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a.        ZJAWISKA PATOLOGII SPOŁECZNEJ  

1. INFORMACJA W FORMIE OPISOWEJ OBEJMUJĄCA ANALIZĘ ZJAWISK, 
PODEJMOWANE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE ORAZ EWENTUALNE 
WNIOSKI W PONIŻSZYCH ZJAWISKACH:

1) alkoholizm:

Nadużywanie alkoholu niesie za sobą poważne następstwa we wszystkich dziedzinach 
życia  codziennego.  Alkohol  stymuluje  do  zachowań  agresywnych,  pozbawia  hamulców 
emocjonalnych, w efekcie czego dochodzi do konfliktów z prawem i nieporozumień rodzinnych. 
Niepokojącym jest  fakt,  iż  po  alkohol  nieustannie  sięgają  coraz  młodsze  osoby,  co  zgodnie 
z treścią  art.  4  §  1  Ustawy  o  postępowaniu  w  sprawach  nieletnich jest  jedną  
z okoliczności świadczących o demoralizacji. W związku z powyższym policjanci zajmujący się 
problematyką  nieletnich  i  patologii  podejmują  szereg  czynności,  mających  na  celu 
zminimalizowanie powyższego zjawiska. Jest to o tyle istotne, iż osoby nieletnie, będące pod 
wpływem  alkoholu  stają  się  często  sprawcami  czynów  karalnych  lub  ofiarami  przestępstw. 
Takich  nieletnich  funkcjonariusze  obejmują  nadzorem,  analizują  ich  sytuację  opiekuńczo-
wychowawczą i stale współpracują z wydziałami rodzinnymi i nieletnich Sądów Rejonowych.

W 2012 roku  w  województwie  warmińsko-mazurskim  ujawniono  o  59  więcej  osób 
nieletnich, będących pod wpływem alkoholu aniżeli w roku 2011 (1141 nieletnich pod wpływem 
alkoholu ujawnionych w roku 2012; 1082 nieletnich ujawnionych w roku 2011). 

Dane  liczbowe  dotyczące  problemu  alkoholizmu  w  roku  2012  przedstawia  poniższe 
zestawienie:

1. wykreślono
2. Ilość ujawnionych przypadków łamania zakazu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych (art. 43 
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości) ogółem: 31

a) Ilość ujawnionych przypadków sprzedaży alkoholu osobom do 18 r. życia......... 9
3. Ilość sporządzonych wniosków o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 
ogółem ....... ogółem: 1

a) w tym za sprzedaż osobom do 18. roku życia - ........ 6
4. Ilość nietrzeźwych podejrzanych (dorosłych) i nietrzeźwych nieletnich sprawców czynów karalnych w kategoriach przestępstw, w 
których badany jest stan trzeźwości, na tle wszystkich podejrzanych w tych kategoriach - w liczbach bezwzględnych ogółem i procentowo 
(Temida: T - 857: Podejrzani wg stanu trzeźwości)

Ø ogólna liczba podejrzanych w wybranych 
kategoriach

do
ro

śl
i ogółem 6458

nietrzeźwi 2717
% 42

ni
el

et
ni ogółem 1415

nietrzeźwi 549
% 38,7

Ø zabójstwo: 

do
ro

śl
i ogółem 27

nietrzeźwi 21
% 77,7

ni
el

et
ni nieletni 0

nietrzeźwi 0
% 0

Ø uszczerbek na zdrowiu:

do
ro

śl
i ogółem 349

nietrzeźwi 163
% 46,7

ni
el

et
ni nieletni 180

nietrzeźwi 89
% 25,50

Ø udział w bójce lub pobiciu:

do
ro

śl
i

ogółem 800
nietrzeźwi 330

% 41,25
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ni
el

et
ni nieletni 214

nietrzeźwi 67
% 8,37

Ø zgwałcenie

do
ro

śl
i ogółem 47

nietrzeźwi 26
% 55,3

ni
el

et
ni nieletni 4

nietrzeźwi 0
% 0,0

Ø kradzież cudzej rzeczy

do
ro

śl
i ogółem 2340

nietrzeźwi 803
% 34,31

ni
el

et
ni nieletni 382

nietrzeźwi 138
% 5,89

Ø kradzież z włamaniem

do
ro

śl
i ogółem 1210

nietrzeźwi 373
% 30,82

ni
el

et
ni nieletni 299

nietrzeźwi 112
% 9,2

Ø rozbój, kradzież i wymuszenie 
rozbójnicze

do
ro

śl
i ogółem 372

nietrzeźwi 152
% 40,86

ni
el

et
ni nieletni 111

nietrzeźwi 50
% 13,44

Ø uszkodzenie rzeczy

do
ro

śl
i ogółem 634

nietrzeźwi 329
% 51,89

ni
el

et
ni nieletni 179

nietrzeźwi 63
% 9,9

Ø przestępstwa przeciwko 
funkcjonariuszowi publicznemu

do
ro

śl
i ogółem 633

nietrzeźwi 520
% 82,14

ni
el

et
ni

nieletni 46
nietrzeźwi 30

%
4,73

5. Ujawniono nietrzeźwych nieletnich (formularz III/6) 1140

6. Izolowano nietrzeźwych, 
których doprowadzono do: ogółem 17445

a) izb wytrzeźwień/ ( w przypadku osób 
nieletnich z terenu Elbląga – doprowadzano 
do szpitala)

ogółem 7443
w tym kobiet 856

w
 ty

m
 

ni
el

et
ni ogółem 4

dziewczęta 0
chłopcy 4

b) PDOZ (formularz III/3)

ogółem 6988
w tym kobiet 474

w
 ty

m
 

ni
el

et
ni ogółem 53

dziewczęta 10
chłopcy 443

 W celu przeciwdziałania zjawisku alkoholizmu na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego funkcjonariusze jednostek terenowych w minionym roku podejmowali wzmożone 
działania o charakterze represyjnym,  kontrolnym i profilaktycznym.  Ponadto funkcjonariusze, 
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realizując  działania  zmierzające  do  ograniczania  skali  spożywania  alkoholu  wśród 
najmłodszych,  stale współpracowali  z różnorodnymi instytucjami,  takimi jak ośrodki pomocy 
społecznej,  ośrodki  terapii  uzależnień,  centra  pomocy  rodzinie,  komisje  rozwiązywania 
problemów alkoholowych,  urzędy kontroli skarbowej, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei. 

Działania  profilaktyczno  –  edukacyjne  warmińsko  –  mazurskiej  policji  polegały 
głównie na edukowaniu dzieci i młodzieży szkolnej podczas licznych prelekcji, a także na stałej 
współpracy z  gronem pedagogicznym,  w celu  uświadamiania  zagrożeń,  jakie  niesie  za  sobą 
spożywanie  alkoholu  przez  nieletnich  i  kształtowaniu  umiejętności  reagowania  w sytuacjach 
ujawnienia osób zagrożonych demoralizacją.

Wśród  inicjatyw,  podejmowanych  przez  policjantów  w  jednostkach  terenowych 
garnizonu warmińsko – mazurskiego, w celu zminimalizowania skali zjawiska alkoholizmu na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego, na uwagę zasługują następujące przedsięwzięcia:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. 
Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie brał aktywny udział w 

pracach  Zespołu  ds.  opracowania  „Wojewódzkiego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania 
problemów alkoholowych na lata 2012 - 2015”.

W roku 2012 roku wzorem lat ubiegłych kontynuowano realizację działań prewencyjno – 
operacyjnych  pn.  „Chrońmy  dzieci  przed  alkoholem”, których  celem  jest  zapobieganie 
demoralizacji  i  przestępczości  nieletnich  poprzez  ograniczenie  dostępu  do  alkoholu  osobom 
niepełnoletnim.  Na  podstawie  policyjnych  baz  danych,  informacji  uzyskiwanych  podczas 
spotkań i rozmów z młodzieżą oraz doniesień massmediów, stwierdzono niebezpieczny wzrost 
spożycia  alkoholu  przez  młodzież,  a  także  obniżenia  wieku  osób  rozpoczynających  jego 
spożycie. 

W związku,  iż alkohol niesie ze sobą wiele zagrożeń i  konsekwencji w tym prawnych 
konieczne  było  podjęcie  działań  w  kierunku  ograniczenia  dostępności  do  niego  dzieci 
i młodzieży. Dotychczasowe działania tzn. pogadanki profilaktyczne, rozmowy z nieletnimi i ich 
rodzicami,  prowadzenie  kampanii  medialnej  skierowanej  do  sprzedawców  alkoholi  nt. 
odpowiedzialnej sprzedaży nie zawsze przynosiły pożądane efekty.  Ponadto ograniczenie się do 
ujawniania nieletnich pod wpływem alkoholu i prowadzenia postępowań wyjaśniających celem 
ustalenia źródła pochodzenia alkoholu posiadanego przez nieletniego, najczęściej nie prowadziło 
do  ukarania  osób dopuszczających  się  przestępstwa  (rozpijanie  małoletniego  -  art.  208 KK, 
sprzedaż, podawanie alkoholu - art.43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 
alkoholizmowi). Koniecznym wydaje się, by w celu zmniejszenia zjawiska spożywania alkoholu 
przez osoby do lat 18 stale podejmować na terenie całego województwa działania prewencyjno – 
operacyjne,  polegające  na  prowadzeniu  obserwacji  placówek  gastronomicznych  w  celu 
ujawniania faktów sprzedaży i/lub podawania  alkoholu  osobom małoletnim.

Zgodnie z założeniami działań, przynajmniej raz na kwartał  na terenie każdego powiatu 
funkcjonariusze  pełniąc  służbę  w   ubraniu  cywilnym,  obserwują  placówki  handlowe  celem 
ujęcia  na  gorącym  uczynku  sprawców  przestępstwa  sprzedaży  i/lub  podawania   alkoholu 
osobom małoletnim.

 Komenda Miejskia Policji w Olsztynie –   kolejny raz zrealizowano program dotyczący 
zakazu  sprzedaży  alkoholu  nieletnim  podczas  juwenaliów  studenckich.  W  ramach  działań 
nawiązano  współpracę  ze  Związkiem  Pracodawców  Przemysłu  Piwowarskiego  
(pozyskanie materiałów informacyjnych kampanii „Pozory mylą, dowód nie” i „Alkohol-tylko 
dla pełnoletnich”),  lokalnymi  mediami  w formie  przekazu zagrożeń oraz kreowania postaw 
bezpiecznych  związanych  ze  sprzedażą  alkoholu  nieletnim,  właścicielami  lokali  i  sklepów 
( przekazano materiały informacyjne w postaci broszur i plakatów). W związku z tym odbywały 
się  liczne  spotkania  z  lokalnymi  mediami,  gdzie  poruszane  były  tematy  dotyczące  postaw 
rodzicielskich, sprzedaży alkoholu nieletnim, ucieczek z domu, wagarowania. Przeprowadzono 
również szereg akcji mających na celu ujawnianie osób nieletnich spożywających alkohol lub 
będących  pod  wpływem  ze  szczególnym  nasileniem  w  okresie  letnim.  Funkcjomariusze 
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uczestniczyli  w  posiedzeniach  Gminnych  Komisji  ds.  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych.    Komenda Miejska Policji  w Olsztynie  systematycznie  podejmuje  działania 
zmierzające  do  zminimalizowania  problemu  alkoholizmu  na  podległym  terenie.  Wspólnie  z 
funkcjonariuszami  Straży  Miejskich  systematycznie  organizowane  są  działania  represyjno-
porządkowe mające na celu ujawnianie osób spożywających alkohol wbrew obowiązującemu 
zakazowi jak również ujawnianie osób sprzedających alkohol nieletnim.

 Komenda Miejska Policji  w Elblągu –  w ramach działań  profilaktycznych  Komenda 
Miejska Policji w Elblągu współpracowała z poradniami ds. uzależnień, klubami anonimowych 
alkoholików,  klubem  abstynenta,  Miejską/Gminną  Komisją  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  oraz  Miejskim/Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej.  Rygorystycznie 
egzekwowane były przepisy prawne w zakresie sprzedaży i udostępniania alkoholu nieletnim. 
Na terenie Elbląga przeprowadzono wspólnie z lokalnymi mediami oraz właścicielami placówek 
handlowych i usługowych sprzedających napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, kampanie 
prewencyjne  pn.   „Pozory  mylą,  dowód  nie”,  „STOP  18”.   Kampanie  miały  na  celu 
uświadomienie  sprzedającym  alkohol  oraz  wyroby  tytoniowe  jakie  konsekwencje  prawne 
ponosi  się  sprzedając  te  wyroby  osobom  małoletnim.  W  trakcie  kampanii  funkcjonariusze 
odwiedzali  punkty  handlowe,  gdzie  rozmawiali  z  właścicielami  oraz  sprzedawcami  nt. 
odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz zostawiali  materiały edukacyjne.  W ramach działań 
prewencyjnych prowadzonych z powodzeniem od kilku lat przez Komendę Miejska Policji w 
Elblągu pn „Żółta i czerwona kartka”.  W 2012 nie sporządzono wystąpień do Departamentu 
Społecznego Urzędu Miejskiego z  wnioskiem o  cofnięcie  zezwolenia  na  sprzedaż  wyrobów 
alkoholowych.  Na  terenie  miasta  raz  w  kwartale  prowadzone  były  działania  prewencyjno-
operacyjne  pod  nazwą  „  Chrońmy  dzieci  przed  alkoholem”.  W  trakcie  działań  poddano 
obserwacji  lub  skontrolowano  na  terenie  miasta  i  powiatu  178  punkty  sprzedaży  alkoholu. 
Podczas działań  nie ujawniono przypadków sprzedaży alkoholu osobom małoletnim. W ramach 
zajęć  prewencyjno-edukacyjnych  funkcjonariusze  Zespołu  Prewencji  Kryminalnej  prowadzili 
spotkania  z  młodzieżą  w  Teatrze.  Po  obejrzeniu  sztuki  „Przerwany  lot” prowadzone  były 
dyskusje na temat uzależnienia od alkoholu i zagrożeń jakie niesie za sobą ta używka. Omawiane 
były aspekty prawne oraz zdrowotne. W spotkaniach brali udział policjanci, terapeuci i lekarze. 
W 2012 roku odbyło się 11 spektakli w których uczestniczyło 920 uczniów.

 Komenda Powiatowa Policji w Braniewie  - przeprowadziła kilkakrotnie działania pn. 
„Chrońmy dzieci przed alkoholem”. W czasie działań poddano krótkotrwałej obserwacji 44 
punkty handlowe pod kątem przestrzegania  przez sprzedawców zakazów sprzedaży alkoholu 
określonych  w  Ustawie  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi. 
W czasie  działań  nie  ujawniono  nieletnich  znajdujących  się  pod  działaniem  alkoholu  i  nie 
ujawniono faktu sprzedaży napojów alkoholowych osobom małoletnim. Przygraniczne położenie 
powiatu braniewskiego generuje nielegalny handel alkoholem bez polskich znaków skarbowych 
akcyzy, a osoby trudniące się sprzedażą takiego trunku nie zważają na młody wiek kupujących. 
W  celu  ograniczenia  nielegalnej  sprzedaży  alkoholu  małoletnim  na  terenie  powiatu 
braniewskiego  prowadzone  były  stałe  kontrole  targowiska  miejskiego  pod kątem ujawniania 
osób nielegalnie handlujących wyrobami bez akcyzy. 

W  szkołach  podstawowych,  gimnazjalnych  oraz  ponadgimnazjalnych  prowadzona  była 
działalność  edukacyjna  m.in.  w zakresie  odpowiedzialności  prawnej  nieletnich  w przypadku 
popełnienia  czynu  zabronionego  oraz  przejawiania  zachowań  patologicznych  (palenie 
papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków). W ubiegłym roku przeprowadzono 
117 spotkań, w których uczestniczyło 2.570 uczniów. 

Ponadto  przeprowadzono  31 spotkań  z  rodzicami,  których  m.in.  uczulano  
na pierwsze sygnały świadczące o tym, że dziecko przejawia aspołeczne zachowania.(sięga po 
alkohol, narkotyki).  Informowano rodziców o sposobie postępowania w takich przypadkach i 
reagowania w sytuacji ujawnienia faktu sprzedaży lub podawania alkoholu małoletnim.
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 Komenda  Powiatowa  Policji  w  Działdowie -  realizowała  działania  i  akcje 
profilaktyczne mające na celu minimalizowanie zjawiska alkoholizmu,  takie jak:  ”Pierwszy 
Dzień Wiosny 2012” (z uwagi na możliwość grupowania się młodzieży przebywającej tego dnia 
na  wagarach),  „Alkohol  i  Narkotyki”,  „Chrońmy dzieci  przed  alkoholem”.  Kolejny  raz 
przeprowadziła również  „Akcję promocyjną w formie tzw.  „Ogródka Policyjnego” w ramach 
festynu „Wstąp po zdrowie” oraz działania „Rowerem Bezpiecznie  do celu”, „Niechronieni 
Uczestnicy  Ruchu  Drogowego”,  „Alkoholi  Narkotyki”.   Podczas  akcji  prowadzona  jest 
działalność  informacyjna  dot.  Również  zagrożeń  związanych  ze  spożywaniem  alkoholu. W 
trakcie prowadzonych prelekcji dla dzieci i młodzieży, a także spotkań z rodzicami,  omawiane 
były tematy związane z problemem spożywania alkoholu.

 Komenda Powiatowa Policji  w Ełku - podejmując działania  profilaktyczne  policjanci 
dokonywali  kolportażu ulotek w formie apelu do sprzedawców i właścicieli  sklepów, barów, 
pubów, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w których zostały zawarte treści dot. 
konsekwencji  prawnych,  naruszenia  przepisów  Ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz negatywnych skutków spożywania alkoholu przez osoby 
nieletnie. Celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi na zjawisko spożywania alkoholu przez 
dzieci i młodzież, zmiana postaw społecznych wobec tego problemu oraz zwiększenie poczucia 
odpowiedzialności dorosłych za udostępnianie alkoholu osobom do 18 roku życia.  Policjanci 
realizowali   także  system  „Żółtych  i  czerwonych  kart”,  których  celem  jest  ograniczenie 
zachowań  patologicznych  i  zapobieganie  zakłóceniom  porządku  w  rejonach  lokali 
gastronomicznych. Realizowali także działania „Chrońmy dzieci przed alkoholem”.
Ponadto w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego 
wspólnie z Urzędem Kontroli Skarbowej oraz Strażą Graniczną i Izbą Celną organizowali akcje 
mające na celu ujawnienie przypadków nielegalnego handlu alkoholem. 

 Komenda Powiatowa Policji w Giżycku -  przeprowadzono szereg działań prewencyjno – 
operacyjnych  m.in.  „Bezpieczne  Ferie  zimowe” –  w ramach  działań  kontrolowano  miejsca 
zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Podczas kontroli policjanci ze szczególną uwagą 
sprawdzali sposób sprawowania opieki nad małoletnimi oraz zwracano uwagę na stan trzeźwości 
opiekunów i  wychowawców.  Policjanci  przeprowadzili  także  działania  pn.„Chrońmy dzieci 
przed  alkoholem”.  Podczas  działań  „Pierwszy  Dzień  Wiosny”  policjanci wspólnie 
z pracownikami  Centrum  Profilaktyki  Uzależnień  i  Integracji  Społecznej  w  Giżycku 
przekazywali  sprzedawcom placówek  handlowych  list  z  apelem o  przestrzeganiu  przepisów 
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym przestrzeganiu 
przepisów związanych ze sprzedażą alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 lat.  W trakcie 
działań policjanci sprawdzali miejsca w których gromadzi się młodzież pod kątem spożywania 
alkoholu. 
W lipcu 2012 r. giżyccy policjanci wspólnie z Panią Dyrektor Centrum Uzależnień i Integracji 
Społecznej w Giżycku oraz ratownikiem Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
w Giżycku  przeprowadzili  działania  „Trzeźwy  sternik”.  Działania  miały  na celu 
wyeliminowanie  nietrzeźwych  sterników  oraz  popularyzowanie  i  podniesienie  świadomości 
żeglarzy w zakresie bezpiecznego wypoczynku na wodach i terenach przywodnych, jak również 
uświadomienie żeglarzom zagrożeń jakie mogą wynikać z niewłaściwego zachowania się nad 
wodą. Działania przeprowadzono na akwenach Wielkich Jezior Mazurskich powiatu Giżyckiego. 
W trakcie działań przekazywano żeglarzom ulotki zawierające informacje o systemie ostrzegania 
pogodowego oraz  książeczki  pn.  „Bezpieczna  Woda”,  które  informowały  o bardzo ważnych 
zasadach bezpiecznego korzystania z kąpieli i sprzętu pływającego. 
Policjanci tej jednostki prowadzili również działania pn. „Pozory mylą, dowód nie”,  w trakcie 
których sprawdzali punkty sprzedaży alkoholu, zaś sprzedawcom i właścicielom przekazywali 
materiały edukacyjne oraz  „Stop! Alkohol Nieletnim” celem, których było wyegzekwowanie 
od  sprzedawców  postanowień  zawartych  w  Ustawie  o  wychowaniu  w  trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym ograniczenie dostępu niepełnoletnich do alkoholu.  
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W ramach  przeciwdziałania  alkoholizmowi  wśród  nieletnich,  policjanci  prowadzili  działania 
profilaktyczno  –  edukacyjne,  jak  również  prewencyjno  -  operacyjne.  W  trakcie  spotkań 
z młodzieżą ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu giżyckiego 
funkcjonariusze  wielokrotnie  mówili  o  skutkach  i  konsekwencjach  prawnych  jakie  mogą 
wynikać ze spożywania alkoholu przez osoby, które nie ukończyły 18 lat. 

 Komenda  Powiatowa  Policji  w  Gołdapi  – wzorem  lat  ubiegłych  przeprowadziła 
działania  pod  nazwą  „Stop  18”, których  głównym  celem  było  zapobieganie  patologiom 
społecznym  wśród  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  spożywaniu  alkoholu.  Prowadzona  była  stała 
współpraca ze szkołami  i  Strażą Miejską m.in.  w ramach wspólnych patroli  podczas przerw 
lekcyjnych  -  np.  działania  pn. „Długa  przerwa  lekcyjna”.  Raz  na  kwartał  policjanci 
przeprowadzali  działania   „Chrońmy dzieci  przed  alkoholem”,  mające  na  celu  ujawnianie 
nieletnich pod wpływem alkoholu oraz osób sprzedających alkohol nieletnim.  

 Komenda  Powiatowa  Policji  w  Kętrzynie - funkcjonariusze  cyklicznie  prowadzili 
działania pn.  „Chrońmy dzieci przed alkoholem” oraz  „Pozory mylą, dowód nie”. W 2012 
roku ujawniono 112 nieletnich  pod działaniem alkoholu.  Policjanci  są  członkami  Gminnych 
Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Biorąc  udział  w  pracach  komisji  mają 
wpływ na kreowanie lokalnej działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W Kętrzynie, 
ze środków pieniężnych za tzw. „kapslowe”, opłacano nauczycieli za prowadzenie dodatkowych 
zajęć  sportowych,  artystycznych.  Większość  szkół  w  powiecie  realizuje  własne  programy 
profilaktyczne, w które włączani są również rodzice uczniów, na realizację których przyznawane 
są  środki  właśnie  z  GKRPA. Prowadzona jest  stała  wymiana  informacji  pomiędzy szkołami 
a policją i innymi zainteresowanymi instytucjami, o nieletnich zagrożonych alkoholizmem.

 Komenda  Powiatowa  Policji  w  Lidzbarku  Warmińskim –  w  ramach  oceny  skali 
zjawiska  alkoholizmu  na  terenie  powiatu  lidzbarskiego  działa  grupa  wsparcia  pedagogów 
szkolnych, skupiająca przedstawicieli innych instytucji pomocowych w tym policję – m.in. na 
bieżąco typowane są miejsca gromadzenia się młodzieży,  gdzie spożywany jest alkohol oraz 
rozwiązywane  są  problemy  trudne  wymagające  wsparcia  innych  instytucji.  Na  terenach 
placówek  oświatowych  oraz  w  jednostkach  policji  organizowane  są  spotkania  z  młodzieżą, 
rodzicami  i  kadrą  pedagogiczną  pod  kątem  odpowiedzialności  karnej  oraz  uświadomienia 
zagrożeń związanych z alkoholizmem.
W formie dostępnych ulotek  propagowane są informacje dla sprzedawców pod kątem łamania 
zakazu sprzedaży lub podawania alkoholu osobom nieletnim.
Podczas  realizacji  działań  „Chrońmy  dzieci  przed  alkoholem”,  „Do  źródeł  wiedzy 
o bezpieczeństwie  -  Otwarte  Jednostki  Policji”  omawiane  są  z  młodzieżą  konsekwencje  i 
odpowiedzialność karna wynikająca z łamania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i  
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 Komenda  Powiatowa  Policji  w  Mrągowie –  w ciągu całego roku policjanci 
przeprowadzili szereg spotkań profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach na terenie całego 
powiatu mrągowskiego, podczas których informowali uczniów i ich rodziców na temat 
konsekwencji zdrowotnych i prawnych spożywania alkoholu przez osoby małoletnie.  Podczas 
imprez profilaktycznych skierowanych do dzieci,  młodzieży oraz rodziców, w których policja 
miała okazję uczestniczyć,  rozdawane były ulotki nt. negatywnego wpływu alkoholu na 
organizm ludzki oraz konsekwencji jazdy autem po spożyciu  alkoholu.  W sierpniu mrągowska 
policja,  która aktywnie uczestniczy w kampanii "Pozory mylą,  dowód nie" na antenie TVP 
Info omówiła zakres prowadzonych w ramach kampanii działań oraz omówiono temat, jak 
niebezpieczny jest alkohol podczas wypoczynku nad wodą.  W tym dniu rozdano plakaty 
informacyjne. Przeprowadzili również 9 działań "Chrońmy dzieci przed alkoholem".
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 Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy - w ramach profilaktyki alkoholowej, jak również 
zadań  wynikających  z  rządowego  programu  „Razem  Bezpieczniej”,  w  dalszym  ciągu 
realizowany  jest  projekt  „Żółte  i  czerwone  kartki” zmierzający  do  ograniczenia  ilości 
przestępstw  i  wykroczeń  porządkowych,  w  tym  z  Ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Policjanci uczestniczyli w  posiedzeniach Gminnych Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadzono cykliczne działania „Chrońmy dzieci 
przed alkoholem”.  W wyniku działań  prewencyjno – operacyjnych  ujawniono  1 przypadek 
sprzedaży  alkoholu  małoletniemu.  Postępowanie  w  tej  sprawie  prowadziła  KPP  w  Nidzicy 
i zostało zakończone aktem oskarżenia. Ponadto policjanci spotykali się pedagogami szkolnymi 
i przedstawicielami innych instytucji w ramach porozumienia Starosty Nidzickiego, Burmistrza 
Nidzicy  i  Komendanta  Powiatowego  Policji  w Nidzicy,  gdzie  omawiano  problem używania 
alkoholu  przez  osoby  nieletnie  i  podejmowanie  wspólnych  inicjatyw  mających  na  celu 
ograniczenie tego zjawiska. W trakcie spotkań z pedagogami i dyrektorami szkół przypominano 
procedury postępowania w przypadku ujawnienia nieletnich uczniów będących pod wpływem 
alkoholu bądź innych środków odurzających. Realizowano działania prewencyjne pn. „Alkohol 
i narkotyki”,  „Dyskoteka”,  „Trzeźwy  poranek”.  Prowadzono  spotkania  w  klasach 
gimnazjalnych na temat szkodliwości alkoholu i społecznych skutków jego używania. 

 Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim -  prowadziła działania pn. 
„Chrońmy  dzieci  przed  alkoholem”.  Efektem  tych  działań  było  ujawnienie  na  gorącym 
uczynku 3 takich przestępstw. Ponadto policjanci kolejny raz aktywnie włączyli  się realizację 
zadań w ramach ogólnopolskiej kampanii  „Pozory mylą, dowód nie” której głównym celem 
była edukacja sprzedawców napojów alkoholowych m.in. poprzez zwracanie uwagi, że dorosły 
wygląd klienta nie oznacza jego pełnoletniości. Istotnym przekazem kampanii jest ponadto, fakt, 
że  dowody  osobiste  są  wydawane  osobom,  które  nie  ukończyły  18.  roku  życia.  W ramach 
profilaktyki  policjanci  przez  cały  rok  prowadzili  cykliczne  działania  pod nazwą  „Alkohol”, 
„Alkohol  i  narkotyki”,  „Dyskoteka”.  Realizowali  również  działania  o  charakterze 
jednorazowym  pn.  „Dzień  Wagarowicza”, w  celu  ujawniania  uczniów  przebywających  na 
wagarach, ale także ujawniania przypadków spożywania alkoholu przez nieletnich oraz łamania 
przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 Komenda  Powiatowa  Policji  w  Olecku -  funkcjonariusze  prowadzili  spotkania 
z młodzieżą,  w  trakcie  których  podejmowali  tematy  związane  z  negatywnymi  skutkami 
zażywania  alkoholu.  Współpracowali  z  pedagogami  szkolnymi  i  przekazywali  do  szkół 
materiały profilaktyczne. Funkcjonariusze pionu ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Olecku  prowadzili  spotkania  w szkołach jazdy,  z kandydatami  na kierowców. W trakcie 
spotkań  przekazywali  informacje  o  prawnych  i  społecznych  konsekwencjach  prowadzenia 
pojazdu pod wpływem alkoholu.  W okresie wakacyjnym, ferii zimowych oraz w tzw. długie 
weekendy realizowano wzmożone działania kontrolne, ukierunkowane na ujawnianie sprawców 
przestępstwa sprzedaży alkoholu  nieletnim.  W ramach wojewódzkiego programu  „Chrońmy 
dzieci  przed alkoholem” kontrolowano lokale  gastronomiczne  oraz placówki handlowe pod 
kątem  sprzedaży  alkoholu  osobom  do  lat  18.  Realizowano  także  działania  profilaktyczno  - 
edukacyjne pn.  „ Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie – Otwarte Jednostki Policji”. Celem 
działań było obok przybliżenia roli i pracy policji, także podniesienie poziomu wiedzy na temat 
zagrożeń, sposobów ich unikania i przeciwdziałania, nauczanie właściwych postaw społecznych 
oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.  Policjanci  brali udział w kolejnej 
edycji  rodzinnego  festynu  „Bezpieczny  Powiat”.  Impreza  zorganizowana  była  wspólnie  ze 
strażakami,  ratownikami  medycznymi  oraz pracownikami  Starostwa Powiatowego w Olecku. 
Podczas imprezy, prowadzono również działania informacyjne, zmierzające do uświadomienia 
społeczności zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu.

 Komenda  Powiatowa  Policji  w  Ostródzie –  w  ramach  przeciwdziałania  zjawisku 
alkoholizmu policjanci prowadzili prelekcje z młodzieżą w szkołach, na których informowali o 
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szkodliwości wynikających ze spożywania alkoholu, informowali o konsekwencjach prawnych 
dla osób zagrożonych demoralizacją. Funkcjonariusze w 2012 roku przeprowadzili 24 spotkania, 
w których uczestniczyło 1291 uczniów, 51 nauczycieli. Przed wakacjami oraz w okresie wakacji 
kontynuowali akcję  „Człowiek nie korek po alkoholu tonie”,  mającą na celu informowanie 
osób korzystających  z wypoczynku nad wodą o prawidłowym zachowaniu i  nie spożywaniu 
alkoholu  podczas  korzystania  z  kąpieli.  Plakaty  dotyczące  tej  akcji  były  rozwieszone  na 
przystaniach żeglarskich,  przystankach autobusowych,  w rejonach kąpielisk na terenie całego 
powiatu.  Ponadto  informacja  o  akcji  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  KPP  w 
Ostródzie. Spot w/w akcji przypominający prawidłowe zachowanie nad wodą wyświetlany był 
na  multimedialnych  bilbordach  zainstalowanych  na  ulicach  oraz  w  sklepach  i  autobusach 
miejskich. Policjant prewencji kryminalnej KPP w Ostródzie w dniu 17 grudnia 2012 r.  brał 
był  członkiem  jury  w  Gimnazjum  nr  1  w  Ostródzie  im.  Polskich  Noblistów 
w Międzygimnazjalnym  konkursie  profilaktycznym,  w  którym  uczestniczyli  uczniowie 
z gimnazjów z terenu powiatu ostródzkiego. Pytania dotyczyły m.in. alkoholizmu, narkomanii, 
przemocy. W celu zapobiegania zjawisku alkoholizmu  w 2012 r. policjanci przeprowadzili  5 
działań pod nazwą  „Chrońmy dzieci przed alkoholem”.  Podczas działań obserwacją objęto 
103 sklepów. Podczas działań nie ujawniono nietrzeźwych nieletnich. 

 Komenda  Powiatowa  Policji  w  Piszu -  aktywnie  włącza  się  we  wszelkiego  rodzaju 
działania mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dwóch policjantów KPP w Piszu jest 
członkami Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mając na względzie 
zapobieganie zjawisku spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież, policjanci przeprowadzili 
kilkakrotnie  wzmożone  działania  prewencyjne  pn.  „Chrońmy  Dzieci  przed  alkoholem”, 
w trakcie  których sprawdzili  100 placówek,  gdzie podawany jest alkohol.  Ponadto policjanci 
przeprowadzili działania prewencyjne ukierunkowane na ujawnianie m.in., naruszania przepisów 
Ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz  nietrzeźwych 
nieletnich pn.  „Nielaty”,  „Pierwszy Dzień Wiosny”, „Blokowisko”, „Bezpieczne Osiedle”, 
„Blokersi”,  „Absolwent  2012”,  „Trzeźwy  Wypoczynek”,  „Bezpiecznie  w  Mieście”, 
„Bezpieczne Miasto”. Na uwagę zasługują także długofalowe działania, pn.  „Bezpieczniej na 
wsi-spotkania z młodzieżą” zainicjowane w marcu 2012 troku, a zakończone we wrześniu. W 
ramach tej akcji policjanci odwiedzali świetlice wiejskie na terenie gminy Pisz, gdzie spotykali 
się z mieszkańcami, a szczególnie z młodzieżą. Celem  tych działań było podnoszenie wiedzy na 
temat  odpowiedzialności  prawnej  za  popełnione  czyny,  wskazanie  różnic  między 
odpowiedzialnością  prawną  osób  nieletnich  a  karną  pełnoletnich,  przypomnienie  przepisów 
prawa odnośnie spożywania alkoholu i narkotyków oraz zapobieżenie przestępczości nieletnich, 
popełnionych na terenie obszarów wiejskich. We wrześniu rozpoczęto długofalowe  działania 
prewencyjne,  pn.  „Alkohol-stop zatruciom” oraz  „Metyl”. Akcje  te  zostały  wdrożone pod 
kątem ujawniania  przypadków handlu czeskim (zatrutym)  alkoholem. W toku prowadzonych 
działań na terenie powiatu piskiego nie ujawniono przypadków sprzedaży takiego alkoholu oraz 
osób, które by go spożywały. 

 Komenda  Powiatowa  Policji  w  Węgorzewie -  funkcjonariusze  przeprowadzili 
następujące działania i akcje profilaktyczne: „Alkohol i Narkotyki” (przeprowadzono 16 razy), 
„Jestem widoczny”, „Jestem bezpieczny”,   „Dyskoteka”  (9 razy), „Chrońmy dzieci przed 
alkoholem”  (11 razy), „Trzeźwy poranek” (8 razy), „Długa przerwa” (2 razy). 
W  2012  roku  przeprowadzono  następujące  spotkania:  z  młodzieżą  –  32,  z  pedagogami, 
nauczycielami i dyrektorami szkół - 24 spotkania, z rodzicami – 8 spotkań.
Funkcjonariusze realizujący problematykę alkoholową współpracowali z Gminnymi Komisjami 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Ośrodkami  Pomocy Społecznej  i  Punktem 
Interwencji Kryzysowej.

2) narkomania:
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W  całym  współczesnym  świecie  obserwuje  się  gwałtowny  wzrost  liczby  młodzieży 
uzależnionej  od  różnorodnych  substancji,  niszczących  zarówno  zdrowie  fizyczne,  jak 
i psychiczne.  Uzależnienia  mają często ścisły związek z popełnianiem czynów zabronionych, 
łamaniem  norm  społecznych  i  prawnych.  Narkomania  stała  się  problemem  dla  większości 
rozwiniętych społeczeństw, a procesy rozprzestrzeniania się tego zjawiska wzmagają się wraz ze 
wzrostem  roli  środków  masowego  przekazu  i  różnorodnej  komunikacji  opartej  na 
demokratycznych  postanowieniach  prawnych.  Eskalacja  dokonuje  się  przy  wykorzystaniu 
najnowszych rozwiązań technicznych.

W  2012  roku  w  województwie  warmińsko-mazurskim  ujawniono  50  nieletnich  pod 
wpływem narkotyków - w roku 2011 ujawniono 44 takich nieletnich, czyli o 6 mniej niż w roku 
2012. 

Udział  nieletnich  w  ogólnej  liczbie  przestępstw  narkotykowych  w  województwie 
warmińsko-mazurskim przedstawia się następująco:

CZYNY NIELETNICH W OGÓLNEJ LICZBIE PRZESTĘPSTW STWIERDZONYCH Z 
"Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii" w 2012 r. 

Jednostka Ogółem stwierdzonych przestępstw 
narkotykowych Czyny popełnione przez nieletnich

Osoby podejrzane

 w tym osoby nieletnie

KMP Elbląg 427 90 139 26
KMP Olsztyn 442 116 240 42
KPP Bartoszyce 130 5 50 2
KPP Braniewo 15 2 10 1
KPP Działdowo 62 1 52 1
KPP Ełk 164 19 91 8
KPP Giżycko 41 0 38 0
KPP Gołdap 10 2 8 4
KPP Iława 93 4 67 7
KPP Kętrzyn 50 4 26 2
KPP Lidzbark Warm. 55 5 28 7
KPP Mrągowo 76 5 33 2
KPP Nidzica 68 1 28 1
KPP Nowe Miasto 
Lub. 26 1 20 1
KPP Olecko 42 2 28 1
KPP Ostróda 252 40 148 27
KPP Pisz 59 5 34 5
KPP Szczytno 110 56 54 32
KPP Węgorzewo 14 2 12 2

RAZEM 2136 360 1106 171
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* dane na podstawie Biuletynu KWP.

Z  analizy  powyższych  danych  wynika,  iż  w  minionym  roku  85%  ogólnej  liczby 
przestępstw narkotykowych popełniły osoby dorosłe, natomiast nieletni popełnili 15% czynów 
karalnych (19% w roku 2011).

W 2012 roku odnotowano wzrost  ogólnej  liczby przestępstw narkotykowych  2136 
(1994 w  2011 r.  –  wzrost  o  142),   nastąpił  jednocześnie  znaczny  spadek ilości  czynów 
popełnionych przez osoby nieletnie 360 ( 447 w 2011 roku – spadek o 87).

W  2012  roku nie  stwierdzono  sprawców  w  wybranych  kategoriach  przestępstw 
popełnionych przez osoby pod wpływem narkotyków  (t.j.:  zabójstwo, uszczerbek na zdrowiu,  
udział w bójce lub pobiciu, zgwałcenie, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze,  
przestępstwa  przeciwko  funkcjonariuszom  publicznym).  Stwierdzono  jedynie  1  sprawcę 
kradzieży  cudzej  rzeczy,  popełnionej  pod  wpływem  narkotyków. Stwierdzono  10  nieletnich 
sprawców czynów karalnych (kradzież w łamaniem), będących pod wpływem narkotyku. 

Wraz  ze  wzrostem  ogólnego  zagrożenia  wypływającego  z  rozpowszechniania  się 
uzależnienia młodzieży od różnorodnych środków podejmowane są działania prewencyjne na 
różnych  poziomach  organizacji  życia  społecznego.  Działania  te  podejmują  również 
funkcjonariusze  policji  garnizonu  warmińsko  –  mazurskiego,  dostrzegający  ścisłe  związki 
między narkomanią i przestępczością:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 

• Przed  wakacjami  Policja  podjęła  ścisłą  współpracę  z  pracownikami  Promocji  Zdrowia  i 
Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej i Państwowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych 
Województwie  Warmińsko  –  Mazurskim w  zakresie  przeprowadzenia  wspólnych  działań 
„Bezpieczne  i  Zdrowe Wakacje  2012 ”.  W ramach  współpracy  policjanci  pozyskali  od 
PSSE film edukacyjny pt.  „STOP DOPALACZOM”, który prezentowany był  młodzieży 
podczas organizowanych spotkań profilaktycznych. Ponadto wspólnie z Telewizyjną Agencją 
Producencką  TAP1  w  Olsztynie,  Oddziałem  Promocji  Zdrowia  i  Oświaty  Zdrowotnej 
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Ilość osób podejrzanych w rozbiciu na poszczególne kwalifikacje prawne przestępstw
 z "Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii" w 2012 r. 

KWALIFIKACJA PRAWNA 
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Osoby podejrzane

 w tym osoby nieletnie

Art. 53 ust. 1 – „wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie”. 4 0
Art. 53 ust. 2 – „wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie”. – znaczna ilość 2 0
Art. 55 ust. 1 i ust 2 – „dokonywanie przewozu, wywozu” 4 0
Art. 55 ust. 3 – „dokonywanie przewozu, wywozu”. – znaczna ilość 12 0
Art. 56 ust. 1 i ust. 2 – „wprowadzanie do obrotu”. 16 0
Art. 56 ust. 3 – „wprowadzanie do obrotu”. – znaczna ilość 39 0
Art. 58  – „udzielanie innej osobie”. 126 43
Art. 59  – „udzielanie innej osobie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”. 154 16
Art. 61  – „działanie wbrew przepisom rozporządzenia 273/2004 lub rozporządzenia 111/2005”. 5 2
Art. 62 ust. 1 i ust. 3 – „posiadanie” 624 103
Art. 62 ust. 2  – „posiadanie”– znaczna ilość 18 2
Art. 63 ust. 1 i ust. 3 – „uprawa maku” 90 4
Art. 63 ust. 2 – „zbieranie mleka makowego, opium, słomę makową …” 4 0
Art. 64 – „zabranie w celu przywłaszczenia środków odurzających …” 0 0

RAZEM 1106 171



Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, we współpracy z Gimnazjum Nr 12 w 
Olsztynie  nagrano  kolejny  odcinek  programu  telewizyjnego  z  cyklu  „Nasze  Zdrowie”, 
poruszający tematykę zdrowych i bezpiecznych wakacji. Film był prezentowany na antenie 
TVP3 Olsztyn.

• Komenda  Miejska  Policji  w  Elblągu –  w  2012  roku  przeprowadzono  401 spotkań 
z młodzieżą, których tematem wiodącym była odpowiedzialność osób nieletnich w kontekście 
nieprzestrzegania  Ustawy  o  przeciwdziałaniu  narkomanii. Funkcjonariusze  Zespołu  ds. 
Przestępczości  Nieletnich  oraz  Zespołu  Prewencji  Kryminalnej  Wydziału  Prewencji 
Kryminalnej i Wykroczeń przeprowadzili  8  spotkań z rodzicami. Temat spotkania dotyczył 
zjawiska  narkomanii  w  szkole  i  nosił  tytuł   „Bez  narkotyków  w  szkole  bezpieczniej”. 
Prezentowano  filmy  pt.  „Nie  warto  ryzykować”,  „Masz  wybór.  Stop  narkotykom.  Stop 
Dopalaczom”, „Sztuka odmawiania, czyli sposoby na „sposoby”. Funkcjonariusze Wydziału 
Kryminalnego  i  d/w  z  Przestępczością  Gospodarczą  KMP  w Elblągu  wspólnie  z 
pracownikami elbląskiego Sanepid-u pięciokrotnie przeprowadzali działania ukierunkowane 
na kontrolę punktu sprzedaży „dopalaczy” w Elblągu. Konsekwencją wspomnianych działań 
było  podjęcie  czynności  procesowych.  Przy  współpracy  z  Katolickim  Ruchem 
Antynarkotycznym  „KARAN” podejmowano  wspólne  działania  których  celem  było 
wypracowanie  metod  podejmowania  skutecznej  interwencji  wobec  młodzieży  zażywającej 
szkodliwe  substancje  psychoaktywne.  Policja  Elbląska  utrzymywała  współpracę  z 
instytucjami,  organizacjami  i stowarzyszeniami  działającymi  na  rzecz  przeciwdziałania 
narkomanii na terenie miasta Elbląga i powiatu. Partnerami w prowadzonych działaniach byli 
psycholodzy  i  terapeuci  z   Poradni  Terapii  Uzależnień  „Szansa”,  Poradni  Profilaktyki  i 
Terapii  Uzależnień  –  „Monar”  oraz  Katolickiego  Ruchu  Antynarkotycznego  „KARAN”, 
który prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KARAN „Dom Zacheusza”.  

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Braniewie -  wzorem  lat  ubiegłych  w  szkołach 
podstawowych,  gimnazjalnych  oraz  ponadgimnazjalnych  prowadzona  była  działalność 
edukacyjna w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich w przypadku popełnienia czynu 
zabronionego oraz przejawiania zachowań patologicznych (palenie papierosów, spożywanie 
alkoholu,  zażywanie  narkotyków).  Podczas  pokazów  i  imprez  prewencyjnych  dla 
społeczeństwa rozdawane były ulotki o tematyce prewencyjnej zawierające m.in. informacje 
o  medycznych  i  prawnych  skutkach  zażywania  narkotyków.  Podczas  spotkań  z  uczniami 
klasy o profilu „Bezpieczeństwo publiczne” z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w 
Pieniężnie  oraz  spotkań  z  uczniami  klas  Zespołu  Szkół  Budowlanych  i  Zawodowych  w 
Braniewie  policjanci  mówili  o  działaniach  Policji  w  zakresie  zapobiegania  i  zwalczania 
zjawisk  patologii  społecznej.  Licealiści  obejrzeli  film  prewencyjny  „Dlaczego  STOP 
narkotykom”. Funkcjonariusz  prowadzący  szkolenie  uświadamiał  młodzież  o 
konsekwencjach  prawnych  i  społecznych  zażywania  środków  odurzających  bądź 
psychotropowych. W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Braniewie policjant 
uczestniczył  w  spotkaniu  z  rodzicami  uczniów.  Funkcjonariusz  omówił  postępowanie  w 
przypadku  podejrzenia,  że  osoba  małoletnia  znajduje  się  pod  działaniem  środków 
odurzających bądź psychotropowych.

• Komenda Powiatowa  Policji  w  Działdowie -  funkcjonariusze  prowadzili  prelekcje  w 
szkołach  na   temat  odpowiedzialności  prawnej  oraz  szkodliwości  zażywania  narkotyków. 
Cyklicznie  prowadzono działania  na drogach  „Alkohol i  Narkotyki”. Na terenie  powiatu 
działdowskiego w roku 2012 stwierdzono 62 przestępstwa w myśl Ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii.  W ramach  takich  działań,  jak  „Bezpieczne  Ferie  2012  ”,   „Bezpieczne   i 
Zdrowe  Wakacje  2012  ”,„Pierwszy  Dzień  Wiosny  2012”,  „Alkohol  Narkotyki” 
funkcjonariusze kontrolowali miejsca zagrożone, w których osoby nieletnie mogą zetknąć się 
z  narkotykami  lub  z  osobami  chcącymi  sprzedać  im  narkotyki.  Ponadto  Referent  ds. 
Nieletnich i Patologii KPP oraz Specjalista ds. prasowo-Informacyjnych KPP  przeprowadzili 
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19 spotkań    (pogadanek)  z  dziećmi  i  młodzieżą,  w  trakcie  których   omawiano  takie 
zagadnienia jak: prawne aspekty związane ze zjawiskami narkomanii, sposoby odmawiania 
osobom proponującym narkotyki i przekazywanie informacji do osób godnych zaufania oraz 
konsekwencje zdrowotne i karne. 

• Komenda Powiatowa Policji w Giżycku – w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród 
dzieci  i  młodzieży  podejmowane  były  działania  profilaktyczno  –  edukacyjne  oraz 
prewencyjno  –  operacyjne,  które  miały  na  celu  rozpoznanie  środowisk,  w  których  może 
dochodzić  do  popełniania  przestępstw  z  Ustawy  o  przeciwdziałaniu  narkomanii. Podczas 
spotkań  z  młodzieżą  w  szkołach  powiatu  giżyckiego  przekazywano  wiedzę  z  zakresu 
konsekwencji  prawnych  posiadania  i  zażywania  środków  odurzających  w  myśl 
obowiązujących  przepisów  prawa.  Przeprowadzono  „Działania  prewencyjne  dot.  stanu 
zagrożenia  przestępczością  na  terenie  placówek  światowych  i  wychowawczych 
realizowanych  na  terenie  działania  KPP w Giżycku”   -  Policjanci  podczas  spotkań  z 
uczniami  szkół  w  powiecie  giżyckim  przekazywali  wiedzą  na  temat  odpowiedzialności 
nieletnich w świetle prawa w tym z zakresu narkomanii. 

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Gołdapi -  praca  prewencyjna  polegała  na 
przeprowadzaniu bieżących spotkań z rodzicami, nauczycielami oraz uczniami. Z dorosłymi 
omawiane  były  sposoby  postępowania  w  przypadkach  stwierdzenia,  że  ich  dziecko  ma 
kontakt ze środkami odurzającymi – jedno spotkanie przeprowadzone z rodzicami uczniów 
klas I Gimnazjum  w Grabowie. Z nieletnimi omawiane były aspekty odpowiedzialności za 
posiadanie  i  handel  środków  odurzających.  Ponadto  w  trakcie  spotkań  dotyczących 
„bezpiecznych  zachowań” przeprowadzanych  w  klasach  szkół  podstawowych 
przedstawiono dzieciom sposób postępowania w przypadku kontaktu z substancjami, których 
pochodzenia nie znają. 

• Komenda Powiatowa  Policji  w  Kętrzynie -    monitorowała   miejsca  grupowania  się 
młodzieży,  gdzie  mogło  dochodzić  do  dystrybucji  narkotyków.  W  ramach  spotkań  z 
rodzicami  i  nauczycielami  omawiane  były  sposoby  jak  rozpoznać  czy  dziecko  zażywa 
narkotyki,  gdzie  szukać  pomocy,  gdzie  i  w  jaki  sposób  wykonać  badanie  na  zawartość 
narkotyków. Na spotkaniach z nieletnimi poruszana była odpowiedzialność karna wynikająca 
z ustawy o narkomanii. W ramach programu realizowanego przez Komendę Główną Policji 
pod nazwą Profilaktyka a Teatr w  auli Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie odbył 
się przegląd spektakli  i krótkich filmów profilaktycznych  „Jesteś potrzebny. Bądź wolny 
od uzależnień. Staraj się pomagać innym”.

• Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim - współpraca z Komendantem 
Placówki   Żandarmerii  Wojskowej  w  Bartoszycach  w   zakresie   stanu  bezpieczeństwa, 
zwalczania  przestępczości  narkotykowej  oraz  wymiany  informacji.  Podczas  spotkań 
edukacyjnych omawiane są z młodzieżą konsekwencje i odpowiedzialność karna wynikająca 
z łamania przepisów ustawy o narkomanii.

• Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie - w ciągu całego roku przeprowadzono szereg 
spotkań profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach na terenie całego powiatu mrągowskiego, 
podczas których szeroko informowano uczniów i ich rodziców na temat konsekwencji 
zdrowotnych i prawnych zażywania narkotyków,  dopalaczy oraz innych środków 
odurzających przez osoby małoletnie.  W ciągu 2012  r.  mrągowscy policjanci kilka razy 
zlikwidowali plantacje konopi indyjskich.

• Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy - w ramach profilaktyki narkotykowej w roku 
2012 przeprowadzono szereg rozmów profilaktyczno – ostrzegawczych z młodzieżą szkół 
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gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych,  gdzie  omawiano  m.in.  zagrożenia  związane  z 
narkomanią,  dopalaczami  oraz  tzw.  pigułką  gwałtu.  W  trakcie  spotkań  z  pedagogami 
szkolnymi  omawiano  procedury  postępowania  w  przypadku  ujawnienia  nieletnich  pod 
wpływem  narkotyków,  dopalaczy  lub  środka  podobnie  działającego.   Przy  współudziale 
dyrektora MOPS oraz pracowników Nidzickiego Ośrodka Kultury zorganizowano konkurs 
plastyczny pt. „Narkotyki – bo nie”. Do konkursu przystąpiło łącznie 150 uczniów w dwóch 
kategoriach wiekowych: szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz  Przegląd Małych Form 
Teatralnych  „Styl  życia  a  zdrowie”, skierowany  do  dzieci  szkół  podstawowych  i 
gimnazjalnych.  W  dniu  6  listopada  2012  roku  przeprowadzono  współorganizowany  z 
Nidzickim  Ośrodkiem  Kultury,  Zespołem  Obsługi  Oświaty  i Sportu  oraz  Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej konkurs plastyczny  „Narkotyki – jestem na nie”, którego 
głównym  celem było  propagowanie  profilaktyki  narkotykowej,  wśród  dzieci  i  młodzieży 
szkolnej

• Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim – policjanci przeprowadzili 
pogadanki  z  uczniami  nt.  uzależnień  oraz  odpowiedzialności  za  popełnione  przestępstwa 
„narkotykowe”  na  podstawie  Ustawy  o  postępowaniu  w sprawach  nieletnich..  Na 
wywiadówkach przekazali wiedzę na temat tego, jak działają narkotyki, jak wyglądają, jakie 
są objawy po ich zażyciu, gdzie rodzice mogą szukać pomocy, a także o odpowiedzialności 
nieletnich  za  posiadanie  czy  handel  narkotykami,  konsekwencjach  wynikających  z  tych 
przestępstw  dla  rodziców.  Cyklicznie  prowadzili  działania  „Alkohol  i  narkotyki” oraz 
„Dyskoteka” w  celu  ujawniania  przypadków  posiadania  narkotyków  oraz    łamiących 
przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

• Komenda Powiatowa Policji w Olecku  - Specjalista Zespołu ds. Wykroczeń Nieletnich i 
Patologii  WPiRD  KPP  Olecko  przeprowadził  wspólnie  z  ekspertem  i  pracownikami 
Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Olecku  spotkanie  z  kadrą  pedagogów 
i nauczycieli  oleckich  szkół   dotyczące  szkodliwości  dopalaczy  i  środków  odurzających. 
Podjęto  również  działania  związane  z  wyczuleniem  grona  pedagogicznego  odnośnie 
podejmowania  interwencji  w  przypadku  stwierdzenia,  że  uczeń  znajduje  pod  wpływem 
środka odurzającego. 

• Komenda Powiatowa Policji w Piszu - w celu zapobiegania narkomanii, w 2012 roku 
realizowano  powyższe  zagadnienie  w  ramach  działań  „Bezpieczne  gimnazjum” 
i „Bezpieczna szkoła ponadgimnazjalna”.  Temat  ten był  jednym z wielu poruszanych  na 
spotkaniach z uczniami w szkołach tego szczebla. W 2012 roku policjanci przeprowadzili 20 
spotkań  w  gimnazjach  i  17 spotkań  w  szkołach  ponadgimnazjalnych,  w  których  łącznie 
wzięło  udział  766 uczniów i  56 nauczycieli.  Na spotkaniach  z  młodzieżą  poruszana  była 
problematyka  dotycząca  odpowiedzialności  prawnej  osób  nieletnich.  Spotkania  z  zakresu 
narkomanii wśród rodziców oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. 

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Szczytnie -  w  roku  2012  w  ramach  działań 
profilaktycznych  podczas  spotkań  z  młodzieżą  szkolną  funkcjonariusze  policji  omawiali 
zagrożenia  jakie  niosą  ze  sobą  zachowania  ryzykowne  oraz  odpowiedzialność  nieletnich 
przed  prawem.  Poruszany  był  również  temat  narkotyków  i  dopalaczy  jako  środków 
odurzających. W ramach współpracy z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Szczytnie, 
na spotkaniach z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną,  prezentowano filmy na temat 
powyższego  zjawiska.  W  2012  roku  na  terenie  działania  jednostki  przeprowadzono  182 
spotkania  z  dziećmi  i  młodzieżą  oraz  12 spotkań  z gronem  pedagogicznym.  Ponadto 
przeprowadzono   szkolenie  z  pracownikami  Domu  dla  Dzieci  w  Pasymiu,  na  którym 
przedstawiono wychowawcom rodzaje narkotyków i innych środków odurzających oraz jak 
rozpoznać po reakcji wychowanka czy  znajduje się on pod działaniem narkotyku.  Na terenie 
Szczytna funkcjonuje Punkt  konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym i członków 
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ich rodzin.  Funkcjonariusze współpracują w tym zakresie  z terapeutą  poradni,  kierując na 
badania  diagnostyczne  i  terapeutyczne  osoby,  u  których  istnieje  ryzyko  nadużywania 
narkotyków.

• Komenda Powiatowa Policji  w Węgorzewie -  przeprowadzono następujące  działania: 
„Alkohol  i  narkotyki”  (16 działań)  ukierunkowane na eliminowanie  z  ruchu drogowego 
kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu i środków odurzających; „Dyskoteka” 
(9  działań)  ukierunkowanych  na  ujawnianie  przypadków  posiadania  i sprzedaży  środków 
odurzających na terenie dyskotek i innych lokali gastronomicznych. Ponadto przeprowadzono 
46 spotkań z młodzieżą,  32 spotkania z nauczycielami i  5 z rodzicami uczniów. Głównymi 
tezami były – odpowiedzialność prawna osób nieletnich, konsekwencje popełniania czynów 
karalnych   i przestępstw, życie z dala od nałogów.

3) prostytucja i wykorzystywanie seksualne:

We wszystkich typach społeczeństw kontakty seksualne między dziećmi a dorosłymi burzą 
porządek  normatywny,  który  zarówno  w  wymiarze  obowiązujących  praw,  jak  i  norm 
obyczajowych  zawsze  w  tym  aspekcie  chronił  dzieciństwo. Zagadnienie  prostytuowania  się 
osób, w tym nieletnich, jest przedmiotem systematycznych działań podejmowanych przez służby 
prewencyjne i kryminalne naszego województwa. Szczególnej kontroli  poddawane są dworce 
kolejowe i autobusowe i ich okolica oraz inne miejsca w których mogą gromadzić się nieletni 
przebywający na ucieczkach z domów rodzinnych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
bądź  resocjalizacyjnych. Działania  te  poza  rozpoznaniem  skali  zjawiska  mają  za  zadanie 
ustalenie  osób  nakłaniających  do  prostytucji  lub  ułatwiających  uprawianie  prostytucji  celem 
osiągnięcia  korzyści  majątkowych.  Problematyka  zagrożeń,  jakie  niesie  ze  sobą  uprawianie 
prostytucji  jest  również  tematem  spotkań  edukacyjnych  z  dziećmi  i  młodzieżą. Ponadto 
w komendach  funkcjonują  telefony  zaufania,  gdzie  nie  tylko  można  zawiadomić  o  fakcie 
popełnienia przestępstwa, ale przede wszystkim uzyskać poradę do jakiej instytucji pomocowej 
można się zgłosić.      

Drażliwość problemu wykorzystywania  seksualnego dzieci  sprawia,  że wiele przypadków 
wykorzystywania  seksualnego  nie  jest  zgłaszanych.  Opracowując  diagnozę  problemu  można 
napotkać trudność, którą trudno zniwelować pomimo stałego udoskonalania metod badawczych. 
Dane liczbowe dotyczące omawianego problemu nie tylko poszerzają wiedzę o tym obszarze 
życia  społecznego,  ale  wpływają  również  na  możliwość  planowania  zakresu  i  treści  oferty 
pomocy dzieciom. Dane statystyczne,  którymi  dysponuje Policja ukazują liczbę zgłoszonych, 
stwierdzonych  i  wszczętych  spraw.  W  celu  przeciwdziałania  eskalacji  zjawiska  w  woj. 
warmińsko  –  mazurskim  na  zajęciach  edukacyjnych  z  uczniami  szkół  podstawowych 
i gimnazjów  policjanci  przekazują  wiedzę  na  temat  nietykalności  fizycznej  i  złego  dotyku. 
Wskazują również osoby u której ofiara wykorzystywania seksualnego powinna szukać pomocy. 
Na spotkaniach z dorosłymi (rodzicami, nauczycielami) przekazywane są informacje na temat 
jak  rozpoznawać  symptomy  wykorzystywania  seksualnego  oraz  jak  mu  przeciwdziałać. 
Policjanci  podczas  spotkań  z  dziećmi  i  młodzieżą  informowali  również  o  możliwości 
korzystania w uzasadnionych przypadkach z numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 
116 111. Zwłaszcza w okresie letnim funkcjonariusze informowali o sposobach przeciwdziałania 
komercyjnemu  wykorzystywaniu  najmłodszych  i  o  instytucjach  pomocowych  dla  ofiar  tego 
precedensu.

W  roku  2012  na  terenie  woj.  warmińsko  –  mazurskim  stwierdzono  4 przypadki 
prostytuowania się nieletnich dziewcząt, ujawniono natomiast:
− 47 podejrzanych dorosłych i 4 nieletnich sprawców czynów karalnego - o czyn z art. 197 kk
− 53 podejrzanych dorosłych i 7 nieletnich sprawców czynów karalnych - o czyn z art. 200 kk

4) przemoc w rodzinie:
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Aktywność Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywa się przede 
wszystkim  poprzez  realizację  procedury  „Niebieska  Karta”.  Do  czasu  wejścia  w  życie 
Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie  
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, tj. do dnia 18.10.2011 r.,  realizacja  tejże 
procedury odbywała się na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 162 Komendanta Głównego  
Policji z dnia 18 lutego 2008r.  w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w  
związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Dotychczasowe dane 
dot.  liczby  przeprowadzonych  interwencji  domowych,  zastąpiły  dane  związane  z  liczbą 
wypełnionych formularzy „Niebieska Karta”. 

 W  2012  roku  nadal  odnotowywano  wysoki  poziom  efektywności  pracy  Policji  w 
zakresie  podejmowanych  działań  ramach  procedury  „Niebieskie  Karty”.  Jednakże  należy 
podkreślić, iż zgodnie z wyżej przytoczonym Rozporządzeniem, również inne podmioty mogą 
wypełnić formularz wszczynający procedurę (oświata, służba zdrowia, pracownik socjalny), co 
wiąże się z interdyscyplinarnością tych działań.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. na terenie województwa warmińsko – 
mazurskiego odnotowano:

1. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – A” (ogółem) – 2850
a) liczba formularzy wszczynających procedurę – 2483
b) liczba formularzy dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w trakcie 

trwającej procedury - 367

2. Liczba formularzy „Niebieska Karta – A” według miejsca zamieszkania osoby, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą (ogółem)  – 2850

miasto – 1576
wieś - 1274

3. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą (ogółem) - 4314
    w tym:
    kobiet - 2748
       - do 65 roku życia - 2511
       - od 66 roku życia – 237
    mężczyzn – 439
       - do 65 roku życia – 398
       - od 65 roku życia – 41
    małoletnich - 1127

4.  Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie (ogółem) 
-2856

w tym: 
- kobiet – 185
- mężczyzn – 2657 
- nieletnich - 14

5. Liczba zatrzymanych osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 
(ogółem) – 122

w tym: 
- kobiet – 4
- mężczyzn – 117
- nieletnich – 1
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6. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będąc pod 
wpływem alkoholu (ogółem) – 1771
w tym: 
- kobiet – 68  
- mężczyzn – 1692
- nieletnich – 11

a) doprowadzonych do izb wytrzeźwień lub innych tego typu placówek (ogółem) – 127
w tym:
- kobiet – 13
- mężczyzn – 113
- nieletnich – 1
b) doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 
do wytrzeźwienia (ogółem) – 1091
w tym:
- kobiet – 32
- mężczyzn – 1056
- nieletnich - 3

7. Liczba dzieci umieszczonych u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w 
rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej (ogółem) – 5

8. Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy:
 - fizycznej – 26677
 - seksualnej – 96
 - psychicznej – 3641
 - innego rodzaju zachowań - 1466

9.  Rodzaje  pomocy  udzielonej  osobie,  co  do  której  istnieje  podejrzenie,  że  jest  dotknięta 
przemocą:

- umieszczenie w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 3
- umieszczenie w ośrodku wsparcia – 1
- umieszczenie w ośrodku interwencji kryzysowej – 0
- umieszczenie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 0
- umieszczenie w szpitalu – 10
- udzielenie pomocy medycznej – 27
- inny rodzaj pomocy - 109

Podsumowując  zgromadzone  dane  z  2012  roku  należy  stwierdzić,  że  ogólna  liczba 
wypełnionych formularzy  „Niebieska Karta – A” wynosiła 2850 na terenie całego województwa 
z  czego 367  dotyczą  kolejnych  przypadków przemocy w danej  rodzinie  w trakcie  trwającej 
procedury. Liczba ta jest mniejsza niż w poprzednich latach  (w 2009 – 4803 Niebieskie Karty i 
w 2010 – 4843 Niebieskich Kart, w 2011 – 4100 Niebieskich Kart ). 
Przyczyną  odnotowania  spadku  ilości  sporządzonych  przez  funkcjonariuszy  formularzy  bez 
wątpienia mogła być całkowita zmiana regulacji prawnych w tym zakresie, a przede wszystkim 
wejście  w  życie  Rozporządzenia  Rady  Ministrów   z  dnia  13  września  2011  r.  w  sprawie  
procedury  „Niebieskie  Karty”  oraz  wzorów  formularzy  „Niebieska  Karta”.  Przepisy  te  
zrewolucjonizowały  dotychczasowe  rozwiązania,  zwłaszcza  w  kontekście  „obszerności” 
formularza  A. Dzięki  szybkiemu  zorganizowaniu,  przez   poszczególne  jednostki  terenowe 
Policji, wewnętrznych przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu stosowania „nowych” rozwiązań 
udało się je sprawnie wdrożyć do stosowania.
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Zdecydowanie  najczęściej przemocy  wobec  osób  najbliższych  dopuszczali  się 
mężczyźni, którzy  stanowili  93% ogólnej  liczby  sprawców (  z  2856  sprawców  przemocy 
domowej 2657 stanowili mężczyźni). Ogólna liczba sprawców zatrzymanych przez Policję w 
związku z przemocą w rodzinie wynosiła 122. 

W celu udzielenia ofiarom wszechstronnej pomocy policjanci współpracują z miejskimi i 
gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, 
ośrodkami  interwencji  kryzysowej,  centrami  pomocy  rodzinie,  a  w  przypadku  krzywdzenia 
dzieci  również  ze  szkołami,  poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi  oraz  sądami 
rodzinnymi. 

W przypadku,  gdy sytuacja  towarzysząca  przemocy w rodzinie  wyczerpuje  znamiona 
przestępstwa z art. 207 kk wszczynane były  postępowania przygotowawcze w sprawie, i tak, 
w 2012 roku na terenie województwa wszczęto  1223 takich postępowań (w 2011 roku -656). 
Z kolei w toku postępowania stwierdzono łącznie 859 przestępstw (2011 – 500)  oraz zakończono 
1263  wszczętych postępowań (2011 – 570) .

W  2012  roku  policjanci  garnizonu  warmińsko  –  mazurskiego  czynnie  uczestniczyli 
w spotkaniach,  szkoleniach  i  konferencjach mających  na celu wymianę  doświadczeń między 
różnymi  podmiotami.  W  trakcie  tych  spotkań  przedstawiciele  instytucji  i  organizacji 
pozarządowych,  zajmujących  się  przeciwdziałaniem  przemocy  w  rodzinie  mieli  możliwość 
omówić  i   wypracować  obszary  współpracy  w  zakresie  podejmowania  działań  związanych 
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,  uczestniczył, podobnie jak 
w ubiegłym roku, w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie, powołanego 
przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego. 

Przedstawiciele  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Olsztynie  przeprowadzili  szereg 
szkoleń z zakresu stosowania procedury „Niebieskie Karty” w tym:

• Szkolenia dla nauczycieli  pt.  „Pomóc dziecku krzywdzonemu. Procedura „Niebieskie  
Karty” w ramach projektu  „Uczyć,  informować, zapobiegać.  Otwarte szkoły,  otwarte 
jednostki Policji” –  w minionym roku odbyły się 4 szkolenia;

•  Szkolenia  z  zakresu  realizacji  procedury  „Niebieskie  Karty”  dla  przedstawicieli 
podmiotów  działających  w  obszarze  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  na 
zaproszenia samorządów lokalnych ( przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia),

•  szkolenia dla funkcjonariuszy Policji zarówno służb patrolowo – interwencyjnych jak 
również dzielnicowych.

W ramach „Tygodnia  Pomocy Ofiarom Przestępstw" w dniach 20 – 25.02.2012 roku 
wzorem lat ubiegłych do działań aktywnie włączyła się również Policja. Zasadniczym celem tej 
inicjatywy  jest  zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  potrzeby  i  prawa  osób  pokrzywdzonych 
przestępstwem. Przedsięwzięcie to będzie realizowane we współpracy z sadami, prokuratorami, 
jednostkami organizacyjnymi Policji oraz organizacjami pozarządowymi.  

W związku z powyższym, policjanci naszego województwa zintensyfikowali działania w 
tym zakresie, nawiązali współpracę z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi na terenie 
powiatów,  działającymi  na  rzecz  ofiar  przestępstw,  celem  aktywnego  włączenia  się 
funkcjonariuszy do prac w Punktach Informacyjnych organizowanych przez te podmioty. Punkty 
informacyjne, w którym osoby zainteresowane mogły  otrzymać pomoc prawno-psychologiczną 
zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i telefonicznym uruchamiane były również w budynkach 
jednostek terenowych Policji. Funkcjonowały następujące Punkty Informacyjne:

• 24  w  Komendach  Miejskich/Powiatowych,  Posterunkach,  oraz  Rewirach 
Dzielnicowych,

• 3 w Sądach lub Zespołach Kuratorskich;
• 1 w Prokuraturach;
• 6 w PCPR;
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• 1 w MOPS/GOPS;
• 2 w fundacjach, stowarzyszeniach.

W skład  zespołów  dyżurujących  zaangażowani  byli  zarówno  policjanci  pionów 
dochodzeniowo-śledczych jak  i prewencji ( w tym specjaliści „NK”, dzielnicowi, kierownicy 
rewirów  dzielnicowych).  W  dyżurach  uczestniczyli  również  prawnicy,  kuratorzy  sądowi, 
pedagodzy,  pracownicy  socjalni,  psychologowie  z  instytucji  współpracujących  (  takich  jak: 
Sądy,   PCPR,  GOPS  MOPS,  poradnie  psychologiczno-pedagogicznej,  Przewodniczący 
Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie). Szczegóły dotyczące organizowanej 
akcji oraz informacje na temat uruchomionych Punktów Informacyjnych ( dzień, godziny, numer 
telefonu i miejsce dyżurowania zespołów) nagłośniono w lokalnych mediach (gazety, radio, TV) 
i na stronach internetowych.  

W  tym  roku  podobnie  jak  w  roku  2011  z  pomocy  skorzystało  więcej  osób.  Z 
oferowanego przez Policję wsparcia skorzystało 165 osób ( w 2011 r.- 151 osób, w 2010r.- 91 
osób).Najczęstsze   problemy,  z  jakimi  zgłaszali  się  zainteresowani,  dotyczyły  przemocy  w 
rodzinie,  nadużywania  alkoholu  przez  współmałżonka,  prawa  rodzinnego  oraz  praw  osób 
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. 

Na terenie województwa kontynuowano działania mające na celu realizację zobowiązań 
Policji  wynikających  z  „Porozumienia  dotyczącego  funkcjonowania  telefonu  interwencyjno-
informacyjnego  dla  osób  pokrzywdzonych  przemocą  w  rodzinie  stosowaną  przez  osoby  uprzednio  
skazane  za  przestępstwo  popełnione  z  użyciem  przemocy  lub  groźby  bezprawnej  wobec  członka  
rodziny.” oraz podpisanych przez Komendanta Głównego Policji z Ministrem Sprawiedliwości 
„Procedur współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób,  
wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku  z popełnieniem czynów karalnych,  
polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej.”, które bezpośrednio odnoszą się 
do zasad współpracy Policji i kuratorów zawodowych, w przypadku zatrzymania przez Policję 
sprawcy  przemocy  lub  groźby  jej  użycia   wobec  osoby najbliższej,  czy  też  innych  działań 
sprawcy   związanych  z  naruszeniem  nakazów  i  zakazów  nałożonych  przez  sąd  na  terenie 
województwa warmińsko - mazurskiego

Na  terenie  województwa  warmińsko  –  mazurskiego  od  marca  2011  roku  nastąpiło 
efektywne wykorzystanie aplikacji „NADZÓR KURATORA” w Elektronicznej Książce Służby 
Dyżurnego poprzez wprowadzenie danych osób  i postanowień dotyczących nadzoru kuratora. 
W 2012 roku do aplikacji wprowadzono łącznie 1246 spraw dozorowanych, na dzień 31 grudnia 
2012 roku w z zakładce nadzór kuratora aktywnych było 2820  spraw dozorowanych. Do końca 
2012 roku posługując się tą aplikacją dokonano  10853 sprawdzeń osób pod kątem objęcia jej 
nadzorem kuratora. W wyniku dokonywanych sprawdzeń odnotowano 294 trafienia. 

Policjanci  z  terenu  województwa  czynnie  uczestniczyli  w  spotkaniach  poświęconych 
tworzeniu  gminnych  zespołów  interdyscyplinarnych  ds.  przemocy  w  rodzinie.  Działania 
podejmowane  przez  zespoły będą  skierowane do osób i  rodzin  doświadczających  przemocy. 
Celem  wspólnych  działań  będzie  pomoc  rodzinom,  a  tym  samym  wypracowanie  modelu 
współpracy międzyinstytucjonalnej  prowadzącej  do zwiększenia  efektywności  w zespołowym 
podejmowaniu działań. 

Na  terenie  powiatów  policjanci  wspólnie  z  przedstawicielami  innych  podmiotów 
poszukują nowych rozwiązań,  które pozwolą na ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, 
np.:

• Komenda Miejska Policji w Elblągu -  funkcjonariusz Zespołu Prewencji Kryminalnej 
Komendy  Miejskiej  Policji  w  Elblągu przeprowadził  zajęcia  w  ramach  edukacji  prawno-
obywatelskiej  z  zakresu  profilaktyki  przeciwdziałania  przemocy  dla  grupy kobiet  w ramach 
realizacji projektu Grupy Wsparcia dla Kobiet Ofiar Przemocy w Rodzinie w Elblągu oraz 
Markusach.  Podobnie jak w 2011 r.,  również w 2012 r. promowana była  opracowana przez 
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Elbląskie  Centrum Mediacji   i  Aktywizacji  Społecznej  wspólnie  z  Komendą Miejską Policji 
w Elblągu  broszura  „Autentyczna  opowieść  czternastolatki  o  przemocy  w  rodzinie”. 
Broszura kolportowana była na komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Elblągu 
oraz instytucje pomocowe z terenu Elbląga powołane do niesienia pomocy ofiarom przestępstw. 
W październiku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. W ramach tych obchodów, 
Sąd Okręgowy i Sąd Rejonowy , Komenda Miejska Policji wraz z Elbląskim Centrum Mediacji 
organizują dni otwarte. W siedzibie  Elbląskiego Centrum Mediacji  i  Aktywizacji  Społecznej 
dyżurowali  sędziowie Sądu Rejonowego ,Mediatorzy oraz policjanci.  W trakcie tych spotkań 
można było uzyskać szczegółowe informacje na temat  postępowania mediacyjnego. Policjant 
zajmujący się problematyką przemocy w rodzinie uczestniczył w Konferencji „Stop Przemocy” 
organizowanej  przez  Urząd  Wojewódzki  w  Olsztynie  poświęconej  przemocy  w rodzinie 
i perspektywach  przeciwdziałania  temu  zjawisku.  W  konferencji  zorganizowanej  przez 
Wojewodę  warmińsko-mazurskiego  Mariana  Podziewskiego  uczestniczyli  przedstawiciele 
samorządu terytorialnego,  zespołów interdyscyplinarnych,  jednostek organizacyjnych  pomocy 
społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, policji, służby 
więziennej,  prokuratury,  sądu,  ochrony  zdrowia,  oświaty,  organizacji  pozarządowych  oraz 
członkowie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Na konferencji poruszano między innymi tematy dotyczące działań oraz przyszłych perspektyw 
Krajowego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie,  przemocy  wobec  kobiet 
w starszym wieku, oddziaływań na sprawców przemocy w rodzinie. 
W ramach integracji i koordynacji działań instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację 
działań  związanych  z  przeciwdziałaniem  przemocy  w  rodzinie  Zespół  interdyscyplinarny 
zorganizował spotkanie z przedstawicielami tych podmiotów. Spotkanie odbyło się w Miejskim 
Ośrodku  Pomocy  Społecznej.  Uczestniczyli  w  nim  przedstawiciele  Prokuratury  Rejonowej, 
Komendy  Miejskiej  Policji  w  Elblągu,  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych,  NZOZ  Ośrodek  Terapii  Uzależnień  „Szansa”,  Departamentu  Społecznego 
Urzędu  Miejskiego,  Katolickiego  Ruchu  Antynarkotycznego  „Karan”,  Specjalistycznego 
Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, MOPS i kuratorów zawodowych.  

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Braniewie -  Członkowie  Zespołu  Interdyscyplinarnego  w 
Braniewie opracowali ulotkę prewencyjną na temat przemocy w rodzinie.  Ulotki są dostępne 
m.in. w recepcji KPP w Braniewie. W  ramach działań edukacyjnych problematyka przemocy 
domowej poruszana była na szkoleniach z pedagogami szkolnymi (3 spotkania, 39 uczestników) 
oraz uczestnikami  warsztatów  terapeutycznych  pomocy  rodzinie  (1  spotkanie,  25  osób). 
Policjanci  cyklicznie  spotykają  się  z  pedagogami  szkolnymi,  których  uczulają  na  pierwsze 
sygnały świadczące o tym, że w domu rodzinnym małoletnich dochodzi do przemocy domowej. 
Wzorem lat  ubiegłych jednostka włączyła  się do ogólnopolskiej  akcji  pn.  „Tydzień Pomocy 
Ofiarom Przestępstw”. W ramach  akcji  został   utworzony Punkt   Informacyjny,  w którym 
dyżurowali:  prawnik  z  Urzędu  Miasta  Braniewo,  pracownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej  w Braniewie,  psycholog  z  Zespołu  Szkół  Budowlanych  w Braniewie,   terapeuta 
uzależnień  z  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Braniewie  oraz  funkcjonariusz  Policji 
(koordynator  Niebieskiej  Karty).  Punkt  Informacyjny został  utworzony w Klubie Abstynenta 
w Braniewie.  Działania  poprzedzone  były  akcją  promocyjną,  prowadzoną  poprzez  stronę 
internetową  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Braniewie  i  lokalne  media. Podczas  spotkań 
z uczniami  klasy  o  profilu  „Bezpieczeństwo  publiczne”  z  Zespołu  Szkół  Licealnych 
i Zawodowych w Pieniężnie  policjanci  mówili  o działaniach Policji  w zakresie  zapobiegania 
i zwalczania  zjawisk patologii  społecznej.  Licealiści  obejrzeli  filmy prewencyjny „Zatrzymaj 
przemoc  w  rodzinie”.  Funkcjonariusz  prowadzący  szkolenie  uświadamiał  młodzież 
o konsekwencjach przemocy w rodzinie. 

