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BEZPIECZEÑSTWO LUDZI I MIENIA W POZNANIU1

SAFETY OF PEOPLE AND PROPERTY IN POZNAÑ

ABSTRACT: Securing safety and public order is one of the tasks of public authority that has a very
long tradition. This may be due to the fact that safety is one of the fundamental human needs which
greatly affects people’s quality of life. That is why the authority in question takes many measures
intended to protect society and individuals as well as their property against threats posed by
violent acts of people and violent natural forces by setting up such services as the police, the fire
brigade, emergency medical teams, city guards, etc. (Bolesta 1983, s. 236, Olejniczak-Sza³owska
2009). The feeling of safety of a town’s inhabitants and a low crime rate are indicative of the town’s
high level of civilisational and cultural development, but they also make it attractive as a place of
residence for both, current and future inhabitants as well as potential investors. The aim of this
paper is to establish to what extent the level of safety of people and their property determines the
quality of life of an urban population. A short analysis will also be made of the level of safety of
Poznañ residents and changes that have taken place in this respect since the early 1990s.

KEY WORDS: safety, public order, tasks of a municipal commune, quality of life (of a city
inhabitants)

Wprowadzenie

Od najdawniejszych czasów ludzie starali siê unikaæ zagro¿eñ i d¹¿yli do
bezpiecznego ¿ycia. Potrzeba bezpieczeñstwa zarówno indywidualnego, jak
i spo³ecznego jest bowiem jedn¹ z podstawowych ¿yciowych potrzeb cz³owie-
ka. Istnienie rzeczywistych, a nawet jedynie domniemanych zagro¿eñ bytu
w³asnego czy bytu najbli¿szych odczuwa siê wyj¹tkowo dotkliwie. D¹¿¹c do
wyeliminowania lub przynajmniej zminimalizowania tych zagro¿eñ, tworzymy
prawo i powo³ujemy armiê, policjê i inne tego typu instytucje. W tym samym

1 Badania prowadzone s¹ w ramach projektu badawczego NCN pt. „¯ycie miasta. Studium Po-
znania”.



celu ludzie zamo¿ni wynajmuj¹ firmy ochroniarskie, a ci, których na to nie staæ,
zak³adaj¹ podwójne drzwi wejœciowe do mieszkañ, wykupuj¹ polisy ubezpie-
czeniowe lub te¿ zdaj¹ siê na ³askê opatrznoœci.

Bezpieczeñstwo jest jednak nie tylko potrzeb¹, ale i prawem ka¿dego
cz³owieka. Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi zapewnienie bezpieczeñ-
stwa oraz porz¹dku publicznego jest jednym z zadañ w³asnych gminy. Zadania
te realizuj¹ bezpoœrednio obs³uguj¹ce dan¹ gminê jednostki policji, stra¿y po¿ar-
nej, zespo³y ratownictwa medycznego, stra¿e miejskie itp. W szerszym kontek-
œcie ich dzia³ania maj¹ na celu poprawê jakoœci ¿ycia obecnych mieszkañców,
atrakcyjnoœci gminy dla przysz³ych mieszkañców i potencjalnych inwestorów,
a tak¿e poprawê jej konkurencyjnoœci na szerszej arenie.

Celem niniejszego opracowania jest okreœlenie roli, jak¹ odgrywa bezpieczeñ-
stwo we wspó³czesnym œwiecie, a tak¿e przeprowadzenie krótkiej analizy bez-
pieczeñstwa ludzi i mienia w Poznaniu oraz zmian, jakie zasz³y w tym wzglê-
dzie od pocz¹tku lat 90. XX w. Badanie polegaæ bêdzie jednak nie na okreœleniu
z za³o¿enia subiektywnego poczucia bezpieczeñstwa mieszkañców, ale opiera
siê na cechach obiektywnych, takich jak liczba pope³nianych przestêpstw czy licz-
ba i struktura interwencji podejmowanych przez wybrane s³u¿by powo³ane do
zapewnienia bezpieczeñstwa w Poznaniu. Analiza nie bêdzie te¿ uwzglêdniaæ
aspektów przestrzennych, a jedynie zmiany, jakie nast¹pi³y w tym wzglêdzie
w ostatnich latach (badania chronologiczne).

Rola bezpieczeñstwa we wspó³czesnym œwiecie

Potrzeba bezpieczeñstwa nale¿y do powszechnych kategorii historycznych
i spo³ecznych. Dotyczy ca³ej historii i ca³ej przysz³oœci ludzkoœci. Ma zatem
podstawowe znaczenie dla istnienia tak indywidualnej osoby, jak i dowolnej
wspólnoty (Ekonomiczeskaja bezopasnost’... 2005).

