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Poni¿szy referat przedstawia najwa¿niejsze elementy pracy doktorskiej autorki pt. Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego i edukacji ekologicznej
w gminie wielkomiejskiej Studium przypadku, ze szczególnym uwzglêdnieniem wyników badañ dotycz¹cych promocji bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany. Problem poruszany w pracy dotyczy³
rzeczywistej roli gminy w promowaniu bezpieczeñstwa ekologicznego.
Istotny punkt odniesienia badañ stanowi³a typologia instrumentów i stylów realizacji polityki spo³ecznej. Przyjêcie w pracy metody studium
przypadku by³o drog¹ do zrealizowania celu poznawczego i nada³o badaniom walor aplikacyjny (baza porównawcza dla innych gmin). Obrona
wy¿ej zaprezentowanej pracy odby³a siê na Uniwersytecie Warszawskim
na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w bie¿¹cym roku.
W Polsce gminy obowi¹zane s¹ do zaspokajania potrzeb spo³ecznoci
zamieszkuj¹cej dany teren, a w tym zapewnienia bezpieczeñstwa ekologicznego wspó³czesnym i przysz³ym pokoleniom oraz ochrony rodowiska zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju1.
Pracê doktorsk¹ pisa³am z perspektywy polityki spo³ecznej, a wed³ug
niej bezpieczeñstwo ekologiczne jest po pierwsze jedn¹ z najwa¿niejszych
potrzeb cz³owieka, a po drugie w typologii podmiotów realizuj¹cych politykê spo³eczn¹ gmina lokuje siê jako podmiot publiczno-prawny dzia³aj¹cy w skali lokalnej.
Napisana przeze mnie praca podejmuje jeden z wielu aspektów bezpieczeñstwa ekologicznego, jako jednej z najwa¿niejszych potrzeb cz³owieka. Samo bezpieczeñstwo ekologiczne definiowane jest jako stan bra*
1

Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej w Warszawa.
Ustawa Prawo ochrony rodowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627)
definiuje zrównowa¿ony rozwój jako taki rozwój spo³eczno-gospodarczy, w którym nastêpuje proces integrowania dzia³añ politycznych, gospodarczych i spo³ecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwa³oci podstawowych procesów przyrodniczych, w
celu zagwarantowania mo¿liwoci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych spo³ecznoci lub obywateli zarówno wspó³czesnego pokolenia, jak i przysz³ych pokoleñ.
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ku zagro¿enia dla ludzi i rodowiska naturalnego2 . Stan taki jest praktycznie nieosi¹galny, ale mo¿na siê do niego przybli¿aæ poprzez podejmowanie pewnych dzia³añ (lub odst¹pienie od innych). Utrzymanie w
równowadze stanu rodowiska wp³ywa na prawid³owy rozwój cz³owieka. Termin bezpieczeñstwo ekologiczne oznacza równie¿ zapobieganie
sytuacjom mog¹cym t¹ równowagê zachwiaæ. Wed³ug literatury przedmiotu podstawowym zadaniem w celu osi¹gniêcia bezpieczeñstwa ekologicznego jest utrzymanie w równowadze zasobów rodowiska naturalnego i dzia³añ cz³owieka, czyli przestrzeganie zasady zrównowa¿onego
rozwoju3 . Wiadomo jednak, ¿e nie powinno siê go zawê¿aæ wy³¹cznie do
problematyki przyrodniczej, ale rozwa¿aæ tak¿e jako element zrównowa¿onego rozwoju, gdzie rodowisko naturalne traktowane jest na równi
ze sprawami gospodarczymi i spo³ecznymi.
Z literatury przedmiotu wynika, ¿e w dzia³aniach zmierzaj¹cych do
osi¹gniêcia stanu bezpieczeñstwa ekologicznego podejmowanych przez
instytucje publiczne, niezwykle wa¿ne jest kszta³towanie wiadomoci
spo³eczeñstwa w tym zakresie i zapewnienie jego aktywnego udzia³u.
Gmina jako najbli¿szy mieszkañcom danego terenu szczebel w³adzy ma
mo¿liwoæ i powinna odgrywaæ istotn¹ rolê zarówno w zakresie edukacji, jak i motywowaniu lokalnych spo³ecznoci do wspó³tworzenia bezpieczeñstwa ekologicznego. Jednak¿e faktyczne dzia³ania gmin w tym zakresie s¹ ma³o poznane.
Podstaw¹ podjêtych przeze mnie badañ by³o za³o¿enie, ¿e edukacja i
promocja powinny byæ jednym z istotnych obszarów aktywnoci samorz¹dów lokalnych w kreowaniu bezpieczeñstwa ekologicznego - obok
dzia³añ chroni¹cych przyrodê i kszta³tuj¹cych rodowisko naturalne takich jak gospodarowanie lokalnymi zasobami, gospodarowanie odpadami, planowanie przestrzenne, oraz dzia³añ tworz¹cych instytucjonaln¹
sieæ bezpieczeñstwa ekologicznego, tj. przez tworzenie i utrzymywanie
s³u¿b monitoruj¹co-kontrolnych i ratowniczych.
2