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Ełku –  w  zakresie  pomocy  ofiarom  przemocy  domowej 
policjanci  KPP Ełk   realizują  założenia  Rządowego  programu  ograniczenia  przestępczości  i 
aspołecznych  zachowań  „  Razem  Bezpieczniej”   w  obszarze  przemoc  w  rodzinie  oraz 
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„Krajowego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie”.  Współpracują  z 
instytucjami rządowymi i pozarządowymi, a w szczególności z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej funkcjonującym przy Domu Pomocy Społecznej 
w  Nowej  Wsi  Ełckiej,  gdzie  otrzymują  pomoc  kobiety  doświadczające  przemocy  wraz  ze 
swoimi dziećmi. Ośrodek zapewnia ofiarom przemocy nocleg, wyżywienie oraz opiekę lekarską. 
W 2012 r.  w KPP Ełk wszczęto  59 postępowań o znęcanie  się  fizyczne  lub psychiczne.  W 
porównaniu z rokiem 2011 zanotowano spadek  ilości stwierdzonych przestępstw o 29 czynów 
(z  81do 52).

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Giżycku -  zorganizowano  „Tydzień  Pomocy  Ofiarom 
Przestępstw”  – inicjatywę tą rozpoczęto od zamieszczenia  komunikatu w lokalnych mediach 
odnośnie  uruchomienia  punktu  informacyjnego  dla  ofiar  przemocy.  Przy  współpracy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku prowadzono wspólne dyżury w punkcie 
informacyjnym.  Celem  akcja  było  zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  potrzeby  i  prawa  osób 
pokrzywdzonych  przestępstwem.  Przekazywane  są  informacje  na  temat  placówek,  telefonów 
zaufania oraz stron internetowych udzielających pomocy.  

• Komenda Powiatowa Policji  w Gołdapi - w ramach programu  „Tydzień  Pomocy Ofiarom 
Przestępstw” przy  współpracy  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Gołdapi 
zorganizowała  dyżury,  w czasie  których  osoby pokrzywdzone  mogły uzyskać  informacje  na 
temat  przysługujących  im uprawnień.  W ramach  dyżurów  porad  udzielali:  prawnik  z  Biura 
prawnego Urzędu Miasta i Gminy Gołdap, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Gołdapi, psycholog, pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, 
członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuta uzależnień oraz 
funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. 

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Iławie –zorganizowała „Tydzień  Pomocy  Ofiarom 
Przestępstw”. Osoby  zainteresowane  mogły  otrzymać  pomoc  prawno  –  psychologiczną 
zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i telefonicznie. Policjanci z KPP w Iławie regularnie 
uczestniczyli  w  pracach  Zespołów  Interdyscyplinarnych  i Grup  Roboczych  dot.  przemocy 
w rodzinie, jak również uczestniczyli w szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie.

• Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie – w Kętrzynie istnieją dwa punkty pomocowe dla ofiar 
przemocy w rodzinie: Ośrodek  konsultacyjno -psychoedukacyjny „Niebieska Linia” dla osób 
doznających  przemocy w rodzinie  przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Kętrzynie 
oraz  Punkt  Konsultacyjno  Informacyjny  przy  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w 
Kętrzynie. Ofiary przemocy mogą w punktach otrzymać wparcie psychologa, pedagoga. Ponadto 
w Punkcie  Interwencji  Kryzysowej  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Kętrzynie 
przygotowane są dwa pokoje dla osób  poszkodowanych przemocą domową z terenu powiatu 
kętrzyńskiego.  W sierpniu oraz grudniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie 
oraz  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Kętrzynie  dzielnicowi  uczestniczyli  w 
szkoleniu „Procedury wdrażania niebieskiej karty”.

• Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie – w ciągu całego roku 2012  dzielnicowi aktywnie 
uczestniczyli w pracach zespołów interdyscyplinarnych.  Na bieżąco współpracowali z 
kuratorami sądowymi oraz pracownikami socjalnymi w sprawie rodzin w których występuje 
przemoc.  W  kwietniu  policjanci uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez PCPR. 
Tematem spotkania było omówienie problematyki przemocy w rodzinie i zakończenie prac nad 
programem pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą. W czerwcu policjanci uczestniczyli w 
konferencji zorganizowanej przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie nt. przemocy w rodzinie. Na 
spotkaniu poruszona została kwestia pracy zespołów interdyscyplinarnych i procedura "NK". W 
lipcu na stronie internetowej KPP opublikowano w zakładce "Przemoc w rodzinie - informator" 
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wszelkie informacje dot.  przemocy w rodzinie,  jak i problemu alkoholowego. W grudniu 
policjanci uczestniczyli w konferencji nt. "Przemoc w rodzinie - aspekty, zjawiska i perspektywy 
przeciwdziałania".  W grudniu również policjantka uczestniczyła w spotkaniu panelowym 
kandydatów na rodziny zastępcze zorganizowane przez ośrodek szkoleniowy "Baszka"  w 
Mrągowie.

• Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy   - policjanci uczestniczyli  w projekcie  „Stop 
Przemocy  w  rodzinie  II”, organizowanym  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w 
Nidzicy w ramach którego funkcjonariusze zajmujący się problematyką przemocy domowej, w 
roku 2012 brali udział w szkoleniach tematycznych dot. tej problematyki. Ponadto uczestniczyli 
w realizacji filmu profilaktycznego w ramach tego projektu.

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Nowym  Mieście  Lubawskim -  dzielnicowi  i koordynator 
procedury Niebieskiej  Karty są aktywnymi członkami grup roboczych pracujących w ramach 
Zespołów Interdyscyplinarnych na terenie powiatu. Członkiem Zespołów Interdyscyplinarnym, 
który  bierze czynny udział w posiedzeniach jest także Komendant Powiatowy Policji w Nowym 
Mieście  Lubawskim.  Współpracując  z Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Nowym 
Mieście  Lubawskim  i  Starostwem  Nowomiejskim  zorganizowano  Powiatową  Konferencję 
"Interdyscyplinarność  w działaniu  wobec  przemocy  w  rodzinie", która  odbyła  się  20 
września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim. Konferencja 
poświęcona była przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W spotkaniu wzięło udział około 70 
osób. Wśród zaproszonych gości byli  reprezentanci  podmiotów, którzy działają w przypadku 
powzięcia  informacji  lub  podejrzeniu  stosowania  przemocy  w  danej  rodzinie. Ponadto 
Komendant  Powiatowy  Policji  w  Nowym  Mieście  Lubawskim  został  uhonorowany 
wyróżnieniem  „Warmińsko-Mazurski  Kawaler  Białej  Wstążki  2012”  podczas  Konferencji 
„Solidarni  przeciw  przemocy  wobec  kobiet  Biała  Wstążka”,  która  odbyła  się  w  Urzędzie 
Marszałkowskim w Olsztynie w dniu 4 grudnia 2012 roku. 

• Komenda Powiatowa Policji  w Ostródzie -  w dniach 20-26 luty policjanci  pełnili  dyżury w 
ramach  „Tygodnia  Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W dniu 29  marca  2012 roku w domu 
dziecka  w  Szymonowie  odbyło  się  spotkanie  kuratorów,  pracowników  społecznych, 
przedstawicieli  oświaty oraz członków zespołów interdyscyplinarnych działających na terenie 
Komisariatu  Policji  w Morągu. Spotkanie  dotyczyło  współpracy pomiędzy przedstawicielami 
obecnych na spotkaniu instytucji  zaangażowanych w pomoc rodzinom dotkniętym przemocą. 
Koordynator procedury Niebieskiej Karty w okresie 19-27 kwietnia 2012 roku uczestniczył w 
kursie specjalistycznym w CSP w Legionowie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
W  dniu  27  czerwca  2012  roku  koordynator  procedury  Niebieskiej  Karty  uczestniczył  w 
konferencji  organizowanej  przez  Warmińsko-Mazurski  Urząd  Wojewódzki  pod  tytułem: 
Przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie  w  woj.  warmińsko-mazurskim.  Zagadnienie 
praktyczne.”

• Komenda Powiatowa Policji  w Piszu –  na terenie  powiatu działa  wiele  placówek niosących 
pomoc ofiarom przemocy domowej, z którymi na co dzień współpracuje jednostka (Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz utworzony przez tę placówkę Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Piszu; Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu; Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie  w  Piszu;  Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Piszu;  Punkt 
Konsultacyjny Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej 
Piskiej; Punkt konsultacyjny przy Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu; Ośrodek Profilaktyki i 
Terapii – Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rucianem Nidzie; Świetlica 
Socjoterapeutyczna  w Rucianem Nidzie).  Instytucje  te  udzielają  ofiarom przemocy domowej 
pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej, a także socjalnej i materialnej. W dniach 20-
25.02.2012 roku KPP w Piszu włączyła się w ogólnopolską akcję „Tygodnia Pomocy Ofiarom 
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Przestępstw”. Przedsięwzięcie  to  zostało  rozpropagowane  zarówno  w KPP,  jak  i  lokalnych 
mediach. 

5) subkultury: 

Wśród zjawisk patologicznych dotykających osoby niepełnoletnie wymienić należy subkultury 
młodzieżowe, z których funkcjonowaniem często wiąże się popełnianie przestępstw. Rolą policji 
jest systematyczne rozpoznanie w tym zakresie, w celu ujawniania subkultur młodzieżowych, 
uaktywniających  się  np.  podczas  trwania  imprez  sportowych  –  tzw.  szalikowcy.  W  celu 
wyeliminowania  ewentualnych  zagrożeń  związanych  ze  zbiorowym  zakłóceniem  porządku 
publicznego  (w  trakcie,  przed  lub  po  zakończeniu  imprez  sportowych)  policjanci  garnizonu 
warmińsko  –  mazurskiego  systematycznie  utrzymywali kontakt  z kierownictwem i  zarządem 
klubów  piłkarskich,  przeglądali  strony  internetowe  klubów  piłkarskich,  fora  internetowe. 
Ułatwiało  to  podejmowanie  działań  zapobiegawczych  skierowanych  na  eliminowanie 
agresywnych zachowań w zarodku i uspokajanie szczególnie aktywnych prowodyrów awantur i 
burd na stadionach jak również tzw. „ustawek”. 

Od  2009  roku  w  Komendzie  Miejskiej  Policji  w   Elblągu  realizowany  jest  program 
„Bezpieczny stadion”,  którego głównym założeniem jest  przekazanie  młodzieży informacji  o 
kulturalnym  i  zgodnym  z  prawem  kibicowaniu.  W  2012  roku  przeprowadzono  17  spotkań 
poświęconych  tej  tematyce.  W  spotkaniach  wzięło  udział  315  słuchaczy.  Program  będzie 
kontynuowany w 2013 r. Jak wynika z uzyskanych informacji z Komisariatów i Posterunków 
Policji,  Rewirów  Dzielnicowych  i  Wydziału  Kryminalnego  Komendy  Miejskiej  Policji  w 
Elblągu  najbardziej  aktywni  są:  szalikowcy (grupa  skupia  około  160  osób z  tego  około  18 
„szalikowców” to osoby nieletnie). Uaktywniają się najczęściej w trakcie rozgrywanych meczy 
piłki nożnej przez klub na własnym stadionie. W przypadku rozgrywania meczu na wyjeździe 
aktywność kibiców jest mała. Na mecze piłkarskie rozgrywane poza Elblągiem kibice w tym 
nieletni,  dowożeni  są  autobusami,  które  sami  wynajmują  od prywatnych  przewoźników. 
Zdarzają się jednak przypadki, że na mecz udają się prywatnymi samochodami, z uwagi na małą 
ilość chętnych osób do wyjazdu. 

Na  terenie  m.  Olsztyn  działa  grupa  pseudokibiców  o nazwie  HOOLIGANG  00,  są  to 
antagonistycznie nastawieni do policji i służb porządkowych pseudokibice Stomil-u Olsztyn. W 
sezonie 2011/2012 pseudokibice ci dążyli  do tzw „ustawek” z pseudokibicami innych drużyn 
piłkarskich, miało to miejsce na trasach przejazdu kibiców. Policjanci  Zespołu Monitorującego 
w  wyniku  podjętych  czynności  operacyjnych  uzyskali  informacje,  które  przyczyniły  się  do 
udaremnienia ataków i ustawek z  pseudokibicami innych drużyn. Pseudokibiców z zakazami 
stadionowymi w sezonie 2011/2012 było czterech.

Na  terenie  działania  KPP  Kętrzyn  zaobserwowano  w  minionym  roku  działanie 
kilkunastoosobowej  grupy  szalikowców.  Są  to  kibice  Kętrzyńskiego  Klubu  Sportowego 
„Granica”. Przychodzą oni na wszystkie mecze.

Wśród subkultur działających na terenie województwa, należy wspomnieć o działających 
w Elblągu grafficiarzach, którzy dopuszczają się aktów wandalizmu, polegających na malowaniu 
elewacji  budynków,  witryn  sklepów,  pociągów  oraz  innych  miejsc  użyteczności  publicznej. 
Policjanci pionu kryminalnego w Elblągu, w toku służby prowadzą aktywne i zintensyfikowane 
działania  zapobiegawcze,  poprzez  rozpoznanie  środowisk  zajmujących  się  tym  procederem, 
ukierunkowanych  działań  profilaktycznych  w  środowisku  szkół  gimnazjalnych  i 
ponadgimnazjalnych.  Podczas  spotkań  z  młodzieżą  policjanci  zespołu  prewencji  kryminalnej 
mówią o skutkach prawnych ponoszonych przez nieletnich za zniszczenie mienia poprzez tzw. 
„Graffiti”.

6) sekty i nowe ruchy religijne:
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Podobnie jak w roku 2011 również w roku 2012 w województwie warmińsko-mazurskim nie 
zaobserwowano  działalności  sekt,  ani  innych  ruchów  religijnych. W  związku  z  tym  nie 
odnotowano  żadnych  zgłoszeń,  ani  interwencji  dotyczących  tego  zagadnienia. Zagrożenia 
wynikające ze strony sekt były wielokrotnie omawiane przez policjantów na przedwakacyjnych 
spotkaniach  edukacyjnych  ze  starszą  młodzieżą  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i 
ponadgimnazjalnych. 

7) bezdomność i żebractwo:

• Bezdomność: 

(Według danych uzyskanych z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie - stan na 
dzień 15.09.2012 r.) 

Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego  w  Olsztynie  od  1999  roku  systematycznie  diagnozuje  zjawisko 
bezdomności w regionie Warmii i Mazur, przeprowadzając monitoring dwukrotnie w ciągu roku 
kalendarzowego (w styczniu i we wrześniu, a od 2008 we wrześniu oraz w grudniu).
We wrześniu  2012  roku ROPS wystąpił  do  116 ośrodków pomocy  społecznej  o  udzielenie 
informacji  dotyczącej  skali  zjawiska bezdomności w każdej gminie.  Informacje napłynęły ze 
wszystkich ośrodków pomocy społecznej województwa. Opierając się  na danych z ośrodków 
pomocy społecznej szacuje się, że według stanu na dzień 15 września 2012 r. w województwie 
warmińsko-mazurskim  liczba  bezdomnych  wyniosła  1321  osoby,  z  czego  zdecydowana 
większość to mężczyźni – 87,6% (1185 osób), a 10,6% to kobiety (141 osób). Niepokój budzi 
fakt, iż problem ten dotyka również 22 dzieci – 1,6% 
Analizując liczbę bezdomnych w województwie można zauważyć, że najwięcej z nich przebywa 
w ośrodkach miejskich:
- Elbląg 388
- Olsztyn 100
- Ostróda  50
- Ełk brak danych 
- Giżycko 30
- Kętrzyn 27
- Nidzica 34
- Bartoszyce 33
- Mrągowo 24
- Szczytno 27
- Gołdap 26
- Pisz               39

Przyczyny które powodują bezdomność są umowne, i często nakładają się na siebie (np. 
alkoholizmowi bardzo często towarzyszą eksmisja oraz choroby).

Poniższe  dane  przedstawiają  liczbę  osób  bezdomnych  w  gminach  województwa,  z 
uwzględnieniem przyczyn bezdomności:
- alkoholizm 949 osób,
- inne przyczyny 501 osób,
- eksmisja 413 osób,
- choroby 220 osób,
- przestępczość 194 osób.

Pod  określeniem  „inne  przyczyny  bezdomności”  wymieniane  są  m.in.:  problemy  i 
konflikty  rodzinne,  rozpad  rodziny,  rozwód,  wymeldowanie  administracyjne,  sprzedaż 
mieszkania, zawalenie domu, pożar mieszkania, utrata źródła dochodu oraz narkomania.

Największą  grupę  wśród  1299  dorosłych  osób bezdomnych  stanowią  osoby w wieku 
powyżej 50 roku życia: 721 (676 mężczyzn i 45 kobiety). Wśród 366 osób bezdomnych w wieku 
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od 40 do 50 roku życia znajduje się 319 mężczyzn i 47 kobiet, w grupie 142 osób w wieku od 30 
do 40 roku życia jest 118 mężczyzn i 24 kobiet. Natomiast w grupie wiekowej od 18 do 30 roku 
życia  znajduje  się  70  osób,  z  czego  47  to  mężczyźni  a  23  kobiety.  Procentowo  te  dane 
przedstawiają się następująco:
- osoby bezdomne powyżej 50 roku życia stanowią 55,5% ogółu bezdomnych
- osoby bezdomne pomiędzy 40-50 rokiem życia stanowią 28,2% ogółu bezdomnych
- osoby bezdomne pomiędzy 30-40 rokiem życia stanowią 11 % ogółu bezdomnych
- osoby bezdomne pomiędzy 18-30 rokiem życia stanowią 5,3% ogółu bezdomnych
Biorąc pod uwagę  kryterium wykształcenia,  największą  grupę  bezdomnych stanowią  osoby z 
wykształceniem podstawowym:  723 osoby (632 mężczyzn i 91 kobiet). Natomiast najmniejszą 
grupę bezdomnych stanowią osoby z wykształceniem wyższym: jest to 14 mężczyzn i 2 kobiety.
Poniższe dane przedstawiają liczbę dorosłych osób bezdomnych wg kryterium wykształcenia:
- wykształcenie podstawowe: 723 osoby (632 mężczyzn i 91 kobiet) 55,7 %
- wykształcenie zawodowe: 446 osoby (417 mężczyzn i 29 kobiet) 34,3 %
- wykształcenie średnie: 114 osób (96 mężczyzn i 18 kobiet) 8,8%
- wykształcenie wyższe: 16 osób (14 mężczyzn i 2 kobieta) 1,2%

Analizując  zjawisko  bezdomności  w  województwie  warmińsko-mazurskim  w  latach 
2006-2012, można zauważyć, iż od stycznia 2006 do września 2012 r. szacunkowa liczba osób 
bezdomnych podlegała niewielkim wahaniom. W okresie tym corocznie  ilość osób bezdomnych 
przekroczyła  granicę  1200  osób:  w  styczniu  2007  roku  (1221  osób),  w grudniu  2008  roku 
(1262), we wrześniu 2009 roku (1238), we wrześniu 2010 (1410), we wrześniu 2011 (1242), we 
wrześniu 2012 (1321).

Diagnoza zjawiska z  grudnia 2009 oraz z grudnia 2010 roku wykazały zdecydowany 
wzrost liczby osób bezdomnych w dwóch ostatnich okresach zimowych (1405 osób w 2009 r. i 
1410 osób w 2010 r.). Od grudnia 2009 do września 2010 zanotowano gwałtowne zmniejszenie 
się liczby osób bezdomnych w naszym regionie (o 155 osób tj. o 11%), po czym w okresie od 
września  do  grudnia  2010 roku aktualna  diagnoza  ponownie  wykazuje  zdecydowany wzrost 
liczby osób bezdomnych o 160 osób do liczby – 1410 osób. Od września do grudnia 2011 r., 
zanotowano zwiększenia się liczby osób bezdomnych o 116 osób -  do liczby 1358 osób. W 
diagnozie  od  grudnia  2011  r.  do  września  2012  r.  zanotowano  zmniejszenie  się  liczby 
bezdomnych o 37 osób. 

Jedną  z  głównych  przyczyn  bezdomności  są  przede  wszystkim  złe  warunki 
atmosferyczne,  które w trakcie okresu zimowego zmuszają większą niż zazwyczaj liczbę osób 
bezdomnych  do  zgłoszenia  się  o  pomoc  do  ośrodków  pomocy  społecznej,  schronisk, 
noclegowni, jadłodajni i innych ośrodków wsparcia. Istnieje co prawda rozbieżność pomiędzy 
liczbą osób bezdomnych na terenie  województwa warmińsko-mazurskiego a liczbą miejsc w 
placówkach  oferujących schronienie, jednakże można przyjąć, że potrzeby w tym zakresie są 
zabezpieczone  ponieważ w wielu  placówkach  istnieją  możliwości  zwiększenia  liczby miejsc 
noclegowych w okresie zimowym.

Bardzo  często  osoby  bezdomne  nie  chcą  korzystać  z  pomocy  i  opieki  schronisk  i 
noclegowni.  Nie  chcą  zaakceptować  regulaminu  organizacyjnego  tych  placówek,  przede 
wszystkim punktu dotyczącego zakazu picia alkoholu. Wielu z nich  z tzw. „własnego wyboru” 
zamieszkuje między innymi w pustostanach lub w altankach na terenie ogródków działkowych. 
Pomimo perswazji, nie chcą skorzystać z oferowanej im pomocy.

Doświadczenia ubiegłych lat wykazały, iż  zima stanowi poważne zagrożenie dla życia i 
zdrowia zwłaszcza osób bezdomnych i samotnych. Każdego roku w okresie jesienno- zimowym 
odnotowuje się przypadki zgonów osób z powodu wychłodzenia organizmu (2008/2009 –  10 
przypadków zamarznięć; 2009/2010 – 36 przypadków zamarznięć; 2010/2011 – 12 przypadków 
zamarznięć; 2011/2012 – 8 przypadków zamarznięć).
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Przed rozpoczęciem okresu zimowego 2012/2013,  na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego podjęto działania zapobiegawcze mające na celu niwelowanie zagrożeń utraty życia 
i zdrowia osób szczególnie narażonych na działanie fali silnych mrozów. Działania te  oparte 
były  na   udzieleniu  pomocy  osobom szczególnie  zagrożonym  m.in.  bezdomnym,  starszym, 
niepełnosprawnym i samotnym. Niezwykle istotna jest w nich szybkość reakcji oraz aktywność 
służb  publicznych.  W  związku  z  powyższym  jednostkom  terenowym  polecono  w  okresie 
jesienno zimowym zobligować dzielnicowych, aby w oparciu o posiadane rozpoznanie osobowe, 
objęli szczególnym nadzorem osoby zamieszkujące samotnie, zwłaszcza osoby starsze, które z 
uwagi  na  zajmowanie  lokali  mieszkalnych  ogrzewanych  samodzielnie  (ogrzewania  piecowe, 
elektryczne  itp.)  narażone  są  na zagrożenie  życia  lub zdrowia  z  powodu panujących  niskich 
temperatur. W sytuacji powzięcia informacji o osobach szczególnie zagrożonych niezwłocznie 
powiadamiano  instytucje  pomocowe  (MOPS,  GOPS,  PCPR  itp.),  w  celu  podjęcia  działań 
zgodnie z ich kompetencjami.  W przypadku wystąpienia  spadków temperatur,  powodujących 
zagrożenie  dla  życia  i  zdrowia  osób,  policjantom pełniących  służbę  patrolową  i  obchodową 
zlecano systematyczną kontrolę miejsc gromadzenia się osób bezdomnych (działek letniskowych 
/  ogrodowych,  dworców kolejowych,  pustostanów itp.)  i  udzielanie  pomocy  potrzebującym. 
Dyżurni jednostek Policji posiadali   aktualne wykazy instytucji udzielających wsparcia, które 
działają na terenie właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji.  

Ponadto  kolejny  raz   funkcjonariuszom  przekazano  również  informację  dotyczącą 
funkcjonującej  bezpłatnej,  całodobowej  infolinii  dla  osób  bezdomnych  o  numerze 
0     800     165     320,     gdzie  uzyskać mogą informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz 
punktów  udzielania  pomocy  rzeczowej,  finansowej,  prawnej  i  medycznej  na  terenie  całego 
województwa warmińsko – mazurskiego. Przekazano także informacje o lokalnych instytucjach 
niosących pomoc w przedmiotowym zakresie.  

• Żebractwo

Na  podstawie  informacji  zebranych   od  jednostek  policji  województwa  warmińsko-
mazurskiego należy stwierdzić, że skala żebractwa  nie jest w chwili obecnej niepokojąca i ma 
charakter incydentalny Z danych dotyczących liczby wykroczeń ujawnionych przez policjantów 
( Formularz III/5) wynika, że w 2012 roku funkcjonariusze ujawnili 41 przypadków naruszenia 
przepisu art. 58§ 1 kw oraz 9 przypadków z art. 58§ 2 kw. 

W 2012 roku policjanci nie ujawnili osób nieletnich trudniących się żebractwem. 
Zjawisko  to  w  naszym  województwie  podobnie  jak  w  2011  roku  nie  stanowi  istotnego 
zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 

8) inne formy patologii:

• Bezrobocie 

Z danych uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Olsztynie, według stanu na koniec listopada 
2012 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa 
warmińsko-mazurskiego wynosiła 108,5 tys. osób:

• ludność (stan w dniu 31.12.2012 r.) – 1452,6 tyś. osób
• bezrobotni zarejestrowani – 108,5 tyś osób
• stopa bezrobocia – 20,4 %
• liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy – 115

Wysoki poziom bezrobocia w znacznym stopniu  wpływa na liczbę sprawców, którzy 
dopuszczają się czynów o charakterze przestępczym. 
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LICZBA PODEJRZANYCH BEZROBOTNYCH  ORAZ  NIEPRACUJĄCYCH I NIEPUSZUKUJĄCYCH PRACY 
W WYBRANYCH KATEGORIACH PRZESTĘPSTW W 2012 ROKU

Kategorie przestępstw

Podejrzani

OGÓŁEM BEZROBOTNI %
NIEPRACUJĄCY I 

NIEPOSZUKUJĄCY 
PRACY

%

zabójstwo 27 15 55,5% 5 18,5%

uszczerbek na zdrowiu 529 156 29,4% 24 4,5%

udział w bójce lub pobiciu 1014 352 34,7% 57 5,6%

zgwałcenie 51 31 60,7% 2 3,9%

kradzież cudzej rzeczy 2722 1417 52% 205 7,5%

kradzież z włamaniem 1509 763 50,5% 119 7,8%

Rozbój, wymuszenie rozbójnicze 403 187 46,4% 29 7,1%

przestępstwa przeciwko 
funkcjonariuszom publicznym 495 222 44,8% 23 4,6%



2. REALIZACJA  ZADAŃ  WYNIKAJĄCYCH  Z  RZĄDOWYCH  PROGRAMÓW 
PROFILAKTYCZNYCH

a. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”

OBSZAR 4.1.
„Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania":     

1) Ogólna ocena realizacji  Programu w obszarze „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych 
i miejscu zamieszkania”.
Dostępne siły i środki.