Bezpieczeñstwo jest stanem pewnoœci, a gwarancja jego utrzymania daje po-
czucie stabilizacji i pozwala na rozwój jednostki. Ta koniecznoœæ ³adu i harmo-
nii jest jedn¹ z podstawowych potrzeb egzystencjalnych cz³owieka i charakte-
ryzuje siê brakiem obawy przed utrat¹ wartoœci takich jak ¿ycie, zdrowie,
uczucia, szacunek, praca czy dobra, zarówno materialne, jak i niematerialne (Fi-
lipczuk 1988, s. 105).

Bezpieczeñstwo, rozumiane jako pewien stan polegaj¹cy na braku zagro¿e-
nia, jest przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin nauk przyrodniczych, tech-
nicznych, medycznych, rolniczych i spo³ecznych, a tak¿e szczegó³owych dyscy-
plin naukowych o rodowodzie siêgaj¹cym pocz¹tków naukowego poznawania
rzeczywistoœci. Mo¿na przy tym wyró¿niæ jego aspekt obiektywny lub subiek-
tywny. Na subiektywny aspekt bezpieczeñstwa zwracano uwagê ju¿ dawno,
ale traktuj¹c oceny subiektywne w kategoriach percepcji obiektywnych zagro-
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¿eñ. Subiektywne odczucie mo¿e jednak dotyczyæ tak¿e zagro¿enia urojonego,
bêd¹cego w œwiadomoœci osoby lub w œwiadomoœci spo³ecznej, lecz obiektyw-
nie, poza t¹ œwiadomoœci¹ niewystêpuj¹cego (Korzeniowski 2008).

Z punktu widzenia celu niniejszego opracowania chodzi o okreœlenie bezpie-
czeñstwa na podstawie eliminowania zagro¿eñ obiektywnych, rozumianych
jako „sytuacja niebezpieczna dla ¿ycia lub zdrowia” (S³ownik wspó³czesnego...
1996).

Szeroko rozumiane bezpieczeñstwo (zdrowia, ¿ycia, mienia czy niezbêdnych
do prze¿ycia œrodków finansowych) jest jednym z czynników kszta³tuj¹cych ja-
koœæ ¿ycia (Rutkowski 1987, Kryk, W³odarczyk-Œpiewak 2006, Kochman 2007,
Korzeniowski 2008, Jabkowski 2008 i in.). Jakkolwiek jakoœæ ¿ycia jest pojêciem
interdyscyplinarnym, trudnym do okreœlenia w zakresie przedmiotowym, to
jednak najczêœciej rozumiana jest jako zbiór potrzeb, których zaspokojenie czyni
ludzi szczêœliwymi (Rutkowski 1987). Skoro jedn¹ z podstawowych potrzeb
cz³owieka jest bezpieczeñstwo, to jego zapewnienie musi w znacznym stopniu
kszta³towaæ jakoœæ ¿ycia. Jako ¿e jakoœæ ¿ycia postrzegana jest jako jeden z czyn-
ników okreœlaj¹cych konkurencyjnoœæ miast i regionów, tak¿e poziom bezpie-
czeñstwa bêdzie o niej w pewnym zakresie decydowa³. W literaturze przedmio-
tu zwraca siê uwagê, ¿e wspó³czeœnie coraz wiêksze znaczenie w analizie
konkurencyjnoœci miast i regionów, obok wysokich kwalifikacji, sprawnego za-
plecza naukowo-badawczego, niezawodnej infrastruktury, dobrze rozbudowa-
nej sieci instytucji wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ czy szerokich mo¿liwoœci
kooperacji firm, przypisuje siê jakoœci ¿ycia, w tym bezpieczeñstwu (por. Gier-
czycka-Bednarek 2009, Ma³kowski 2008). Bezpieczeñstwo jest tak¿e brane pod
uwagê w ocenie atrakcyjnoœci inwestycyjnej obszarów (Czudec 2010). Œwiadczy
o tym dobitnie nowe kryterium, nazywane flexicurity, obejmuj¹ce kombinacjê
elastycznoœci i bezpieczeñstwa w ocenie atrakcyjnoœci i konkurencyjnoœci
(Otwarty œwiat... 2008).

Bezpieczeñstwo stanowi równie¿ podstawê organizacji i funkcjonowania
w ¿yciu codziennym, spo³ecznym, ale tak¿e pañstwowym i miêdzynarodo-
wym. W znaczeniu ogólnospo³ecznym obejmuje zabezpieczenie potrzeb istnie-
nia, przetrwania, pewnoœci, stabilnoœci, to¿samoœci, niezale¿noœci, ochrony po-
ziomu i jakoœci ¿ycia, tworz¹ce obywatelom optymalne warunki do ¿ycia
i rozwoju (Rotfeld 1986, Niestrata 2011). Poniewa¿ trudno nie zgodziæ siê ze
stwierdzeniem Lipca (2001), ¿e to, co dla kogoœ „jest coœ warte”, jest wartoœci¹,
przyj¹æ nale¿y, ¿e bezpieczeñstwo jest tak¿e trudn¹ do przecenienia wartoœci¹.

