstająca na małym obszarze, oparta na niewielkiej liczbie 
grup i instytucji mocna wspólnota oderwana od szerszego otoczenia społeczne
go oraz 2) zrzeszenie -  zróżnicowane wewnętrznie, stosunkowo duże, mające 
tendencję do rozszerzania terytorium swojego oddziaływania, między innymi 
poprzez wyzwalanie grup i instytucji z sieci zależności rodzinno-sąsiedzkich oraz 
ruchliwość przestrzenną swoich członków wynikającą z możliwości większego 
kontaktowania się z szeroko rozumianym społecznym światem zewnętrznym79.

Alternatywne spojrzenie na społeczność lokalną koncentruje się na zaso
bach kapitałowych towarzyszących rozwojowi społeczności, w szczególności 
na kapitale społecznym. Kapitał ten, na poziom ie społeczności lokalnych na
zywany kapitałem  komunalnym, odnosi się przede wszystkim do sieci relacji, 
jakie zachodzą między władzą lokalną a mieszkańcami oraz pomiędzy poszcze
gólnymi grupami interesów. Składa się on z potrzebnego do sprawnej w spół
pracy m iędzy owymi aktorami życia społecznego zaufania ponadgrupowego, 
przywiązania do m iejsca zam ieszkania oraz ze -  sprzyjających powstawaniu 
owego zaufania -  wspólnych norm i wartości. Elementy te powinny być wspie
rane przez funkcjonujący w danej społeczności system sprawowania władzy 
(kapitał instytucjonalny). O ile kapitał społeczny odnosi się do sprzyjających 
aktywności obywatelskiej norm zaufania i współpracy, o tyle kapitał instytu
cjonalny określa formalne ramy aktywności i współpracy aktorów społecznych 
działających na danym obszarze, a przez to przyczynia się do rozwoju kapi
tału społecznego80.

W  ramach nurtów teoretycznych opisujących zależności między kapitałem 
instytucjonalnym i społecznym niezwykłą popularność zyskuje obecnie koncep
cja współrządzenia (governance). Koncepcja ta -  ukierunkowana normatywnie, 
tj. dążąca do zwiększania skuteczności administrowania -  stanowi ujęcie, na 
gruncie którego rząd traktowany jest jako tylko jeden z wielu aktorów poli
tycznych81. Jak  zauważa S. Mazur, w modelu współzarządzania państwo traci 
monopol na zarządzanie sprawami publicznymi, w rezultacie czego docho
dzi do intensyfikacji interakcji społecznych, pogłębiania ich współzależności, 
zwiększenia złożoności struktury społecznej oraz wzrostu znaczenia zdolności 
państwa i jego agend do włączania działających w jego otoczeniu podmiotów

78 Na potrzeby mojej pracy nazwałam te więzi organiczną i mechaniczną, nawiązując do 
zaproponowanego przez E. Durkheima podziału na „solidarność organiczną” i „solidarność 
mechaniczną”.

79 J. Kurczewska, Robocze ideologie lokalności. Stare i nowe schematy, [w:] eadem (red.), Oblicza 
lokalności: tradycja i współczesność, Warszawa 2004, s. 88-101.

80 M. Klekotko, Rozwój po Śląsku..., s. 84-97.
81 Ibidem, s. 105-106.



niepublicznych w przedsięwzięcia publiczne82. W spółrządzenie takie w odnie
sieniu do sam orządu terytorialnego polega przede wszystkim na kształtowaniu 
systemu poHtycznej władzy lokalnej w sposób umożliwiający trwały współ
udział wszystkich partnerów społecznych w podejmowaniu decyzji dotyczą
cych społeczności lokalnej83.