Województwo warmińsko-mazurskie na dzień 31 grudnia 2012  posiadało 3677  etatów 
policyjnych, w tym:

Jednostka organizacyjna Liczba etatów w
Różnica

2012 r. 2011 r.
KPP/KMP 2972 2972 0
KWP 462 462 0
Oddział Prewencji Policji 243 243 0
Razem 3677 3677 0

Z powyższego zestawienia wynika, iż w garnizonie warmińsko-mazurskim w 2012 roku 
stan etatowy nie uległ zmianie, jednakże już z dniem 1 stycznia 2013 roku uległ zmniejszeniu o 
75 etatów.

Zgodnie z Zarządzeniem Organizacyjnym Komendanta Głównego Policji Nr 33/2012  z 
23  listopada 2012 roku z dniem 1 stycznia 2011 roku  w sprawie ustalenia  liczby etatów Policji 
i pracowników Policji w województwie warmińsko-mazurskim zmniejszono etat garnizonu o 75 
etatów policyjnych, co oczywiście będzie miało negatywne przełożenie na bezpieczeństwo w 
2013 roku w województwie.

W 17 Komendach Powiatowych Policji  oraz  2  Komendach  Miejskich  Policji   w 
Elblągu  oraz  Olsztynie   na  dzień  31  grudnia   2012  roku  do  pracy  „na  ulicy”  było 
wyodrębnionych  1002 etaty, przy

• 1004   etatach w 2011 r. 

• 1032 etatach  w 2010 r. 

• 974 etatach w 2009 r. 

Rodzaj  służby 2012 roku 2011 roku Różnica w
Stan 

etatowy Wakaty Stan 
etatowy Wakaty Etacie Wakatach

patrolowo-
interwencyjna 671 42 688 45 - 17 - 3

Służba 
wywiadowcza 31 3 16 1 + 15 + 2

dzielnicowi
300 11 300 8 0 +  3
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Razem
1002 56 1004 54 - 2 + 2

W porównaniu do roku ubiegłego w służbach prewencyjnych zmniejszyła się ilość etatów 
o 2 w związku z dokonywanymi zmianami strukturalno-organizacyjnymi w jednostkach Policji. 
Nastąpił spadek  w ilości etatów  w służbie patrolowo-interwencyjnej o 17 etatów w porównaniu 
do  2011  roku,  jednakże  etaty  te  włączono  do  służby  wywiadowczej,  której  etat  uległ 
zwiększeniu. Etat służby dzielnicowych pozostał na niezmienionym poziomie. Ilość wakatów w 
służbie prewencji wyniósł 56 i był wyższy o 2 w porównaniu do 2011 roku, co oczywiście miało 
istotny wpływ na zmniejszenie ilości wykonanych służb.

Liczba wykonanych służb patrolowych ogółem w KPP/KMP województwa

Jednostka Policji
KPP/KMP

Ilość  wykonanych 
służb patrolowych 
za okres styczeń – 
grudzień  2012 roku

Ilość  wykonanych 
służb patrolowych  za 
okres styczeń – 
grudzień  2011 roku

Wzrost (+)
Spadek (-)

Województwo
143 200 149 879 - 6679

( 4,45 %)

             

Ponadto  dzielnicowi  wykonali   35 742   służb  obchodowych,  przy  37  361  służb 
obchodowych w 2011 roku.   Nastąpił  spadek o  1619  służb obchodowych.

W  sumie  w  województwie  wykonano  178  942   (w  2011  roku  187  240   ) służb 
patrolowych i obchodowych w ramach sił Policji  garnizonu warmińsko-mazurskiego. W 
porównaniu  do  2011  roku  nastąpił  spadek  o  8298  wykonanych  służb  patrolowych  i 
obchodowych w województwie.  

Poniżej przedstawiam jak w garnizonie warmińsko-mazurskim kształtowała się dynamika 
postępowań wszczętych pierwszy raz w kategoriach przestępstw  społecznie dokuczliwych, na 
które ma wpływ służba patrolowa:

Kategoria przestępstw
2012 r. 2011 r. 

Wzrost/
spadek

 

Wskaźnik 
dynamiki

Bójka i pobicie 551 497 54 110,9

Kradzież cudzej rzeczy 6406 6527 - 121 98,1

Kradzież z włamaniem 3853 4163 - 310 92,6

Kradzież i kradzież 
poprzez włamanie do 
samochodu

377 454 - 77 83,0

Rozbój, wymuszenie 
rozbójnicze, kradzież 
rozbójnicza

380 457 - 77 83,2

Uszkodzenie rzeczy 2350 2524 - 174 93,1

Uszczerbek na zdrowiu 669 711 - 42 94,1

Ogółem w tych 
kategoriach

14586 14879 - 293 95,5
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Z  powyższego  zestawienia  wynika,  iż  ogółem  w  ww.  7  kategoriach  przestępstw  w 
okresie  2012  roku  odnotowano  spadek  o  293  przestępstwa  (w  2011  roku  w  województwie 
odnotowano spadek o 211 przestępstw  w porównaniu do 2010 roku), co stanowiło wskaźnik 
dynamiki  na  poziomie  95,5  %. Rozpatrując  każdą  kategorię  przestępstw  indywidualnie 
stwierdza  się,  iż   jedynie  wzrost  dynamiki   nastąpił  w  kategorii  bójka  i  pobicie  o   54 
przestępstwa. W pozostałych kategoriach odnotowano spadki dynamiki postępowań wszczętych 
pierwszy raz, co obrazuje powyższa tabela.

Również  nastąpił  spadek dynamiki ogółem postępowań wszczętych  pierwszy raz  o 
charakterze kryminalnym o 413  przestępstw w porównaniu do 2011 roku (w 2011 roku  266 
przestępstw w porównaniu do 2010 roku).

Kategoria 
przestępstw 2012 r. 2011 r. Wzrost/spadek Wskaźnik 

dynamiki
Liczba  przestępstw 
stwierdzonych 
kryminalnych 
-ogółem

22 879 23 292 - 413 98,2

 
Aby mieć wiedzę, jaki jest średni czas reakcji Policji na zgłoszoną interwencję/ zdarzenie 

kryminalne/ zdarzenie drogowe przez obywatela w Wydziale Prewencji KWP w Olsztynie  w 
systemie  miesięcznym  monitoruje  się   powyższe  zagadnienie.  W  2012  roku   w  garnizonie 
warmińskim osiągnięto następujące czasy:

 średni czas reakcji na zgłoszenie w terenie miejskim – 9,10 min.  (w 2011 roku wyniósł 
8,50 min). 

 średni czas reakcji na zgłoszenie w terenie wiejskim – 15,48 min. (w 2011 roku wyniósł 
16,11 min.). 

Z  powyższego  zestawienia  wynika,  że  w  porównaniu  do  2011  roku  czas  podjęcia 
interwencji  od  momentu  jej  zgłoszenia  na  Policję  uległ  skróceniu  w  terenie  wiejskim o  23 
sekundy, natomiast  w terenie miejskim uległ wydłużeniu o 20 sekund. Na pogorszenie czasu 
reakcji  w  terenie  miejskim  w  dużej  mierze  miały  wpływ  utrudnienia  w  ruchu  związane  z 
remontem i przebudową dróg w Olsztynie i innych dużych miastach województwa, jak również 
spadek ilości wykonanych służb.

Podobnie  jak  w  latach  poprzednich  Komendy  Powiatowe  i  Miejskie  Policji   były 
wspierane funkcjonariuszami Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, którzy byli kierowani do 
służby  patrolowej oraz służby na drodze. W 2012 roku policjanci OPP w Olsztynie na rzecz 
KPP/KMP  wykonali   14 303   służb  patrolowych  (w  2011  roku  16697  służb  patrolowych). 
Nastąpił  spadek  o  2394  służby,  który  wynikł  głownie  z  powodu  skierowania  całego  stanu 
osobowego OPP do zabezpieczenia Euro 2012 poza granice województwa.

2) Ocena współdziałania ze służbami, strażami i inspekcjami, z uwzględnieniem form tej 
współpracy i ewentualnych problemów.

W ramach realizacji zintegrowanego systemu organizacji i dyslokacji służby w miesiącu 
kwietniu  2007  roku  wprowadzono  obowiązek  tworzenia  na  szczeblu  Komend 
Powiatowych/Miejskich Policji tzw. map zagrożeń z udziałem podmiotów pozapolicyjnych w 
ramach cyklicznych i systematycznych spotkań, co jest  w dalszym ciągu kontynuowane.

Ideą  tworzenia  tzw.  map  zagrożeń  jest  wzajemne  informowanie  Policji  i  podmiotów 
pozapolicyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakresie występujących zagrożeń, co 
do ich  rodzaju,  miejsca  i  czasu  ich  występowania,  aby można  było  na  bieżąco  i  skutecznie 
podejmować działania przez Policję wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi odpowiedzialnymi 
za  bezpieczeństwo,  jak  też  przez  same  podmioty  pozapolicyjne  w  ramach  posiadanych 
kompetencji, aby poprawić bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu  zamieszkania.
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Za  okres  2012  roku  w  garnizonie  warmińsko-mazurskim  podmioty  pozapolicyjne 
wspólnie z Policją wykonały  5312  (5060 służb w 2011 roku) służb patrolowych, w tym z:

Podmiot pozapolicyjny  2012  rok 2011  rok Różnica

Strażą Gminną/Miejską 3196 3372 - 176
Żandarmerią Wojskową 687 163 524
Służbą Ochrony Kolei 85 225 - 140 
Strażą Graniczną 711 672 39
Strażą  leśną,  Strażą 
Rybacką , WOPR, inne 633 628 5

Ogółem służb 5312 5060 252

W porównaniu do 2011 roku  z podmiotami pozapolicyjnymi  wykonano o 252 służb 
patrolowych więcej. Rozpatrując indywidualnie każdy podmiot pozapolicyjny stwierdza się, iż 
wzrost wspólnych służb odnotowano z Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Strażą Leśną, 
Strażą Rybacką oraz WOPR. Spadki wspólnych służb odnotowano ze Strażą Gminną/Miejską 
oraz  Strażą Ochrony Kolei.

Celem podniesienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania 
w wielu powiatach samorządy finansowały w okresie sezonu turystycznego zakwaterowanie i 
wyżywienie  funkcjonariuszy  Oddziału  Prewencji  Policji  w  Olsztynie,  którzy  pełnili  służbę 
patrolową w niniejszych powiatach,  jako wzmocnienie niniejszych komend. Na okres sezonu 
turystycznego  było  delegowanych  34  funkcjonariuszy,  co  szczegółowo przedstawia  poniższe 
zestawienie. Tego typu delegowania funkcjonariuszy finansowały samorządy miejskie i gminne 
w następujących powiatach:

1. Braniewskim  – 2 policjantów
2. Ełckim – 4 policjantów
3. Giżyckim  – 8 policjantów
4. Mrągowskim – 8 policjantów
5. Piskim – 4 policjantów
6. Węgorzewskim – 8 policjantów
Ponadto  w niektórych  powiatach  z  inicjatywy Komendantów Powiatowych/Miejskich 

Policji podpisano porozumienia z samorządami, na mocy których samorządy finansowały służby 
patrolowe  tzw.  służby  ponadnormatywne  realizowane  przez  funkcjonariuszy  Komend 
Powiatowych/Miejskich Policji na terenie działania samorządu, który takie służby opłacał. Były 
to służby realizowane przez policjantów w czasie wolnym. Za okres 2012 roku sfinansowano 
1405 służb ponadnormatywnych (w 2011 roku samorządy sfinansowały 1613 służb),  co daje 
spadek o  208  sfinansowane służby. 

Dodatkowe służby finansowały samorządy w  powiatach:

1. Bartoszyckim – 48 służb 
2. Braniewskim  – 4 służby
3. Działdowskim – 37 służb
4. Elbląskim – 325 służb
5. Ełckim – 265 służb
6. Gołdapskim – 23 służb
7. Iława – 71 służb
8.  Lidzbarskim – 142 służb
9. Oleckim – 171 służb
10. Olsztyńskim – 28 służb
11. Ostródzkim – 16 służb
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12.  Piskim – 168 służb
13. Szczytnie – 25 służb
14. Węgorzewskim – 80 służb

3)  Ocena współdziałania z instytucjami pozarządowymi i administracją samorządową, z 
uwzględnieniem  liczby  jednostek  samorządu  terytorialnego,  a  także  organizacji 
pozarządowych.

W związku  z  realizacją  ustawowych  zadań  Policja  jest  zobowiązana  do  współpracy  z 
administracją samorządową jak również instytucjami pozarządowymi. 

W  dalszym  ciągu  bardzo  dobrze  układa  się  współpraca  z  samorządami  gminnymi  i 
powiatowymi.  Samorządy  w  miarę  posiadanych  możliwości  starają  się  wspierać  Policję 
przekazując środki finansowe dla KPP/KMP na fundusz  wsparcia Policji. 

W  2012  roku  wszystkie  Komendy  Powiatowe/Miejskie  Policji  otrzymały  wsparcie 
finansowe od władz samorządowych i powiatowych między innymi  na takie  rzeczy jak: 

 modernizacja budynków, 
 zakup:  sprzętu  biurowego,  materiałów  i  sprzętu  eksploatacyjnego,  pojazdów 

służbowych, 
 finansowanie napraw radiowozów,
 finansowanie zakupu radiowozów,
 finansowanie zakupu rowerów, 
 zakup komputerów i drukarek
 opłacenie abonamentu  telefonów komórkowych dla dzielnicowych, 
 finansowanie auditu wewnętrznego systemu zarządzania jakością w jednostce Policji, 

działania promocyjne jednostki Policji, zakup materiałów promocyjnych
 finansowanie  służb ponadnormatywnych;
 finansowanie nagród uznaniowych dla policjantów, itp.

W sumie  w 2012  roku   jednostki  Policji  garnizonu  warmińsko-mazurskiego  na  fundusz 
wsparcia  Policji  otrzymały  kwotę  1 225 407,10  zł.   Otrzymane  pieniądze  głównie  były 
przekazane  na  służby  ponadnormatywne,  zakup  pojazdów  służbowych  oraz  inwestycje 
związane z modernizacją budynków. 

4)  Podejmowane  działania  profilaktyczne  w  zakresie  podniesienia  bezpieczeństwa  w 
miejscach publicznych i miejscu zamieszkania:

W  roku  2012  na  terenie  naszego  województwa  realizowano  następujące 
ogólnowojewódzkie przedsięwzięcia profilaktyczne:

a).  Program  "Mój  dzielnicowy" –  Celem  projektu  jest  przybliżenie  sylwetki,  służby  i  roli 
dzielnicowego  w społeczności  lokalnej  oraz  ułatwienie  kontaktu  obywatela  z  dzielnicowym. 
Informacje  na  temat  dzielnicowego  przekazywane  są  społeczeństwu  za  pomocą  lokalnych 
mediów (lokalne gazety),  Internetu (na pierwszej  karcie strony internetowej  każdej  komendy 
miejskiej/ powiatowej Policji znajduje się zakładka „Twój Dzielnicowy”), a także na tablicach 
ogłoszeniowych  w budynkach mieszkalnych,  instytucjach itd.  znajdują się ulotki  zawierające 
dane o dzielnicowym obsługującym dany rejon.

b).  W  ramach  projektu  „Społeczne  konsultacje” na  stronie  internetowej Komendy 
Wojewódzkiej  Policji i  Komend Miejskich i Powiatowych Policji utworzono baner pn.  „Aby 
żyło  się  bezpieczniej”.  Każdy  anonimowo  ma  możliwość  wysłania  informacji  o 
nieprawidłowościach, które wpływają negatywnie na poczucie bezpieczeństwa obywateli.
Przekazywane  informacje  wykorzystywane  są  do  formułowania  zadań  doraźnych  dla 
policjantów  i  właściwej  dyslokacji  służby,  a  także  do  sporządzania  wystąpień  do  winnych 
zaniedbania, z prośbą o ich usunięcie. 
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c).  Inicjatywa  pn.  „Chrońmy  dzieci  przed  alkoholem”. Od  roku  2010  na  terenie  naszego 
województwa realizowane są wzmożone działania prewencyjno – operacyjne. Celem działań jest 
zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich poprzez ograniczenie dostępu do alkoholu 
osobom do lat  18.  Na podstawie  policyjnych  baz danych,  informacji  uzyskiwanych  podczas 
spotkań i rozmów z młodzieżą oraz doniesień massmediów, stwierdzono niebezpieczny wzrost 
spożycia  alkoholu  przez  młodzież,  a  także  obniżenia  wieku  osób  rozpoczynających  jego 
spożycie.  Wśród młodzieży zawsze panowało przekonanie,  iż alkohol  jest  warunkiem dobrej 
zabawy.  Jednak obecnie coraz więcej młodych ludzi trafia do szpitali w związku z zatruciem 
organizmu. Ponadto pojawiła  się nowa moda:  uczniowie umawiają się na krótkie spotkania po 
lekcjach  jedynie  celem wypicia  butelki  alkoholu,  zdarza  się  że  spożywają  alkohol  w czasie 
przerw lekcyjnych, po czym wracają na lekcje. Szczególnie niepokojąca jest obojętna postawa 
pozostałych osób (rówieśników, rodziców) wobec takich zachowań. 

W związku, iż alkohol niesie ze sobą wiele zagrożeń i konsekwencji, w tym prawnych 
konieczne  było  podjęcie  działań  w  kierunku  ograniczenia  dostępności  do  niego  dzieci  i 
młodzieży. Dotychczasowe działania tzn. pogadanki profilaktyczne rozmowy z nieletnimi i ich 
rodzicami,  prowadzenie  kampanii  medialnej  skierowanej  do  sprzedawców  alkoholi  nt. 
odpowiedzialnej  sprzedaży nie przyniosły pożądanych efektów.  Ponadto ograniczenie się do 
ujawniania nieletnich pod wpływem alkoholu i prowadzenia postępowań wyjaśniających celem 
ustalenia źródła pochodzenia alkoholu posiadanego przez nieletniego, najczęściej nie prowadziło 
do ukarania  osób dopuszczających się  przestępstwa (rozpijanie  małoletniego -  art.  208 KK , 
sprzedaż, podawanie alkoholu - art.43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 
alkoholizmowi). Toteż, w celu zmniejszenia zjawiska spożywania alkoholu przez osoby do lat 
18 podjęto na terenie całego województwa działania prewencyjno – operacyjne, polegające na 
prowadzeniu  obserwacji  placówek  gastronomicznych  w  celu  ujawniania  faktów  sprzedaży/ 
podawania  alkoholu  osobom małoletnim.  Przynajmniej  raz na kwartał,   na terenie każdego 
powiatu funkcjonariusze pełniąc służbę w  ubraniu cywilnym,  obserwują placówki handlowe 
celem  ujęcia  na  gorącym  uczynku  sprawców  przestępstwa  sprzedaży/  podawania   alkoholu 
osobom małoletnim.

d). Długofalowe działania edukacyjno – profilaktyczne „Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie – 
Otwarte  Jednostki  Policji” prowadzone  na  terenie  województwa  od  1  września  2010  r. 
Uczestnikami  Projektu  są  uczniowie  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych  naszego 
województwa. Od wielu lat Policja prowadzi działania edukacyjne mające na celu wyposażenie 
dzieci i młodzież w umiejętności  pozwalające uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Poszukujemy 
ciągle  nowych  sposobów przekazywania  wiedzy  tak,  aby  spotkania  z  policjantami  nie  były 
nudne  i  dostarczały  takich  wrażeń,  aby  przekazywane  wskazówki  na  temat  bezpieczeństwa 
zapadały na zawsze w pamięci dzieci. Realizując działania stawiamy przed sobą cele:
• podniesienie wiedzy na temat zagrożeń, sposobów ich unikania i przeciwdziałania;
• nauczanie właściwych postaw społecznych;
• zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich;
• przybliżenie roli i pracy Policji;
• kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji.

Co najmniej  raz  w miesiącu,  w wyznaczonym dniu  w każdym powiecie  w siedzibie 
Policji,  jak również w Komendzie Wojewódzkiej  Policji w Olsztynie  odbywają się spotkania 
edukacyjno  – profilaktyczne  dla  dzieci  i  młodzieży.  Spotkania  składają  się  z  trzech  bloków 
tematycznych:

I     przedstawienie roli i zadań Policji, 
II   prezentowanie wyposażenia Policji, np. środków transportu, wyposażenia osobistego 
policjanta, pomieszczeń służbowych itd.
III  prelekcja nt. zagrożeń, adekwatnych do wieku słuchaczy i pory roku, bądź omówienie 
tematyki wcześniej wskazanej przez nauczyciela. 
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Z  młodszymi  dziećmi  omawiane  są  zagrożenia,  między  innymi:  bezpieczna  droga  do 
szkoły - przekazanie podstawowej wiedzy o zasadach ruchu drogowego; przemoc rówieśnicza - 
jak  należy  i  nie  należy  zachowywać  się  w  szkole,  aby  nie  stało  się  nic  złego;  zabawa  na 
podwórku -  jak bezpiecznie spędzać czas na podwórku; uwaga obcy;  czy pies musi gryźć – 
zasady postępowania z psem, nauka bezpiecznej postawy „żółwia”; sam w domu – zagrożenia 
jakie  mogą  czyhać  na  dziecko  przebywające  w  domu  bez  opieki  osób  dorosłych  i  jak  ich 
uniknąć; fajerwerki i petardy; bezpieczne ferie zimowe -jak bezpiecznie spędzać czas podczas 
zabaw na  śniegu  i  lodzie;  bezpieczne  wakacje;  bezpieczny  Internet.  Z  młodzieżą  policjanci 
rozmawiają na tematy: pojęcie nieletni, demoralizacja, czyn karalny. odpowiedzialność prawna i 
karna  nieletnich  za  popełnione  czyny;  zagrożenia  związane  ze  spożywaniem  alkoholu, 
używaniem narkotyków; przemoc rówieśnicza, z uwzględnieniem cyberprzemocy; przepisy RD; 
ucieczki z domu; działalność sekt.

e).  Działania  ukierunkowane  na  ujawnianie  sprawców  kradzieży  materiałów  metalowych 
pochodzących  między  innymi  z  infrastruktury  kolejowej,  drogowej,  energetycznej  i 
telekomunikacyjnej, polegające w szczególności na:

• dokonywaniu rozpoznania w zakresie funkcjonowania punktów skupu złomu stalowego i 
złomu  metali  kolorowych  oraz  objęciu  obserwacją  i  kontrolą  pod  kątem  ujawniania 
przypadków  skupowania  złomu  pochodzącego  z  kradzieży  oraz  pod  kątem  sposobu 
realizacji  obowiązku  prowadzenia  ewidencji  i  wypełniania  Formularza  przyjęcia 
odpadów metalowych;

• dokonywaniu rozpoznania miejsc szczególnie narażonych na działanie sprawców;

• legitymowaniu osób przewożących złom i ustalaniu źródła jego pochodzenia.

f)  W roku 2012 w 5 jednostkach Policji (KMP Elbląg, KPP Bartoszyce, KPP Braniewo, KPP 
Lidzbark Warmiński, KPP Węgorzewo) przeprowadzono „Plebiscyt na najbardziej przyjaznego 
dzielnicowego”,  umożliwiający  społeczności  lokalnej  dokonanie  oceny  poszczególnych 
dzielnicowych pod kątem  znajomości ich sylwetek oraz jakości wykonywanych  obowiązków. 