3

Por. M. PIETRA, Bezpieczeñstwo ekologiczne w Europie, studium politologiczne, wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin 2000, J. KONIECZNY, Zarz¹dzanie w sytuacjach
kryzysowych, wypadkach i katastrofach, wyd. Garmond, Poznañ-Warszaewa 2001, J. M.
DO£EGA, Cz³owiek w zagro¿onym rodowisku, ATK, Warszawa 1998.
Por. S. SVEN-ÅKE, How do we reach the sustainable society?, w: Europejskie Forum Ekologiczne  EFE98, Instytut Badañ i Ekspertyz Naukowych, Gorzów Wielkopolski  Barlinek
1998; S.K. WI¥CKOWSKI, Trwa³y i zrównowa¿ony rozwój rolnictwa, w: Europejskie Forum
Ekologiczne  EFE98, Instytut Badañ i Ekspertyz Naukowych, Gorzów Wielkopolski  Barlinek 1998; Definicje pojêæ z zakresu ochrony rodowiska, Orodek Badawczo-Rozwojowy
Statystyki GUS, Warszawa 1993; M. KEATING, Globalny Program Dzia³añ, t³um. Brzóska
K., Tertil R., Agencja Informacyjna GEA, Warszawa 1994; S. KOZ£OWSKI, Droga do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
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Ze wzglêdu na brak materia³ów porównawczych moim pierwszym
krokiem w przygotowaniu badañ w³asnych by³a próba zdefiniowania pojêcia promocji bezpieczeñstwa ekologicznego. W literaturze nie ma jednoznacznego okrelenia terminu promocja. W s³ownikach i leksykonach
pojêcie to bywa definiowane przy u¿yciu pojêæ, które tak¿e s¹ niejednoznaczne. Zazwyczaj promocja to reklamowanie, upowszechnianie, protegowanie. W jednym z mo¿liwych wyjanieñ promowaæ to wyznaczaæ kierunki dzia³ania lub szerzyæ jak¹ ideê, a reklamuj¹c j¹ i popieraj¹c sprawiæ, ¿e bêdzie ona znana i akceptowana. Mówi¹c jêzykiem marketingu i
przyjmuj¹c, ¿e bezpieczeñstwo ekologiczne jest towarem to promocja bêdzie narzêdziem do u³atwiaj¹cym wprowadzenie go na rynek, czyli w
rodowisko lokalne. W innym znaczeniu promocja to forma komunikacji
w dziedzinie zaspokajania potrzeb, wytwarzanie przychylnej opinii i
przezwyciê¿anie uprzedzeñ, a tak¿e informowanie o czym w celu umo¿liwienia innym podjêcia wiadomego wyboru. Jeszcze inne ujêcie promocji sprowadza j¹ do protegowania, które mo¿e byæ rozumiane jako udzielanie poparcia. Ka¿da z definicji promocji k³adzie zatem nacisk na inne
wymiary (aspekty) tego pojêcia. Warunkiem podjêcia badañ empirycznych by³o wiêc sformu³owanie definicji operacyjnej. Na bazie materia³ów
diagnostycznych zgromadzonych w trakcie zwiadu badawczego przyjê³am, ¿e promocja bezpieczeñstwa ekologicznego prowadzona przez
urz¹d gminy to celowe oddzia³ywanie na mieszkañców gminy w celu
upowszechnienia okrelonych przekonañ, wywo³ywania okrelonych d¹¿eñ i zachowañ kreuj¹cych bezpieczeñstwo ekologiczne. Przyjê³am, ¿e
jest to kompleks przedsiêwziêæ obejmuj¹cy:
 Uspo³ecznianie decyzji dotycz¹cych bezpieczeñstwa ekologicznego. W
zakres tego pojêcia wed³ug zastosowanych przeze mnie kryteriów
wchodz¹ takie dzia³ania urzêdu gminy, które zachêcaj¹ mieszkañców
do aktywnego udzia³u w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych bezpieczeñstwa ekologicznego w gminie. W istocie obejmuj¹ one ró¿ne formy konsultowania decyzji, negocjacji w sytuacjach konfliktowych i
wszelkie formy zasiêgania przez Urz¹d Gminy opinii mieszkañców.
Przyk³adow¹ form¹ s¹ spotkania radnych i pracowników urzêdu gminy z mieszkañcami.
 Zachêcanie mieszkañców do uczestnictwa w organizowanych przez
urz¹d gminy przedsiêwziêciach s³u¿¹cych bezpieczeñstwu ekologicznemu. Do uczestnictwa zachêcani s¹ nie tylko mieszkañcy ale tak¿e
instytucje maj¹cych siedzibê na terenie gminy.
 Rozbudzanie wród mieszkañców potrzeby bezpieczeñstwa ekologicznego. Inaczej mówi¹c ta forma promocji to podpowiadanie i
upowszechnianie wzorów po¿¹danych zachowañ oraz tworzenie
bazy materialnej do ich zaspokajania, jak równie¿ popularyzacja rozwi¹zañ technicznych i organizacyjnych zgodnych z ide¹ ekorozwoju.
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Przyk³adem mo¿e byæ utrzymywanie wysokiej jakoci rodowiska
przyrodniczego niezale¿nie od zaanga¿owania samych mieszkañców.
 Wspieranie przedsiêwziêæ s³u¿¹cych bezpieczeñstwu ekologicznemu,
a podejmowanych przez inne podmioty (grupy spo³eczne, instytucje,
organizacje). Wspieranie to mo¿e przybieraæ formê pomocy finansowej, organizacyjnej i propagandowej. Tutaj przyk³adem dzia³alnoci
urzêdu gminy mog¹ byæ utworzone granty ekologiczne dla placówek owiatowych.
Pojêcie promocji jest oczywicie zwi¹zane z pojêciem edukacji. Ka¿de
przedsiêwziêcie promuj¹ce bezpieczeñstwo ekologiczne ma bowiem tak¿e walor edukacyjny i (lub) musi byæ poprzedzone zabiegami edukacyjnymi. Zale¿a³o mi jednak na tym, by poza przedsiêwziêciami zdefiniowanymi jako promocja bezpieczeñstwa ekologicznego przyjrzeæ siê tak¿e temu,
co urz¹d gminy robi dla wsparcia szkolnych programów edukacji ekologicznej (edukacja formalna) i w jaki sposób prowadzona jest informacja
ekologiczna (edukacja nieformalna)  i tylko w tym zakresie zajmujê siê
w pracy edukacja ekologiczn¹.
W Polsce brak jest zasadniczo materia³ów diagnostycznych na temat
promocji bezpieczeñstwa ekologicznego i wspierania edukacji ekologicznej.
Nie wiadomo zatem jaka jest skala tego rodzaju przedsiêwziêæ w gminach,
w jakich formach s¹ one prowadzone, jaka jest ich ranga, co ró¿nicuje sytuacjê w poszczególnych gminach. Brakuje te¿ odpowiednich narzêdzi
ewaluacji. To w³anie niedostatek reprezentatywnych danych sk³oni³ mnie
do podjêcia powy¿szej tematyki. Z drugiej jednak strony, uniemo¿liwi³ mi
sformu³owanie  bodaj wstêpnych  hipotez odnosz¹cych siê do oceny polskiej rzeczywistoci, tak by mog³y byæ poddane weryfikacji w ramach badañ w³asnych. Przyjê³am wiêc metodê postêpowania indukcyjnego. Pos³uguj¹c siê metod¹ studium przypadku (jedna wybrana gmina), postawi³am
sobie za cel poznawczy uzyskanie odpowiedzi na pytania:
1) jakiego rodzaju przedsiêwziêcia podejmowane przez gminê mo¿na
uznaæ za dzia³ania na rzecz promocji bezpieczeñstwa ekologicznego i
edukacji ekologicznej;
2) które z instrumentów prawnych, organizacyjnych, kadrowych i finansowych s¹ (i mog¹ byæ) wykorzystywane dla realizacji tych przedsiêwziêæ;
3) czy instrumenty, w które wyposa¿ono gminy umo¿liwiaj¹ im wychodzenie poza zadania obligatoryjne i podejmowanie dzia³añ uwzglêdniaj¹cych zw³aszcza specyfikê danego rodowiska przyrodniczego,
materialno-technicznego i ludzkiego; czy umo¿liwiaj¹ ponadto podejmowanie przedsiêwziêæ nowatorskich, oryginalnych; wspó³pracy ponadgminnej, itp.;
4) jakie s¹ ród³a sukcesów i niepowodzeñ w tym obszarze dzia³alnoci
gmin.
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Pracê pisa³am z perspektywy nauki o polityce spo³ecznej - jako punkt
odniesienia do oceny tych wszystkich przedsiêwziêæ przyjê³am wiec stosowan¹ w tej dyscyplinie  a rozwijan¹ w pracach Pani Prof. Supiñskiej4 klasyfikacjê instrumentów i stylów polityki spo³ecznej. Wród instrumentów polityki spo³ecznej J. Supiñska wyró¿nia instrumenty: prawne,
ekonomiczne, organizacyjne, kadrowe, informacyjne i przestrzeni. Style
definiuje za jako interwencje dziêki którym niepo¿¹dane zachowania
mo¿na leczyæ i wyró¿nia: liberalny, opiekuñczy, bodcowy i rygorystyczny.
Do badañ wybra³am jedn¹ gminê wielkomiejsk¹ przypuszczaj¹c, ¿e w
gminie tego typu wystêpuje ró¿norodnoæ zagro¿eñ i zwi¹zanych z nimi
potrzeb, a zatem zakres dzia³alnoci takiej gminy winien byæ relatywnie
szerszy. O wyborze Gminy Warszawa-Bielany zadecydowa³o natomiast
wstêpne rozpoznanie sytuacji w gminach warszawskich (wywiady, przegl¹d dokumentów) oraz opinia lansowana przez media. Przedstawia³y
one bowiem Gminê Bielany jako wyró¿niaj¹c¹ siê w dzia³aniach proekologicznych. Ponadto Gminê Warszawa-Bielany wybra³am do badañ, ze
wzglêdu na wystêpuj¹ce w niej zagro¿enia, charakterystyczne dla wiêkszoci gmin wielkomiejskich (nale¿¹ do nich zagro¿enia sta³e typu: ha³as,
nadmierne zanieczyszczenie wód, gleb i powietrza, odpady i ich usuwanie, rozbudowa infrastruktury miejsko-przemys³owej wrazz jej ujemnymi konsekwencjami oraz zagro¿enia nag³e i nadzwyczajne czyli katastrofy naturalne np. powodzie, huragany oraz antropologiczne m.in. katastrofy przemys³owe).
Gmina Warszawa-Bielany utworzona zosta³a 19 czerwca 1994 roku
w wyniku podzia³u administracyjnego Warszawy5 . Po³o¿ona jest na pó³nocno-zachodnich terenach Warszawy. Zajmuje powierzchniê 3238 hektarów6 , co stanowi nieca³e 7% powierzchni stolicy. Jest szóst¹ co do wielkoci wród gmin warszawskich. Wiêksz¹ czêæ jej powierzchni zajmuj¹
ró¿ne formy zieleni: 19,3% to lasy (624 ha), 9,5% tereny zielone (306 ha),
20% uprawy rolne (nieca³e 650 ha); 7,8% wody (247 ha); 3,1% nieu¿ytki
4