Problematyka instytucjonalnych ram społeczności lokalnej nierozerwalnie 
związana jest z koncepcją społeczeństwa obywatelskiego, a w tym przypadku -  
z koncepcją lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. J. Kurczewska rozumie pod 
tym pojęciem „złożone struktury dobrowolnego współdziałania indywidualnych 
aktorów i zbiorowych instytucji, osadzone w konkretnej przestrzeni materialnej 
i społecznej i występujące w określonym momencie czasowym” . Wśród owych 
działań autorka zwróciła największą uwagę na, ukierunkowane na dobro wspól
ne, spontaniczne inicjatywy oddolne oraz związany z tzw. miejscem społecznym 
kompleks działań podejmowanych przez „miejscowych obywateli” polegający na 
„różnych formach roszczeniowości do pewnego obszaru fizycznego”84. Koncep
cja ta wydaje się mieć szczególne znaczenie, jeśli uwzględnić zaproponowaną 
przez A. Turską tezę o „entropii wzorów i wzorców społecznych działań zbio
rowych i swoistej pustce w sferze socorganizacji środowisk lokalnych”85. Twier
dzenie to zostało co prawda sformułowane w drugiej połowie lat 80. X X  wieku 
i miało na celu pokazanie, spowodowanego przez funkcjonujący w okresie PRL 
ład autorytarny, ubezwłasnowolnienia społeczności lokalnych „w dziedzinie 
realizacji społecznie wykreowanych wzorów działań zbiorowych”86. Jednakże 
nie przeprowadzono jak dotąd badań terenowych, które pozwoliłyby na jedno
znaczne zanegowanie owej tezy, zgodnie z którą w społecznościach lokalnych 
przeważają jedynie wzorce aktywności polegające na uczestniczeniu m iesz
kańców w działaniach organizowanych przez instytucje lokalnego systemu 
władzy.

N a zakończenie warto wskazać, że, jak podkreślał M. Stańczyk, pojęcie 
społeczności lokalnej jest pewnego rodzaju złożonym  i wielowymiarowym 
wzorcem, do którego rzeczywiście istniejące formy życia zbiorowego mogą być 
jedynie przyrównywane87. Związane jest to głównie z faktem, że współcześnie

82 Por. M. Mazur, Modele zarządzania publicznego a polityka bezpieczeństwa publicznego w niniej
szej publikacji.

83 M. Klekotko, Rozwój po Śląsku..., s. 105-109.
84 J. Kurczewska, Lokalne społeczeństwo obywatelskie (dwie możliwości interpretacyjne), [w:] B. Jało

wiecki, W. Łukowski (red.), Społeczności lokalne: teraźniejszość i przyszłość, Warszawa 2006, s. 11-38.
85 A. Turska, Kreatywne i destrukcyjne czynniki aktywności grup lokalnych, [w:] B. Jałowiecki, 

K.Z. Sowa, P. Dudkiewicz (red.), Społeczności lokalne..., s. 110.
86 A. Turska, Wzory działań zbiorowych społeczności lokalnych z perspektywy ładu autorytarnego 

i demokratycznego, [w:] A. Turska (red.), Anatomia działań zbiorowych w społecznościach lokalnych 
Warszawa 1990, s. 199-241.