Bezpieczeñstwo jest nie tylko potrzeb¹, ale równie¿ prawem ka¿dego obywa-
tela. Mohan (2003) i inni badacze zajmuj¹cy siê t¹ problematyk¹ uzasadniaj¹, ¿e
bezpieczeñstwo jest podstawowym prawem cz³owieka, obejmuj¹cym ¿ycie
w dobrym zdrowiu, w zgodzie z aktualnie dostêpn¹ wiedz¹ i technologi¹.

Zapewnienie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego zgodnie z polskimi
regulacjami prawnymi nale¿y do zadañ w³adzy publicznej, o czym ju¿ wczeœniej
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wspomniano, a instytucjami powo³anymi do jego zapewnienia s¹ miêdzy
innymi: policja, stra¿ po¿arna oraz zespo³y ratownictwa medycznego. Tak te¿
siê dzieje w Poznaniu, prawie 650-tysiêcznym mieœcie, stolicy Wielkopolski.

�ród³a danych

Analizê zmian w zakresie bezpieczeñstwa ludzi i mienia w Poznaniu prze-
prowadzono na podstawie danych wtórnych, w du¿ej mierze niepublikowa-
nych, pochodz¹cych z ró¿nego typu instytucji odpowiedzialnych za zapewnie-
nie bezpieczeñstwa na terenie miasta.

Analizê interwencji policji w Poznaniu przeprowadzono na podstawie da-
nych uzyskanych w Komendzie Miejskiej Policji (KMP) dla lat 2009–2011, z wy-
ró¿nieniem interwencji w ruchu drogowym. Podstaw¹ do przeprowadzenia ba-
dania liczby, struktury (z podzia³em na przestêpstwa kryminalne, gospodarcze
oraz drogowe) i wykrywalnoœci przestêpstw w Poznaniu w latach 1990–2010
by³y dane statystyczne uzyskane z Urzêdu Miasta w Poznaniu. Dane dotycz¹ce
interwencji stra¿y po¿arnej w Poznaniu uzyskano w Komendzie Miejskiej PSP
w Poznaniu dla lat 2003–2011. Informacje dotycz¹ce liczby i struktury us³ug
œwiadczonych przez pogotowie ratunkowe uzyskano z Rejonowej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego dla lat 1990–2011.

Wszystkie te dane, jakkolwiek interesuj¹ce, obejmuj¹ nieco inny przedzia³
czasowy, co wynika w du¿ej mierze ze zmian sposobu gromadzenia i klasyfiko-
wania danych w poszczególnych instytucjach oraz mo¿liwoœci przetwarzania
starszych danych przez obecnie u¿ywane w tych instytucjach systemy kompu-
terowe.

Interwencje policji

Policja, podstawowy organ powo³any dla zapewnienia bezpieczeñstwa i po-
rz¹dku publicznego, realizuj¹c swoje ustawowe zadania, podejmuje ró¿nego ro-
dzaju interwencje, rozumiane jako ka¿de dzia³anie policjanta zwi¹zane z prze-
ciwdzia³aniem zjawiskom niezgodnym z prawem (Bukowiecka, Bukowiecki
2009).

W latach 2009–2011 w Poznaniu liczba policyjnych interwencji ros³a z roku
na rok. W 2009 r. w sumie interweniowano blisko 66 tys. razy, podczas gdy
w roku 2011 interweniowano ju¿ ponad 72 tys. razy, co oznacza przyrost o ok.
10%. W 2009 r. wiêc przeciêtnie w miesi¹cu policja interweniowa³a prawie 5,5 tys.
razy, co daje nieco ponad 180 interwencji dziennie, podczas gdy w roku 2011
by³o to ju¿ œrednio ponad 6 tys. interwencji i prawie 200 interwencji dziennie.
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Analizuj¹c liczbê i strukturê interwencji w poszczególnych miesi¹cach roku
2011, stwierdziæ mo¿na, i¿ wiêcej interwencji policyjnych mia³o miejsce w mie-
si¹cach letnich (czerwiec, lipiec, sierpieñ) ni¿ zimowych (rysunek 1). Interwen-
cje w zakresie ruchu drogowego kszta³towa³y siê w poszczególnych miesi¹cach
na podobnym poziomie, co oznacza, ¿e pora roku i zwi¹zane z tym zró¿nico-
wanie warunków pogodowych oraz stanu dróg nie wp³ywaj¹ zasadniczo na ich
liczbê.

