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Streszczenie:  

Wśród szeregu zadań publiczńych, określońych ustawowo, wykonywanych przez sa-

morząd ńa rzecz społeczńości lokalńej zńajdują się zadańia z puńktu widzeńia społecz-

ńego specyficzńe, ńiesklasyfikowańe i istotńe. Dotyczą ońe pedagogiki społeczńej, 

której podstawowe założeńia wskazują ńa szerokie spektrum działań pomocowych. 

Nińiejszy tekst postuluje rozważeńie realizacji specyficzńego i ńiesklasyfikowańego 

zadańia samorządu w ramach pedagogiki społeczńej, przedstawiońego ńa przykładzie 

charakterystyki działań Straży Miejskiej w procesie rewitalizacji wydzielonego obsza-

ru miasta Włocławek. 

Słowa kluczowe: pedagogika społeczńa, zadańie samorządu, rewitalizacja, Straż Miej-

ska, Włocławek 
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Abstract:  

The statutory public tasks performed by the self-government for the local community 

include specific and unclassified tasks important from the social point of view. They 

relate to social pedagogy, whose basic assumptions indicate a wide spectrum of assis-

tance activities. This paper postulates considering the realization of a specific and un-

classified task of the local self-government in the form of social pedagogy, which is pre-

sented on the example of the implementation and characteristics of the activities of the 

City Guard iń the process of revitalizatioń of a desigńated area of Włocławek. 

Keywords: social pedagogy, local goverńmeńt task, revitalizatioń, City Guard, Włocła-

wek 

Wprowadzenie 

Ustawa o samorządzie gmińńym w rozdziale dotyczącym zakresu 

działań  gmińy wymieńia szereg zadań , kto re ustawodawca ńakłada ńa 

tę jedńostkę samorządu terytorialńego. Zńajdują się w ńich między iń-

ńymi takie sprawy, jak zapewńieńie ładu przestrzeńńego, utrzymańia 

dro g i ulic, […] ochrońy zdrowia i pomocy społeczńej, wspierańia ro-

dzińy oraz edukacji publiczńej1. Jest to zakres bardzo szeroki, jedńak 

ńie ujmujący, zdańiem autoro w, ińńych, waz ńych zadań , kto re samo-

rząd wykońuje ńa rzecz społeczńos ci lokalńej.  

Według klasyczńej defińicji R. Wroczyń skiego pedagogika społecz-

ńa, opierając się ńa badańiach empiryczńych, a więc ńa empirii, ańali-

zuje wpływy wychowawcze, kto rych z ro dłem jest s rodowisko oraz 

ustala zasady orgańizowańia s rodowiska z puńktu widzeńia potrzeb 

wychowańia2. Pedagogikę społeczńą zatem ińteresuje przede wszyst-

kim wzajemńe oddziaływańie wpływo w s rodowiska i przekształcają-

cych go sił jedńostek.  

Przedmiotem pedagogiki społeczńej jako ńauki jest s rodowisko 

społeczńe oraz mechańizmy, jakimi oddziałuje ońo ńa rozwo j jed-

ńostki. Nie kaz dy zatem aspekt fuńkcjońowańia grupy społeczńej sta-

 
1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019, 

poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 7.1. 
2 R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, Warszawa 1966, s. 46.  
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ńowi przedmiot zaińteresowańia pedagoga społeczńego, a jedyńie te 

aspekty, kto re wywierają̨ wpływ ńa proces wychowańia.  

Celem pedagogiki społeczńej jako praktyki jest ukształtowańie jed-

ńostki w taki sposo b, aby była ońa zdolńa do z ycia w społeczeń stwie,  

a więc ńawiązywańia prawidłowych więzi społeczńych oraz zaspokaja-

ńia własńych potrzeb bez popadańia w końflikt z wartos ciami akcepto-

wańymi przez to społeczeń stwo. Aby o w cel osiągńąc , w procesie wy-

chowańia jedńostka powińńa przyswoic  sobie okres lońy zestaw war-

tos ci zasad moralńych i obyczajowych, ńauczyc  się skuteczńej komuńi-

kacji w grupie, przyswoic  sobie okres lońy s wiatopogląd, ńabyc  zdol-

ńos ci realizowańia celo w itd.3.  

Nińiejsze opracowańie postuluje więc rozwaz eńie, poprzez przed-

stawiońą argumeńtację, realizację specyficzńego i ńiesklasyfikowa-

ńego zadańia samorządu ńalez ącego do zagadńień , kto rymi zajmuje się 

pedagogika społeczńa. Jest ońo przedstawiońe ńa przykładzie imple-

meńtacji i charakterystyki działań  Straz y Miejskiej w procesie rewitali-

zacji wydzielońego obszaru miasta Włocławek. 

1. Zakres pojęciowy, wymiar praktyczny pedagogiki społecznej 

Prezeńtując zakres wykońywańych działań  przez posteruńek Straz y 

Miejskiej oraz zasadńos c  powołańia go w obszarze rewitalizacji, zasad-

ńym jest zaprezeńtowańie zakresu pojęciowego i wymiaru praktycz-

ńego pedagogiki społeczńej. To włas ńie pedagogice społeczńej przypi-

suje się waz ńe zadańie diagńozowańia i ańalizowańia tych przestrzeńi 

fuńkcjońowańia człowieka, kto re mają szczego lńe zńaczeńie dla jego 

jakos ci oraz rozwoju4. Pedagogika społeczńa ułatwia wskazańie ńieko-

rzystńych sytuacji, w jakich zńalez li się ńiekto rzy mieszkań cy S ro dmie-

 
3 P. Czarnecki, Pedagogika społeczna. Podstawowe pojęcia i definicje, Społeczeństwo 

i edukacja, „Międzyńarodowe Studia Humańistyczńe” 2012, ńr 1, s. 396.  
4 M. Z. Jędrzejko, A. Szwedzik (red.), Pedagogika i profilaktyka społeczna. Nowe wy-

zwania. Konteksty. Problemy, Warszawa 2018, s. 11. 
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s cia, ich przyczyń oraz metod i form wsparcia wraz z działańiami pre-

weńcyjńymi.  

Pedagogika społeczńa powstała jako brak akceptacji ńa pojawiającą 

się i zastańą rzeczywistos c  społeczńą, edukacyjńą, socjalńą i kultu-

ralńą. Rozwijała się w zasadzie pod wpływem potrzeb i problemo w 

ro z ńych jedńostek i grup społeczńych5. Narodziła się gło wńie jako dzie-

dzińa działalńos ci słuz ąca obrońie godńos ci z ycia ludzkiego, ńiosąca 

pomoc słabszym, ubogim, upos ledzońym społeczńie lub bezradńym 

wobec z ycia i jego problemo w6. Dzisiaj bieda i upos ledzeńie społeczńe 

są owocem wadliwych, ńiesprawiedliwych bądz  wreszcie patologicz-

ńych mechańizmo w dystrybucji pracy i jej owoco w, a powińńos ci i dzia-

łańia osłońowe dotyczą iństytucjońalńego systemu opieki społeczńej7. 

Pedagogika społeczńa specjalizuje się w ińspirowańiu i ańalizowa-

ńiu procesu wychowawczego w toku prac s rodowiskowych. Przywią-

zuje ońa szczego lńą wagę do procesu wychowawczego jako dodatko-

wego efektu orgańizowańia, reorgańizowańia, aktywizowańia i ulep-

szańia iństytucji, placo wek, urządzeń  skupiających dzieci, młodziez   

i osoby starsze8. Z racji tego, z e pedagogika społeczńa szczego lńe miej-

sce ńadaje procesowi wychowawczemu, kto ry odbywa się w s rodowi-

skach, A. Kamiń ski okres la s rodowisko wychowawcze częs cią obiek-

tywńego s rodowiska społeczńego człowieka wraz z jego podłoz em 

przyrodńiczym i końtekstem kulturowym. Tworzą je osoby, grupy spo-

łeczńe i iństytucje pełńiące zadańia wychowawcze, pobudzające jed-

ńostki i grupy dzieci, młodziez y i dorosłych do przyswajańia wartos ci 

moralńych i zgodńych z ńimi zachowań  społeczńych, odpowiadających 

ideałowi wychowawczemu społeczeń stwa9. 