87 M. Stańczyk, Lokalne więzi społeczne, [w:] P. Starosta (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi 
społeczne: szkice i studia socjologiczne dedykowane Profesorowi Wacławowi Piotrowskiemu w siedemdzie
siątą rocznicę urodzin, Łódź 1995, s. 75-97.
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community uważana jest w dużej mierze za coś minionego i zastępowanego przez 
nowe postacie wspólnotowości. Niemniej nie ogłoszono jeszcze jej „upadku” , 
a poszczególne elementy community w dalszym ciągu pozwalają na „łączenie się” 
z tradycją. W łaśnie za taki łącznik można, zdaniem E. Malinowskiej, uznać 
funkcjonującą nadal w lokalnych społecznościach kontrolę społeczną. Kontrola 
ta nie ma już jednak charakteru całkowitego oraz wzajemnego i nie skupia się na 
działaniach mających na celu ograniczanie występujących w grupie dewiacji88. 
M imo to jednak stanowi ciągle sprawny mechanizm oddziaływania, skupiający 
się w przypadku społeczności lokalnej bądź na formalnych instytucjach lokalnych 
(społeczna kontrola sprawowana przez mieszkańców społeczności oraz formalna 
kontrola sprawowana przez administrację rządową), bądź na samej zamieszku
jącej obszar danej jednostki podziału administracyjnego społeczności (formal
na kontrola sprawowana przez władze lokalne „z polecenia” struktur wyższego 
rzędu). Co istotne, mechanizm ten obecnie głównie opiera się na odpowiednich 
rozwiązaniach normatywnych89, które to mogą pośrednio oddziaływać również 
na przejawiane przez społeczność działania zbiorowe. Dzieje się tak  między 
innymi dlatego, że „siłą napędową aktywności środowiskowej stają się wzorce 
powinnościowe, normatywne”90. Co prawda rozwiązania o charakterze norm a
tywnym nie mogą odgrywać roli decydującej, gdyż powinny prowadzić jedynie 
do usuwania skutków (w tym wypadku braku aktywności), pomijając ich przy
czynę91. Jednakże gdy weźmie się pod uwagę konsekwencje przywoływanego w li
teraturze braku „organizowania się w celu rozwiązywania lokalnych problemów 
i postrzegania podejmowanych działań w kategoriach obowiązku wobec włas
nej społeczności”92 -  zarówno w odniesieniu do przeprowadzanych na obszarze 
lokalnych społeczności działań prewencyjnych93, jak i aplikowanych w obrębie 
struktur administracji publicznej nowych, czerpiących z dorobku współczesnej 
nauki rozwiązań94 -  zasadny wydaje się postulat podejmowania prób tworzenia 
i aplikowania odpowiednich rozwiązań prawnych.
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88 A. Kossowska, Funkcjonowanie kontroli społecznej: analiza kryminologiczna, Warszawa 1992, 
s. 44-45.

89 E. Malinowska, Społeczność lokalna -  jej tradycje i współczesność, [w:] P. Starosta (red.), Zbio
rowości terytorialne i więzi społeczne..., s. 180-192.

90 A. Turska, Wzorce normatywne jako czynnik kreacji lokalnych działań zbiorowych, [w:] K. Choj
nacka (red.), Społeczności lokalne wżyciu publicznym, Warszawa 1991, s. 180-226.

91 W Pańko, Prawne aspekty funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych, [w:] B. Jałowiecki, 
K.Z. Sowa, P. Dudkiewicz (red.), Społeczności lokalne..., s. 61-76.

92 A. Kossowska, Zapobieganie przestępczości w Polsce w latach 90. -  perspektywa kryminologiczna, 
[w:] J. Czapska, H. Kura (red.), Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, Kraków 
2002, s. 594.

93 J. Czapska, Bezpieczeństwo..., s. 145-146.
94 L. Korporowicz, Ewaluacja i społeczeństwo, [w:] E. Hałas (red.), Rozumienie zmian społecznych, 

Lublin 2001, s. 87-109.



Udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji powiatowych 
programów

Z analizy treści powiatowych programów wynika, że zaledwie 6% zostało pod
danych konsultacji poprzedzającej ich uchwalenie, głównie z przedstawicielami 
służb, inspekcji i straży powiatowych oraz z innymi „podmiotami działającymi 
w obszarze bezpieczeństwa”95.
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Tabela 3. Podmioty, z którymi program był konsultowany (na podstawie ankiety 
pocztowej)

Z kim był konsultowany projekt powiatowego programu? N %

kom endant powiatowy Policji 141 93

kom endant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 127 84

organy sam orządu gminnego 95 63

społeczność lokalna 29 19

inspekcja sanitarna 26 17

inspekcja weterynaryjna 23 15

straż gminna 15 10

prokuratura 14 9

powiatowe centrum pom ocy rodzinie 14 9

organizacje pozarządowe 15 10

powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego 11 7

instytucje oświatowe 10 7

kom isja bezpieczeństwa i porządku (jej członkowie) 10 7

rady działkowców 8 5

ośrodek pom ocy społecznej 7 5

rada powiatu 6 5

służba zdrowia 6 4

wydziały starostwa 6 4

poradnia psychologiczno-pedagogiczna 6 4

inne 25 16

Ogółem 151

Z kolei na podstawie wyników badań ankietowych ustalono, że konsulta
cja projektu programu powiatowego m iała miejsce aż w 94% przypadków. Co