Na terenie  powiatów  policjanci z komend miejskich i powiatowych Policji, oprócz wyżej 
wymienionych przedsięwzięć realizowali szereg własnych działań profilaktycznych: 

Komenda Miejska Policji w Elblągu
• Kontynuowano  projekt  prewencyjny  pn.  „Bezpieczny  Stadion”.  W  projekcie  stronami 

współuczestniczącymi  byli:  Urząd  Miasta  w  Elblągu,  Starostwo  Powiatowe  w  Elblągu, 
Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, kluby piłkarskie: Olimpia Elbląg, Olimpia 2004 
Elbląg,  Concordia  Elbląg  oraz  Polonia  Pasłęk.  Główne  cele  projektu  to  wzrost 
bezpieczeństwa uczestników masowych imprez  o charakterze sportowym oraz ograniczenie 
zakłóceń  porządku  publicznego  na  stadionach  piłkarskich.  Adresatami  projektu  byli 
uczniowie  szkół  gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych  oraz  kibice  zrzeszeni  w  „klubach 
kibica”.  W  trakcie  spotkań  organizatorzy  promowali  kulturalny  doping,  przedstawiali 
aktualnie  obowiązujące przepisy prawne związane z bezpieczeństwem imprez sportowych. 
W ramach projektu zaplanowano konkursy, turnieje piłkarskie, na które zapraszani byli  znani 
ludzie ze świata sportu. Patronat medialny nad projektem sprawuje „Dziennik Elbląski”;

• Komenda Miejska Policji  w Elblągi  i Elbląskie  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
współrealizowali  projekt  „Nie  skacz!  Zwolnij!  Będziesz  żył”.  Prowadzone  działania  miały 
uczulić  elbląskich  uczniów  przed  nieodpowiedzialnym  zachowaniem  nad  wodą,  czy  na 
drodze,  które  mogą  być  przyczyną  poważnych  urazów.  Ratownicy  wodni  uświadamiali 
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uczniom skutki,  jakie  niesie  skok  na  główkę do  zbiornika  wodnego,  którego  nie  znamy. 
Uczniowie mieli okazję uczestniczenia w pokazie ratownictwa medycznego przygotowanym  
przez ratowników. W działaniach ważną postacią  był  ratownik,  który w wyniku wypadku 
drogowego został  niepełnosprawny.  Młody niepełnosprawny człowiek ostrzegający innych 
młodych  ludzi   dociera  do  ich  wyobraźni.  Biorący  w  spotkaniach  udział  funkcjonariusz 
Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń mówił o skutkach jazdy bez zapiętych pasów 
bezpieczeństwa czy odpowiedniego siodełka. To dla uczniów szkół podstawowych. Uczniom 
gimnazjów prezentowany będzie film pokazujący skutki jazdy z nadmierną prędkością oraz 
po  spożyciu  alkoholu.  Poruszany  był   temat  zapinania  pasów  bezpieczeństwa.  Program 
powstał przy finansowym wsparciu Urzędu Miejskiego. Patronat nad działaniami objęła Pani 
Wiceprezydent Miasta;

• W ramach ogólnopolskiego przedsięwzięcia  „Dzień przedsiębiorczości” odbywającego się 
pod  patronatem  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  Bronisława  Komorowskiego, 
uczniowie  szkół  ponadgimnazjalnych  odwiedzali  zakłady  pracy  po  to,  by  poznać  ich 
specyfikę  oraz  wybrać  dla  siebie  odpowiedni  zawód.  W ramach  tego projektu  uczniowie 
liceum  odwiedzili  elbląską  komendę  Policji.   Uczniowie  otrzymali  informację  na  temat 
kryteriów przyjęcia do służby w Policji. Przedstawiono cel procedury doboru do służby oraz 
etapy  postępowania  kwalifikacyjnego.  Omówiono  test  wiedzy  ogólnej,  test  sprawności 
fizycznej  oraz  zakres  testu  psychologicznego.  Uczniowie  dowiedzieli  się  o  szkoleniach 
prowadzonych  w szkołach policyjnych.  Mieli  także możliwość zapoznania  się z  pracą na 
stanowisku wychowawcy w Izbie Dziecka oraz technika kryminalistyki; 

• Z  inicjatywy  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Elblągu  oraz  Starosty  Powiatowego 
funkcjonariusze  Zespołu  Prewencji  Kryminalnej  zorganizowali  spotkanie  pn.  „Edukacja  
prawna  dla  bezpieczeństwa”. W  spotkaniu  zorganizowanym  w  Starostwie  Powiatowym 
uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie i dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych  z  powiatu  elbląskiego.  Podczas  spotkań  Kierownik  Policyjnej  Izby 
Dziecka  oraz  funkcjonariusz  Zespołu  Prewencji  Kryminalnej  zwrócili  uwagę na  zjawiska 
związane  z  przestępczością  nieletnich  wymagające  zdecydowanie  w  większym  zakresie 
uwzględnienia  działań  profilaktycznych  w programowaniu  całokształtu  zadań policyjnych, 
jak i szerszego zainteresowania ze strony podmiotów pozapolicyjnych odpowiedzialnych za 
opiekę, wychowanie i ochronę przed demoralizacją i przestępczością;

• Kontynuowano  realizację  założeń  Program  Prewencyjny  „Bezpieczne  Przestrzenie”.  Na 
spotkaniach  organizowanych  przez  administratorów  różnych  terenów  i  budynków 
promowano i kształtowano tzw. bezpieczne przestrzenie w zakresie: monitoringu wizyjnego, 
bezpiecznej infrastruktury,  metod technicznego zabezpieczenia mienia.  Współpraca ta była 
realizowana przy współudziale lokalnych mediów. Na łamach portali internetowych (patronat 
medialny portEL), w miejscu komunikowania się z czytelnikami mogli oni zgłaszać tereny i 
budynki, których niekorzystnie zaplanowane otoczenie może stwarzać zagrożenie. Wskazane 
w ten sposób tereny, w ramach praktyk są bezpłatnie projektowane przez uczniów Zespołu 
Szkół Technicznych;

• Mając na uwadze główne założenie projektu ”Sąsiedzka czujność” takie jak aktywizowanie 
społeczności  lokalnej  do  przekazywania  informacji  lub  uwag  mogących  służyć  poprawie 
bezpieczeństwa  w  poszczególnym  rejonie  służbowym  oraz  propagowanie  poradnictwa  w 
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zakresie  prewencji  kryminalnej,  dzielnicowi   Komendy  Miejskiej  Policji  w  Elblągu 
przeprowadzali spotkania ze społeczeństwem oraz przedstawicielami samorządu lokalnego. 
W  2012  roku  odbyło  się  641  spotkań  z  lokalnym  społeczeństwem  oraz  249  spotkań 
z  przedstawicielami  samorządu  lokalnego.  Jednocześnie  dzielnicowi  wystosowali  650 
wystąpień  w  związku  ze  stwierdzeniem  wszelkiego  rodzaju  nieprawidłowości,  uchybień 
mających wpływ na poziom bezpieczeństwa mieszkańców;

• Policjanci w dalszym ciągu kontynuowali działania „Bezpieczny Ogród”, w ramach których 
współpracowali  z  przedstawicielami  Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych  oraz  prowadzili 
działania zmierzające do ograniczenia przestępstw i wykroczeń na terenie działek. W 2012 
roku dzielnicowi odbyli:   66 spotkań z Prezesami ROD, 39 spotkań z działkowcami oraz 
przeprowadzili   27  wspólnych  patroli  społecznych  terenów  ogrodów  działkowych. 
Funkcjonariusze  radzili  działkowcom  jak  zabezpieczać  altanki,  kontrolowali  stan  ich 
zabezpieczeń. Dzielnicowi,  u których w rejonie znajdują się ogródki działkowe prowadzili 
przez  cały  rok  współpracę  z  prezesami  POD oraz  samymi  działkowcami.  Współpraca  ta 
polegała na spotkaniach, rozmowach dotyczących głównie zabezpieczenia altanek i terenów 
ROD;

• Od maja  do września  realizowany był  projekt  „Dzielnicowy  Ci  pomoże”.  W 2012 roku 
dzielnicowi  spotykali  się  z  lokalną  społecznością  w  wytypowanych  punktach  miasta. 
Spotkania  zorganizowano  w  specjalnie  oznakowanym  namiocie  prewencyjnym.  Projekt 
realizowany był tak jak w latach ubiegłych przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej  oraz  zarządcami  zasobów  mieszkaniowych  na  terenie  Elbląga.  Współpraca 
polegała  na współuczestnictwie w spotkaniach  dzielnicowych ,  przedstawicieli  Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz zarządcy lub  przedstawiciela  poszczególnych   zasobów 
mieszkaniowych;

• W Elblągu 2012 roku z  inicjatywy Prezydenta  Miasta  i  radnych  zainaugurowano miejską 
kampanię społeczną pod nazwą „Bezpieczny Senior”. Kampania jest kontynuacją programu 
prewencyjnego „Bądź bezpiecznym emerytem” realizowanego przez Komendę Miejska Policji 
w Elblągu.  W celu promocji  przedsięwzięć zorganizowano kampanię medialną,  publikację 
plakatów  i  kolportaż  ulotek.  W kampanię  włączyli  się  duchowni  poprzez  przekazywanie 
treści kampanii w ogłoszeniach parafialnych. Wszystko po to, by osoby starsze mogły poczuć 
się  bezpiecznie  i  nie  stawały  się  ofiarami  oszustów,  wyłudzaczy  pieniędzy  i  osób 
podszywających  się  pod  np.  przedstawicieli  spółdzielni  mieszkaniowych.  Na  ulotkach  i 
plakatach akcji znajdą się konkretne przykłady oszustw, na które najczęściej „łapią się” osoby 
starsze ale nie tylko one.  W kolejnych edycjach materiałów informacyjnych będą opisane 
metody oszustw na tzw. wnuczka, urzędnika, na gazownię itd. Wszystko po to by seniorzy 
poznali  ten sposób działania  i  nie  dali  się oszukać przestępcom.  Plakaty i  ulotki  podczas 
spotkań  z  seniorami  rozdawali  m.in.  dzielnicowi  oraz  funkcjonariusze  zajmujący  się 
zagadnieniem  prewencji  kryminalnej.  Do  udziału  w  kampanii  zostali  zaproszeni 
przedstawiciele  firm  komunalnych,  energetycznych,  gazowniczych,  spółdzielni 
mieszkaniowych, elbląskich szpitali, elbląscy radni oraz przedstawiciele ZUS i WORD.

Komenda Miejska Policji w Olsztynie
• Realizowano  projekt  TAXI-OKO.  Współpraca  polegała  na  informowaniu  przez  korporacje 

Taxi  dyżurnego  KMP  o  stwierdzonych  nieprawidłowościach  i  przekazywaniu  przez 
dyżurnego  kierowcom  Taxi  lub  służbom  ochroniarskim  odpowiednich  komunikatów 
(przedstawiciel WPR KMP Olsztyn uczestniczy w posiedzeniach raz w miesiącu);
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• Przeprowadzono  działania  profilaktyczno-edukacyjne  pn.  „Bezpieczny  Lód”  wspólnie 
z  ówczesnym Wydziałem Patrolowo –  Interwencyjnym KMP Olsztyn  na  Plaży Miejskiej 
w Olsztynie  podczas ferii zimowych.  W działaniach wzięli udział  uczniowie  olsztyńskich 
szkół podstawowych, podczas których odbyły się pokazy służb ratowniczych i przekazane 
zostały informacje dot. radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia;

• W  ramach  działań  “STOP  kradzieżom  kieszonkowym” policjanci  systematycznie 
współpracowali  z  MPK  Olsztyn  oraz  marketami  na  terenie  miasta  Olsztyna.  Nasilone 
działania prowadzone były w okresie wzmożonych zakupów oraz szczytów komunikacyjnych 
poparte licznymi komunikatami akustycznymi w komunikacji miejskiej ostrzegającymi przed 
kradzieżami.  W  autobusach  miejskich  umieszczane  były  plakaty  ostrzegające  przed 
kradzieżami;

• W ramach  programu  „Pozytywne rodzicielstwo” prowadzone były zajęcia profilaktyczno – 
edukacyjne  skierowane  do  rodziców  uczniów  klas  szóstych  olsztyńskich  szkół 
podstawowych.  Program był współrealizowany ze Świetlicą Terapeutyczną Nr 2 w Olsztynie, 
w każdym spotkaniu  uczestniczył  zarówno przedstawiciel  Komendy Miejskiej  Policji,  jak 
i pedagog – terapeuta ze Świetlicy. Główny cel programu to nauczenie rodziców współpracy z 
instytucjami  pracującymi  na  rzecz  dobra  dzieci,  poznanie  kompetencji  poszczególnych 
placówek i wykształcenie umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych;

• Funkcjonariusze realizowali program  „Bądź Bezpieczny 60+”, skierowany do seniorów. W 
2012 r. odbyły się 4 spotkania: z uczestnikami Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku nt. „Nie 
daj się oszukać”, z członkami Koła Emerytów i Rencistów, z członkami Rad Osiedla w wieku 
emerytalnym  oraz  z  podopiecznymi Środowiskowego  Domu  Samopomocy  „Pomost”. 
Seniorom przekazywano informacje na temat sposobów reagowania w sytuacjach trudnych 
oraz  możliwościach  uniknięcia  zagrożeń  (m.  in.  omówienie  „metod  jakimi  posługują  się 
oszuści);

• Na terenie powiatu olsztyńskiego funkcjonował Punkt konsultacyjno-informacyjny “Niebieski  
Namiot”. Odbywały się tam spotkania  z mieszkańcami miast, podczas których promowano 
bezpieczne  zachowania  i  udzielane były porady z  zakresu bezpieczeństwa.  W punktach 
konsultacyjnych można było również uzyskać pomoc  od przedstawicieli instytucji takich jak: 
MZPiTU, WORD, PCPR, LOK, Straż Pożarna;

• Funkcjonariusze  na  terenie  powiatu  uczestniczyli  w  wielu  festynach,  których  byli 
uczestnikami i współorganizatorami: “Bezpieczni- Ja, Ty, My “, „Magiczny park Jakubowo”,  
„Z  rodziną  na  ryby”,  „Bezpieczny  przedszkolak”,  „Bieg  o  Puchar  Nadleśniczego”, 
“ Bezpieczne i Zdrowe Święta”, “Bezpieczny Lód”.  W trakcie tych  imprez organizowano 
pokazy sprzętu policyjnego oraz działań służb ratowniczych.

Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
• Wzorem minionego roku w Braniewie i Fromborku nadal funkcjonował monitoring wizyjny 

służący do ustalania sprawców czynów zabronionych. Stanowiska kierowania monitoringiem 
mieszczą się w jednostkach Policji i obsługiwane są przez policjantów;

• Pod  patronatem  jednostki  w  Zespole  Szkół  Licealnych  i  Zawodowych  w  Pieniężnie 
utworzono kolejną klasę policyjną.  W/w szkoła jest  jedyną   placówką na terenie  powiatu 
braniewskiego  posiadającą  zgodę  warmińsko-mazurskiego  kuratora  oświaty  i  starosty 
braniewskiego na wprowadzenie innowacji pedagogicznej polegającej na utworzeniu klasy o 
profilu  „Bezpieczeństwo  publiczne”.  Na podstawie  podpisanego  Porozumienia  pomiędzy 
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Komendantem Powiatowym Policji w Braniewie, a Dyrektorem Zespołu Szkół Licealnych i 
Zawodowych  w  Pieniężnie  młodzież  klasy  I  i  II  spotyka  się  
z policjantami i zdobywa wiedzę z zakresu wybranych zagadnień bezpieczeństwa i służby w 
Policji.  Podczas  spotkań  edukacyjnych  funkcjonariusze  omawiają  między  innymi:  akty 
prawne Policji, regulamin musztry w Policji, historię Policji oraz zasady jej funkcjonowania, 
prawa człowieka, etykę zawodową policjanta, konstytucję RP, wybrane zagadnienia z prawa 
karnego, zadania Policji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, przepisy prawne dot. 
legitymowania, przeszukania, kontroli bagażu, zatrzymania i wiele innych;

• Policjanci  wspólnie  z  funkcjonariuszami  Straży  Pożarnej  rozpoczęli  kolejny  cykl  szkoleń 
uczestniczek  projektu  pn.  „Kobieto  obroń się  sama”.  W poprzedniej  edycji  uczestniczyli 
pedagodzy  szkolni  i  pracownicy  socjalni.  Tym  razem  technik  samoobrony  uczyli  się 
kuratorzy sądowi. Podczas pierwszego spotkania uczestniczki  zostały zapoznane z blokami 
tematycznymi,  które będą realizowane podczas kursu oraz wysłuchały wykładu psychologa 
na temat wiktymologii – jak nie stać się ofiarą i jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. 
Podczas  szkolenia  uczestniczki  pod  okiem  policyjnego  instruktora  w  zakresie  technik 
interwencji, uczyły się skutecznych sposobów obezwładniania napastnika. Poznawały metody 
uwalniania  się  z  chwytów  za  ręce,  odzież  oraz  sposobów  unikania  uderzeń.  W  ramach 
realizowanego  przedsięwzięcia  odbyły  się  również  zajęcia  z  pierwszej  pomocy 
przedmedycznej, które przeprowadzone zostały przez ratowników medycznych z Państwowej 
Straży Pożarnej w Braniewie. Realizowane przedsięwzięcia miały na celu pogłębienie wiedzy 
dotyczącej postępowania w sytuacjach zagrożenia, nauczenie kobiet podstawowych chwytów 
samoobrony,  ograniczenie  przestępstw  popełnionych  na  ich  szkodę  oraz  wymianę 
doświadczeń pomiędzy uczestniczkami kursu, podniesienie ich pewności siebie w radzeniu 
sobie w sytuacjach kryzysowych;

• W ubiegłym roku w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca działania Zadania 1 
projektu „Klient w centrum uwagi administracji”, w którym od października 2010 roku bierze 
udział  Komenda  Powiatowa  Policji  w  Braniewie. W  trakcie  trwania  Zadania  1  zespół 
wdrożeniowy powołany w jednostce opracował katalog usług, 30 kart świadczonych usług, 
zidentyfikował klienta jednostki, opracował arkusz dobrej praktyki „Niebieski pokój”, która 
może być wykorzystana w innej jednostce Policji lub w sądzie czy prokuraturze.  Ponadto 
przeprowadzono  badania  satysfakcji  klienta  KPP  w  Braniewie. W  trakcie  konferencji 
uczestnicy zostali poinformowani, że 100 urzędów biorących udział w projekcie opracowało 
łącznie 140 opisów dobrych praktyk, na podstawie których powstał „Zbiór dobrych praktyk”. 
Celem publikacji  jest  prezentacja  41  godnych rekomendacji  działań  doskonalących,  które 
mogą usprawnić procesy obsługi klienta administracji publicznej. Wśród opublikowanych 41 
dobrych  praktyk  znalazł  się  opis  opracowanej  przez  naszą  jednostkę  dobrej  praktyki  – 
„Niebieski pokój”. Opracowane karty świadczonych usług dostępne są w recepcji oraz zostały 
opublikowane na stronie internetowej jednostki;

• Policjanci  brali  udział  w  „Giełdzie  szkół  ponadgimnazjalnych  powiatu  braniewskiego”. 
Przedstawiciele szkól prezentowali  gimnazjalistom oferty edukacyjne, natomiast  policjanci, 
strażacy,  żołnierze  oraz  strażnicy  graniczni  prezentowali  sprzęt  specjalistyczny,  którym 
dysponują w codziennej służbie. Młodzież mogła wsiąść do policyjnego radiowozu, obejrzeć 
policyjny motocykl  lub odbić swoje linie papilarne u policyjnego technika kryminalistyki. 
Ponadto  policjanci  dysponowali  ulotkami  prewencyjnymi  o  różnej  tematyce,  które 
rozpropagowali wśród uczestników giełdy.  Młodzież miała okazję zadać funkcjonariuszom 
pytania  oraz  uzyskać  informacje  na  temat  warunków,  jakie  musi  spełnić  kandydat  na 
policjanta.  Giełda  szkół  połączona  z  prezentacją  służb  mundurowych  stwarza  znakomitą 
okazję nie tylko poznania specyfiki pracy, ale może pomóc w wyborze przyszłego zawodu;
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• W ramach  IV  edycji  konkursu  „Najbardziej  przyjazny  dzielnicowy” mieszkańcy  powiatu 
poznawali swojego dzielnicowego za pośrednictwem strony internetowej KPP w Braniewie 
oraz  braniewskiej  gazety  „IKAT”.  Ponadto  na  stronie  internetowej  jednostki  funkcjonuje 
zakładka z danymi dzielnicowych oraz podległymi im rejonami;

• Funkcjonariusze  spotkali  się  ze  słuchaczami  Uniwersytetu  III  Wieku.  Podczas  prelekcji 
przypomnieli seniorom o przepisach ruchu drogowego dotyczących pieszych i rowerzystów 
oraz  przestrzegali  przed  oszustami,  którzy  różnymi  metodami  okradają  starszych  ludzi. 
Policjanci starali się uświadomić słuchaczom, jakie są najczęściej spotykane zagrożenia oraz 
jak sobie poradzić w trudnych sytuacjach. Uczestnicy szkolenia obejrzeli film instruktażowy 
„Skimming”,  który  skierowany  jest  do  wszystkich  tych,  którzy  korzystają  z  kart 
bankomatowych. Skimming to przestępstwo polegające na bezprawnym skopiowaniu paska 
magnetycznego  karty  bankomatowej  w  celu  stworzenia  duplikatu.  Na  koniec  spotkania 
policjanci  przypomnieli  słuchaczom Uniwersytetu  III  Wieku o właściwym zabezpieczaniu 
swojego  mienia.  Ponadto rozpropagowano  plakaty  prewencyjne  (otrzymane  z  KWP) 
przestrzegające seniorów przed oszustami i wystąpiono z apelem do osób w podeszłym wieku 
o  zwiększenie  czujności  w  kontaktach  z  nieznajomymi.  Treść  apelu  została  przekazana 
proboszczom parafii na terenie pow. braniewskiego, z prośbą o odczytanie podczas  mszy;

• Wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie 
policjanci  realizowali  projekt  „Odświeżamy  Nasze  Miasta”.  W  ramach  przedmiotowego 
przedsięwzięcia  przeprowadzono  trzy  szkolenia,  w  których  uczestniczyli  przedstawiciele 
oświaty,  służby zdrowia i  zakładów pracy.  Policjanci podczas prelekcji omówili  przepisy 
Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Komenda Powiatowa Policji w Działdowie
• Policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, w ramach festynu „Wstąp po Zdrowie” 

organizowanego corocznie na terenie miasta Działdowo przeprowadzili akcję promocyjną w 
formie tzw.  „Ogródka Policyjnego”. W ramach tej  imprezy mieszkańcy Działdowa mogli 
obejrzeć sprzęt policyjny, uzyskać porady i informacje prawne w zakresie ruchu drogowego, 
przemocy w rodzinie, przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz bezpieczeństwa w życiu 
codziennym. Z dziećmi prowadzono rozmowy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
bezpiecznych  wakacji,  bezpiecznego korzystania  z Internetu.  Każda zainteresowana osoba 
mogła  sprawdzić  swój  stan  trzeźwości.  Rozkolportowano  również  różnego  rodzaju  ulotki 
prewencyjne  np.  dotyczące  zabezpieczenia  mieszkań,  zwalczania  AIDS  i  zapobiegania 
zakażeniom HIV   itp.;

• Przez cały 2012 rok realizowane były działania pod nazwą „Oszustom mówimy-nie!”. Celem 
działań  było  podniesienie  świadomości  osób  starszych  na  temat  zagrożeń  i  technik 
stosowanych przez przestępców, wzrost zgłaszanych zdarzeń o popełnionych przestępstwach 
jak  i  próbach  wyłudzeń,  aktywizacja  osób  w  podeszłym  wieku  do  działań  w  zakresie 
skutecznej  pomocy  sąsiedzkiej,  kształtowanie  pozytywnego  wizerunku  Policji.  Zgodnie  z 
założeniami realizacji działań w lokalnych mediach ukazały się artykuł na temat porad, jak 
strzec się przed oszustami. 

Komenda Powiatowa Policji w Ełku
• Policjanci  wspólnie  z  Caritas  Diecezji  Ełckiej  i  Caritas  Polska  czynnie  uczestniczyli  w 

organizacji  „Ogólnopolskiego  Festynu  Rodzinnego”.  Na  imprezie  zaprezentowano  sprzęt 
policyjny,  a ponadto w trakcie zaplanowanego bloku policyjnego zorganizowano dzieciom 
konkursy z nagrodami;
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• Funkcjonariusze  zorganizowali  w  szkołach  podstawowych  i  gimnazjach  z  terenu  Ełku  i 
powiatu  Ełckiego  szereg  spotkań  pod  nazwą  „Dzień  Bezpiecznego  Internetu”.  Policjanci 
prowadząc  pogadanki  oraz konkursy zwracali  uwagę dzieciom na kwestie  cyberprzemocy 
oraz innych zagrożeń. Dzięki współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje funkcjonariusze rozdali 
uczniom tematyczne kolorowanki, zakładki do książek, komiksy i naklejki;

• Funkcjonariusze  realizowali  działania  „Bezpieczna  Jesień  Życia” poprzez  spotkania  w 
klubach seniora w gronie starszych osób narażonych na przestępstwa oszustwa; 

• W dalszym ciągu w jednostce funkcjonuje numer alarmowy sms dla osób głuchoniemych lub 
mających problem z wymową, które w razie konieczności mogą zaalarmować policjantów o 
sytuacji zagrażającej ich życiu lub zdrowiu oraz o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub 
wykroczenia na ich szkodę;

• W czerwcu 2012 r.  funkcjonariusze wzięli udział w Festynie Rodzinnym organizowanym 
przez Wójta  Gminy Ełk. W trakcie imprezy  policjanci  w celu przybliżenia  najmłodszym 
roli  i  zadań  Policji  zaprezentowali  sprzęt  i  wyposażenie  ełckich  funkcjonariuszy. 
Przeprowadzili  także  powiatowy  etap  Wojewódzkiego  Konkursu  Plastycznego  „Dbam  o 
swoje bezpieczeństwo” oraz realizowali  działania  edukacyjno – profilaktyczne  „Do źródeł  
wiedzy o bezpieczeństwie - otwarte jednostki Policji”, w ramach których zorganizowano 25 
wycieczek dzieci i młodzież szkolnej do tut. jednostki;
. 

• Na terenie działania KPP Ełk w 2012 r. organizowano działania  „Bezpieczne Miasta”. Są 
one  ukierunkowane m.in.  na  grupy młodych  osób i  polegają  na  bezwzględnej  reakcji  na 
wykroczenia oraz na wzmożone legitymowania osób przebywających bez wyraźnego celu na 
terenie osiedli mieszkaniowych.

Komenda Powiatowa Policji w Giżycku                             
• W  ramach  współpracy  z  przedstawicielem  punktu  pośrednictwa  pracy  OHP  w  Giżycku 

zorganizowano  szereg  spotkań  z  uczniami  szkół  ponadgimnazjalnych,  podczas  których 
policjanci omówili odpowiedzialności nieletnich i osób dorosłych w myśl takich przepisów 
jak  Kodeks  Karny,  Kodeks  Wykroczeń,  Ustawa  o  postępowaniu  w  sprawach  nieletnich, 
Ustawa  o  wychowaniu  w  trzeźwości,  Ustawa  o  przeciwdziałaniu  narkomanii.  Ponadto 
policjanci wzięli udział w targach pracy i kariery pn. „Zaplanuj swoją przyszłość”. Patronat 
objęli  wojewoda  warmińsko-mazurski  oraz  starosta  giżycki.  Akcja  skierowana  była  do 
młodzieży  powiatu  giżyckiego.  Podczas  targów  zaprezentowano  zawód  policjanta  oraz 
procedurę  rekrutacyjną  dla  osób  ubiegających  się  o  przyjęcie  do  służby.  Uczestnicy 
dowiedzieli  się  kto  może  pełnić  służbę  w szeregach  policji,  jakie  wymogi  musi  spełniać 
kandydat i jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne;

• W trakcie trwania wypoczynku letniego Policjanci KPP  Giżycko, ratownik MOPR-u oraz 
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, przeprowadzili 
działania edukacyjno – profilaktyczne  pn. „Trzeźwy Sternik” . Działania ukierunkowane były 
na eliminowanie nietrzeźwych sterników. Mające na celu uświadomienie żeglarzom i innym 
osobom  wypoczywającym  nad  wodą,  zagrożeń  jakie  mogą  wynikać  z  niewłaściwego 
zachowania  się  na  wodzie,  m.in.  pływanie  pod  działaniem  alkoholu.  Celem  akcji  było 
ujawnianie  nietrzeźwych  sterników,  edukacja  sterników,  żeglarzy,  młodzieży  i  dzieci 
przebywających na obozach żeglarskich oraz osób korzystających z różnego rodzaju sprzętu 
wodnego na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą, jak również spotkania z opiekunami, 
młodzieżą,  dziećmi przebywającymi na zorganizowanych formach wypoczynku letniego;

• W  ramach działań  „Bezpieczeństwo  seniorów”,  których celem  było  podniesienie 
świadomości  osób  starszych  na  temat  zagrożeń  i  technik  stosowanych  przez  osoby 
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dokonujące  przestępstw,  w  roku  2012  policjanci  przeprowadzili  szereg  spotkań,  których 
uczestnikami były osoby starsze. Spotkania zorganizowano w Domu Pomocy Społecznej w 
Giżycku,  ze  studentami  Uniwersytetu  III  Wieku  w  Giżycku.  Ponadto  spotkania 
zorganizowano z  pracownikami  MOPS-u,  GOPS-u,  PCPR-u,  gdzie  przekazano  wiedzę na 
temat zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać osoby starsze. Ponadto oficer prasowy KPP w 
Giżycku  wielokrotnie  przy  współpracy  z  lokalnymi  mediami  przekazywał  informacje  na 
temat zagrożeń i sposobu ich unikania.