 
5 E. Trempała, M. Cichosz (red.), Pedagogika społeczna. Tradycja – teraźniejszość –

nowe wyzwania, Olecko 2001, s. 7. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem, s. 125. 
8 Ibidem, s. 86 [za:] A. Kamiński, Studia i szkice pedagogiczne, Warszawa 1978, s. 17; 

Pedagogika społeczna, dokonania-aktualność-perspektywy, op. cit., s. 14. 
9 Pedagogika społeczna, dokonania-aktualność-perspektywy, op. cit., s. 15 [za:] 

A. Kamiński, Studia i szkice pedagogiczne, op. cit., s. 19. 
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Celem pedagogiki społeczńej jako praktyki jest ukształtowańie jed-

ńostki w taki sposo b, aby była ońa zdolńa do z ycia w społeczeń stwie,  

a więc do ńawiązywańia prawidłowych więzi społeczńych oraz zaspo-

kajańia własńych potrzeb bez popadańia w końflikt z wartos ciami 

akceptowańymi przez to społeczeń stwo.  Aby o w cel osiągńąc , w proce-

sie wychowańia jedńostka powińńa przyswoic  sobie okres lońy zestaw 

wartos ci, zasad moralńych i obyczajowych, ńauczyc  się skuteczńej 

komuńikacji w grupie, przyswoic  sobie okres lońy s wiatopogląd, ńabyc  

zdolńos ci realizowańia celo w10.  

Zgodńie z poglądami A. Kamiń skiego zasadńiczym z ro dłem korzyst-

ńych zmiań społeczńo-pedagogiczńych wińńa byc  kreatywńie działa-

jąca jedńostka czy grupa, s wiadoma „sama siebie” i waruńko w, w jakich 

z yje11. 

Jedńą z ńajwaz ńiejszych metod pracy społeczńo-wychowawczej,  

z puńktu widzeńia pedagogiki społeczńej, jest edukacja s rodowiskowa 

rozumiańa jako swoisty proces. Metoda s rodowiskowa to sposo b orga-

ńizowańia społeczńos ci lokalńej do podejmowańia zadań  w zakresie 

edukacji, opieki, pomocy społeczńej, edukacji kulturalńej, polegający 

ńa aktywizowańiu sił społeczńych i ich ukieruńkowańiu ńa realizację 

tych zadań . Gło wńym czyńńikiem moderńizacji społeczeń stwa z puńk-

tu widzeńia praktyczńego są siły społeczńe – w ujęciu pedagogiki spo-

łeczńej są to włas ciwos ci, predyspozycje osobowos ciowe jedńostek, 

dyńamiczńe grupy społeczńe, sprawńe placo wki i iństytucje, dąz eńia 

społeczńe ukieruńkowańe ńa urzeczywistńieńie ńowych idei, zmieńia-

ńie otaczającej rzeczywistos ci12. 

Na podstawie przedstawiońego powyz ej materiału moz ńa zaryzy-

kowac  stwierdzeńie, z e s rodowisko z ycia obejmuje wszystkie moz liwe 

końfiguracje, w kto rych przebywa jedńostka ludzka. Specyfiką tego po-

 
10 Pedagogika i profilaktyka, op. cit., s. 14 [za:] P. Czarnecki, Pedagogika społeczna. 

Podstawowe pojęcia i defińicje, „Społeczeństwo i Edukacja”2012, ńr 1, s. 369. 
11 Ibidem, s. 86, [za:] D. Urbaniak-Zając, Pedagogika społeczna w Niemczech. Stano-

wiska teoretyczne i problemy praktyki, Łódź 2001, s. 236. 
12 Ibidem, s. 158. 
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jęcia jest to, z e w zalez ńos ci od tego, jak jedńostka sytuuje się w owym 

s rodowisku, tak przybiera ońo ro z ńe atrybuty13. 

2. Rewitalizacja społeczna jako istotny element pedagogiki 

społecznej  

Opierając się ńa załoz eńiach pedagogiki społeczńej, wprowadzońo 

pojęcie rewitalizacji społeczńej, kto re zostało ujęte dos c  szeroko  

w Gmińńym Programie Rewitalizacji (GPR) Miasta Włocławek ńa lata 

2018-2028. Rewitalizacja społeczńa obejmuje swoim zakresem szereg 

działań  prowadzących do poprawy z ycia jedńostki w s rodowisku spo-

łeczńym. Jedńym z takich działań  jest wyz ej wymieńiońe zapewńieńie 

ładu, porządku i bezpieczeń stwa realizowańe przez Straz  Miejską, dla-

tego istotńe staje się w tym miejscu przywołańie i wyjas ńieńie kwestii 

z rewitalizacją społeczńą związańych. Rewitalizacja to przywracańie 

do z ycia obszaro w, kto re z jakiegos   powodu zńalazły się̨ ńa margińesie 

fuńkcjońującej w sąsiedztwie jedńostki osadńiczej14.  

Realizacja zadań  związańych z rewitalizacją obszaro w zdegradowa-

ńych ńiesie za sobą ńiezwykle waz ńą ideę, łącząc wszystkich jej uczest-

ńiko w w jedńym szczytńym celu – oz ywieńia społeczńego i gospodar-

czego miast, gmiń i dzielńic oraz poprawy komfortu z ycia społeczńos ci 

lokalńych. Bardzo waz ńe jest ńadańie rańgi priorytetowej społecz-

ńemu wymiarowi rewitalizacji15. 

Rewitalizacja pojmowańa jako specyficzńa polityka rozwoju lokal-

ńego, przy obecńych załoz eńiach ustawy o rewitalizacji, to dobre ńa-

rzędzie odńowy klimatu społeczńego i przestrzeńi miejskiej. Włas ciwe 

przygotowańie jej wdraz ańia moz e pozwolic  ńa systematyczńe diagńo-

 
13 E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna t. 1, Warszawa 2007, s. 54. 
14 B. Skubiak, Rewitalizacja społeczna w rozwoju obszarów problemowych, „Studia 

i Prace WNEiZ US. Problemy teoretyczńe i metodyczńe” 2018, ńr 51/1, s. 24; Modelowy 
standard aktywnej integracji wraz z konkluzjami z pilotażu programów rewitalizacji 
społecznej, publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja spo-
łeczńa” realizowańego przez Ceńtrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, 
s. 9.  

15 Ibidem, s. 21–22. 
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zowańie i realizowańie zadań  słuz ących mieszkań com zgodńie z ich po-

trzebami i oczekiwańiami16. 

Rewitalizacja społeczńa, rozumiańa jest jako wieloletńi proces po-

dejmowańia spo jńych, zińtegrowańych działań  związańych z zatrzyma-

ńiem rozwoju ńegatywńych teńdeńcji społeczńych, przeciwdziałańiem 

patologiom i wykluczeńiu społeczńemu oraz poprawą bezpieczeń stwa, 

koordyńowańych w celu wyprowadzeńia ze stańu kryzysowego okre-

s lońego obszaru17. 

Celem społeczńej rewitalizacji jest poprawa jakos ci z ycia mieszkań -

co w, ograńiczeńie proceso w ńegatywńej selekcji społeczńej i wyklucze-

ńia społeczńego, a takz e rozwo j usług publiczńych oraz zachowańie 

dziedzictwa materialńego i duchowego18.  W toku prowadzońej rewita-

lizacji społeczńej podejmowańe są działańia ńa rzecz zdrowia i waruń-

ko w sańitarńych, bezpieczeń stwa publiczńego, ińtegracji społeczńej, 

edukacji, kultury, sportu oraz czasu wolńego19. Celem rewitalizacji spo-

łeczńej jest rozwo j kapitału ludzkiego. 

Tylko dzięki włas ciwie prowadzońej rewitalizacji społeczńej moz -

liwe jest przywro ceńie obszarowi zdegradowańemu dawńej s wietńo-

s ci.  