95 Por. K. Jurzak-Mączka, Powiatowe programy zapobiegania przestępczości.
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więcej, również dane o liczbie oraz różnorodności podmiotów uczestniczących 
w takiej konsultacji znacząco odbiegały od danych uzyskanych na podstawie 
analizy treści programów (zob. tabela 3). Przy czym zaznaczyć należy, że owe 
rozbieżności mogły być spowodowane tym, że ankietowani wskazywali w dużej 
mierze na konsultowanie programu z poszczególnymi członkami komisji bezpie
czeństwa i porządku. N a podstawie tego wyciągnąć m ożna wniosek, że miesz
kańcy w bardzo nieznacznym stopniu brali udział w tworzeniu powiatowych 
programów. W yjątek stanowiło tu uczestniczenie w konsultacjach społeczności 
lokalnej oraz pojawiające się sporadycznie wzmianki na tem at udziału w tych 
procesach rad dzielnic oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Jeśli chodzi natom iast o udział mieszkańców w realizacji powiatowych pro
gramów, zauważyć należy, że zgodnie z treścią aż 118 dokumentów (współ)reali- 
zatorem zadania uczyniono podm ioty zarządzające i gospodarujące zasobami 
mieszkaniowymi (spółdzielnie mieszkaniowe, administratorzy budynków miesz
kalnych, wspólnoty mieszkaniowe, rady/komitety osiedlowe). Rodzice oraz spo
łeczność lokalna sensu stricto uznani zostali za (współ)realizatorów zadań odpo
wiednio w 5 4  i4 9  programach.

Społeczny odbiór powiatowych programów

Ważna z punktu widzenia procesów tworzenia i realizacji powiatowego progra
mu jest posiadana przez społeczność lokalną wiedza na tem at istnienia tegoż 
dokumentu. O tej świadomości wnioskować m ożna na podstawie wypowiedzi 
uczestników wywiadów. Mianowicie proszeni o ocenę wiedzy przeciętnego miesz
kańca powiatu na tem at programu, reagowali zazwyczaj zmieszaniem, tłum a
czyli się brakiem odpowiednich informacji („N ie robiliśmy takich badań, to mi 
ciężko powiedzieć po prostu” [Starosta, powiat ziemski wwojewództwie dolno
śląskim]). Ponadto uczestnicy badań wskazywali na posiadane przez członków 
lokalnej społeczności prawo do zapoznawania się z powiatowym programem 
jako na szczególny przypadek prawa do informacji publicznej:

On jest na stronach internetowych, jest możliwość sięgnięcia po ten program. [S ta
rosta, powiat ziemski wwojewództwie zachodniopomorskim]

W szystkie informacje na tem at programu (...) zam ieszczamy na swojej stronie, na 
BIP, m ożna się zapoznać z nimi w każdej chwili. [Przedstawiciel starostwa, powiat 
ziemski w województwie dolnośląskim]

oraz na związaną z tym możliwość poznawania treści programu powiatowego 
przez szczególnie zainteresowane i zaangażowane społecznie jednostki („Jeżeli 
ktoś chce wiedzieć, to się dowie” [Przedstawiciel Policji, powiat grodzki w w oje
wództwie śląskim]). Należy jednak zwrócić uwagę, że spora liczba respondentów 
podkreślała profesjonalny i wewnętrzny charakter programu:
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Niepełna znajomość przedmiotu wynika ze strony radnych ze względu na ich, w wielu 
wypadkach nieprofesjonalne, podejście do zagadnień wynikających z tego programu 
(...) ja m am  takie wrażenie ograniczonego komunikowania w tej sprawie. [Przedsta
wiciel starostwa, powiat grodzki w województwie pomorskim]