Nie ka¿da jednak interwencja policji oznacza, i¿ dosz³o do jakiegokolwiek
przestêpstwa. Wnioski policji o skierowanie sprawy do prokuratury z podejrze-
niem pope³nienia przestêpstwa s¹ bowiem kierowane relatywnie rzadko (prze-
stêpstwa stanowi¹ ok. 40% wszystkich interwencji).

Przestêpstwa w Poznaniu

Ogólna liczba przestêpstw w Poznaniu w latach 1990–2010 by³a bardzo zró¿-
nicowana. Najmniej przestêpstw (16 607) odnotowano w 1991 r., zaœ najwiêcej
(43 323) dziesiêæ lat póŸniej, czyli w 2001 r. Od tego te¿ roku liczba przestêpstw
sukcesywnie spada³a (z wyj¹tkiem 2003 r.) do roku 2008, a nastêpnie znów nie-
znacznie zaczê³a rosn¹æ, osi¹gaj¹c w 2010 r. poziom 28 156 (rysunek 2). Najbar-
dziej dynamiczny wzrost liczby pope³nianych przestêpstw mia³ miejsce w la-
tach 1996–2001 i dotyczy³o to zarówno przestêpstw ogó³em, przestêpstw
kryminalnych, jak i gospodarczych, choæ w tym przypadku maksimum przypa-
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Rys. 1. Liczba interwencji policji w Poznaniu w poszczególnych miesi¹cach 2011 roku
�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych KMP.



da³o na lata 2000–2005. Najwiêcej przestêpstw drogowych odnotowano nato-
miast w latach 2003–2006.

Zró¿nicowan¹ dynamikê zmian liczby przestêpstw odzwierciedla te¿ trajek-
toria, której kszta³t wskazuje na liczne zak³ócenia w przebiegu badanego zja-
wiska, o czym œwiadcz¹ pêtle, zmiany kierunku przebiegu i ró¿ne odleg³oœci
pomiêdzy punktami reprezentuj¹cymi poszczególne lata analizy (rysunek 3).
Du¿e odleg³oœci miêdzy punktami reprezentuj¹cymi lata 1999, 2000 i 2001
wskazuj¹ na bardzo du¿¹ dynamikê wzrostu przestêpczoœci w tym czasie.
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Rys. 2. Liczba przestêpstw pope³nianych w Poznaniu w latach 1990–2010
�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Miasta w Poznaniu.

Liczba przestêpstw w roku bie¿¹cym

L
ic

z
b

a
p

rz
e

s
tê

p
s
tw

w
ro

k
u

p
o

p
rz

e
d

n
im

15 000
15 000

20 000

20 000

25 000

25 000

30 000

30 000

35 000

35 000

40 000

40 000

45 000

45 000

1991

2010

2002
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Interesuj¹co przedstawia siê struktura pope³nianych w Poznaniu prze-
stêpstw. We wszystkich latach analizy zdecydowanie dominowa³y w ogólnej
liczbie przestêpstwa kryminalne, których udzia³ waha³ siê od 82% w 2004 r. do
a¿ 95% w 1999 r. To one zatem przede wszystkim kszta³towa³y ogóln¹ liczbê
przestêpstw w mieœcie (por. rysunki 2 i 4). Udzia³ przestêpstw gospodarczych
by³ tak¿e zró¿nicowany i wynosi³ od 3% w 1999 r. do prawie 13% w roku 2003.
W ogólnej liczbie przestêpstw najmniejszy by³ udzia³ przestêpstw drogowych.
Stanowi³y one przeciêtnie ok. 2–4%, przy czym najwiêkszy udzia³ mia³y w roku
2005 (prawie 5%), zaœ najmniejszy w roku 2000 (nieca³y 1%). Stwierdziæ wiêc
mo¿na sukcesywny wzrost zarówno liczby, jak i udzia³u przestêpstw drogo-
wych w Poznaniu.

W objêtych analiz¹ latach zmienia³a siê jednak nie tylko liczba, ale i wykry-
walnoœæ sprawców pope³nianych przestêpstw w Poznaniu. Jakkolwiek dane
w tym wzglêdzie s¹ niepe³ne (brak danych dla lat 1996 i 1997), to jednak stwier-
dziæ mo¿na sukcesywn¹ i wyraŸn¹ poprawê wykrywalnoœci przestêpstw, co od-
zwierciedla wykreœlona trajektoria (rysunek 5). Najni¿sza wykrywalnoœæ prze-
stêpstw charakteryzowa³a pocz¹tkowy rok analizy (1990), kiedy to wynios³a 27%
ogó³u pope³nianych przestêpstw, zaœ najwy¿sza – koñcowy rok analizy (2010) –
niemal 55%, co uznaæ mo¿na za pomyœln¹ prognozê na lata nastêpne i byæ mo¿e
za czynnik s³u¿¹cy zwiêkszaniu poziomu bezpieczeñstwa w mieœcie.