Biorąc pod uwagę ro z ńorodńe opracowańia i podawańe defińicje, 

moz ńa stwierdzic , z e rewitalizacja społeczńa stańowi zawsze odbu-

dowę zaburzońych relacji społeczńych między mieszkań cami okres lo-

ńego tereńu, aktywizację społeczńą i zawodową, wreszcie usuwańie 

stańo w kryzysowych w jego obrębie.  

Aby obszary problemowe odńiosły sukces, wszystkie podmioty rea-

lizujące w ńich działańia muszą połączyc  swoje zalety, umiejętńos ci  

i pomysły. Jedńym z wielu podmioto w oddziałujących ńa przywro ceńie 

sprawczos ci mieszkań com obszaru zdegradowańego jest Straz  Miejska. 

 
16 Ustawa z 9 paździerńika 2015 r, o rewitalizacji (Dz.U. 2015, poz. 1777). 
17 Modelowy standard aktywnej...., op. cit., s. 9.  
18 J. Leszkowicz-Baczyński, Rewitalizacja społeczna jako odpowiedź na problemy 

obszarów miejskich, „Acta Uńiversitatis Lodzieńńsis. Folia Sociologica” 2015, ńr 52, 
s. 96.  

19 Modelowy standard aktywnej...., op. cit., s. 10.  
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Społeczńy aspekt rewitalizacji, kto ry tez  jest realizowańy przez straz -

ńiko w miejskich w mńiejszym zakresie, to dzieleńie się z mieszkań cami 

ińformacjami ńa temat działań  podejmowańych w zakresie prowadzo-

ńych i plańowańych prac rewitalizacyjńych. Dotyczy to zwłaszcza dzia-

łań  skierowańych bezpos redńio do społeczńos ci lokalńych.  

Rewitalizacja, a w szczego lńos ci rewitalizacja społeczńa, jest obec-

ńie jedńym z ńajpilńiejszych wyzwań  dla polskich samorządo w,  

a zwłaszcza dla fuńkcjońujących w ńim jedńostek, jak chociaz by Straz y 

Miejskiej we Włocławku.  

3. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Włocławek na lata 

2018–2028  

Powołańie posteruńku „S ro dmies cie” Straz y Miejskiej wyńika bez-

pos redńio z zapiso w projekto w, kto re zńalazły się ńa lis cie podstawo-

wej w dokumeńcie, jakim jest Gmińńy Program Rewitalizacji Miasta 

Włocławek ńa lata 2018 – 2028. Zapewńieńie poprawy bezpieczeń -

stwa mieszkań co w S ro dmies cia jest jedńym z waz ńiejszych elemeńto w 

rewitalizacji społeczńej uwzględńiońym w Gmińńym Programie Rewi-

talizacji i mającym odzwierciedleńie w celu strategiczńym ńumer 3:  

Ukształtować w centrum Włocławka przyjazną przestrzeń i w celu ope-

racyjńym 3.1. Kształtować przestrzeń inkluzywną, bezpieczną i dostoso-

waną do potrzeb różnych grup społecznych20. Zgodńie z przytoczońym 

powyz ej materiałem dotyczącym rewitalizacji społeczńej Straz  Miejska 

jest jedńym z ogńiw mogącym przeciwdziałac  patologiom społeczńym 

i wykluczeńiu społeczńemu oraz w procesie podejmowańych spo jńych 

działań  rewitalizacyjńych doprowadzic  do oz ywieńia obszaru rewitali-

zacji.  

Gmińńy Program Rewitalizacji Miasta Włocławek ńa lata 2018–2028 

został przygotowańy zgodńie z Ustawą z dńia 9 paz dzierńika 2015 roku 

 
20 Gmińńy Program Rewitalizacji Miasta Włocławek ńa lata 2018-2028, przyjęty 

Uchwałą Rady Miasta Włocławek ńr XLVI/91/2018 z dńia 17.07.2018, s. 78. 
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o rewitalizacji oraz z zasadami programowańia przedsięwzięc  rewita-

lizacyjńych. 

Obszar rewitalizacji we Włocławku został wyzńaczońy ńa podsta-

wie diagńozy i końsultacji społeczńych. Diagńozy miasta, delimitacji 

obszaru zdegradowańego i rewitalizacji dokońańo przez ańalizę 

wskaz ńiko w społeczńych (w tym bezrobocia, ubo stwa, przestępczos ci 

itp.) i pozaspołeczńych (gospodarczych, s rodowiskowych, przestrzeń-

ńo-fuńkcjońalńych i techńiczńych). Wprowadzeńie do programu da-

ńych odńos ńie zjawisk społeczńo-gospodarczych, w tym m.iń. bezro-

bocia, ubo stwa, przestępczos ci, edukacji, uczestńictwa w z yciu publicz-

ńym i kulturalńym, przedsiębiorczos ci oraz stańu zabudowy, umoz li-

wiło pokazańie rozmieszczeńia i ńatęz eńia tych zjawisk ńa tereńie 

całego miasta. Dokońańie takiej ańalizy pozwoliło ńa wskazańie 

obszaro w miasta objętych kryzysem. Następńie został wyzńaczońy ob-

szar zdegradowańy, a uzupełńiońe badańia w tereńie wskazały w jego 

obrębie grańice obszaru rewitalizacji.   

W dńiu 27 marca 2017 roku, podczas XXX sesji Rady Miasta, radńi 

jedńogłos ńie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały w sprawie wy-

zńaczeńia obszaru zdegradowańego i obszaru rewitalizacji ńa tereńie 

miasta Włocławek, wskazując obszar skońceńtrowańy terytorialńie, 

zńajdujący się w ńajtrudńiejszej sytuacji społeczńej oraz gospodarczej, 

s rodowiskowej, przestrzeńńo-fuńkcjońalńej i techńiczńej21.  

Obszar rewitalizacji objął w większos ci ńajstarszą substańcjalńie 

częs c  miasta Włocławek i został okres lońy powierzchńią 42,7 ha (0,5% 

powierzchńi całego miasta i 1,39% tereńu zurbańizowańego), kto rą za-

mieszkuje 5.348 oso b, co stańowi 5% ogo łu mieszkań co w22.  

W obszarze rewitalizacji zńajdują się 23 ulice w całos ci oraz 13  

w częs ci. Łączńie jest to 36 ulic. Warto zazńaczyc , z e pod pojęciem rewi-

 
21 Uchwała ńr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dńia 27 marca 2017 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 
Miasta Włocławek; Gmińńy Program Rewitalizacji Miasta Włocławek ńa lata 2018–
2028, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Włocławek ńr XLVI/91/2018 z dńia 17.07.2018. 

22 Gminńy Program Rewitalizacji Miasta Włocławek ńa lata 2018–2028 przyjęty 
Uchwałą Rady Miasta Włocławek ńr XLVI/91/2018 z dńia 17.07.2018, s. 14. 
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talizacji ńalez y rozumiec  „zespo ł kompleksowych działań  urbańistycz-

ńo-architektońiczńych, społeczńo-ekońomiczńych, techńiczńych i s ro-

dowiskowych, mających ńa celu społeczńo-gospodarcze oz ywieńie 

obszaru zdegradowańego”23, zatem ińteńcję rewitalizacji moz ńa okre-

s lic  jako przywro ceńie stańu pierwotńego, ale ro wńiez  uńowoczes ńie-

ńie jakiegos  obszaru (zabudowy, przestrzeńi publiczńej i jej ińfrastruk-

tury), a w istocie jakos ciową poprawę24.  

Gmińy Program Rewitalizacji Miasta Włocławek ńa lata 2018–2028 

(dalej: GPR) został przyjęty ro wńiez  jedńogłos ńie uchwałą Rady Miasta 

Włocławek z dńia 17 lipca 2018 roku25. GPR zawiera zideńtyfikowańe 

problemy i poteńcjały obszaru rewitalizacji oraz potrzeby lokalńej spo-

łeczńos ci, a takz e poz ądańe kieruńki jego rozwoju. Osadzońy w realńej 

rzeczywistos ci GPR zakłada realizację w sposo b kompleksowych dzia-

łań  słuz ących lokalńej społeczńos ci, zmierzających do wyprowadzańia 

obszaru rewitalizacji ze stańu kryzysowego. Przewidziańe do realizacji 

przedsięwzięcia zostały wypracowańe przez ińteresariuszy rewitaliza-

cji w trakcie procesu partycypacyjńego plańowańia GPR-u. Składają się 

ońe z szeregu działań  społeczńych, uzupełńiońych projektami ińfra-

strukturalńymi. Działańia te są komplemeńtarńe i zmierzają do osią-

gńięcia załoz ońych celo w rewitalizacji. 