W  chwili obecnej program jest tak skonstruowany, że jest on skierowany przede 
wszystkim  do służb. [Przedstawiciel starostwa, powiat ziemski w województwie 
kujawsko-pomorskim]

oraz związaną z tym potrzebę docierania do mieszkańców za pośrednictwem kon
kretnych przedsięwzięć („To, co ich bezpośrednio dotyka jako program, to kiedy 
m ają przyjść na jakieś imprezy, to wiedzą, że na imprezie X  będzie organizowa
ne to, to i to -  tego nie będzie w programie” [Przedstawiciel starostwa, powiat 
ziemski wwojewództwie dolnośląskim]). Opiniom o małej wiedzy mieszkańców 
powiatu na tem at programu towarzyszyły relatywnie często przywoływane po
stulaty jego rozpowszechniania („N a pewno byłoby dobrze z tego względu, że 
czuliby się dobrze, że ciągle coś robimy, że działamy, że dbamy o te ich bezpie
czeństwo” [Przedstawiciel starostwa, powiat ziemski wwojewództwie opolskim]).

Realizowanie przez programy celów o charakterze socjotechnicznym

Wśród wskazanych w treści powiatowych programów celów związanych z lokalną 
społecznością pojawiły się w treści przebadanych dokumentów: integracja pod
miotów na rzecz bezpieczeństwa (58% ), kształtowanie społecznie pożądanych 
postaw (47% ), aktywizacja społeczności lokalnej (46% ), poprawa wizerunku 
Policji lub innych służb (35%) oraz poprawa wizerunku powiatu (11%). Pod
czas gdy pierwszy z owych celów -  integracja działających na rzecz bezpieczeń
stwa podmiotów -  przyczyniać się może do tworzenia opisanego wyżej kapita
łu instytucjonalnego, pozostałe z nich, polegające na kształtowaniu społecznie 
pożądanych postaw, stymulować mogą tworzenie się lokalnego społeczeństwa 
obywatelskiego. Cele te uzupełniały często wskazywane zadania z zakresu edu
kacji na rzecz bezpieczeństwa: edukacja dla bezpieczeństwa w szkole stanowiła 
przedmiot 39%  przebadanych dokumentów, a ogólna edukacja dla bezpieczeń
stwa -  5% programów powiatowych96.

Szczególnie istotne tutaj jest to, że realizacja owych zadań okazała się mieć 
przynajmniej częściowo wpływ na zachodzące na terenie powiatu procesy spo
łeczne. A  konkretnie wypowiadający się w ramach badania ankietowego przed
stawiciele starostw powiatowych -  poza tym, że zwracali uwagę na to, że po
wiatowy program przyczynił się do ogólnej poprawy bezpieczeństwa lokalnego 
-  wskazywali m.in. na pozytywne zmiany w sposobie funkcjonowania podmiotów 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w powiecie, poprawę w zakre
sie współpracy między tymi podmiotami oraz zwiększenie ich zaangażowania 
w podejmowane działania.

96 Ibidem.
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Tabela 4. Pozytywne zmiany spowodowane przez realizację programu (na podstawie 
ankiety pocztowej)

Pozytywne zmiany spowodowane przez realizację powiatowego
programu N %

lepsza współpraca pom iędzy podm iotam i odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo i porządek

16 23

poprawa bezpieczeństwa 14 20

większe zaangażowanie i większa aktywność podmiotów odpo
wiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek

13 19

bardziej efektywny podział zadań 7 10

lepsza wymiana informacji 7 10

zmiana w podejściu do realizacji działań 7 10

poprawa wizerunku służb/większe zaufanie do służb 5 7

wzrost poczucia bezpieczeństwa 5 7

aktywizacja społeczności lokalnej 4 6

skoordynowanie działań 4 6

większa efektywność działań 3 4

inne 22 32

Ogółem 68

Co więcej, wśród zainicjowanych przez niektóre programy działań o charakterze 
socjotechnicznym wskazać można wymieniane przez ankietowanych: aktywizację 
społeczności lokalnej, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa oraz zaktywizowanie organizacji pozarządowych 
do działań w tym zakresie.