Komenda Powiatowa Policji w Iławie 
• Po  raz  pierwszy policjanci  i  strażnicy  miejscy  z  Iławy  w sezonie  letnim  dbali 

o bezpieczeństwo mieszkańców miasta wspólnie patrolując ulice na rowerach. Tego rodzaju 
służba  dała  możliwość  docierania  do  miejsc,  w  które  nie  wjadą  policyjne  radiowozy,  tj. 
skwery, bulwary, place, parki czy plaże miejskie; 

•  W  Starostwie  Powiatowym  w  Iławie  w  ramach  programu  prewencyjnego  „Bezpieczny 
Stadion”, który od dłuższego czasu funkcjonuje na terenie powiatu iławskiego, odbyło się 
szkolenie  dotyczące  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  w  związku  z 
przeprowadzaniem  imprez  masowych.  Szkolenie  przeprowadzone  zostało  przez 
funkcjonariuszy  Zespołu  ds.  Organizacji  Służby  Akcji  i  Operacji  Policyjnych  Komendy 
Powiatowej Policji w Iławie. Na szkoleniu omówione zostały wybrane elementy Ustawy o 
Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20 marca 2009 r.;

• Policjanci wzięli udział w imprezie organizowanej przez TVP Olsztyn. Cyfrowe miasteczko 
zorganizowane w Zalewie rozpoczęło cykl spotkań z mieszkańcami wybranych trzech miast 
w województwie warmińsko – mazurskim, gdzie rozpoczęto nadawanie telewizji w systemie 
cyfrowym. Policjanci przypominali o zachowaniu ostrożności w kontakcie z osobami, które 
mogą  wykorzystać  okazję  i  próbować  oszukać  bądź  naciągać  na  zakup  niepotrzebnego 
sprzętu.  Dzięki  uprzejmości  organizatorów,  policjanci  na  specjalnie  utworzonym  stoisku 
prewencyjnym rozmawiali  z mieszkańcami  Zalewa i  okolic  na temat  pojawiających  się  w 
Polsce pierwszych oszustów, metod ich działania i radzenia sobie z nimi.

Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie

• Dzielnicowi  spotykali  się  z  działkowcami  zrzeszonymi  w  poszczególnych  Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych, omawiając zasady współpracy z dzielnicowym, skuteczne sposoby 
zabezpieczania  mienia  oraz  współpracy  sąsiedzkiej  na  rzecz  bezpieczeństwa  w  miejscu 
zamieszkania i na terenie ogrodów.

Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim 
• Policjanci wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta obsługiwali monitoring miejski, którego 

celem jest nadzór wizyjny, monitorowanie rejonu, rejestracja zdarzeń, kierowanie w miejsca 
przestępstw i wykroczeń.

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowo 
• Mrągowska policja zorganizowała spotkanie z przedstawicielami ogrodów działkowych w 

celu realizacji przedsięwzięć profilaktycznych pod nazwą "Bezpieczny Ogród". Na spotkaniu 
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omówiono stan bezpieczeństwa ogrodów działkowych oraz podjęto działania mające na celu 
przeciwdziałanie zniszczeniom mienia oraz aktów wandalizmu na terenach działkowych;

• Realizowano drugi cykl bezpłatnych zajęć z zakresu samoobrony dla mieszkańców powiatu 
mrągowskiego,  w których brali udział studenci mrągowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim
• Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim nadal realizowali 

Powiatowy Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i 
porządku publicznego, przyjęty Uchwalą Rady powiatu w Nowym mieście Lubawskim Nr 
XL/289/09 z dnia 23 lipca 2009 roku, na lata 2009-2015. Założenia tego programu ściśle 
pokrywają  się  z  zadaniami  przewidzianymi  dla  Policji  w  ramach  Rządowego  Programu 
Razem  Bezpieczniej  a  także  z  zadaniami  wynikającymi  z  Ustawy  o  Policji  w  zakresie 
ochrony  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego,  bezpieczeństwa  obywateli  przed 
bezprawnymi zamachami na ich życie, zdrowie a także mienie;

• Na  terenie  gminy  Kurzętnik,  która  przystąpiła  do   ogólnopolskiej  kampanii  edukacyjnej 
„Pozory mylą dowody nie” policjanci przeprowadzili rozmowy profilaktyczne z rodzicami 
klas gimnazjalnych, podczas których zapoznali ich z konsekwencjami prawnym sprzedaży i 
podawania alkoholu nieletnim oraz postępowania w przypadku popełnienia wykroczeń przez 
osoby nieletnie będące pod wpływem alkoholu.

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
• Przy  współudziale  dyrektora  MOPS  oraz  pracowników  Nidzickiego  Ośrodka  Kultury 

zorganizowano przegląd Małych Form Teatralnych „Styl życia a zdrowie”. Młodzież i dzieci 
w wieku szkolnym propagowały zdrowy styl życia.  Ukazały również ujemne strony nałogów 
i uzależnień oraz przemocy domowej;

• Policjanci uczestniczyli w spotkaniu z seniorami korzystającymi z pomocy  dziennego domu 
działającego  przy  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej,  podczas  którego  przekazywali 
treści  prewencyjne  mające  na  celu  przekazanie  wiedzy  na  temat  nieuczciwych  praktyk 
stosowanych  przez  przedsiębiorców,  nieuczciwych  sprzedawców  i  przestępstw,  których 
ofiarami mogą być osoby starsze.

Komenda Powiatowa Policji w Olecko
• W ramach własnych działań   profilaktycznych  w 2012 roku przeprowadzono  na terenie 

Olecka  działania   pn.  „Stop  Kradzieżom sklepowym”,  których  celem było  zapobieganie 
demoralizacji  i  przestępczości  małoletnich  poprzez   ujawnianie  faktów  kradzieży 
sklepowych na terenie miasta Olecko oraz ograniczenie kradzieży w szczególności w dużych 
sklepach; 

• Funkcjonariusze KPP Olecko w okresie letnim współuczestniczyli  w organizacji festynów 
min.  „Bezpieczny Powiat”, który odbył się na obiektach MOSIR w Olecku. W trakcie tej 
imprezy  zorganizowano  stanowisko  z  quizem  policyjnym,  udostępniono  uczestnikom 
radiowóz policyjny oraz wykonywano wszystkim chętnym pamiątkową fotografię wykonaną 
przez  technika  kryminalistyki.  Ponadto policjanci  uczestniczyli  w festynach  wiejskich  na 
terenie  całego  powiatu  jak  też  w  Olecku,  gdzie  demonstrowano  sprzęt  policyjny  oraz 
propagowano bezpieczne zachowanie w okresie wakacyjnego wypoczynku. 

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
• Ostródzcy  policjanci  przygotowali  III  Edycję  Kursu  Samoobrony  dla  kobiet.  Kurs 

ukończyło 50 kobiet;
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• Przed  wakacjami  oraz  w  okresie  wakacji  kontynuowano  akcję  „Człowiek  nie  korek  po 
alkoholu tonie”  mającą na celu uświadomienie osobom korzystającym z wypoczynku nad 
wodą o prawidłowym zachowaniu i nie spożywaniu alkoholu podczas korzystania z kąpieli. 
Na przystaniach żeglarskich, przystankach autobusowych, w rejonach kąpielisk na terenie 
powiatu  rozwieszane  były  tematyczne  plakaty.  Ponadto  informacja  o  akcji  umieszczona 
została na stronie internetowej KPP w Ostródzie.

Komenda Powiatowa Policji w Piszu
• W powiecie piskim  przeprowadzono działania prewencyjne pn:  „Nie daj się oszukać”. Ich 

celem było prowadzenie działań edukacyjnych i akcji informacyjnych na temat sposobów i 
form  działania  oszustów  wykorzystujących  łatwowierność  lub  niechęć  niesienia  pomocy 
przez osoby starsze i  samotne; 

• Na przełomie roku przeprowadzone zostały wzmożone działania prewencyjne pn: „Petarda”.  
Głównymi celami działań było ujawnianie przestępstw związanych ze sprzedażą materiałów 
pirotechnicznych  osobom niepełnoletnim  oraz  sprzedaży  w/w produktów bez  zezwolenia, 
wyeliminowanie  przypadków  naruszania  prawa  w  postaci  sprzedaży  materiałów 
pirotechnicznych  bez  zezwolenia,  egzekwowanie  przestrzegania  przepisów  dotyczących 
używania  materiałów  pirotechnicznych, ze  zwróceniem  szczególnej  uwagi  na  nieletnich, 
podejmowanie  stosownych działań  wobec sprzedawców naruszających przepisy oraz osób 
(zwłaszcza  nieletnich)  używających  materiały  pirotechniczne  wbrew  obowiązującym 
zakazom,  zapobieganie  zakłóceniom  spokoju  mieszkańcom,  naruszeniom ładu  i  porządku 
publicznego;

• Na  terenie  piskich  ogrodów  działkowych  przeprowadzono  działania  prewencyjne  pn. 
„Działki”, „Stop działkowym złodziejom”, „Bezpieczny Ogród”, „Złomiarz”. Wiele  z nich 
przeprowadzono z udziałem słuchaczy z WSPOL w Szczytnie; 

• Ponadto funkcjonariusze przeprowadzili wiele działań o charakterze prewencyjnym mających 
na  celu  poprawę  szeroko  rozumianego  bezpieczeństwa  w  miejscach  publicznych: 
„Bezpieczne Osiedle”, „Blokowisko”, „Blokersi”, „Bezpiecznie w mieście”.

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
• Policjanci przeprowadzili kilka spotkań w Klubach Emerytów i  Rencistów, w trakcie których 

przedstawiali  zagadnienia  związane  z  przestępstwami  na  „tzw.  wnuczka”.  Opracowane 
zostały również ulotki i plakaty, które rozdawano i propagowano w miejscach, gdzie skupiają 
się  duże  grupy  ludzi  po  to,  aby  ostrzegać  o  przestępstwach  kradzieży  kieszonkowych, 
dokumentów, kart płatniczych, czy nawet bagaży pozostawionych bez opieki.

Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie
• Kontynuowano działania w ramach ogólnopolskiej  akcji Głównego Inspektora Sanitarnego 

pod  hasłem  „Odświeżmy  nasze  miasta”,  której  celem  była  ochrona  zdrowia  przed 
szkodliwym  działaniem  dymu  tytoniowego,  podnoszenie  świadomości  na  temat  wpływu 
dymu  tytoniowego  na  zdrowie  człowieka,  jak  również  egzekwowanie  prawa  w  zakresie 
zakazu palenia tytoniu.

OBSZAR 4.1.A
„Przemoc w rodzinie":     
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Aktywność Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywa się przede 
wszystkim poprzez realizację procedury „Niebieska Karta”. 

 W  2012  roku  nadal  odnotowywano  wysoki  poziom  efektywności  pracy  Policji  w 
zakresie  podejmowanych  działań  w  ramach  tej  procedury.  Należy  podkreślić,  iż  zgodnie  z 
Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie  
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,,  również inne podmioty mogą wypełnić 
formularz wszczynający procedurę (oświata, służba zdrowia, pracownik socjalny), co wiąże się z 
interdyscyplinarnością tych działań.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. na terenie województwa warmińsko – 
mazurskiego odnotowano:

3. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – A” (ogółem) – 2850
c) liczba formularzy wszczynających procedurę – 2483
d) liczba formularzy dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w trakcie 

trwającej procedury - 367

4. Liczba formularzy „Niebieska Karta – A” według miejsca zamieszkania osoby, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą (ogółem)  – 2850

miasto – 1576
wieś - 1274

3. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą (ogółem) - 4314
    w tym:
    kobiet - 2748
       - do 65 roku życia - 2511
       - od 66 roku życia – 237
    mężczyzn – 439
       - do 65 roku życia – 398
       - od 65 roku życia – 41
    małoletnich - 1127

4.  Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie (ogółem) 
-2856

w tym: 
- kobiet – 185
- mężczyzn – 2657 
- nieletnich - 14

5. Liczba zatrzymanych osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 
(ogółem) – 122

w tym: 
- kobiet – 4
- mężczyzn – 117
- nieletnich – 1

6. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będąc pod 
wpływem alkoholu (ogółem) – 1771
w tym: 
- kobiet – 68  
- mężczyzn – 1692
- nieletnich – 11
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a) doprowadzonych do izb wytrzeźwień lub innych tego typu placówek (ogółem) – 127
w tym:
- kobiet – 13
- mężczyzn – 113
- nieletnich – 1
b) doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 
do wytrzeźwienia (ogółem) – 1091
w tym:
- kobiet – 32
- mężczyzn – 1056
- nieletnich - 3

7. Liczba dzieci umieszczonych u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w 
rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej (ogółem) – 5

8. Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy:
 - fizycznej – 26677
 - seksualnej – 96
 - psychicznej – 3641
 - innego rodzaju zachowań - 1466

9.  Rodzaje  pomocy  udzielonej  osobie,  co  do  której  istnieje  podejrzenie,  że  jest  dotknięta 
przemocą:

- umieszczenie w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 3
- umieszczenie w ośrodku wsparcia – 1
- umieszczenie w ośrodku interwencji kryzysowej – 0
- umieszczenie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 0
- umieszczenie w szpitalu – 10
- udzielenie pomocy medycznej – 27
- inny rodzaj pomocy - 109

Podsumowując  zgromadzone  dane  z  2012  roku  należy  stwierdzić,  że  ogólna  liczba 
wypełnionych formularzy  „Niebieska Karta – A” wynosiła 2850 na terenie całego województwa 
z  czego 367  dotyczą  kolejnych  przypadków przemocy w danej  rodzinie  w trakcie  trwającej 
procedury. Liczba ta jest mniejsza niż w poprzednich latach  (w 2009 – 4803 Niebieskie Karty i 
w 2010 – 4843 Niebieskich Kart, w 2011 – 4100 Niebieskich Kart ). 
Przyczyną  odnotowania  spadku  ilości  sporządzonych  przez  funkcjonariuszy  formularzy  bez 
wątpienia mogła być całkowita zmiana regulacji prawnych w tym zakresie, a przede wszystkim 
wejście  w  życie  Rozporządzenia  Rady  Ministrów   z  dnia  13  września  2011  r.  w  sprawie  
procedury  „Niebieskie  Karty”  oraz  wzorów  formularzy  „Niebieska  Karta”.  Przepisy  te  
zrewolucjonizowały  dotychczasowe  rozwiązania,  zwłaszcza  w  kontekście  „obszerności” 
formularza  A. Dzięki  szybkiemu  zorganizowaniu,  przez   poszczególne  jednostki  terenowe 
Policji, wewnętrznych przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu stosowania „nowych” rozwiązań 
udało się je sprawnie wdrożyć do stosowania.

Zdecydowanie  najczęściej przemocy  wobec  osób  najbliższych  dopuszczali  się 
mężczyźni, którzy  stanowili  93% ogólnej  liczby  sprawców (  z  2856  sprawców  przemocy 
domowej 2657 stanowili mężczyźni). Ogólna liczba sprawców zatrzymanych przez Policję w 
związku z przemocą w rodzinie wynosiła 122. 

W celu udzielenia ofiarom wszechstronnej pomocy policjanci współpracują z miejskimi i 
gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, 
ośrodkami  interwencji  kryzysowej,  centrami  pomocy  rodzinie,  a  w  przypadku  krzywdzenia 
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dzieci  również  ze  szkołami,  poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi  oraz  sądami 
rodzinnymi. 

W przypadku,  gdy sytuacja  towarzysząca  przemocy w rodzinie  wyczerpuje  znamiona 
przestępstwa z art. 207 kk wszczynane były  postępowania przygotowawcze w sprawie, i tak, 
w 2012 roku na terenie województwa wszczęto  1223 takich postępowań (w 2011 roku -656). 
Z kolei w toku postępowania stwierdzono łącznie 859 przestępstw (2011 – 500)  oraz zakończono 
1263  wszczętych postępowań (2011 – 570) .

W  2012  roku  policjanci  garnizonu  warmińsko  –  mazurskiego  czynnie  uczestniczyli 
w spotkaniach,  szkoleniach  i  konferencjach mających  na celu wymianę  doświadczeń między 
różnymi  podmiotami.  W  trakcie  tych  spotkań  przedstawiciele  instytucji  i  organizacji 
pozarządowych,  zajmujących  się  przeciwdziałaniem  przemocy  w  rodzinie  mieli  możliwość 
omówić  i   wypracować  obszary  współpracy  w  zakresie  podejmowania  działań  związanych 
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,  uczestniczył, podobnie jak 
w ubiegłym roku, w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie, powołanego 
przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego

Przedstawiciele  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Olsztynie  przeprowadzili  szereg 
szkoleń z zakresu stosowania procedury „Niebieskie Karty” w tym:

• Szkolenia dla nauczycieli  pt.  „Pomóc dziecku krzywdzonemu. Procedura „Niebieskie  
Karty” w ramach projektu  „Uczyć,  informować, zapobiegać.  Otwarte szkoły,  otwarte 
jednostki Policji” –  w minionym roku odbyły się 4 szkolenia;

•  Szkolenia  z  zakresu  realizacji  procedury  „Niebieskie  Karty”  dla  przedstawicieli 
podmiotów  działających  w  obszarze  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  na 
zaproszenia samorządów lokalnych ( przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia),

•  szkolenia dla funkcjonariuszy Policji zarówno służb patrolowo – interwencyjnych jak 
również dzielnicowych.

W ramach „Tygodnia  Pomocy Ofiarom Przestępstw" w dniach 20 – 25.02.2012 roku 
wzorem lat ubiegłych do działań aktywnie włączyła się również Policja. Zasadniczym celem tej 
inicjatywy  jest  zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  potrzeby  i  prawa  osób  pokrzywdzonych 
przestępstwem. Przedsięwzięcie to będzie realizowane we współpracy z sadami, prokuratorami, 
jednostkami organizacyjnymi Policji oraz organizacjami pozarządowymi.  

W związku z powyższym, policjanci naszego województwa zintensyfikowali działania w 
tym zakresie, nawiązali współpracę z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi na terenie 
powiatów,  działającymi  na  rzecz  ofiar  przestępstw,  celem  aktywnego  włączenia  się 
funkcjonariuszy do prac w Punktach Informacyjnych organizowanych przez te podmioty. Punkty 
informacyjne, w którym osoby zainteresowane mogły  otrzymać pomoc prawno-psychologiczną 
zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i telefonicznym uruchamiane były również w budynkach 
jednostek terenowych Policji. Funkcjonowały następujące Punkty Informacyjne:

• 24  w  Komendach  Miejskich/Powiatowych,  Posterunkach,  oraz  Rewirach 
Dzielnicowych,

• 3 w Sądach lub Zespołach Kuratorskich;
• 1 w Prokuraturach;
• 6 w PCPR;
• 1 w MOPS/GOPS;
• 2 w fundacjach, stowarzyszeniach.

W skład  zespołów  dyżurujących  zaangażowani  byli  zarówno  policjanci  pionów 
dochodzeniowo-śledczych jak  i prewencji ( w tym specjaliści „NK”, dzielnicowi, kierownicy 
rewirów  dzielnicowych).  W  dyżurach  uczestniczyli  również  prawnicy,  kuratorzy  sądowi, 
pedagodzy,  pracownicy  socjalni,  psychologowie  z  instytucji  współpracujących  (  takich  jak: 
Sądy,   PCPR,  GOPS  MOPS,  poradnie  psychologiczno-pedagogicznej,  Przewodniczący 
Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie). Szczegóły dotyczące organizowanej 
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akcji oraz informacje na temat uruchomionych Punktów Informacyjnych ( dzień, godziny, numer 
telefonu i miejsce dyżurowania zespołów) nagłośniono w lokalnych mediach (gazety, radio, TV) 
i na stronach internetowych.  

W  tym  roku  podobnie  jak  w  roku  2011  z  pomocy  skorzystało  więcej  osób.  Z 
oferowanego przez Policję wsparcia skorzystało 165 osób ( w 2011 r.- 151 osób, w 2010r.- 91 
osób).Najczęstsze   problemy,  z  jakimi  zgłaszali  się  zainteresowani,  dotyczyły  przemocy  w 
rodzinie,  nadużywania  alkoholu  przez  współmałżonka,  prawa  rodzinnego  oraz  praw  osób 
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. 

Na terenie województwa kontynuowano działania mające na celu realizację zobowiązań 
Policji  wynikających  z  „Porozumienia  dotyczącego  funkcjonowania  telefonu  interwencyjno-
informacyjnego  dla  osób  pokrzywdzonych  przemocą  w  rodzinie  stosowaną  przez  osoby  uprzednio  
skazane  za  przestępstwo  popełnione  z  użyciem  przemocy  lub  groźby  bezprawnej  wobec  członka  
rodziny.” oraz podpisanych przez Komendanta Głównego Policji z Ministrem Sprawiedliwości 
„Procedur współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób,  
wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku  z popełnieniem czynów karalnych,  
polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej.”, które bezpośrednio odnoszą się 
do zasad współpracy Policji i kuratorów zawodowych, w przypadku zatrzymania przez Policję 
sprawcy  przemocy  lub  groźby  jej  użycia   wobec  osoby najbliższej,  czy  też  innych  działań 
sprawcy   związanych  z  naruszeniem  nakazów  i  zakazów  nałożonych  przez  sąd  na  terenie 
województwa warmińsko - mazurskiego

Na  terenie  województwa  warmińsko  –  mazurskiego  od  marca  2011  roku  nastąpiło 
efektywne wykorzystanie aplikacji „NADZÓR KURATORA” w Elektronicznej Książce Służby 
Dyżurnego poprzez wprowadzenie danych osób  i postanowień dotyczących nadzoru kuratora. 
W 2012 roku do aplikacji wprowadzono łącznie 1246 spraw dozorowanych, na dzień 31 grudnia 
2012 roku w z zakładce nadzór kuratora aktywnych było 2820  spraw dozorowanych. Do końca 
2012 roku posługując się tą aplikacją dokonano  10853 sprawdzeń osób pod kątem objęcia jej 
nadzorem kuratora. W wyniku dokonywanych sprawdzeń odnotowano 294 trafienia.

Na  terenie  powiatów  policjanci  wspólnie  z  przedstawicielami  innych  podmiotów 
poszukują nowych rozwiązań,  które pozwolą na ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, 
np.:

• Komenda Miejska Policji w Elblągu -  funkcjonariusz Zespołu Prewencji Kryminalnej 
Komendy  Miejskiej  Policji  w Elblągu przeprowadził  zajęcia  w ramach  edukacji  prawno-
obywatelskiej z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy dla grupy kobiet w ramach 
realizacji projektu Grupy Wsparcia dla Kobiet Ofiar Przemocy w Rodzinie w Elblągu oraz 
Markusach. Podobnie jak w 2011 r., również w 2012 r. promowana była opracowana przez 
Elbląskie Centrum Mediacji  i Aktywizacji Społecznej wspólnie z Komendą Miejską Policji 
w Elblągu  broszura  „Autentyczna  opowieść  czternastolatki  o  przemocy  w  rodzinie”. 
Broszura kolportowana była na komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Elblągu 
oraz  instytucje  pomocowe  z  terenu  Elbląga  powołane  do  niesienia  pomocy  ofiarom 
przestępstw. W październiku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. W ramach 
tych obchodów, Sąd Okręgowy i Sąd Rejonowy , Komenda Miejska Policji wraz z Elbląskim 
Centrum  Mediacji  organizują  dni  otwarte. W  siedzibie  Elbląskiego  Centrum  Mediacji  i 
Aktywizacji Społecznej dyżurowali sędziowie Sądu Rejonowego ,Mediatorzy oraz policjanci. 
W trakcie tych spotkań można było uzyskać szczegółowe informacje na temat postępowania 
mediacyjnego. Policjant  zajmujący się  problematyką  przemocy w rodzinie  uczestniczył  w 
Konferencji  „Stop  Przemocy” organizowanej  przez  Urząd  Wojewódzki  w  Olsztynie 
poświęconej  przemocy w rodzinie i perspektywach przeciwdziałania temu zjawisku. W konferencji 
zorganizowanej  przez  Wojewodę  warmińsko-mazurskiego  Mariana  Podziewskiego  uczestniczyli 
przedstawiciele  samorządu  terytorialnego,  zespołów  interdyscyplinarnych,  jednostek 
organizacyjnych  pomocy  społecznej,  specjalistycznych  ośrodków  wsparcia  dla  ofiar 
przemocy  w rodzinie,  policji,  służby  więziennej,  prokuratury,  sądu,  ochrony  zdrowia, 
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oświaty,  organizacji  pozarządowych  oraz  członkowie  Wojewódzkiego  Zespołu  ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Na  konferencji  poruszano  między  innymi  tematy  dotyczące  działań  oraz  przyszłych 
perspektyw Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przemocy wobec 
kobiet w starszym wieku, oddziaływań na sprawców przemocy w rodzinie. 
W  ramach  integracji  i  koordynacji  działań  instytucji  i  organizacji  zaangażowanych  w 
realizację  działań  związanych  z  przeciwdziałaniem  przemocy  w  rodzinie  Zespół 
interdyscyplinarny zorganizował spotkanie z przedstawicielami tych podmiotów. Spotkanie 
odbyło się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Uczestniczyli  w nim przedstawiciele 
Prokuratury  Rejonowej,  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Elblągu,  Miejskiej  Komisji 
Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych,  NZOZ Ośrodek Terapii  Uzależnień  „Szansa”, 
Departamentu  Społecznego  Urzędu  Miejskiego,  Katolickiego  Ruchu  Antynarkotycznego 
„Karan”,  Specjalistycznego  Ośrodka  Wsparcia  dla  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie,  MOPS i 
kuratorów zawodowych.  