5

6

J. SUPIÑSKA, has³a: Polityki spo³ecznej instrumenty i Polityki spo³ecznej style realizacji,
w: Leksykon Polityki Spo³ecznej, B. RYSZ-KOWALCZYK (red.), Instytut Polityki Spo³ecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, J. SUPIÑSKA, Dylematy polityki spo³ecznej, Instytut Polityki Spo³ecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991.
Ustawa o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy z 25 marca 1994 r. z póniejszymi zmianami.
Dz. U. z 1994 Nr 48 poz. 195. Wed³ug za³¹cznika do Ustawy granice Gminy WarszawaBielany wyznacza: nurt rzeki Wis³y, pó³nocna krawêd mostu gen. Stefana Roweckiego,
pó³nocna strona al. Armii Krajowej, po³udniowa strona ul. Pow¹zkowskiej, przed³u¿enie ul
Pow¹zkowskiej, po³udniowa strona ul. Ksiê¿ycowej, po³udniowa strona ul. Kampinowskiej,
granice administracyjne gmin Stare Babice (wschodnia) i £omianki (po³udniowa).
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1996.

391

Iwona Grunt-Mejer

(ca 100 ha)7 . Pozosta³y obszar Gminy  40,3% (oko³o 1300 ha) zajmuj¹ tereny osiedlowe i komunikacyjne. Osiedla mieszkaniowe, g³ównie zabudowy wielorodzinnej, zajmuj¹ po³udniowy i po³udniowo-zachodni obszar Gminy, a osiedla po³o¿one w jej czêci zachodniej to obszary gospodarstw rolnych i zabudowy jednorodzinnej. Na pó³nocno-zachodnim terenie zlokalizowane s¹ du¿e zak³ady przemys³owe. Przez Gminê przebiegaj¹ dwie arterie komunikacyjne o znaczeniu krajowym.
Pod wzglêdem liczby mieszkañców Gmina Warszawa-Bielany to druga co do wielkoci gmina Warszawy. Zamieszkuje j¹ ok. 144 500 osób8 ,
wród których 54,2% to kobiety. Mieszkañcy Bielan stanowi¹ ok. 9% ludnoci stolicy.
Prócz tego na terenie Gminy znajduj¹ siê wa¿ne orodki owiatowe,
wychowawcze, kulturalne, placówki medyczne i ratownicze, typowe
obiekty infrastruktury wielkomiejskiej. Gmina nie posiada jeszcze siedziby Ratusza; a Urz¹d Gminy i jej Rada zajmuje jedenacie oddzielnych budynków (stan na pocz¹tek 2002 r.) m.in. to dwa przy ulicy Przybyszewskiego (70/72 i 80/82), oraz po jednym przy Podczaszyñskiego, Lipiñskiej, Schroegera.
G³ównym bogactwem Bielan s¹ lasy i parki, w które s¹ zabytkami
krajobrazowymi, stanowi¹ ostojê dla licznej fauny i odgrywaj¹ wa¿n¹
rolê rekreacyjn¹.
Przeprowadzone dla celów pracy badania dotyczy³y lat 1994-2001.
Obejmowa³y one dzia³ania Gminy Warszawa-Bielany od pocz¹tku jej powstania (1994 r.), to jest w okresie dwóch kolejnych kadencji samorz¹du
terytorialnego. Rozpoznanie wstêpne dotyczy³o zarówno podejmowanego tematu jak i doboru gminy. Polega³o ono g³ównie na zapoznaniu siê z
literatur¹ przedmiotu oraz zidentyfikowaniu problemów dotycz¹cych
bezpieczeñstwa ekologicznego. Równoczenie prowadzi³am wywiady z
przedstawicielami gmin mazowieckich. Zapozna³am siê te¿ z danymi statystycznymi i analizowa³am treci prasy lokalnej, co pozwoli³o mi oceniæ
reprezentatywnoæ i specyfikê badanej gminy. W okresie tym analizowa³am tak¿e akty prawne dotycz¹ce ochrony rodowiska.
Zasadnicze badania empiryczne prowadzi³am w latach 1998-2001. W
badaniach stosowa³am g³ównie technikê analizy dokumentów urzêdowych uzupe³nian¹ wywiadami swobodnymi oraz technik¹ obserwacji.
Analiza dokumentów polega³a na zapoznaniu siê z treci¹: uchwa³ Rady
Gminy, dokumentów Urzêdu Gminy, gazet lokalnych oraz strony inter7