Powiatowe programy jako narzędzie mobilizacji społecznej

Zgromadzony materiał badawczy pozwala na stwierdzenie, że przewidziane 
w powiatowych programach działania i procesy obejmują nie tylko zachodzące 
w ramach najbliższego sąsiedztwa, bezpośrednie i nieformalne kontakty mię
dzy działającymi na rzecz bezpieczeństwa podmiotami. W  ich obrębie znaleźć 
można bowiem również zadaniowe formy stowarzyszania się, stanowiące przy
kład scharakteryzowanego uprzednio zrzeszenia. Jednym z głównych budulców 
tworzących tego rodzaju „więzi mechaniczne” są podzielane przez mieszkańców 
powiatów wartości oraz wynikający z nich „wspólny interes”, który w przy
padku tworzenia i realizacji powiatowych programów polega, najogólniej rzecz 
biorąc, na dbałości o lokalne bezpieczeństwo i porządek. Konkretnymi zaś jego 
przejawami są takie wymieniane w treści programów cele, jak zwiększanie po
czucia bezpieczeństwa oraz wymienione powyżej wśród celów o charakterze
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socjotechnicznym: integracja podmiotów na rzecz bezpieczeństwa, kształtowa
nie społecznie pożądanych postaw czy też aktywizacja społeczności lokalnych. 
Cele te m ogą stanowić egzemplifikację przywoływanego przez C. Offe’a dobra 
wspólnego, które -  jak słusznie zauważa -  jest jednym z głównych, „narzuca
nych” odgórnie substratów społecznego zaangażowania i kohezji i które w przy
padku społeczności lokalnych ma największe możliwości oddziaływania97. Tym 
bardziej że wchodzące w zakres zrekonstruowanego na podstawie treści progra
mów powiatowych „interesu wspólnego” wartości znajdują się także w grupie 
tych deklarowanych przez poszczególnych członków naszego społeczeństwa98.

Dane empiryczne nie pozwoliły niestety na stwierdzenie, że tworzenie i re
alizowanie powiatowych programów stanowi przejaw aktywności lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego. Co prawda wśród argumentów przemawiających 
za obywatelskim charakterem owych działań m ożna było znaleźć dosyć liczne 
wskazania badanych na podejmowane przez mieszkańców inicjatywy, znaczący 
udział w realizacji powiatowych programów organizacji pozarządowych99 oraz 
podmiotów zarządzających i gospodarujących zasobami mieszkaniowymi, jed
nak m ożna mieć spore wątpliwości co do związków owych działań i inicjatyw 
z rzeczywiście realizowanymi w ramach powiatowego programu zadaniami. Nie 
zmienia to jednak faktu, że -  działające na terenie niektórych powiatów -  wy
specjalizowane stowarzyszenia podejmujące działania na rzecz bezpieczeństwa100 
uznać można za przejaw wspomnianego wcześniej zrzeszenia. Co więcej stowa
rzyszenia takie pozwalają tworzyć sieci instytucji niezależnych od administra
cyjnych struktur państwowych101, a tym samym stanowią przejaw współzarzą
dzania bezpieczeństwem na poziomie lokalnym. Z kolei podm ioty zarządzające 
i gospodarujące zasobami mieszkaniowymi m ają szanse zwrotnie oddziaływać 
na stanowiącą ich punkt odniesienia społeczność102.

Dosyć liczne wypowiedzi wskazujące na rolę radnych powiatu w kontrolo
waniu realizacji programu („Wtedy radni m ają prawo głos zabierać, doszukiwać 
się różnego rodzaju uchybień, zwiększenia działań w jakiejś tam  dziedzinie 
albo obniżenia” [Przedstawiciel Policji, powiat ziemski wwojewództwie dolno
śląskim]) stanowią argument na rzecz traktowania owego programu jako szcze
gólnego przejawu kontroli społecznej sprawowanej przez obywateli nad dzia
łaniami prowadzonymi przez działające w obszarze bezpieczeństwa i porządku 
podmioty. Natom iast bardzo często pojawiające się wśród badanych stwierdzenia

97 C. Offe, Czyim dobrem jest dobro wspólne?, [w:] J. Hausner, M. Kukiełka (red.), Studia z za
kresu..., s. 17-35.

98 Komunikat CBOS: R. Boguszewski (sierpień 2013) Wartości i normy.
99 Por. K. Jurzak-Mączka, Powiatowe programy zapobiegania przestępczości...