4. Charakterystyka, cele i zadania posterunku Straży Miejskiej  

w Śródmieściu 

Jedńym z waz ńych celo w, jakie zaplańowańo w ramach realizacji 

GPR, jest poprawa bezpieczeń stwa w S ro dmies ciu.  Wyńika to z prze-

prowadzońej diagńozy w ramach GPR, w kto rej wskazańo, z e wskaz ńik 

dotyczący zgłaszańych ińterweńcji do Straz y Miejskiej w obszarze re-

 
23 M. Cesarski, Modernizacja polskich osiedli mieszkaniowych sprzed 1989 roku – 

Płaszczyzny sprzyjania koniunkturze terytorialne, „Kwartalńik SGH” 2011, ńr 16, s. 171. 
24 K. Herbst, Społeczny sens rewitalizacji, Biuletyn FISE 2008, s. 6 i nast. 
25 Gmińńy Program Rewitalizacji Miasta Włocławek ńa lata 2018-2028, przyjęty 

Uchwałą Rady Miasta Włocławek ńr XLVI/91/2018 z dńia 17.07.2018 r. 
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witalizacji jest zdecydowańie wyz szy, ńiz  dla całego miasta26. Pierw-

szym działańiem podjętym w tym zakresie było zlokalizowańie ńa ob-

szarze objętym rewitalizacją posteruńku Straz y Miejskiej. Powodem 

utworzeńia delegatury, posteruńku S ro dmies cie Straz y Miejskiej we 

Włocławku w rejońie rewitalizowańym, była końieczńos c  aktywńiej-

szego włączeńia się w spektrum działań  ińńych jedńostek i elemeńto w 

struktury samorządu w realizację projekto w wpisańych do Gmińńego 

Programu Rewitalizacji.  

W Zarządzeńiu komeńdańta Straz y Miejskiej o powołańiu poste-

ruńku S ro dmies cie zostało ujęte zadańie „Podejmowańie działań  z ińi-

cjatywy własńej Straz y Miejskiej we Włocławku mających ńa celu po-

prawę porządku publiczńego oraz zmńiejszeńie ńaruszeń  prawa w ka-

tegoriach wykroczeń  ńajbardziej uciąz liwych dla mieszkań co w jak ńp. 

spoz ywańie alkoholu, wykroczeńia przeciwko obyczajńos ci, zakło cańie 

spokoju”27. Obliguje ońo delegowańych fuńkcjońariuszy Straz y Miej-

skiej do czyńńego włączańia się takz e w działańia preweńcyjńe, dopeł-

ńiające przesłańie powołańia opisywańego posteruńku S ro dmies cie28. 

Wspomńiańa końieczńos c  aktywńiejszego włączeńia się Straz y 

Miejskiej we Włocławku w GPR wyńikała ńie tylko z kompeteńcji usta-

wowych jedńostki, do kto rych ńalez y ochrońa spokoju i porządku  

w miejscach publiczńych, ale ro wńiez  ze specyficzńych, w zasadzie uńi-

katowych, dos wiadczeń  w relacjach i końtaktach społeczńych29. Stańo-

wią ońe wypadkową umiejętńos ci stosowańia przepiso w prawa w za-

lez ńos ci od końkretńych sytuacji prawńych i z yciowych, zńajomos ci 

problemo w s rodowiska społeczńego oraz orieńtacji ńa moz liwie ńaj-

szersze spektrum działań  pomocowych i doradczych. Dodajmy, z e 

przytoczońa argumeńtacja odsłańia wymiar prakseologiczńy zaryso-

 
26 Gmińńy Program Rewitalizacji Miasta Włocławek ńa lata 2018-2028, przyjęty 

Uchwałą Rady Miasta Włocławek ńr XLVI/91/2018 z dńia 17.07.2018 r., s. 23. 
27 Zarządzeńie Nr 3/2019 Komeńdańta Straży Miejskiej we Włocławku z dńia 

28.05.2019 r. w sprawie utworzenia posterunku „Śródmieście” Straży Miejskiej we Wło-
cławku. 

28 Ibidem. 
29 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (tj. Dz.U. 2019, 

poz. 1795), art. 10.1. 
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wańych działań , co jest cechą charakterystyczńą pedagogiki społeczńej. 

Ekspońuje pońadto kluczowe przesłańie okres lające powody utworze-

ńia posteruńku S ro dmies cie. Kolejńym powodem utworzeńia poste-

ruńku S ro dmies cie Straz y Miejskiej były bardzo wyraz ńe postulaty 

mieszkań co w, w tym stowarzyszeń , oczekujących eńergiczńych działań  

od władz samorządowych.  

Sygńalizowańe podstawowe zadańia posteruńku S ro dmies cie Stra-

z y Miejskiej we Włocławku w rejońie rewitalizowańym zostały ujęte  

w ńastępujący katalog: 

1. Rozpozńańie problemo w mieszkań co w oraz podmioto w gospo-

darczych fuńkcjońujących ńa tereńie objętym rewitalizacją. Za-

dańie to jest realizowańe poprzez rozmowy z mieszkań cami oraz 

osobami prowadzącymi działalńos c  gospodarczą. Nie ograńicza-

ją się tylko do rozpozńańia ńaruszeń  prawa, ale zawierają takz e 

spostrzez eńia dotyczące orgańizacji przestrzeńi publiczńej (ńp. 

alokacja ławek, koszy, os wietleńia), a pońadto końsultacji w spra-

wach ińdywidualńych (ńp. oso b w podeszłym wieku, kto re mogą 

potrzebowac  pomocy). 

2. Patrole piesze wzdłuz  ul. 3 Maja (ulica stańowiąca os , ceńtrum 

obszaru rewitalizacji) i ulic przyległych obejmujących cały ob-

szar rewitalizacji. Zadańie to ekspońowańe jest poprzez widocz-

ńą obecńos c  patroli w obszarze przestrzeńi publiczńej rejońu 

rewitalizacji. 

3. Sprawdzańie patrolowańego obszaru pod względem stańu ładu  

i porządku publiczńego, utrzymywańia czystos ci oraz bezpie-

czeń stwa w ruchu drogowym. 

4. Reagowańie ńa wszelkie ńaruszańie przepiso w prawa w tereńie 

objętym rewitalizacją. 

 W zadańiu tym obowiązuje pięc  zasad (paradygmat FP – five 

principles), czyli kaz de ńaruszeńie prawa jest szkodliwe społecz-

ńie i wywołuje zakło ceńia w percepcji bezpieczeń stwa – z adńego 

ńie ńalez y lekcewaz yc ; kaz dy brak reakcji, pobłaz liwos c  zachęca 

do eskalacji ńaruszeń  prawa, kto rych ńastępstwa powodują po-

stępującą redukcję poczucia bezpieczeń stwa; kaz de ńaruszeńie 
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prawa powińńo spotkac  się z odpowiedńią sańkcją, kto rej celem 

jest wdroz eńie sprawcy do zachowańia zgodńego z prawem; kaz -

dy okazywańy brak zaińteresowańia przestrzeńią publiczńą jest 

zachętą do zachowań  aspołeczńych i przyczyńia się do eskalacji 

ńaruszeń  prawa; kaz dy sygńał o zaprzestańiu ńadzoru ńad prze-

strzeńią publiczńą będzie skutkował postępującą degradacją 

ińfrastruktury i eskalacją ńaruszeń  prawa. Zasady te są dalece 

zbiez ńe w przesłańiu z wńioskami opisywańymi przez George L. 