8

Dane z 1997 r. na podstawie Informator opracowany przez Biuro Rozwoju i Promocji Urzêdu Gminy Warszawa-Bielany, Gmina Warszawa-Bielany w Liczbach, Urz¹d Gminy Warszawa-Bielany, 1997, dane pokrywaj¹ siê z danymi Rocznika Statystycznego Warszawy 2000,
Urz¹d Statystyczny Warszawa 2001.
Rocznik Statystyczny Warszawy 2000, Urz¹d Statystyczny Warszawa 2001.
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netowej Urzêdu. Wywiady prowadzi³am wród urzêdników Gminy,
przedstawicieli samorz¹du, pracowników innych instytucji zwi¹zanych z
bezpieczeñstwem ekologicznym. Obserwacje prowadzi³am w budynkach
Urzêdu Gminy, w miejscach opisywanych przedsiêwziêæ Urzêdu (parki,
tereny inwestycji itd.) oraz w trakcie imprez z udzia³em mieszkañców.
Zastosowanie metody studium przypadku nada³o  wydaje siê 
przeprowadzonym badaniom tak¿e walor aplikacyjny. Mog¹ one s³u¿yæ
np. upowszechnianiu wród gmin po¿¹danych wzorów lub ostrzegaæ je
przed b³êdami i pu³apkami. Poniewa¿ has³o promocja bywa interpretowane na wiele sposobów, warunkiem podjêcia badañ empirycznych w gminie by³o sformu³owanie definicji operacyjnej terminu promocja bezpieczeñstwa ekologicznego. W trakcie badañ, porednio by³a wiêc weryfikowana
poprawnoæ i trafnoæ przyjêtej definicji, co ma  jak s¹dzê  pewien walor teoretyczny.
Dysertacja sk³ada³a siê z siedmiu rozdzia³ów. Dwa pierwsze tworzy³y t³o i punkt odniesienia dla prowadzonych w Gminie Warszawa-Bielany badañ. W rozdziale pierwszym szeroko przedstawiono typologie zagro¿eñ sta³ych oraz nag³ych i nadzwyczajnych. Zagro¿enia nale¿¹ce do
ka¿dego z wymienionych typów przedstawione s¹ szczegó³owo na przyk³adzie Warszawy, ze szczególnym uwzglêdnieniem Gminy WarszawaBielany. Jednym ze sposobów zapobiegania wy¿ej wymienionym zagro¿eniom jest realizacja zadañ na³o¿onych ustawowo na gminy. Kwestiê tê,
jak równie¿ inne mo¿liwoci dzia³añ gmin porusza rozdzia³ drugi. W rozdziale trzecim przedstawiona zosta³a procedura i metody badañ w³asnych; zawiera on tak¿e rozwa¿ania definicyjne. Rozdzia³ czwarty pracy
prezentuje za badan¹ Gminê. Rozdzia³ pi¹ty i szósty tworz¹ uporz¹dkowany opis przedsiêwziêæ gminy w wy¿ej wymienionym zakresie; rozdzia³ pi¹ty odnosi siê w szczególnoci do promocji, za szósty do edukacji i informacji. W rozdziale pi¹tym prezentowane s¹ dzia³ania Gminy
okrelone jako promocja wed³ug utworzonej definicji operacyjnej, tj. zagadnienia zwi¹zane z uspo³ecznianiem procesów podejmowania decyzji,
zachêcaniem mieszkañców do aktywnego uczestnictwa, rozbudzaniem
potrzeby bezpieczeñstwa ekologicznego oraz wspieraniem przez Urz¹d
Gminy dzia³añ podejmowanych przez innych. W rozdziale szóstym zaprezentowane zosta³y ró¿norodne formy prowadzenia dzia³alnoci informacyjnej dotycz¹cej bezpieczeñstwa ekologicznego oraz form wspierania edukacji ekologicznej w placówkach owiatowo-wychowawczych
(zw³aszcza w szko³ach). W ostatnim rozdziale podjê³am próbê okrelenia
róde³ powodzenia Gminy w podejmowanych przedsiêwziêciach z perspektywy typów instrumentów i stylów interwencji wyró¿nianych w polityce spo³ecznej. Ogólne konstatacje dotycz¹ce przeprowadzonych badañ zawar³am w zakoñczeniu pracy. Praca uzupe³niona jest aneksem.
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Praca realizowa³a przede wszystkim cele diagnostyczne. Z wczeniej
przeprowadzonego rozpoznania wynika³o, ¿e niewiele jest materia³ów
empirycznych na temat dzia³añ promuj¹cych bezpieczeñstwo ekologiczne
w gminach. Moja praca mia³a tê lukê choæ czêciowo zape³niæ, bowiem
dla polityki spo³ecznej jest to problem wa¿ny przynajmniej z dwóch powodów:
 po pierwsze, jednym z wa¿niejszych aspektów polityki spo³ecznej  jak pisze
J. Supiñska9  jest aspekt behawioralny. Od zachowañ pracowników, uczniów,
rodziców, konsumentów, przestêpców, chorych, nauczycieli, policjantów i lekarzy itp. zale¿y ile wytworzy gospodarka narodowa, jakie bêdzie wykszta³cenie i
zdrowie spo³eczeñstwa, jakie bêd¹ opieka nad dzieæmi i kondycja rodzin, czy
ludzie bêd¹ chronieni przed rozmaitymi zagro¿eniami i zyskaj¹ w³aciwe warunki rozwoju. (...) Interwencja podmiotów polityki spo³ecznej staje siê konieczna
wówczas, gdy w pewnych dziedzinach pewna liczba ludzi  a tak¿e firm i
instytucji  zachowuje siê w sposób odbiegaj¹cy od jakiego optimum, w sposób
uznany za niepo¿¹dany. (...) Ponadto warto czasem ingerowaæ w celu podtrzymania i wzmocnienia wystêpuj¹cych pozytywnych zachowañ, w celu mobilizacji ludzi do wspólnej realizacji celów publicznych uznanych w danym spo³eczeñstwie za s³uszne.
 po drugie, podmiotami realizuj¹cymi politykê spo³eczn¹ s¹ m.in. organy administracji pañstwowej i samorz¹dowej. Im to w ustawodawstwie polskim powierzono pieczê nad sprawami zwi¹zanymi ze zrównowa¿onym rozwojem. Opracowana przez ONZ Agenda 21 przydzieli³a tak¿e lokalnym orodkom w³adzy szczególne zadanie ujête w formu³ê: myleæ globalnie  dzia³aæ lokalnie. Ich dzia³ania poredniego i bezporedniego kszta³tuj¹ wiêc tak¿e zachowanie spo³ecznoci lokalnej.
Przyjêcie metody studium przypadku i wybór Gminy Warszawa 
Bielany by³y dobr¹ drog¹ do zrealizowania celu poznawczego. Umo¿liwi³o mi to zgromadzenie dostatecznego  jak s¹dzê  materia³u do odpowiedzi na trzy pierwsze pytania  pytania o to jak jest? W mniejszym
stopniu mog³am odpowiedzieæ na pytanie dlaczego tak jest, czyli: jakie s¹
ród³a sukcesów i niepowodzeñ w tym obszarze dzia³alnoci gmin?
Wskazanie róde³ sukcesów i pora¿ek opisywanego w pracy obszaru
aktywnoci Urzêdu Gminy mo¿liwe by³o tylko w ogólnym zarysie. Jako
osoba nie pracuj¹ca w Urzêdzie Gminy nie mia³am dostêpu do kulisów
spraw. Opisy poszczególnych przedsiêwziêæ stara³am siê rekonstruowaæ
na podstawie dokumentów i obserwacji. Dotyczy³y one zazwyczaj ostatecznego efektu. W wiêkszoci spraw nie by³am niestety w stanie odtworzyæ procesu rodzenia siê danego przedsiêwziêcia, ledziæ trudów or9