Trudno jednoznacznie wskazaæ przyczyny szybkiego wzrostu liczby prze-
stêpstw zarówno kryminalnych, jak i gospodarczych na prze³omie wieków
i w pierwszych latach XXI w., nie wiedz¹c, kto konkretnie by³ sprawc¹ tych
przestêpstw i jakie by³y motywy dzia³ania sprawców. Nie bez wp³ywu na taki
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stan rzeczy by³y: ogólna trudna sytuacja gospodarcza w kraju borykaj¹cym siê
z procesami transformacji ustrojowej, liberalizacja i niespójnoœæ prawa czy te¿
otwieranie siê Polski na procesy internalizacji, globalizacji i w³¹czania w struk-
tury Unii Europejskiej. Podobnie trudno okreœliæ przyczyny zmiany struktury
pope³nianych przestêpstw. Wydaje siê, ¿e o wzroœcie udzia³u przestêpstw
gospodarczych decyduj¹ w pewnym stopniu nieprecyzyjne przepisy prawa, ale
tak¿e chêæ szybkiego wzbogacenia siê, nawet w sposób nielegalny. Udzia³
przestêpstw drogowych wynikaæ zaœ mo¿e ze wzrostu natê¿enia ruchu drogo-
wego oraz z³ego stanu polskich dróg.

Interwencje Stra¿y Po¿arnej

W latach 2003–2011 poznañska stra¿ po¿arna interweniowa³a w sumie pra-
wie 77 tys. razy, co oznacza przeciêtnie oko³o 4 tys. interwencji na rok. Interwen-
cje te obejmuj¹: po¿ary, inne miejscowe zagro¿enia2 oraz fa³szywe alarmy.

Liczba interwencji stra¿y po¿arnej wzros³a znacz¹co w badanym przedziale
czasowym. Podczas gdy w 1993 r. by³o ich 2569 (znacznie mniej od obliczonej
œredniej), to w 2011 r. by³o to a¿ 5097, czyli niemal dwa razy wiêcej (tabela 1).

Analizuj¹c liczbê interwencji stra¿y po¿arnej w poszczególnych latach,
stwierdziæ nale¿y, ¿e roœnie liczba wszystkich rodzajów interwencji, jednak
najwiêksz¹ dynamikê zmian odnotowano w odniesieniu do liczby fa³szywych
alarmów (283%) i innych miejscowych zagro¿eñ (271%), najmniejsz¹ zaœ w od-
niesieniu do po¿arów (135%).
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Rys. 5. Trajektoria wykrywalnoœci przestêpstw w Poznaniu w latach 1990–2010 (w %)
�ród³o: Jak w rys. 2.

2 Mianem innych miejscowych zagro¿eñ okreœlane s¹ sytuacje awaryjne, zdarzenia inne ni¿ po-
¿ary, wymagaj¹ce interwencji s³u¿b ratowniczych.



Tabela 1

Interwencje Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu w latach 1993–2011

Rok
Po¿ary

Inne miejscowe
zagro¿enia

Fa³szywy alarm Suma in-
terwencji

liczba udzia³ (%) liczba udzia³ (%) liczba udzia³ (%)

1993 1385 53,91 1013 39,43 171 6,66 2 569
1994 1634 65,26 733 29,27 137 5,47 2 504
1995 1855 63,18 957 32,60 124 4,22 2 936
1996 1992 64,32 953 30,77 152 4,91 3 097
1997 2252 58,83 1435 37,49 141 3,68 3 828
1998 2202 60,51 1327 36,47 110 3,02 3 639
1999 1660 55,59 1160 38,85 166 5,56 2 986
2000 1889 52,93 1502 42,08 178 4,99 3 569
2001 1604 47,71 1573 46,79 185 5,50 3 362
2002 1757 43,50 2041 50,53 241 5,97 4 039
2003 2540 54,24 1860 39,72 283 6,04 4 683
2004 1940 44,99 2089 48,45 283 6,56 4 312
2005 2038 41,12 2510 50,65 408 8,23 4 956
2006 2028 43,58 2130 45,77 496 10,66 4 654
2007 1829 34,45 3032 57,11 448 8,44 5 309
2008 2128 42,94 2423 48,89 405 8,17 4 956
2009 1761 34,75 2823 55,70 484 9,55 5 068
2010 1519 29,66 3145 61,41 457 8,92 5 121
2011 1867 36,63 2746 53,87 484 9,50 5 097