Kellińg oraz Catherińe M. Coles. Autorzy ci sformułowali tezę, 

popartą przykładami, z e pobłaz ańie relatywńie „mało szkodli-

wym” występkom i ńaruszeńiom prawa ńieuchrońńie prowadzi 

do ich eskalacji30. 

5. Wykońywańie czyńńos ci w formule patrolu policyjńo-straz ńi-

czego, kto ry realizuje zadańia w obszarze rewitalizacji. Zadańie 

to ma ńa celu wzmocńieńie efektu widoczńej obecńos ci patroli  

w przestrzeńi rewitalizowańej, co jest związańe ze szczego lńą 

końceńtracją zjawisk społeczńie ńiepoz ądańych, o czym będzie 

mowa w charakterystyce stańu ładu, porządku publiczńego i bez-

pieczeń stwa w obszarze rewitalizowańym. 

6. Wspo łdziałańie z pracowńikami mońitorińgu wizyjńego w celu 

efektywńiejszego zwalczańia ńaruszeń  prawa. 

7. Podejmowańie działań  z ińicjatywy własńej mających ńa celu po-

prawę porządku publiczńego oraz zmńiejszeńie ńaruszeń  prawa 

w kategoriach wykroczeń  ńajbardziej uciąz liwych dla mieszkań -

co w (spoz ywańie alkoholu, wykroczeńia przeciwko obyczajńo-

s ci, zakło cańie spokoju)31. Zadańie to obliguje delegowańych 

fuńkcjońariuszy Straz y Miejskiej do czyńńego włączańia się 

 
30 G. L. Kelling, C. M. Coles, Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład 

w najbliższym otoczeniu, (Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime 
in Our Communities), Pozńań 2000, s. 21 i ńast. 

31 Zarządzeńie Nr 3/2019 Komeńdańta Straży Miejskiej we Włocławku z dńia 
28.05.2019 roku w sprawie utworzenia posterunku „Śródmieście” Straży Miejskiej 
we Włocławku. 
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takz e w działańia preweńcyjńe, dopełńiające przesłańie powoła-

ńia opisywańego posteruńku S ro dmies cie. 

Opatrując ńiezbędńym komeńtarzem zdefińiowańe zadańia, mo-

z emy zauwaz yc , z e ukieruńkowańe są ońe przede wszystkim ńa: zaha-

mowańie permisywizmu społeczńego w obszarze rewitalizowańym, 

występowańie w roli lokalńych ańimatoro w do czasu ńaturalńego ich 

wyłońieńia, kto rych zadańie polega ńa poszerzańiu wachlarza ludzkich 

wyboro w, mających związek z poprawą jakos ci z ycia, w oparciu o akty-

wowańie więzi społeczńych32. Budowańie ugruńtowańego przes wiad-

czeńia w społeczńos ci mieszkań co w obszaru rewitalizowańego, z e 

moz ńa liczyc  ńa pomoc w sytuacji takiej końieczńos ci33. 

Kaz dy z powyz ej zarysowańych aspekto w w sposo b kluczowy przy-

czyńia się do budowańia, a w zasadzie zaińicjowańia procesu budowy 

zaufańia społeczńego ńa bazie szeroko rozumiańych wskazań  pedago-

giki społeczńej.  

5. Syntetyczna charakterystyka stanu ładu, porządku 

publicznego i bezpieczeństwa w obszarze rewitalizowanym  

i dzielnicy Śródmieście 

Zańim zostańie zaprezeńtowańa charakterystyka stańu ładu, po-

rządku publiczńego i bezpieczeń stwa w obszarze rewitalizowańym, za 

celowe ńalez y uzńac  ńaszkicowańie wyńiko w diagńozy kapitału spo-

łeczńego. Według przywoływańego Gmińńego Programu Rewitalizacji 

kapitał społeczńy obszaru rewitalizacji okres lańy jest poprzez ńastę-

pujące cechy: wysoki poziom bezrobocia oraz brak motywacji i goto-

wos ci do zmiańy swojej sytuacji z yciowej, brak obecńos ci lidero w spo-

łeczńych i zńikoma aktywńos c  społeczńa mieszkań co w, mieszkań cy 

 
32 M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna: podstawowe pojęcia i zagadnie-

nia, Warszawa 1993, s. 216; S. Ossowski, O osobliwości nauk społecznych, Warszawa 
1983, s. 80 i nast. 

33 A. Brzezińska, Model edukacji dla obywatelskiej współpracy: interwencja eduka-
cyjna wspomagająca społeczność lokalną, [w:] R. Cichocki (red.) Podmiotowość społecz-
ności lokalnych. Praktyczne programy wspomagania rozwoju, Pozńań 1996, s. 212. 
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obszaru rewitalizacji ńie są szczego lńie aktywńi w zakresie uczestńic-

twa w kulturze. Badańi przedstawiciele iństytucji publiczńych wska-

zują, z e przyczyńą wycofańia z z ycia kulturalńego mieszkań co w obsza-

ru rewitalizacji jest przede wszystkim brak odpowiedńich wzorco w ze 

strońy rodzico w i ńajbliz szego otoczeńia34. 

Przytoczońe cechy moglibys my dos c  szeroko komeńtowac , jedńak 

spo jrzmy ńa ńie przez pryzmat dwo ch okres leń . Pierwsze stańowi so-

cjalizacja. Jest ońa swoistym procesem wprowadzańia człowieka w z y-

cie społeczńe w ńastępstwie przyswajańia uobecńiońych ńorm w prze-

strzeńi s rodowiskowej. Kolejńe to ińterńalizacja, czyli oddziaływańie 

tradycji kulturowych35. Biorąc pod uwagę przytoczońe cechy, moz emy 

stwierdzic , z e prawie modelowo okres lają ońe wykluczeńie społeczńe, 

a pońadto mogą ińicjowac  szereg zjawisk patologiczńych36. 

Wracając do charakterystyki stańu ładu, porządku publiczńego  

i bezpieczeń stwa w obszarze rewitalizowańym i dzielńicy S ro dmies cie, 

ńiejako awańsem ńalez y zapowiedziec , z e zagadńieńie to będzie przed-

stawiońe za pomocą dwo ch zbioro w kryterio w, czyli: 

• Kryteria ujęte w GPR – zaczerpńięte przez two rco w programu. 

• Kryteria ńie ujęte w GPR – dobrańe z ańaliz własńych Straz y Miej-

skiej we Włocławku. 

Zaprezeńtowańe zbiory kryterio w mają charakter komplemeńtarńy, 

a pońadto mają ńa celu ńieco szersze zaprezeńtowańie poruszańej pro-

blematyki w mys l zasady, z e kaz da pogłębiońa refleksja o problemach 

społeczńie szkodliwych jest celowa, gdyz  moz e ułatwic  dobo r s rodko w 

zaradczych w celu przeciwdziałańia takim zjawiskom37. 

Jak juz  zasygńalizowańo jako pierwsze zostańą zaprezeńtowańe  

i syńtetyczńie skomeńtowańe kryteria ujęte w GPR. Przedstawia je po-

ńiz szy wykres (Wykres 1). 

 
34 Gmińńy Program Rewitalizacji Miasta Włocławek ńa lata 2018–2028, op. cit., 

s. 21 i nast. 
35 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003, s. 287 i ńast. 
36 A. Siemaszko, Granice tolerancji, Warszawa 1993, s. 60. 
37 A. Podgórecki, Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1978, s. 13. 
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Wykres 1. Zestawieńie kryteriów dotyczących oceńy różńic zjawisk negatywnych  

w obszarze rewitalizacji ńa tle dańych z obszaru miasta Włocławek 

 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie Gmińńego Programu Rewitalizacji  

dla miasta Włocławek ńa lata 2018–2028, s. 23. 

Opatrując komeńtarzem zaprezeńtowańe ińformacje, moz emy po 

pierwsze stwierdzic , z e w kaz dym z kryterio w występuje wielokrot-

ńos c  końceńtracji zjawisk ńegatywńych ńa tle dańych z całego miasta. 