J. SUPIÑSKA, Wp³yw polityki spo³ecznej i pracy socjalnej na zachowania ludzkie. Stereotypy.
Niepewnoæ, w: Wielowymiarowoæ pracy socjalnej, K. FRYSZTACKI, K. PI¥TEK (red.), Wyd.
Edukacyjne Akapit, Toruñ 2002.
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ganizacji, czy oceniæ motywów odst¹pienia od realizacji niektórych zamierzeñ. Fragmentaryczne by³y te¿ informacje o inicjatorach, aktywistach, sceptykach czy przeciwnikach danego przedsiêwziêcia. Niektóre z
problemów dr¹¿y³am w wywiadach, jednak rozmówcy chêtniej mówili o
przedsiêwziêciach udanych, ni¿ o ewentualnych pora¿kach (czêciej o
trudnociach wspominali urzêdnicy ni¿ burmistrzowie i radni).
Mam wiadomoæ, ¿e sporz¹dzona przeze mnie diagnoza mo¿e byæ
skrzywiona na rzecz sukcesów badanej Gminy w jej dzia³alnoci promocyjnej. Brak materia³ów porównawczych z innych gmin uniemo¿liwia
jednak stwierdzenie: czego w badanym Urzêdzie Gminy nie robi siê, lub
co robi siê gorzej ni¿ w innych gminach. Trudno te¿ ca³kowicie odrzuciæ
sugestiê, ¿e, byæ mo¿e, jest to Gmina pod tym wzglêdem wzorowa.
Na podstawie zebranych materia³ów mo¿na natomiast z ca³¹ pewnoci¹
stwierdziæ, ¿e dzia³ania Urzêdu Gminy Warszawa-Bielany wykraczaj¹
zasadniczo poza zadania obligatoryjne. Ponadto, w ramach dzia³añ obowi¹zkowych wykorzystuje siê szeroko mo¿liwoci poszerzania zakresu i
ró¿nicowania sposobów ich wykonywania.
W ocenie róde³ sukcesów i pora¿ek Gminy Bielany w promocji bezpieczeñstwa ekologicznego (przy wszystkich wskazanych wy¿ej ograniczeniach wynikaj¹cych z materia³ów ród³owych) pos³u¿y³am siê perspektyw¹  stosowanej w literaturze przedmiotu  typologii instrumentów polityki spo³ecznej i typologii stylów jej realizacji.
Podstawowym instrumentem Urzêdu Gminy w kszta³towaniu zachowañ proekologicznych s¹ regulacje prawne; zarówno ustawy i rozporz¹dzenia, jak i akty prawa miejscowego. Wydaje siê, ¿e badana Gmina nie
w pe³ni wykorzystuje mo¿liwoci prawne, szczególnie w odniesieniu do
stosowania aktów prawa miejscowego. Za niepowodzenie Urzêdu Gminy w stosowaniu a narzêdzi prawnych w promowaniu bezpieczeñstwa
ekologicznego mo¿na uznaæ niewykorzystanie instytucji tzw. osiedli samorz¹dowych. Osiedla samorz¹dowe  dziêki dobrej znajomoci potrzeb
lokalnych  mog³yby odgrywaæ znacznie wiêksz¹ rolê, tym bardziej, ¿e
mieszkañcy interesowali siê przebiegiem i wynikami wyborów do rad
osiedli10 . Jedynym pozytywnym przyk³adem wspó³dzia³ania w sprawach
bezpieczeñstwa ekologicznego osiedla samorz¹dowego z Urzêdem Gminy by³a akcja na rzecz ochrony przed ha³asem osiedla Ruda. Wydaje siê
tak¿e, ¿e w badanej Gminie nie wykorzystuje siê prawnych mo¿liwoci
wychodzenia w dzia³aniach promocyjnych poza Gminê. Urz¹d Gminy
Warszawa-Bielany podejmowa³ wprawdzie dzia³ania z innymi gminami
(m.in. w sprawie kompostowni Radiowo, czy rozbudowy sieci wodnokanalizacyjnej) lecz dotyczy³y one raczej dzia³añ na rzecz ograniczenia za10

Na podstawie prasy lokalnej  Nasze Bielany: padziernik 2000, listopad 2000, maj 2001,
czerwiec 2001, Sedno grudzieñ 2000.
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gro¿eñ (tu zanieczyszczeñ), a tylko porednio sprzyja³y promocji i edukacji bezpieczeñstwa ekologicznego. Wspó³pracê z innymi gminami prowadzono tak¿e w przypadku akcji segregacji odpadów. Byæ mo¿e w
przysz³oci, do wspó³pracy miêdzynarodowej w kwestii promocji bezpieczeñstwa ekologicznego wykorzystane zostan¹ kontakty z londyñsk¹
dzielnic¹ Ealing nawi¹zane w 2001 r.
Z drugiej jednak strony kilkakrotnie zastosowano rozwi¹zania, które
wyprzedza³y wprowadzenie regulacji prawnych w skali kraju. Dotyczy³o
to np. akcji pilota¿owej segregacji odpadów, a w szczególnoci odpadów
niebezpiecznych. Akcja ta wyprzedzi³a Ustawê o odpadach11 . Innym
przyk³adem by³o wprowadzenie na stronie internetowej Urzêdu Gminy
zak³adki informacje dotycz¹cej wp³ywu przedsiêwziêæ mog¹cych negatywnie oddzia³ywaæ na rodowisko jeszcze przed wejciem w ¿ycie Ustawy o dostêpie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzia³ywania na rodowisko (styczeñ 2001). Podobnie Urz¹d Gminy
podj¹³ akcjê informowania mieszkañców o stanie rodowiska na rok
przed wprowadzeniem tego obowi¹zku przez Ustawê Prawo ochrony
rodowiska12 By³a to akcja przygotowuj¹ca mieszkañców do korzystania
z nowego ród³a informacji.
Drugim istotnym narzêdziem dzia³añ w gminie s¹ instrumenty ekonomiczne. Ogólnie wiadomo, ¿e na zapewnienie odpowiedniego stanu
bezpieczeñstwa ekologicznego oraz jego promocji i edukacji potrzeba
znacznych rodków finansowych. Ciekaw¹ zatem obserwacj¹ by³ fakt, i¿
rozmówcy co prawda twierdzili, ze rodków finansowych mog³oby byæ
wiêcej, ale problem ten nie by³ postrzegany jako najwa¿niejsza z barier w
wype³nianiu zadañ. Z badañ wynika³o, ¿e w gminie, g³ównie korzysta siê
g³ównie ze rodków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki wodnej oraz bud¿etu gminy (jednoznaczn¹ iloæ rodków przeznaczanych na dzia³alnoæ promocyjn¹ i edukacyjn¹ bezpieczeñstwa ekologicznego trudno jest okreliæ, ze wzglêdu na ukrywanie tych pozycji w
innych dzia³aniach gminy np. ca³kowitej dzia³alnoci edukacyjnej mieci
siê te¿ edukacja bezpieczeñstwa ekologicznego). W razie koniecznoci
rodki te s¹ przesuwane z jednego typu dzia³añ na inny. Zdaniem reprezentantów gminy przeszkody finansowe  o ile siê pojawia³y  udawa³o
siê rozwi¹zywaæ ró¿nymi sposobami. Racjonalizowano np. wydatki wed³ug okrelonego schematu: zapewnienie rodków finansowych na realizacjê zadañ obowi¹zkowych, ustalenie listy przedsiêwziêæ priorytetowych, zw³aszcza programów wieloletnich (gospodarka odpadami, edukacja, podtrzymanie odpowiedniej jakoci rodowiska naturalnego) oraz
przynajmniej czêciowe wykonanie zaplanowanych zadañ (powodowa³o
11
12