100 Por. K. Struzińska, Narzędzia koordynacji -  przykłady skutecznych działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w niniejszej publikacji.
101 L. Jańczuk, Rola organizacji pozarządowych w zarządzaniu samorządem terytorialnym, [w:] 

A. Kołomycew, B. Kotarba, Zarządzanie..., s. 99-101.
102 G. Pyszczek, Sąsiedztwo a lokalność. Wstęp do analizy teoretycznej, [w:] J. Kurczewska (red.), 

Oblicza lokalności..., s. 221-245.



o „czysto formalnym” charakterze powiatowego programu dosyć klarownie po
kazują, że fakt, iż uchwalenie programu jest narzuconym prawnie obowiązkiem, 
nie wpływa pozytywnie na proces jego tworzenia. Co prawda stwierdzenie to 
stoi w sprzeczności z innym, również bazującym na wypowiedziach badanych 
wnioskiem, podług którego brak możliwości władczego egzekwowania zapisanych 
w programie zadań nie przyczynia się do jego realizacji. Jednak gdy przywołać 
dobrowolny, w samym swoim założeniu, charakter zapisanych w programie za
dań103, sprzeczność ta staje się pozorna.

Za jeszcze mniej optymistyczny należy uznać spajający wszystkie powyżej 
przytoczone stwierdzenia ogólny wniosek, zgodnie z którym społeczność lokalna 
w małym stopniu uczestniczy w tworzeniu powiatowego programu oraz w stop
niu umiarkowanym uczestniczy w jego realizacji. Jak pokazały badania dotyczące 
przygotowywania i konsultowania powiatowego programu, praktycznie jedyny
mi podmiotami uczestniczącymi w tym procesie są przedstawiciele podmiotów 
zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa. Zdecydowanie lepiej 
natom iast wyglądała kwestia partycypowania w wykonywaniu poszczególnych, 
zapisanych w programie zadań, w przypadku której na szczególną uwagę zasłu
guje całkiem spora częstość występowania w treści programów wspomnianych 
już podmiotów zarządzaj ących i gospodarujących zasobami mieszkaniowymi. 
Jako szczególny przejaw tego rodzaju partycypacji warto tutaj wskazać na istot
ną rolę edukacji na rzecz bezpieczeństwa, o której wnioskować m ożna zarówno 
na podstawie analizy treści dokumentów, jak i udzielonych w trakcie przepro
wadzonych wywiadów odpowiedzi. Z punktu widzenia stawianych programom 
celów edukacja taka m a za zadanie nie tylko wpływać w sposób pośredni na 
poprawę obiektywnego stanu bezpieczeństwa w powiecie, ale również torować 
drogę dążeniu do większego włączania mieszkańców powiatów w zarządzanie 
bezpieczeństwem104.

Podsumowując, pow iatow e program y zap ob iegan ia  przestępczości oraz 
ochrony bezp ieczeń stw a obyw ateli i porządk u  publiczn ego m ogą i częś
ciow o stan ow ią n arzędzie spo łecznej m obilizacji. Główne znaczenie m a tu 
angażowanie w proces ich tworzenia i realizacji podmiotów spoza administracji, 
między innymi dzięki odwoływaniu się do społecznie istotnych celów i warto
ści. Niem ałe znacznie wydaje się mieć również prawny obowiązek uchwalania 
programów, który jednak, jak pokazały wyniki badań, nie pom aga jak dotąd 
w ich „społecznym funkcjonowaniu” . Jednakże biorąc pod uwagę wspomniane 
ograniczone możliwości rozwiązań normatywnych w zakresie usuwania przez 
nie przyczyn niezadowalającego stopnia aktywności społecznej, m ożna wysnuć 
przypuszczenie, że zaproponowane przez ustawodawcę rozwiązanie, tj. wpro
wadzenie obowiązku uchwalania powiatowych programów, nie stanowi wystar
czającego warunku sprawnego administrowania bezpieczeństwem lokalnym za
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103 Por. P. Mączyński, Wprowadzenie systemowe...
104 A. Pieczywok, Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, Warszawa 

2012, s. 106-145.