1990 = 100 134,80 67,94 271,08 136,63 283,04 142,66 198,40

�ród³o: Dane Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

Œrednioroczny udzia³ po¿arów i innych zagro¿eñ miejscowych w ogólnej licz-
bie interwencji by³ bardzo podobny i wynosi³ nieco ponad 46% (po¿ary –
46,79%, inne zagro¿enia miejscowe – 46,23%), natomiast udzia³ fa³szywych alar-
mów stanowi³ prawie 7% wszystkich interwencji. Jednak rzeczywistoœæ ró¿ni
siê znacz¹co od uzyskanych wartoœci œrednich. Po¿ary najwiêkszy udzia³
w ogólnej liczbie interwencji mia³y w latach 1993–2000 oraz w 2003 r. (maksy-
malny w roku 1994 – 65% ogólnej liczby interwencji), najmniejszy natomiast
w 2009 r. – nieco mniej ni¿ 30% (tabela 1). Od 2004 r. natomiast w ogólnej liczbie
interwencji dominowa³ udzia³ innych miejscowych zagro¿eñ (najwiêkszy w 2009 r.
– 61% ogólnej liczby interwencji, najmniejszy w 1994 r. – 29%). Udzia³ fa³szy-
wych alarmów waha³ siê od 3% w 1998 r. do prawie 11% w 2006 r., co wskazuje
na powolny wzrost ich udzia³u.

Stwierdziæ wiêc mo¿na generalnie, ¿e wraz z up³ywem lat roœnie ogólna licz-
ba interwencji stra¿y po¿arnej, co mo¿e mieæ zwi¹zek z postêpem cywilizacyj-
nym, ale tak¿e z nak³adaniem na PSP coraz to nowych obowi¹zków, przy czym
maleje udzia³ po¿arów w ogólnej liczbie interwencji na rzecz innych zagro¿eñ
miejscowych i fa³szywych alarmów.
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Interwencje pogotowia ratunkowego

Us³ugi pogotowia ratunkowego dzielone s¹ na cztery kategorie, a mianowi-
cie: wypadki, zachorowania, transporty i ambulatoria.

W latach 1990–2011 liczba zg³oszeñ przyjmowanych w Rejonowej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu zmienia³a siê znacz¹co, w szczególnoœci
jeœli chodzi o takie us³ugi jak transporty, czy te¿ pomoc ambulatoryjna (tabela 2).
Zasadniczo jednak liczba ta spada³a, zmniejszaj¹c siê w koñcowym roku
analizy w stosunku do pocz¹tkowego prawie o po³owê (dynamika zmian
wynosi 52%). Najbardziej zmniejszy³a siê w analizowanym przedziale czaso-
wym liczba œwiadczonych us³ug ambulatoryjnych (dynamika zmian 23%),
transportowych (dynamika zmian 59%) i us³ug w sytuacji zachorowania
(dynamika zmian 68%), przy wzroœcie liczby wezwañ do ró¿nego typu
wypadków (dynamika zmian 166%).

Tabela 2

Us³ugi œwiadczone przez Rejonow¹ Stacjê Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu
w latach 1990–2011

Rok
Wypadki Zachorowania Transporty Ambulatoria

Suma
liczba % liczba % liczba % liczba %

1990 8715 3,93 73695 33,23 50849 22,93 88513 39,91 221 772
1991 8663 3,95 70551 32,20 46657 21,29 93243 42,55 219 114
1992 8401 4,29 66826 34,11 43735 22,32 76942 39,28 195 904
1993 9105 4,62 67976 34,50 47352 24,03 72581 36,84 197 014
1994 7900 3,73 76282 36,01 53587 25,30 74076 34,97 211 845
1995 9169 4,13 81472 36,66 57696 25,96 73921 33,26 222 258
1996 9461 4,45 75089 35,36 60105 28,30 67719 31,89 212 374
1997 10392 4,72 76824 34,88 61937 28,12 71070 32,27 220 223
1998 10480 4,81 75572 34,65 68430 31,37 63623 29,17 218 105
1999 9815 6,43 50213 32,87 58423 38,25 34296 22,45 152 747
2000 10501 5,89 51844 29,09 62942 35,32 52936 29,70 178 223
2001 10115 5,60 42288 23,42 69212 38,34 58930 32,64 180 545
2002 11237 6,93 53051 32,70 87065 53,67 10880 6,71 162 233
2003 11530 6,63 55613 31,98 95262 54,77 11514 6,62 173 919
2004 11726 8,57 58654 42,87 51059 37,32 15392 11,25 136 831
2005 11354 8,27 57907 42,17 48074 35,01 19987 14,55 137 322
2006 12235 9,47 54412 42,14 45525 35,25 16959 13,13 129 131
2007 13115 10,23 47775 37,27 49752 38,81 17536 13,68 128 178
2008 13481 11,49 46640 39,75 42408 36,14 14815 12,63 117 344
2009 13077 12,41 47666 45,23 30039 28,51 14599 13,85 105 381
2010 14040 12,79 50017 45,57 29898 27,24 15807 14,40 109 762
2011 14426 12,58 49946 43,56 30007 26,17 20274 17,68 114 653