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r., Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628.
Prawo ochrony rodowiska z 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627.
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to wprawdzie opónienia w realizacji niektórych przedsiêwziêæ np. budowy studni oligoceñskich, ale zapobiega³o zaniechaniu tych dzia³añ w
przysz³oci). Prócz tego Rada Gminy stara³a siê ograniczyæ niepotrzebne,
jej zdaniem, wydatki. Przyk³adowo uznano, ¿e podniesienie kwalifikacji
nauczycieli w momencie wprowadzania programu zielonych cie¿ek
by³o konieczne tylko w pierwszych latach trwania programu. W kolejnych latach, rodki przeznaczone na ten cel wydano na wyposa¿enie bibliotek w odpowiedni¹ literaturê ekologiczn¹. Innym przyk³adem by³o
przeniesienie rodków przeznaczanych na rolnictwo (w zwi¹zku ze
zmniejszaj¹cym siê obszarem u¿ytków rolnych na terenie gminy) na inne
cele zwi¹zane z ochron¹ gleb i rolin. Ponadto do instrumentów ekonomicznych nale¿a³y próby zmniejszania kosztów ponoszonych na okrelone programy przez negocjacje z uczestnicz¹cymi w tych programach firmami w celu obni¿enia oferowanych cen przy zachowaniu standardu
wiadczonych us³ug.
Stosunkowo rzadko Gmina korzysta³a z pozagminnych róde³ finansowania, przy czym najczêciej s¹ to fundusze Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Równoczenie Urz¹d Gminy u¿ywa³ instrumentów ekonomicznych jako bodca zachêcaj¹cego spo³ecznoæ Bielan oraz placówki owiatowo-wychowawcze
do podejmowania lub kontynuowania dzia³añ po¿¹danych.
Okazuje siê, ¿e wykorzystywanie instrumentów ekonomicznych to
skuteczny sposób promowania bezpieczeñstwa ekologicznego wród doros³ej czêci mieszkañców. Przyk³adowo mieszkañcy segreguj¹cy odpady
ponosili ni¿sze koszty ich wywozu (czêciowo wywóz by³ dofinansowywany z bud¿etu gminy, a dalsze obni¿enie kosztów nast¹pi³o przez zmianê firmy wywo¿¹cej odpady)13 . Innym przyk³adem stosowania tego instrumentu by³a akcja ekozamiany (wymiana odpadów szklanych na sadzonki drzew i krzewów).
Instrumenty ekonomiczne u¿ywane s¹ równie¿ przez Urz¹d Gminy
jako bodziec zachêcaj¹cy placówki owiatowo-wychowawcze do podejmowania dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa ekologicznego. Przyk³adowo
Urz¹d Gminy wystêpowa³ z ofertami dofinansowania programów ekologicznych poprzez granty (dobrze opracowane programy edukacyjne
by³y nagradzane w postaci otrzymania czêci rodków finansowych na
ich realizacjê).
Instrumenty organizacyjne s¹ równie¿ wa¿nym elementem wykorzystywanym przy promocji bezpieczeñstwa ekologicznego. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ Gmina Warszawa-Bielany otrzyma³a certyfikat ISO 9001.
Przygotowania do osi¹gniêcia stanu, w którym certyfikat móg³ byæ przyznany zajê³y kilka lat. Podczas nich przeprowadzono piêæ zmian w struk13