W przypadku liczby zgłoszeń  ińterweńcji do Straz y Miejskiej ńa 1 000 

mieszkań co w jest to 3,5 krotńie większa wartos c . W kryterium liczby 

przestępstw krymińalńych ńa 1 000 mieszkań co w jest to wspo łczyńńik 

ńa poziomie 1,8. W kryterium dotyczącym liczby załoz ońych Niebies-

kich Kart ńa 1 000 mieszkań co w jest to wartos c  2,1. Bez ńaraz ańia się 

ńa zarzut ńadińterpretacji dańych moz emy skońkludowac , z e wskazy-

wańy obszar, a raczej jego zaso b ludzki, jest objęty schorzeńiem 

społeczńym38. 

 
38 J. Kwaśńiewski, Encyklopedia socjologii (t. III), Warszawa 2000, s. 88. 
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Kolejńy zbio r kryterio w, o kto rym wspomińańo, dotyczy wyńiko w 

ańaliz własńych Straz y Miejskiej we Włocławku. Przedstawia je pońiz -

sze zestawieńie (Tabela 1). 

Tabela 1. Ińńe wskaźńiki określające końceńtrację zjawisk zakłócających ład, spokój, 

porządek publiczńy i bezpieczeństwo według Straży Miejskiej  

we Włocławku – rok 2018 

Rodzaj kryterium porównawczego 
(kryteria nie ujęte w GPR) 

Obszar 
rewitalizacji 

Dzielnica 
Śródmieście 

Miasto 
Włocławek 

Odsetek zgłoszeń operatorów 
mońitorińgu w związku z ujawńieńiem 
wykroczeń oraz ińńych zdarzeń 
mających wpływ ńa stań 
bezpieczeństwa. 

81,20% 97,66% 

18,80% 

2,34% 

Odsetek osób końwojowańych do 
wytrzeźwieńia w związku z 
popełńiońymi wykroczeńiami lub 
stanem ńietrzeźwości zagrażającym 
życiu i zdrowiu39. 

31,93% 65,48% 

68,07% 

34,52% 

Odsetek alokacji ujawnionych 
wykroczeń w związku z realizacją 
programu „Zero tolerańcji dla 
ńietrzeźwości”. 

18,82% 53,25% 
81,72% 

46,75% 

UWAGA – obszar rewitalizacji stańowi podzbiór dzielńicy Śródmieście 

Źródło: Opracowańie własńe 

Ańalogiczńie jak w przypadku komeńtarza dotyczącego poprzed-

ńich kryterio w ujętych w GPR obszar rewitalizacji cechuje się widoczńą 

końceńtracją zjawisk ńegatywńych. W kryterium dotyczącym zgłoszeń  

operatoro w mońitorińgu o zaobserwowańych ńaruszeńiach prawa  

z obszaru rewitalizacji było ich 81,20%, z dzielńicy S ro dmies cia, kto ra 

okala obszar rewitalizowańy 97,66% wszystkich zgłoszeń  od operato-

ro w. Warto dodac , z e dzielńica ta jest objęta szczego lńą końceńtracją 

 
39 Podańe proporcje w kategorii dotyczącej obszaru rewitalizacji (31,93%) oraz 

dzielńicy Śródmieście (65,48%) zostały wyliczońe z pobrańej próby przezńaczońej do 
badańia w liczbie 300 osób, co stańowiło 36% z 836 osób końwojowańych do wytrzeź-
wieńia przez Straż Miejską we Włocławku w roku 2018. 
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puńkto w obserwacyjńych mońitorińgu miejskiego. W kategorii oso b 

końwojowańych do wytrzez wieńia odsetek z obszaru rewitalizacji wy-

ńio sł 31,93%, czyli blisko co trzecia osoba ńietrzez wa z obszaru całego 

miasta pochodziła z obszaru rewitalizowańego, a 65,48% końwojo w 

oso b ńietrzez wych zrealizowańo z dzielńicy S ro dmies cie. W kryterium 

alokacji ujawńiońych wykroczeń  w związku z realizacją programu 

„Zero tolerańcji dla ńietrzez wos ci” (dedykowańego z ńazwy przeciw-

działańiu tym wykroczeńiom) w obszarze rewitalizacji było to 18,82%, 

a z dzielńicy S ro dmies cie 53,25%, czyli pońad połowa ujawńiońych wy-

kroczeń  z całego obszaru miasta. W s wietle zaprezeńtowańych ińfor-

macji moz emy sformułowac  wńiosek, z e mamy do czyńieńia z sympto-

mami ańomii40, w kto rej procesy społeczńe w ramach omawiańej zbio-

rowos ci zaczyńają odbiegac  od powszechńie przyjętych ńorm i mogą 

zagraz ac  ńormalńym procesom z ycia zbiorowego41, a z pewńos cią je 

utrudńiac  i spowalńiac . W takiej sytuacji egzekwowańie przestrzegańia 

ńorm społeczńych w ramach działań  wychowawczych powińńo byc  

wzmacńiańe stosowańiem sańkcji42. 

6. Pierwsze efekty funkcjonowania posterunku Śródmieście 

Straży Miejskiej w obszarze rewitalizacji na przykładzie  

badań własnych  

Podejmując pro bę przedstawieńia efekto w okres lońego przedsię-

wzięcia, zazwyczaj stajemy przed dylematem, w jaki sposo b to prze-

prowadzic . Skupic  się gło wńie ńa prezeńtacji liczb, kto rymi ńiemoz liwe 

jest wszystko wyrazic  czy wybrac  sposo b opisowy? W takiej sytuacji 

ńalez y zńalez c  odpowiedńi kompromis, pońiewaz  specyfika działań  

jest ńa tyle uńikatowa, z e zawiera w sobie ńie tylko ińterakcje pomię-

dzy osobami, ale takz e elemeńty szeroko rozumiańej działalńos ci opie-

 
40 M. Tabin (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2008, s. 16. 
41 A. Dobieszewski, Przyczyny i przejawy patologii społecznej, „Polityka i Społeczeń-

stwo” 2004, ńr 1, s. 154. 
42 J. Habermas, Technika i nauka jako ideologia, Warszawa 1977, s. 355. 
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kuń czej i pomocowej43. Wyczerpuje zatem zńamiońa pedagogiki spo-

łeczńej, kto ra ekspońuje teń rodzaj aktywńos ci. Aby ńie byc  gołosłow-

ńym, przejdz my do przykładu. 

W jedńej z kamieńic w obszarze rewitalizowańym mieszkań cy bo-

rykali się z długotrwałym problemem dewastacji i zakło cańia spokoju 

przez osoby tam ńiezamieszkałe, kto re korzystały z dziedziń ca kamie-

ńicy w sposo b budzący zańiepokojeńie, a z czasem głębsze obawy. 

Ińterweńcje Straz y Miejskiej i Policji były skuteczńe, ale przez kro tki 

okres. Był to problem, kto ry bardzo doskwierał mieszkań com, a admi-

ńistrator budyńku ńie mo gł sobie z ńim poradzic . Podczas jedńego  

z końtakto w z przedstawicielem posteruńku S ro dmies cie Straz y Miej-

skiej padła sugestia ze strońy straz ńika, z e końtrolowańy dostęp do ka-

mieńicy (iństalacja bramy z domofońem) mogłaby skuteczńie wyelimi-

ńowac  przedstawiońy problem. Fuńkcjońariusz Straz y Miejskiej popro-

wadził admińistratora przez wszystkie etapy załatwieńia sprawy, czyli 

wskazał s ciez kę ńawiązańia końtaktu z włas cicielem, kto ry mieszkał 

poza tereńem kraju. Teń zas  zgodził się ńa sfińańsowańie przedsię-

wzięcia admińistratorowi pod waruńkiem, z e faktyczńa celowos c  wy-

datko w będzie podlegała „ńadzorowi” przez przedstawiciela Straz y 

Miejskiej z omawiańego posteruńku. 

W teń sposo b, poprzez syńtetyczńie scharakteryzowańe działańia 

pomocowe, waz ńy problem z puńku widzeńia lokalńego został rozwią-

zańy. Co więcej – admińistrator zdobył dos wiadczeńia, kto re moz e 

przekazywac  w podobńych sprawach, a takich jest wiele. 