1990 = 100 165,53 320,18 67,77 131,09 59,01 114,15 22,91 44,31 51,70

�ród³o: Dane RSPR w Poznaniu.
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Znacz¹co równie¿ zmieni³a siê struktura œwiadczonych przez pogotowie ra-
tunkowe w Poznaniu us³ug (tabela 2). Wzrós³ w niej udzia³ wypadków (z 4%
w 1990 r. do prawie 13% w 2011 r.), transportów (analogicznie z 23% do 26%)
i zachorowañ (z 33% do niemal 44%), zmala³ natomiast udzia³ ambulatoriów
(z 34% w 1990 r. do 18% w 2011 r.).

Doœæ trudno w danych uzyskanych dla poszczególnych miesiêcy w wybra-
nych latach dopatrzeæ siê jakichkolwiek prawid³owoœci, jeœli idzie o liczbê
i strukturê us³ug œwiadczonych przez pogotowie ratunkowe w Poznaniu. Inte-
resuj¹co natomiast przedstawia siê sprawa zarówno liczby, jak i struktury œwiad-
czonych us³ug w poszczególnych dniach miesi¹ca. Analizuj¹c dane dla marca
2011 r., zauwa¿yæ mo¿na zdecydowan¹ zmianê struktury us³ug œwiadczonych
przez pogotowie ratunkowe w dni weekendu (sobota–niedziela), w tym
znacz¹cy wzrost udzia³u w tej strukturze zachorowañ i pomocy ambulatoryjnej
przy spadku udzia³u transportów (por. rysunki 6 i 7). Jeœli zaœ chodzi o udzia³
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Rys. 6. Liczba us³ug œwiadczonych przez Rejonow¹ Stacjê Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu
w poszczególnych dniach marca 2011 r.
�ród³o: Dane RSPR w Poznaniu.

Rys. 7. Struktura us³ug œwiadczonych przez Rejonow¹ Stacjê Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu
w poszczególnych dniach marca 2011 r.
�ród³o: Jak w rys. 6.
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wypadków, to nie mo¿na zauwa¿yæ ¿adnej prawid³owoœci w odniesieniu do
dni tygodnia.

Podsumowanie

Z przeprowadzonej analizy wynika, i¿ bezpieczeñstwo jest potrzeb¹, wartoœ-
ci¹ i prawem ka¿dego cz³owieka i ca³ych spo³ecznoœci. Decyduje bezpoœrednio
o jakoœci ¿ycia, a poœrednio kszta³tuje tak¿e atrakcyjnoœæ i konkurencyjnoœæ
miast i regionów. Z tego te¿ powodu zapewnienie bezpieczeñstwa ludzi i mie-
nia powinno byæ trosk¹ w³adz lokalnych.

Bardzo trudno na podstawie zgromadzonych danych i przeprowadzonych
analiz jednoznacznie oceniæ zmiany w zakresie bezpieczeñstwa zachodz¹ce
w Poznaniu. Pewne prawid³owoœci œwiadczyæ mog¹ bowiem o poprawie sytua-
cji w tym wzglêdzie, inne o pogorszeniu, przy czym niektóre z nich trudno zin-
terpretowaæ w sposób jasny i klarowny. Generalnie rzecz ujmuj¹c, wzrost liczby
interwencji policji w latach 2009–2011 uznaæ nale¿y raczej za proces niekorzyst-
ny, podobnie jak wzrost liczby przestêpstw pope³nianych na terenie Poznania,
wzrost liczby interwencji stra¿y po¿arnej oraz dynamicznie rosn¹cy w niej
udzia³ fa³szywych alarmów. Za korzystny proces uznaæ zaœ nale¿y wzrost wy-
krywalnoœci przestêpstw oraz spadek liczby zg³oszeñ przyjmowanych w Rejo-
nowej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Bardziej jednoznaczne wnioski wyci¹g-
n¹æ mo¿na by³oby jednak dopiero po przeprowadzeniu pog³êbionych badañ.
Wzrost liczby interwencji policji mo¿e bowiem wynikaæ ze zwiêkszenia zatrud-
nienia i liczby patroli w zwi¹zku z przygotowaniami do tak du¿ej imprezy, jak¹
by³o EURO 2012, wzrost liczby interwencji stra¿y po¿arnej wi¹zaæ siê mo¿e
w pewnym zakresie z nak³adaniem na te s³u¿by nowych obowi¹zków ustawo-
wych, zaœ spadek interwencji pogotowia ratunkowego mo¿e wynikaæ ze zmian
uwarunkowañ prawnych (np. obowi¹zek ponoszenia op³at w przypadkach nie-
uzasadnionego wezwania zespo³u ratownictwa medycznego).