Na podstawie danych z prasy lokalnej i z wywiadów jest to obni¿enie kosztów o ok. 1/3.
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turze Urzêdu Gminy, co sprawia³o przejciowe trudnoci w za³atwianiu
spraw. Równoczenie brak jednej lokalizacji Urzêdu Gminy powodowa³
trudnoci w szybkim przesy³aniu dokumentów miêdzy poszczególnymi
komórkami Urzêdu. Brak ratusza to równie¿ brak miejsca wokó³, którego mog³oby siê skupiaæ ¿ycie kulturalno-owiatowe spo³ecznoci lokalnej.
Z badañ wynika³o, ¿e stosunkowo wa¿nym instrumentem w realizacji zadañ s¹ kadry. Z przeprowadzonych obserwacji i wywiadów wynika, ¿e
opisane w pracy przedsiêwziêcia s¹ niemal w ca³oci dzie³em urzêdników. Byli oni nie tylko wykonawcami ale i inicjatorami i pomys³odawcami wiêkszoci opisanych form promowania bezpieczeñstwa ekologicznego i wspierania edukacji ekologicznej. Tylko jedno z opisanych przedsiêwziêæ odbywa³o siê z inicjatywy i z aktywnym udzia³em radnego. Inicjatywa mieszkañców Gminy i najwy¿sza ich aktywnoæ ujawnia³a siê natomiast wokó³ spraw o charakterze konfliktowym (ha³as z lotniska, lokalizacje parkingów, decyzje o przeznaczeniu terenów gminnych na inwestycje). Mo¿na wiêc postawiæ tezê, ¿e promocja bezpieczeñstwa ekologicznego poprzez uspo³ecznianie decyzji jest najbardziej skuteczna w³anie
w wy¿ej wymienionym obszarze problemów. Mieszkañcy uczestniczyli
tak¿e stosunkowo licznie i aktywnie (co stwierdzi³am na podstawie w³asnych obserwacji) w przedsiêwziêciach organizowanych dla nich przez
Urz¹d, zw³aszcza w festynach, rajdach, pokazach i w prowadzonych tam
akcjach ekozamiany. Grup¹ szczególnie podatn¹ na tego rodzaju dzia³ania by³y dzieci. Uczestniczy³y one w imprezach organizowanych dla nich
przez Urz¹d Gminy i szko³y (np. Akcja Sprz¹tanie wiata, akcja zbierania
puszek jako odpadów nadaj¹cych siê do recyclingu, przygotowanie teatrzyków tematycznie zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska, itp.) ale tak¿e
mobilizowa³y rodziców, dziadków do uczestniczenia w festynach, pokazach. Te z przedsiêwziêæ organizowanych przez Urz¹d Gminy, które mia³y na celu pokazywanie wzorów, cieszy³y siê równie¿ du¿ym powodzeniem wród mieszkañców, chocia¿  co oczywiste  zainteresowaniem
m³odych cieszy³y siê najbardziej cianki wspinaczkowe, drogi rowerowe
by³y u¿ywane przez ca³e rodziny, z kolei obiekty rekreacyjne w parkach
przyci¹ga³y matki z dzieæmi oraz osoby starsze.
S¹dzê, ¿e na sukces urzêdników w badanym Urzêdzie Gminy z³o¿y³y
siê zw³aszcza kwalifikacje i stabilnoæ zatrudnionej kadry. W wydzia³ach
Urzêdu Gminy zajmuj¹cych siê bezpieczeñstwem ekologicznym zatrudniane by³y osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje i wykszta³cenie;
g³ównie by³y to osoby z wy¿szym wykszta³ceniem o specjalnociach pokrewnych do zagadnieñ realizowanych w danym wydziale. Na ka¿de
stanowisko organizowane by³y konkursy, w których kandydaci musieli
wykazaæ siê wy¿ej wymienionymi kwalifikacjami; chêtnie widziane by³y
równie¿ ukoñczone kursy z dziedzin zbli¿onych do wykonywanej pracy.
Prócz tego urzêdnicy zajmuj¹cy siê bezpieczeñstwem corocznie przecho-
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dzili kursy doszkalaj¹ce, a tak¿e prowadzone by³y æwiczenia sprawdzaj¹ce poziom wiedzy w praktyce. Inicjatorem szkoleñ by³ Pe³nomocnik
Burmistrza ds. Bezpieczeñstwa oraz Naczelnik Wydzia³u Zarz¹dzania
Kryzysowego i Ochrony Ludnoci; szkolenia organizowane s¹ ze rodków gminnych.
Stabilnoæ zatrudnionej kadry sprzyja ci¹g³oci spraw, niezale¿nie od
wyników wyborów samorz¹dowych (wiêkszoæ dzia³añ podejmowanych
w drugiej kadencji by³a kontynuacj¹ programów rozpoczêtych w pierwszej kadencji), sprzyja tak¿e tworzeniu i wykorzystywaniu kontaktów
nieformalnych. Z przeprowadzonych wywiadów wynika³o bowiem, ¿e
sprawy toczy³y siê sprawniej jeli by³y wzmocnione osobistymi znajomociami. Na przyk³ad Naczelnik Wydzia³u Ochrony i Kszta³towania rodowiska zna³ przedstawicieli grup osób dzia³aj¹cych na rzecz ochrony
rodowiska w Gminie (przedstawicieli grup formalnych i nieformalnych,
kó³ek ekologicznych, s³u¿b i stra¿y, osoby z Komisji Rady Gminy zajmuj¹ce siê ekologi¹, przedstawicieli firm). Wiêkszoæ z tych kontaktów by³a
potrzymana i rozwijana przez obie strony. O roli konkretnych osób
wiadczy fakt, ¿e odejcie z pracy jednego z pracowników Wydzia³u
Ochrony i Kszta³towania rodowiska uznano potem za zasadnicz¹ przyczynê upadku programu ekozespo³ów.
Oczywicie, czêæ prezentowanych w pracy przedsiêwziêæ mo¿e pos³u¿yæ jako ilustracja zarówno sukcesów jak i pora¿ek. Przyk³adowo program ekozespo³ów jako taki poniós³ pora¿kê, jednak¿e oceniaj¹c trwa³oæ
zawartych w nim elementów edukacji mo¿na uznaæ go za sukces, gdy¿
od kilku lat myl przewodnia programu rozwijana jest w szkolnych kó³kach ekologicznych.
Wiadomo, ¿e bez zapewnienia miejsc zdolnych rozwijaæ potrzebê bezpieczeñstwa ekologicznego (np. parki, miejsca rekreacji na wie¿ym powietrzu), trudno by³oby promowaæ i edukowaæ mieszkañców w tym zakresie. Wykorzystywanie przez Gminê istniej¹cych walorów rodowiskowych jakim s¹ obszary zielone oraz wysi³ek zwi¹zany z ich zagospodarowaniem i ich coroczn¹ modernizacj¹ (instrumenty kszta³towanie
przestrzeni) oraz nag³anianie tych faktów w rodkach masowego przekazu  uznaæ mo¿na za trafny sposób tworzenia i upowszechniania wzorów zachowañ s³u¿¹cych bezpieczeñstwu ekologicznemu. To sugeruje
tak¿e, ¿e wa¿nym warunkiem sukcesów w promocji bezpieczeñstwa ekologicznego s¹ instrumenty informacyjne. Urzêdnicy Gminy WarszawaBielany upowszechniali informacje za pomoc¹ wszystkich dostêpnych
rodków  artyku³ów w prasie i na stronach internetowych, za porednictwem ulotek i plakatów, a tak¿e podczas bezporednich rozmów z
mieszkañcami. Informacje te dotyczy³y zarówno danych o przedsiêwziêciach proekologicznych na Bielanach, jak równie¿ mia³y zadanie edukacyjne. Dzia³ania te znacznie wykracza³y poza okrelone prawem mini-
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mum, a czêæ informacji podawana by³a w formie specyficznej dla Gminy
(zak³adki do ksi¹¿ek). Równoczenie Urz¹d utrzymywa³ bliski kontakt z
mieszkañcami poprzez liczne formy konsultacji, zarówno te formalne jak
i nieformalne. Wykorzystywano do tego zarówno ³amy wydawanych
przez Urz¹d Gminy gazet (w rubryce listy) jak i stronê internetow¹. Pomaga³o to Urzêdowi Gminy w uzyskaniu informacji zwrotnych o dzia³aniach samorz¹du i ocenie potrzeb mieszkañców. Opinie mieszkañców
Urz¹d Gminy zbiera³ tak¿e za porednictwem ankiet.
W wietle zebranego materia³u uzasadniona wyda³a mi siê teza, ¿e
jednym z warunków kszta³tuj¹cych sukcesy Gminy Warszawa-Bielany
jest trafne stosowane w³aciwych stylów interwencji. Dominuj¹cymi w
sprawach promocji bezpieczeñstwa ekologicznego by³y: styl opiekuñczy i
styl bodcowy (stosowane g³ównie wobec mieszkañców i instytucji). W
mniejszym stopniu wykorzystywano styl liberalny (g³ównie wobec grup
nieformalnych); nie stosowano stylu rygorystycznego (by³ on oczywicie
wykorzystywany w kszta³towaniu bezpieczeñstwa ekologicznego, ale raczej w bezporednich dzia³aniach chroni¹cych rodowisko naturalne).
Styl opiekuñczy i styl bodcowy  stosowane wobec spo³ecznoci lokalnej wyra¿a³y siê w ró¿norodnych formach anga¿owania mieszkañców i
instytucji, podpowiadaniu wzorów zachowañ i tworzeniu warunków do
ich realizacji, w upowszechnianiu wiedzy, a tak¿e w stosowaniu narzêdzi
ekonomicznych.
Za podstawow¹ konkluzjê wynikaj¹c¹ z mojej pracy mo¿na wiêc
uznaæ stwierdzenie, ¿e najni¿szy szczebel samorz¹dowy, poprzez dzia³alnoæ promocyjn¹, powinien byæ, mo¿e byæ i w badanej gminie z
pewnoci¹ jest swoistym wychowawc¹ obywateli14 w sprawach bezpieczeñstwa ekologicznego.
Wykorzystanie w pracy studium jednego przypadku wymaga ostro¿noci w generalizowaniu wniosków. Jednak¿e przedstawione ni¿ej tezy
wyda³y mi siê uprawnione.
1. Gminy w Polsce s¹ wyposa¿one w wystarczaj¹ce narzêdzia prawne,
aby realizowaæ promocjê bezpieczeñstwa ekologicznego nie tylko w
zakresie dzia³añ obowi¹zkowych, ale tak¿e maj¹ mo¿liwoci prawne
podejmowania takich dzia³añ, które uwzglêdni¹ specyfikê danego terenu, potrzeb i cech mieszkañców. Równie¿ inne instrumenty pozwalaj¹ w szerokim zakresie na dostosowanie dzia³añ do lokalnych potrzeb i wprowadzanie dzia³añ oryginalnych.