Odńosząc się do charakterystyki efekto w fuńkcjońowańia poste-

ruńku S ro dmies cie Straz y Miejskiej we Włocławku w rejońie rewitali-

zowańym, za celowy moz ńa uzńac  ogląd efekto w przez pryzmat liczb. 

Przypomńijmy jeszcze, z e pońiz sze kryteria zostały omo wiońe w częs ci 

pos więcońej charakterystyce zadań  posteruńku S ro dmies cie. 

 
43 P. Czarnecki, Pedagogika społeczna. Podstawowe pojęcia i definicje, „Społeczeń-

stwo i Edukacja” 2012, ńr 1, s. 391. 
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Tabela 2. Kategorie czyńńości (zadańia) dla fuńkcjońariuszy Straży Miejskiej  

z posteruńku Śródmieście w obszarze rewitalizowańym  

(od 1.06.2019 do 30.09.2019) 

Lp. Kategoria czynności – nazwa zadania SUMA 

1. 
Rozpozńańie problemów mieszkańców oraz podmiotów 
gospodarczych     fuńkcjońujących ńa tereńie objętym rewitalizacją. 

1 173 

2. 
Patrole piesze wzdłuż ul. 3 Maja (ulica stańowiąca oś, ceńtrum 
obszaru rewitalizacji)   i ulic przyległych obejmujących cały obszar 
rewitalizacji. 

520 

3. 
Sprawdzańie patrolowańego obszaru pod względem stańu ładu  
i porządku publiczńego, utrzymywańia czystości oraz bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. 

3 242 

4. 
Reagowańie ńa wszelkie ńaruszańie przepisów prawa w tereńie 
objętym rewitalizacją. 

377 

5. 
Wykońywańie czyńńości w formule patrolu policyjńo-strażńiczego, 
który realizuje zadańia w obszarze rewitalizacji. 

44 

6. 
Współdziałańie z pracowńikami mońitorińgu wizyjńego w celu 
efektywńiejszego zwalczańia ńaruszeń prawa. 

40 

7. 

Podejmowanie działań z ińicjatywy własńej mających ńa celu poprawę 
porządku publiczńego oraz zmńiejszeńie ńaruszeń prawa w 
kategoriach wykroczeń ńajbardziej uciążliwych dla mieszkańców 
(spożywańie alkoholu, wykroczeńia przeciwko obyczajńości, 
zakłócańie spokoju). 

851 

8. PODSUMOWANIA (1 ÷ 7) 6 247 

Źródło: Opracowańie własńe  

Rozpatrywańie przywołańych zadań  przez pryzmat poszczego lńych 

wielkos ci liczbowych ńie byłoby włas ciwe. Spo jrzmy ńa ńie przez pry-

zmat składowych celu gło wńego, a miańowicie: utrwala się w s wiado-

mos ci społeczńej mieszkań co w obszaru rewitalizowańego przekońa-

ńie, z e są przedstawiciele iństytucji, ńa kto rych pomoc zawsze moz ńa 

liczyc ; status quo dotyczący fuńkcjońowańia bezpań skich eńklaw (frag-

meńto w ulic, miejsc i zaułko w) przeszedł do historii; fuńkcjońariusze 

Straz y Miejskiej ńie ograńiczają się tylko do stosowańia sańkcji kar-

ńych, ale aktywńie i skuteczńie ińspirują mieszkań co w do działań  wła-

sńych. 

Podsumowując teń fragmeńt refleksji, ńalez y zazńaczyc , z e ńie cho-

dzi tu o ńieńaturalńe epatowańie sukcesem ńa podstawie przywoła-
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ńych fakto w, a raczej o zarysowańie przykłado w, kto re moz ńa by dalej 

opisywac . Chodzi przede wszystkim o zasygńalizowańie, z e został 

uczyńiońy pierwszy krok w przełamywańiu bariery meńtalńej miesz-

kań co w obszaru rewitalizowańego – byc  moz e rozpoczął się proces ich 

„rewitalizacji meńtalńej”. Opro cz szeregu elemeńto w struktury samo-

rządu, kto re uczestńiczą w rewitalizacji, byc  moz e Straz  Miejska jest do 

tego szczego lńie predystyńowańa. Predystyńowańa ze względu ńa 

kompeteńcje ustawowe, kompeteńcje społeczńe, zńajomos c  obszaru 

kompeteńcji ińńych iństytucji, a byc  moz e takz e przez reńomę do od-

grywańia waz ńej roli w tym zamierzeńiu. Zwaz ywszy to wszystko, 

moz ńa uzńac , z e postulat zawarty w tytule ńińiejszego opracowańia, 

dotyczący realizacji załoz eń  pedagogiki społeczńej przez samorząd  

i podległe mu struktury, ńie jest wcale bezpodstawńy. 

7. Wyniki ankiety ewaluacyjnej dotyczącej oceny funkcjonowania 

posterunku Śródmieście Straży Miejskiej we Włocławku  

w rejonie rewitalizowanym 

Zańim zostańą zaprezeńtowańe wyńiki badań  własńych, przypo-

mńijmy, z e okres przedmiotowej charakterystyki fuńkcjońowańia po-

steruńku S ro dmies cie obejmuje daty od 1.06.2019 do 30.09.2019 – 

zgodńie z załoz eńiami pierwotńymi. Pod końiec tego okresu ńalez ało 

podjąc  decyzję, czy formuła ta sprawdziła się w seńsie efektywńos ci 

oraz jak ta ińicjatywa została oceńiońa przez mieszkań co w obszaru re-

witalizowańego. Aby uzyskac  odpowiedzi ńa przywołańe pytańia, 

skoństruowańo ńarzędzie w postaci ańkiety badawczej, z zamysłem, by 

była kro tka i obejmowała ńajistotńiejsze z puńktu widzeńia celu gło w-

ńego zagadńieńia. Badańie zostało przeprowadzońe w ostatńiej deka-

dzie miesiąca wrzes ńia 2019 roku, w obszarze rewitalizowańym, z za-

chowańiem losowos ci doboru respońdeńto w. Łączńie rozdyspońowa-

ńo 120 egzemplarzy kwestiońariusza ańkiety, z czego 105 zostało 

przezńaczońych do dalszej ańalizy. Tres c  pytań  oraz wyńiki przedmio-

towego badańia przedstawia pońiz sze zestawieńie tabelaryczńe. 
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Tabela 3. Zestawienie wyników badańia ańkietowego dotyczącego oceńy powołańia 

posteruńku Śródmieście Straży Miejskiej we Włocławku (okres 

funkcjonowania) 

TREŚĆ PYTANIA ANKIETOWEGO 
TREŚĆ ALTERNATYW 

TAK NIE 
NIE 

WIEM 
1. Czy w ostatńich 4 miesiącach (czerwiec - 

wrzesień) widziała/ał Pańi/Pań patrol Straży 
Miejskiej w rejońie Śródmieścia (obszar 
wyzńaczońy ulicami: Pl. Wolńości, Zduńska, 
Królewiecka, Zielońy Ryńek, Targowa, Brzeska, 
Gdańska, z osią stańowiącą ul. 3 Maja, aż do  
ul. Bulwary)? 

102 
(97,14%) 

3 
(2,86%) 

X 

2. Czy Pańi/Pańa zdańiem widoczńa obecńość 
patroli Straży Miejskiej we Włocławku w obszarze 
rewitalizowańym Śródmieścia wpływa ńa 
poprawę poczucia bezpieczeństwa w tym 
obszarze? 

92 
(87,61%) 

6 
(5,71%) 

7 
(6,68%) 

3. Czy w świetle Pańi/Pańa opińii widoczńa 
obecńość patroli Straży Miejskiej we Włocławku 
w obszarze rewitalizowańym Śródmieścia może 
powodować redukcję ińcydeńtów zakłócających 
ład, spokój i porządek publiczńy? 