pomocą narzędzia o charakterze programowym. Jak słusznie podkreśla A. Turska, 
zjawisko lokalnych działań zbiorowych wymaga szerokiego ujęcia, uwzględnia
jącego kontekst społeczno-kulturowy105. W  związku z tym konieczne wydaje się 
odniesienie proponowanych zmian do odpowiedniego standardu aksjologicz
nego, którym w przypadku lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa mogłaby 
być między innymi modelowa i idealizacyjna koncepcja społeczności lokalnej. 
W łaśnie tworzeniu, przywracaniu, reprodukowaniu oraz aktywizowaniu tej spo
łeczności służyć mógłby powiatowy program. W  swoim założeniu adresowany 
jest on do wskazanej w ustawie „lokalnej wspólnoty samorządowej”, rozumianej 
niestety najczęściej jedynie jako ogół zamieszkujących dane terytorium jedno
stek. Potrzebne zatem są odpowiednie, łączące owe jednostki, więzi, stosunki 
oraz podzielane przez nie wartości i interesy. W  przeciwnym razie w odniesieniu 
do owych mieszkańców będzie m ożna mówić jedynie o społeczności lokalnej 
w słabym rozumieniu.

Podsumowanie

Jak  wynika z zaprezentowanych powyżej wyników badań oraz z dokonanej ich 
interpretacji, żadna z zaproponowanych w tym rozdziale funkcji społecznych 
powiatowych programów nie jest w tej chwili w pełni realizowana. Częściowo 
sytuację taką tłumaczyć można oczywiście pozostawioną przez ustawodawcę 
sowobodą w zakresie formy oraz treści powiatowych programów. Ta swoboda 
przyczyniła się do tego, że odpowiedzialni za tworzenie i realizowanie powia
towych programów przedstawiciele lokalnych władz nie do końca wiedzą, jaka 
właściwie powinna być rola przygotowywanego przez nich dokumentu. Co 
więcej, wielu z nich widzi w programie jedynie „zmaterializowaną” (spisaną 
na papierze) formę istniejącej na terenie powiatu sytuacji w zakresie podziału 
zadań i obowiązków w obszarze bezpieczeństwa. Tylko nieliczni pokusili się 
o stworzenie na własne potrzeby podręcznej „definicji programu”, ułatwiającej 
im jego praktyczne zastosowanie („on jest jakby naszym statutem ” , „to też jest 
taka ściąga”). Omówione tutaj funkcje powiatowego programu stanowić mogą 
propozycję usunięcia istniejących niejasności. Niemniej jednak realizacja któ
rejkolwiek z funkcji wymagałaby wprowadzenia odpowiednich zmian zarówno 
instytucjonalnych, jak i społecznych.

W  przypadku potraktowania powiatowego programu jako narzędzia zarządza
nia bezpieczeństwem bądź programu prewencyjnego należałoby przeprowadzić 
bardziej profesjonalną i rzetelną analizę informacji na tem at istniejących w po
wiecie zagrożeń, zwrócić większą uwagę na koordynację oraz kontrolę progra
mu, a także zaprojektować odpowiednie procedury ewaluacji lub oceny jakości 
realizowanych w programie zadań. Podejmując próbę wykorzystania powiato
wego programu jako instrumentu o charakterze socjotechnicznym, należałoby
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natomiast uwzględnić szerszy kontekst społeczno-kulturowy oraz odnieść propo
nowane zmiany do odpowiednio przyjętych założeń o charakterze wartościują
cym. Istnieje także trzecia, propagowana przez zwolenników neoweberowskiego 
modelu zarządzania publicznego, możliwość polegająca na próbie łączenia obu 
rodzajów postulatów i szukaniu równowagi między „ekonomicznie pojmowaną 
efektywnością, obywatelską partycypacją a proceduralną starannością”106. Pole
gać mogłaby ona na poszukiwaniu takiego rozwiązania o charakterze programo
wym, które, poza instytucjonalizacją obejmowanej jego zakresem rzeczywistości, 
sprzyjałoby optymalizowaniu podejmowanych na jego podstawie działań, przy 
jednoczesnym zachowaniu zadowalającego poziomu partycypacji społecznej.
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