14

Pojêcia tego u¿ywam za J. Supiñsk¹ zob. J. SUPIÑSKA, Wp³yw polityki spo³ecznej i pracy socjalnej na zachowania ludzkie. Stereotypy. Niepewnoæ, w: Wielowymiarowoæ pracy socjalnej, K. FRYSZTACKI, K. PI¥TEK (red.), Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruñ 2002.
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2. Podstawowym warunkiem sukcesów gmin s¹ odpowiednio przygotowane i zaanga¿owane i stabilne kadry. Oddzia³ywanie na zachowanie mieszkañców wymaga czasu, cierpliwych, konsekwentnych i systematycznych przedsiêwziêæ s³u¿¹cych uwiadamianiu potrzeb, nauce
sposobów ich zaspokajania, pomocy w przezwyciê¿aniu barier, utrwalaniu okrelonych zachowañ. Dzia³ania te nie mog¹ byæ uzale¿nione
od fluktuacji ekip posiadaj¹cych w³adzê w gminie, od doranie ustalonych priorytetów, czy od ocen nie opartych na solidnej diagnozie.
3. Skuteczne dzia³ania wymagaj¹ wiêc odpowiednich narzêdzi ewaluacji, umo¿liwiaj¹cych ocenê nak³adów i korzyci tak doranych jak i
d³ugofalowych. Zapewniaj¹cych odpowied na pytania: czy dzia³ania
daj¹ oczekiwane zmiany zachowañ, czy nie s¹ wzajemnie sprzeczne,
czy nie prowadz¹ do niepo¿¹danych skutków ubocznych, czy trafiaj¹
do w³aciwych grup, czy sprzyjaj¹ utrwalaniu zachowañ po¿¹danych,
itp. Mylê, ¿e opracowanie takiego systemu ewaluacji jest wyzwaniem
dla nauki. Móg³by on byæ dla pracowników urzêdu nie tylko narzêdziem kontroli i korygowania dzia³añ, móg³by pomóc im w przekonywaniu i pozyskiwaniu dla sprawy burmistrzów, radnych i samych
mieszkañców. Móg³by wreszcie byæ narzêdziem przetargowym w zabiegach gmin o zewnêtrzne rodki na dzia³alnoæ proekologiczn¹.
Przedstawiona powy¿ej praca dotyczy³a jednego z obszarów aktywnoci Gminy, tj. problemu promocji bezpieczeñstwa ekologicznego. Zagadnienie to jest szczególnie istotne dla gmin wielkomiejskich, gdzie wystêpuje wiele zagro¿eñ i w zwi¹zku z tym konieczny jest szeroki zakres
dzia³añ promocyjnych i edukacyjnych. Podstaw¹ przyjêtych w ustawodawstwie rozwi¹zañ dotycz¹cych dzia³añ gmin w tym zakresie jest zasada zrównowa¿onego rozwoju, która jest zaleceniem nakrelaj¹cym kierunki dzia³añ i pozwalaj¹cym jednostkom samorz¹du terytorialnego rozwijaæ siê w kierunku spo³eczeñstwa bardziej wiadomego i dbaj¹cego o
swoje bezpieczeñstwo ekologiczne. Poniewa¿ has³o promocja bywa bowiem interpretowane na wiele sposobów, warunkiem podjêcia przeze
mnie badañ empirycznych w gminie by³o sformu³owanie odpowiedniej
definicji operacyjnej.
W trakcie badañ, by³a zatem, porednio weryfikowana poprawnoæ i
trafnoæ przyjêtej definicji pojêcia promocji bezpieczeñstwa ekologicznego.
Zastosowanie metody studium przypadku nada³o przeprowadzonym
badaniom tak¿e walor aplikacyjny. Sposób identyfikowania i porz¹dkowania dzia³añ Urzêdu Gminy, ogromnie przecie¿ zró¿nicowanych pod
wzglêdem form, zakresu, czêstotliwoci, rangi, kosztownoci, z³o¿onoci
czy adresatów  mo¿e bowiem s³u¿yæ jako baza dla porównania ró¿nych
gmin i dla popularyzacji wzorów dzia³ania. Równoczenie mo¿e staæ siê
podstaw¹ budowy wspomnianego wczeniej systemu ewaluacji.
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Promotion of ecological safety in Warsaw - Bielany
SUMMARY

That paper shows the most important thesis of the authors dissertation. The dissertation mainly realizes diagnostic aims. The problem take up in it concern real role
of local government in ecological safety promotion. The basis point of reference is typology of instruments and styles of realization social policy. Ecological safety is one of
the more important needs of human. On the other hand the local government in typology of entity realizing social policy is located as public and legal entity, which act on
local scale. Adoption method of study case has been a way to realize cognitive aim
and grant research appliqué value  comparison base for different local government.
The dissertation has theoretical value, too (there is indirectly check accuracy of safety
promotion definition during research). The statement, that local government ought to
and able to be teacher in ecological safety matter can be consider as basis conclusion.
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