O pewnych zmianach w zakresie bezpieczeñstwa w Poznaniu œwiadczy nie
tylko liczba, ale i struktura podejmowanych przez odpowiednie s³u¿by inter-
wencji. Od lat 90. XX w. zaobserwowaæ mo¿na niestety wzrost udzia³u
pope³nianych przestêpstw gospodarczych i drogowych, ró¿nego typu wypad-
ków, innych zagro¿eñ miejscowych, a tak¿e fa³szywych alarmów. Wi¹zaæ to
mo¿na prawdopodobnie z wci¹¿ rosn¹cym ruchem drogowym w dynamicznie
rozwijaj¹cej siê aglomeracji Poznania, a tak¿e ze zmianami spo³ecznymi,
bêd¹cymi w pewnym stopniu efektem braku odpowiedzialnoœci za dobro
wspólne oraz b³êdnego przeœwiadczenia o anonimowoœci w przypadku korzys-
tania z dostêpnych technik informacyjno-komunikacyjnych (fa³szywe alarmy).
Wynika st¹d, i¿ poprawa bezpieczeñstwa w mieœcie wymaga nie tylko spraw-
nego funkcjonowania s³u¿b policyjnych, jednostek stra¿y po¿arnej czy zes-
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po³ów ratownictwa medycznego, ale tak¿e racjonalnej i odpowiedzialnej posta-
wy mieszkañców miasta.
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BEZPIECZEÑSTWO LUDZI I MIENIA W POZNANIU

ABSTRAKT: Zapewnienie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego nale¿y do zadañ w³adzy publicz-
nej maj¹cych bardzo d³ugi rodowód. Wi¹¿e siê to zapewne z faktem, i¿ potrzeba bezpieczeñstwa
jest jedn¹ z fundamentalnych potrzeb cz³owieka, której zaspokojenie decyduje w du¿ej mierze o ja-
koœci ¿ycia. Z tego te¿ wzglêdu w³adza publiczna podejmuje liczne dzia³ania, których celem jest
ochrona jednostki i spo³eczeñstwa oraz ich mienia przed niebezpieczeñstwami gro¿¹cymi ze strony
gwa³townych czynów ludzi oraz gwa³townych dzia³añ si³ przyrody (Bolesta 1983, s. 236, Olejni-
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czak-Sza³owska 2009). Ochrona ludzi i ich mienia przed wszelk¹ agresj¹, w tym przed klêskami ¿y-
wio³owymi, takimi jak powodzie, trzêsienia ziemi, huragany, a tak¿e przed agresj¹ ze strony margi-
nesu spo³ecznego, jest te¿ jednym z podstawowych celów gospodarki przestrzennej. Zgodnie
z polskimi regulacjami prawnymi zapewnienie bezpieczeñstwa oraz porz¹dku publicznego jest jed-
nym z zadañ w³asnych gminy, w tym tak¿e miejskiej. W celu jego realizacji w³adze miejskie organi-
zuj¹ funkcjonowanie odpowiednich s³u¿b do tego powo³anych, takich jak policja, stra¿ po¿arna, ze-
spo³y ratownictwa medycznego, stra¿e miejskie itp. Bezpieczeñstwo mieszkañców oraz niski sto-
pieñ przestêpczoœci œwiadcz¹ bowiem nie tylko o poziomie rozwoju cywilizacyjno-kulturowego
miasta, ale tak¿e o jego atrakcyjnoœci zarówno dla obecnych, jak i przysz³ych mieszkañców i poten-
cjalnych inwestorów. Celem niniejszego opracowania jest okreœlenie roli, jak¹ odgrywa bezpieczeñ-
stwo we wspó³czesnym œwiecie, a tak¿e przeprowadzenie krótkiej analizy bezpieczeñstwa ludzi
i mienia w Poznaniu oraz zmian, jakie zasz³y w tym wzglêdzie od pocz¹tku lat 90. XX w. Badanie
polegaæ bêdzie jednak nie na okreœleniu z za³o¿enia subiektywnego poczucia bezpieczeñstwa miesz-
kañców, ale na cechach obiektywnych, takich jak liczba pope³nianych przestêpstw czy liczba i struk-
tura interwencji podejmowanych przez wybrane s³u¿by powo³ane do zapewnienia bezpieczeñstwa
w Poznaniu.

S£OWA KLUCZOWE: bezpieczeñstwo, porz¹dek publiczny, zadania w³asne gminy, jakoœæ ¿ycia
(mieszkañców miast)

58 Lidia Mierzejewska



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