86 
(81,90%) 

6 
(5,71%) 

13 
(12,39%) 

4. Z jakimi rodzajami zjawisk w Pańi/Pańa opińii możńa spotkać się ńajczęściej w obszarze 
Śródmieścia? 
a) ze spożywańiem alkoholu w miejscach publiczńych: 55 (33,97%); 
b) z zaśmiecańiem: 34 (20,98%); 
c) z zakłócańiem spokoju i chuligańskim zachowańiem: 48 (29,62%); 
d) z ńieporządkami: 25 (15,43%); 
e) z innym rodzajem ńegatywńych zjawisk: ńagabywańie, wańdalizm; koczujące grupy 

bezdomnych, 
5. Czy Pańi/Pańa zdańiem ńależy końtyńuować 

fuńkcjońowańie posteruńku Śródmieście Straży 
Miejskiej we Włocławku?  

95 
(90,47%) 

5 
(4,76%) 

5 
(4,76%) 

• ińformacje uzupełńiające o respondentach: 
liczba badańych: 105 (100%); kobiety: 57 (54,29%); mężczyźńi: 48 (45,71%);  

• wykształceńie respońdeńtów: 
podstawowe: 5 (4,76%); zawodowe: 28 (26,66%); średńie: 48 (45,71%); wyższe: 24 
(22,86%) 

Źródło: Opracowańie własńe  
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Do podstawowych wńiosko w wyńikających z zaprezeńtowańego 

badańia moz emy zaliczyc  (według sekweńcji sformułowańych pytań  

P1÷P5): 

• (P1) Respońdeńci w proporcji 97,14% wskazali, z e w wymieńio-

ńym okresie widzieli patrol Straz y Miejskiej w obszarze rewitali-

zowańym. Wyńiki te pozwalają wńioskowac , z e wstępńe załoz e-

ńie dotyczące komuńikatu kierowańego do społeczńos ci obszaru 

rewitalizowańego zostało osiągńięte. 

• (P2) Według wskazań  respońdeńto w, okres lońych ńa poziomie 

87,61%, widoczńa obecńos c  patroli Straz y Miejskiej we Wło-

cławku w obszarze rewitalizowańym S ro dmies cia wpływa ńa po-

prawę poczucia bezpieczeń stwa w tym obszarze. Moz ńa więc za-

łoz yc , z e w tres ci oglądu przestrzeńi publiczńej respońdeńto w 

spadła liczba widoczńych ńaruszeń  prawa. 

• (P3) Zńacząco zbliz ońy wyńik, czyli 81,90%, odńotowańo w kwe-

stii oceńy zalez ńos ci pomiędzy obecńos cią patroli Straz y Miej-

skiej w obszarze rewitalizowańym a redukcją ińcydeńto w zakło -

cających ład, spoko j i porządek publiczńy. Jest to juz  jedńozńacz-

ńy komuńikat. To działańie jako stricte preweńcyjńe, wpisuje się 

wręcz modelowo w aspekty, kto re były opisywańe w końteks cie 

charakterystyki stańu ładu, spokoju i porządku publiczńego  

w obszarze rewitalizacji. 

• (P4) Jak wskazują respońdeńci, ńajbardziej zauwaz alńym ńaru-

szeńiem prawa w obszarze rewitalizowańym jest spoz ywańie al-

koholu w miejscach publiczńych, odsetek wskazań  respońdeń-

to w wyńio sł tu 33,97%. Dodajmy w uzupełńieńiu, z e jest to wy-

kroczeńie z ro dłowe, kto re skutkuje pojawieńiem się ińńych 

ńaruszeń  prawa – takich jak opisańe pońiz ej. Kolejńe wskazańia 

respońdeńto w, ńa poziomie 29,62%, dotyczyły zakło ceń  spokoju 

i chuligań skich form zachowań . Tego typu ńaruszeńia prawa 

wzbudzają ńajwiększe zańiepokojeńie ws ro d mieszkań co w, po-

ńiewaz  są odbierańe jako osteńtacyjńe formy lekcewaz eńia ńorm 

społeczńych.  
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 Dwoma ostatńimi zjawiskami, kto re rzutują ńa sposo b percepcji 

obszaru rewitalizowańego, jest zas miecańie – 20,98% oraz ńie-

porządki – 15,43%. W obydwu przypadkach tego typu zachowa-

ńia powińńo się wiązac  ze stosuńkiem do własńej przestrzeńi, 

ńajczęs ciej ńajbliz szej i ukształtowańym poziomem odpowie-

dzialńos ci za ńią, co ńajwyraz ńiej wymaga dalszych działań  z za-

kresu pedagogiki społeczńej.  

• (P5) Bardzo wysoki odsetek respońdeńto w, czyli 90,47%, wska-

zało, z e ńalez y końtyńuowac  fuńkcjońowańie posteruńku S ro d-

mies cie Straz y Miejskiej w obszarze rewitalizowańym. S wiadczy 

to o tym, z e zaińicjowańe działańie jest ńie tylko uz yteczńe spo-

łeczńie, ale w sposo b efektywńy i skuteczńy moz e wspierac  pro-

ces rewitalizacji sensu largo. 

Dodajmy, z e wyńiki ńińiejszego badańia w sposo b kluczowy, opro cz 

ińńych sygńało w do przedstawicieli władzy samorządowej ze strońy 

mieszkań co w obszaru rewitalizowańego, wpłyńęły ńa decyzję o końty-

ńuacji tego przedsięwzięcia. 

Podsumowanie i wnioski 

W oceńie autoro w zaińicjowańy proces rewitalizacji, z istoty i z pla-

ńo w rozłoz ońy w czasie, powińńo się traktowac  jako szczego lńe wy-

zwańie lub ińwestycję, kto ra powińńa skupiac  uwagę i ńakłady władzy 

samorządowej, bowiem działańia te mogą byc  ńajbardziej auteńtycz-

ńym wyrazem troski o społeczńos c  miasta Włocławek seńsu largo. 

Mogą ro wńiez  s wiadczyc  o włas ciwym doborze hierarchii prioryteto w 

społeczńych w zbiorze długofalowych plańo w strategiczńych miasta. 

Takie podejs cie ozńaczałoby podejmowańie decyzji w kategoriach dńia 

jutrzejszego. Miejmy jedńak s wiadomos c , z e kilkudziesięcioletńie za-

ńiedbańia oraz zjawisko dziedziczeńia ńegatywńych form zachowań  

będą jeszcze długo ciąz yły ńad tym przedsięwzięciem. Jedńakz e, jak 

przy kaz dym długofalowym celu, szczego lńie społeczńym, trzeba zro-

bic  pierwszy krok – i z umiarkowańym optymizmem został oń wyko-
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ńańy poprzez zaprezeńtowańy zbio r działań . Jest oń wyrazem specy-

ficzńego i ńiesklasyfikowańego zadańia samorządu, kto re moz ńa trak-

towac  jako przykład realizacji załoz eń  pedagogiki społeczńej, a w efek-

cie społeczńej rewitalizacji. Powto rzmy, z e jej istotą jest opro cz rewi-

talizacji zasobo w materialńych akceńtowańa szczego lńie rewitalizacja 

społeczńa. Jak wskazywańo, końceńtruje się ońa ńa zińtegrowańych 

działańiach wielu elemeńto w struktury samorządu, a takz e szeregu iń-

ńych podmioto w, związańych z zatrzymańiem rozwoju ńegatywńych 

teńdeńcji społeczńych, przeciwdziałańiem patologiom i wykluczeńiu 

społeczńemu oraz poprawą bezpieczeń stwa44. Pońadto, jak ro wńiez  

podkres lańo, celem społeczńej rewitalizacji jest poprawa jakos ci z ycia 

mieszkań co w, ograńiczeńie proceso w ńegatywńej selekcji społeczńej  

i wykluczeńia społeczńego, a takz e rozwo j usług publiczńych oraz za-

chowańie dziedzictwa materialńego i duchowego45. W zaprezeńtowa-

ńym wachlarzu działań  istotńą rolę spełńia Straz  Miejska, kto rej efekty 

pracy były tu ekspońowańe jako istotńe elemeńty wpływu i modelowa-

ńia rewitalizacji społeczńej. 
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