• Komenda Powiatowa Policji  w Braniewie -  Członkowie  Zespołu  Interdyscyplinarnego  w 
Braniewie opracowali ulotkę prewencyjną na temat przemocy w rodzinie. Ulotki są dostępne 
m.in. w recepcji KPP w Braniewie. W ramach działań edukacyjnych problematyka przemocy 
domowej  poruszana  była  na  szkoleniach  z  pedagogami  szkolnymi  (3  spotkania,  39 
uczestników) oraz uczestnikami warsztatów terapeutycznych pomocy rodzinie (1 spotkanie, 
25 osób).  Policjanci cyklicznie spotykają się z pedagogami szkolnymi, których uczulają na 
pierwsze  sygnały  świadczące  o  tym,  że  w  domu  rodzinnym  małoletnich  dochodzi  do 
przemocy domowej. Wzorem lat ubiegłych jednostka włączyła się do ogólnopolskiej akcji pn. 
„Tydzień  Pomocy  Ofiarom  Przestępstw”. W  ramach  akcji  został   utworzony  Punkt 
Informacyjny,  w którym  dyżurowali:  prawnik  z  Urzędu  Miasta  Braniewo,  pracownik 
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Braniewie,  psycholog  z  Zespołu  Szkół 
Budowlanych  w  Braniewie,   terapeuta  uzależnień  z  Centrum  Integracji  Społecznej  w 
Braniewie oraz funkcjonariusz Policji (koordynator Niebieskiej Karty). Punkt Informacyjny 
został  utworzony  w  Klubie  Abstynenta  w Braniewie.  Działania  poprzedzone  były  akcją 
promocyjną,  prowadzoną  poprzez  stronę  internetową  Komendy  Powiatowej  Policji  w 
Braniewie  i  lokalne  media. Podczas  spotkań  z uczniami  klasy  o  profilu  „Bezpieczeństwo 
publiczne”  z  Zespołu  Szkół  Licealnych  i Zawodowych  w  Pieniężnie  policjanci  mówili  o 
działaniach  Policji  w  zakresie  zapobiegania  i zwalczania  zjawisk  patologii  społecznej. 
Licealiści  obejrzeli  filmy  prewencyjny  „Zatrzymaj  przemoc  w  rodzinie”.  Funkcjonariusz 
prowadzący szkolenie uświadamiał młodzież o konsekwencjach przemocy w rodzinie. 

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Ełku –  w zakresie  pomocy  ofiarom przemocy  domowej 
policjanci KPP Ełk  realizują założenia Rządowego programu ograniczenia przestępczości i 
aspołecznych  zachowań  „  Razem  Bezpieczniej”   w  obszarze  przemoc  w  rodzinie  oraz 
„Krajowego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie”.  Współpracują  z 
instytucjami  rządowym  i  i  pozarządowymi,  
a  w  szczególności  z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie,  Ośrodkiem  Interwencji 
Kryzysowej  funkcjonującym przy Domu Pomocy Społecznej  w Nowej Wsi Ełckiej,  gdzie 
otrzymują  pomoc  kobiety  doświadczające  przemocy  wraz  ze  swoimi  dziećmi.  Ośrodek 
zapewnia ofiarom przemocy nocleg, wyżywienie oraz opiekę lekarską. W 2012 r. w KPP Ełk 
wszczęto 59 postępowań o znęcanie się fizyczne lub psychiczne. W porównaniu z rokiem 
2011 zanotowano spadek  ilości stwierdzonych przestępstw o 29 czynów (z  81do 52).

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Giżycku -  zorganizowano  „Tydzień  Pomocy  Ofiarom 
Przestępstw” – inicjatywę tą rozpoczęto od zamieszczenia komunikatu w lokalnych mediach 
odnośnie  uruchomienia  punktu  informacyjnego  dla  ofiar  przemocy.  Przy  współpracy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku prowadzono wspólne dyżury w punkcie 
informacyjnym.  Celem akcja było zwrócenie szczególnej  uwagi na potrzeby i prawa osób 
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pokrzywdzonych przestępstwem. Przekazywane są informacje na temat placówek, telefonów 
zaufania oraz stron internetowych udzielających pomocy.  

• Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi - w ramach programu „Tydzień Pomocy Ofiarom 
Przestępstw” przy  współpracy  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Gołdapi 
zorganizowała dyżury, w czasie których osoby pokrzywdzone mogły uzyskać informacje na 
temat przysługujących im uprawnień. W ramach dyżurów porad udzielali: prawnik z Biura 
prawnego Urzędu Miasta i Gminy Gołdap, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Gołdapi,  psycholog,  pracownik  socjalny  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w 
Gołdapi,  członek  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  terapeuta 
uzależnień oraz funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. 

• Komenda Powiatowa Policji w Iławie –zorganizowała „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. 
Osoby  zainteresowane  mogły  otrzymać  pomoc  prawno  –  psychologiczną  zarówno  w 
kontakcie  bezpośrednim  jak  i  telefonicznie. Policjanci  z  KPP  w  Iławie  regularnie 
uczestniczyli  w pracach  Zespołów Interdyscyplinarnych  i Grup Roboczych  dot.  przemocy 
w rodzinie, jak również uczestniczyli w szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.

• Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie – w Kętrzynie istnieją dwa punkty pomocowe dla 
ofiar przemocy w rodzinie: Ośrodek  konsultacyjno -psychoedukacyjny „Niebieska Linia” dla 
osób  doznających  przemocy  w  rodzinie  przy  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w 
Kętrzynie  oraz  Punkt  Konsultacyjno  Informacyjny  przy  Powiatowym  Centrum  Pomocy 
Rodzinie  w Kętrzynie.  Ofiary  przemocy mogą  w punktach  otrzymać  wparcie  psychologa, 
pedagoga.  Ponadto  w Punkcie  Interwencji  Kryzysowej  w  Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kętrzynie  przygotowane są dwa pokoje dla osób  poszkodowanych przemocą 
domową z terenu powiatu kętrzyńskiego.   W sierpniu oraz grudniu w Gminnym Ośrodku 
Pomocy  Społecznej  w  Kętrzynie  oraz  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w 
Kętrzynie dzielnicowi uczestniczyli w szkoleniu „Procedury wdrażania niebieskiej karty”.

• Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie – w ciągu całego roku 2012 dzielnicowi aktywnie 
uczestniczyli w pracach zespołów interdyscyplinarnych.  Na bieżąco współpracowali z 
kuratorami sądowymi oraz pracownikami socjalnymi w sprawie rodzin w których występuje 
przemoc.  W kwietniu  policjanci uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez PCPR. 
Tematem spotkania było omówienie problematyki przemocy w rodzinie i zakończenie prac 
nad programem pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą.  W czerwcu policjanci 
uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie nt. 
przemocy w rodzinie.  Na spotkaniu poruszona została kwestia pracy zespołów 
interdyscyplinarnych i procedura "NK". W lipcu na stronie internetowej KPP opublikowano 
w zakładce "Przemoc w rodzinie - informator" wszelkie informacje dot. przemocy w rodzinie, 
jak i problemu alkoholowego. W grudniu policjanci uczestniczyli w konferencji nt. "Przemoc 
w rodzinie -  aspekty,  zjawiska i perspektywy przeciwdziałania".  W grudniu również 
policjantka uczestniczyła w spotkaniu panelowym kandydatów na rodziny zastępcze 
zorganizowane przez ośrodek szkoleniowy "Baszka" w Mrągowie.

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Nidzicy   -  policjanci  uczestniczyli  w  projekcie  „Stop 
Przemocy w rodzinie  II”, organizowanym przez Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  w 
Nidzicy w ramach którego funkcjonariusze zajmujący się problematyką przemocy domowej, 
w  roku  2012  brali  udział  w  szkoleniach  tematycznych  dot.  tej  problematyki.  Ponadto 
uczestniczyli w realizacji filmu profilaktycznego w ramach tego projektu.

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Nowym  Mieście  Lubawskim -  dzielnicowi  i koordynator 
procedury Niebieskiej Karty są aktywnymi członkami grup roboczych pracujących w ramach 
Zespołów  Interdyscyplinarnych  na  terenie  powiatu.  Członkiem  Zespołów 
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Interdyscyplinarnym,  który   bierze  czynny  udział  w posiedzeniach  jest  także  Komendant 
Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Współpracując z Powiatowym Centrum 
Pomocy  Rodzinie  w  Nowym  Mieście  Lubawskim  i  Starostwem  Nowomiejskim 
zorganizowano  Powiatową  Konferencję  "Interdyscyplinarność  w działaniu  wobec 
przemocy w rodzinie", która odbyła się 20 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta 
w Nowym Mieście Lubawskim. Konferencja poświęcona była przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie.  W  spotkaniu  wzięło  udział  około  70  osób.  Wśród  zaproszonych  gości  byli 
reprezentanci podmiotów, którzy działają w przypadku powzięcia informacji lub podejrzeniu 
stosowania przemocy w danej rodzinie. Ponadto Komendant Powiatowy Policji w Nowym 
Mieście  Lubawskim  został  uhonorowany  wyróżnieniem  „Warmińsko-Mazurski  Kawaler 
Białej Wstążki 2012” podczas Konferencji „Solidarni przeciw przemocy wobec kobiet Biała 
Wstążka”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie w dniu 4 grudnia 2012 
roku. 

• Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie -  w dniach 20-26 luty policjanci pełnili dyżury w 
ramach  „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W dniu 29 marca 2012 roku w domu 
dziecka  w  Szymonowie  odbyło  się  spotkanie  kuratorów,  pracowników  społecznych, 
przedstawicieli oświaty oraz członków zespołów interdyscyplinarnych działających na terenie 
Komisariatu Policji w Morągu. Spotkanie dotyczyło współpracy pomiędzy przedstawicielami 
obecnych na spotkaniu instytucji zaangażowanych w pomoc rodzinom dotkniętym przemocą. 
Koordynator procedury Niebieskiej Karty w okresie 19-27 kwietnia 2012 roku uczestniczył w 
kursie  specjalistycznym  w  CSP  w  Legionowie  z  zakresu  przeciwdziałania  przemocy  w 
rodzinie.  W  dniu  27  czerwca  2012  roku  koordynator  procedury  Niebieskiej  Karty 
uczestniczył  w konferencji  organizowanej  przez  Warmińsko-Mazurski  Urząd Wojewódzki 
pod  tytułem:  Przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie  w  woj.  warmińsko-mazurskim. 
Zagadnienie praktyczne.”

• Komenda Powiatowa Policji w Piszu – na terenie powiatu działa wiele placówek niosących 
pomoc  ofiarom  przemocy  domowej,  z  którymi  na  co  dzień  współpracuje  jednostka 
(Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  oraz  utworzony  przez  tę  placówkę  Ośrodek 
Interwencji  Kryzysowej  w  Piszu;  Ośrodek  Profilaktyki  i  Terapii  w  Piszu;  Punkt 
Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piszu; Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej  w  Piszu;  Punkt  Konsultacyjny  Miejsko  –  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  w  Białej  Piskiej;  Punkt  konsultacyjny  przy  Świetlicy 
Środowiskowej w Orzyszu; Ośrodek Profilaktyki i Terapii – Punkt Konsultacyjny dla Ofiar 
Przemocy  w  Rodzinie  w  Rucianem  Nidzie;  Świetlica  Socjoterapeutyczna  w  Rucianem 
Nidzie).  Instytucje  te  udzielają  ofiarom  przemocy  domowej  pomocy  psychologicznej, 
terapeutycznej, prawnej, a także socjalnej i materialnej. W dniach 20-25.02.2012 roku KPP w 
Piszu  włączyła  się  w  ogólnopolską  akcję  „Tygodnia  Pomocy  Ofiarom  Przestępstw”. 
Przedsięwzięcie to zostało rozpropagowane zarówno w KPP, jak i lokalnych mediach. 

OBSZAR 4.2. 
 "Bezpieczeństwo w szkole"

W  celu  podniesienia  szeroko  rozumianego  bezpieczeństwa,  podobnie  jak  w  latach 
uprzednich, tak w 2012 roku policjanci naszego garnizonu prowadzili działalność edukacyjno – 
profilaktyczną, w postaci 6820 spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Podczas pogadanek 
dla  młodzieży  omawiali  tematy  dotyczące:  odpowiedzialności  karnej  za  popełniane  czyny 
karalne,  wynikające  z  Ustawy  o  przeciwdziałaniu  narkomanii,  przedstawiali  zagrożenia 
związane  ze  spożywaniem  alkoholu  i   paleniem  papierosów,  fascynacji  pirotechniką, 
cyberprzemocy oraz uwrażliwiali na problem przemocy w rodzinie ze szczególnym zwróceniem 
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uwagi na krzywdzenie dzieci. W trakcie spotkań z najmłodszymi uczyli  zasad właściwego  i 
bezpiecznego  zachowania w szkole, w domu, na ulicy oraz w czasie wolnym spędzanym poza 
domem.  Również  spotkali  się  z  nauczycielami  (1806  spotkań)  i  omawiali  Procedury 
postępowania  nauczycieli  ...  oraz  ustalali  formy  współpracy  w  zakresie  demoralizacji  i 
przestępczości oraz zachowań agresywnych wśród uczniów.  Wymienione prelekcje odbywały 
się zarówno z inicjatywy Policji jak i szkoły. 

W  roku  2012  włączono  się  i  promowano  idee  centralnych  przedsięwzięć 
profilaktycznych oraz dystrybuowano materiały edukacyjne: 

-  pn.  „Wspólnie  odkrywamy  cyfrowy  świat!  Bezpiecznie!”- przedsięwzięcie 
realizowane   w  związku  z  Międzynarodowym  Dniem Bezpiecznego  Internetu.  W tym  roku 
celem  przewodnim podejmowanych  przedsięwzięć  było  zachęcenie  na  wspólne  dorosłych  z 
dziećmi odkrywanie świata wirtualnego.

- Ogólnopolski program edukacyjno – alternatywny kształtujący pozytywne zachowania dzieci i 
młodzieży  jako  uczestników  imprez  sportowych  pn.  „Jestem  kibicem  przez  duże  K”  – 
Partnerzy  wspierający  idee  programu:  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej,  Ministerstwo 
Sprawiedliwości,  Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji,  Biuro  Pełnomocnika 
Rządu  ds.  Równego  Traktowania,  Państwowa  Agencja  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych, Polski Komitet Olimpijski, Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji Szkolnej i 
Komenda Głowna Policji.

W roku 2012 policjanci  Komendy Wojewódzkiej  Policji  uczestniczyli  lub realizowali 
przedsięwzięcia  profilaktyczne a także inicjowali  realizację  działań we wszystkich powiatach 
naszego województwa:

a)  Wzmożone  działania  prewencyjno  –  operacyjne  pn.  „CHROŃMY  DZIECI  PRZED 
ALKOHOLEM”. Od roku 2010 na terenie naszego województwa realizowane są wzmożone 
działania  prewencyjno  –  operacyjne.  Celem  działań  jest  zapobieganie  demoralizacji  i 
przestępczości  nieletnich  poprzez  ograniczenie  dostępu  do  alkoholu  osobom  do  lat  18.  Na 
podstawie  policyjnych  baz  danych,  informacji  uzyskiwanych  podczas  spotkań  i  rozmów  z 
młodzieżą  oraz doniesień  massmediów,  stwierdzono niebezpieczny wzrost  spożycia  alkoholu 
przez  młodzież,  a  także  obniżenia  wieku  osób  rozpoczynających  jego  spożycie.  Wśród 
młodzieży zawsze panowało przekonanie,  iż alkohol jest  warunkiem dobrej zabawy.   Jednak 
obecnie coraz więcej młodych ludzi trafia do szpitali w związku z zatruciem organizmu. Ponadto 
pojawiła  się nowa moda:  uczniowie umawiają się na krótkie spotkania po lekcjach jedynie 
celem wypicia butelki alkoholu,  zdarza się że spożywają alkohol w czasie przerw lekcyjnych, 
po czym wracają na lekcje.  Szczególnie  niepokojąca jest  obojętna postawa pozostałych  osób 
(rówieśników, rodziców) wobec takich zachowań. 

W związku, iż alkohol niesie ze sobą wiele zagrożeń i konsekwencji, w tym prawnych 
konieczne  było  podjęcie  działań  w  kierunku  ograniczenia  dostępności  do  niego  dzieci  i 
młodzieży. Dotychczasowe działania tzn. pogadanki profilaktyczne rozmowy z nieletnimi i ich 
rodzicami,  prowadzenie  kampanii  medialnej  skierowanej  do  sprzedawców  alkoholi  nt. 
odpowiedzialnej  sprzedaży nie przyniosły pożądanych efektów.  Ponadto ograniczenie się do 
ujawniania nieletnich pod wpływem alkoholu i prowadzenia postępowań wyjaśniających celem 
ustalenia źródła pochodzenia alkoholu posiadanego przez nieletniego, najczęściej nie prowadziło 
do ukarania  osób dopuszczających się  przestępstwa (rozpijanie  małoletniego -  art.  208 KK , 
sprzedaż, podawanie alkoholu - art.43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 
alkoholizmowi). Toteż, w celu zmniejszenia zjawiska spożywania alkoholu przez osoby do lat 
18 podjęto na terenie całego województwa działania prewencyjno – operacyjne, polegające na 
prowadzeniu  obserwacji  placówek  gastronomicznych  w  celu  ujawniania  faktów  sprzedaży/ 
podawania  alkoholu  osobom małoletnim. Przynajmniej raz w miesiącu,  na terenie każdego 
powiatu funkcjonariusze pełniąc służbę w  ubraniu cywilnym,  obserwują placówki handlowe 
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celem  ujęcia  na  gorącym  uczynku  sprawców  przestępstwa  sprzedaży/  podawania   alkoholu 
osobom małoletnim

b)  Długofalowe  działania  edukacyjno  –  profilaktyczne  „DO  ŹRÓDEŁ  WIEDZY  O 
BEZPIECZEŃSTWIE  -  OTWARTE  JEDNOSTKI  POLICJI” prowadzone  na  terenie 
województwa od 1 września 2010r. Uczestnikami Projektu są uczniowie szkół podstawowych i 
gimnazjalnych  naszego  województwa  Od  wielu  lat  Policja  prowadzi  działania  edukacyjne 
mające  na  celu  wyposażenie  dzieci  i  młodzież  w  umiejętności   pozwalające  uniknąć 
niebezpiecznych  sytuacji.  Poszukujemy ciągle  nowych sposobów przekazywania  wiedzy,  tak 
aby spotkania  z policjantami  nie były  nudne i  dostarczały takich wrażeń,  aby przekazywane 
wskazówki na temat bezpieczeństwa zapadały na zawsze w pamięci dzieci. Realizując działania 
stawiamy przed sobą cele:
• podniesienie wiedzy na temat zagrożeń, sposobów ich unikania i przeciwdziałania.
• nauczanie właściwych postaw społecznych.
• zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.
• przybliżenie roli i pracy Policji.
• kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji.

Każdego  miesiąca,  w   wyznaczonym  dniu,  w  każdym  powiecie,  w  siedzibie  Policji 
również w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie odbywają się spotkania edukacyjno – 
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Spotkania składają się z trzech bloków tematycznych:

• przedstawienie roli i zadań Policji, 

• prezentowanie wyposażenia Policji, np. środków transportu, wyposażenia osobistego 
policjanta, pomieszczeń służbowych itd.

• prelekcja: nt. zagrożeń, adekwatnych do wieku słuchaczy i pory roku, bądź omówienie 
tematyki wcześniej wskazanej przez nauczyciela. 

Z  młodszymi  dziećmi  omawiane  są  zagrożenia,  między  innymi:  bezpieczna  droga  do 
szkoły - przekazanie podstawowej wiedzy o zasadach ruchu drogowego; przemoc rówieśnicza - 
jak  należy  i  nie  należy  zachowywać  się  w  szkole,  aby  nie  stało  się  nic  złego;  zabawa  na 
podwórku -  jak bezpiecznie spędzać czas na podwórku; uwaga obcy;  czy pies musi gryźć – 
zasady postępowania z psem, nauka bezpiecznej postawy „żółwia”; sam w domu – zagrożenia 
jakie  mogą  czyhać  na  dziecko  przebywające  w  domu  bez  opieki  osób  dorosłych  i  jak  ich 
uniknąć; fajerwerki i petardy; bezpieczne ferie zimowe -jak bezpiecznie spędzać czas podczas 
zabaw na  śniegu  i  lodzie;  bezpieczne  wakacje;  bezpieczny  Internet.  Z  młodzieżą  policjanci 
rozmawiają na tematy: pojęcie nieletni, demoralizacja, czyn karalny. odpowiedzialność prawna i 
karna  nieletnich  za  popełnione  czyny;  zagrożenia  związane  ze  spożywaniem  alkoholu, 
używaniem narkotyków; przemoc rówieśnicza, z uwzględnieniem cyberprzemocy; przepisy RD; 
ucieczki z domu; działalność sekt.

Spotkania z policjantami cieszą się dużym zainteresowaniem. W roku szkolnym 2011/2012 
przeprowadzono 365 spotkań edukacyjnych, uczestniczyło w nich 8364 uczniów ze 179 szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych.

c)  Projekt edukacyjno – profilaktyczny pn.  „UCZYĆ, INFORMOWAĆ, ZAPOBIEGAĆ. 
OTWARTE SZKOŁY – OTWARTE JEDNOSTKI POLICJI”. W ramach przedsięwzięcia 
organizowane są szkolenia dla nauczycieli z terenu województwa. Przedsięwzięcie patronatem 
objęli:  Wacław  Bryżys  –  Prezes  Sądu  Okręgowego  w  Olsztynie,  Grażyna  Przasnyska  - 
Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty,  insp. Sławomir Mierzwa - Komendant Wojewódzki 
Policji w Olsztynie.  Niniejsze działania edukacyjno -profilaktyczne zainicjowane przez Policję 
są  odpowiedzią  na  zapotrzebowanie  pracowników  oświaty  w  zakresie  radzenia  sobie  z 
zachowaniami  agresywnymi  w  szkołach.  Aby  skutecznie  podejmować  interwencję  i  nie 
dopuszczać  do  eskalacji  przemocy  w  szkołach  potrzebna  jest  umiejętność  szybkiej  i 
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zdecydowanej  reakcji w oparciu o przepisy prawa i normy społeczne już we wczesnej fazie. 
Dlatego  też  istotną  rolę  w skutecznej  interwencji  podejmowanej  przez  pedagogów odgrywa 
znajomość procedur i  możliwości  prawnych służących przeciwdziałaniu przemocy.  Policja w 
swoich działaniach profilaktycznych koncentruje się nie tylko na uświadamianiu konsekwencji 
prawnych  czynów  karalnych  popełnianych  przez  nieletnich,  ale  również  kładzie  nacisk  na 
podnoszenie  świadomości  praw  i  ochronie  godności  ofiary.  Działania  te  są  kluczowe  w 
zapobieganiu wtórnej wiktymizacji i kształtowaniu właściwych postaw wobec sprawców i ich 
ofiar.  Powyższe  przedsięwzięcie  niewątpliwie  przyczynia  się  do  budowania  pozytywnego 
wizerunku Policji w społeczeństwie oraz wpływa na optymalizację współpracy z placówkami 
oświatowymi w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy wśród młodzieży. Organizatorami 
jak  i  prelegentami  są  sędziowie  Sądu  Okręgowego  w  Olsztynie,  policjanci  z  Komendy 
Wojewódzka  Policji   w  Olsztynie  z  wydziałów:  Wydział  Prewencji  i  Ruchu  Drogowego, 
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Sekcja Psychologów.
Zakres tematyczny szkolenia:

• Aspekty psychologiczne przemocy rówieśniczej.
• Przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji.
• Działania zmniejszające ryzyko wystąpienia przemocy i agresji.
• Zasady i podstawy prawne współdziałania szkół z sądami rodzinnymi w zakresie 

przeciwdziałania demoralizacji  i przestępczości nieletnich. 
• Cyberprzemoc -  rodzaje zagrożeń, sposoby reagowania.
• Pomóc dziecku krzywdzonemu – procedura „Niebieskie Karty”.
• Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

przestępczością  oraz demoralizacją.

Każdy  z  uczestników  szkolenia  otrzymuje  materiały  szkoleniowe  oraz  uzyskuje 
certyfikat.  W  celu  ułatwienia  rejestracji  uczestników  szkolenia  we  wrześniu  2012  r. 
uruchomiono  tzw.  „rezerwacje  internetową”,  co  znacznie  ułatwiło  zapisy  uczestników.  Do 
grudnia 2012 r.  przeprowadzono 5 szkoleń, w których uczestniczyło 150 osób. W szkoleniu 
uczestniczą nauczyciele ze szkół całego województwa, często z odległych małych miejscowości. 
Szkolenia  realizowane  w  ramach  projektu  spotkały  się  z  wielkim  zainteresowaniem   grona 
nauczycielskiego, o czym świadczy między innymi tempo  naboru uczestników na organizowane 
kolejne  edycje  –  nabór  150 uczestników na  5  szkoleń  trwał  jedynie  3  dni.  Należy  również 
nadmienić iż przedsięwzięcie spotkało się również z wysoką oceną Warmińsko – Mazurskiego 
Kuratora Oświaty. 

d) Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn.   „DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO”-  są to 
działania  profilaktyczno  –  edukacyjne  prowadzone  cyklicznie  na  terenie  województwa 
warmińsko  –mazurskiego,  mające  na  celu  rozwijanie  postawy  odpowiedzialności  za 
bezpieczeństwo  swoje  i  innych.  Organizatorami  konkursu  są  policjanci  Wydziału  Prewencji 
KWP w Olsztynie  i  nauczyciele  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  30  w  Olsztynie.  W roku  2012 
zorganizowano  IV  edycję  konkursu  pod  patronatem Wojewody  Warmińsko  –  Mazurskiego, 
Warmińsko  –  Mazurskiego  Kuratora  Oświaty  i  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w 
Olsztynie. Uczestnikami są konkursu uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Zadaniem dzieci 
było wykonanie pracy plastycznej formatu A-3 techniką dowolną. Nadesłane rysunki oceniała 
Komisja Konkursowa w składzie; funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, 
przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 0profesor Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie. 
Ogłoszenie wyników odbyło się na uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. W 
roku 2012 w konkursie uczestniczyło 3871 dzieci z całego województwa.

e)  Konkurs  pn. „SZKOŁA  PROMUJĄCA  BEZPIECZEŃSTWO”  –  przedsięwzięcie 
zainicjowane  przez  Warmińsko  –  Mazurskiego  Kuratora  Oświaty.  Przedstawiciel  Policji 
wchodził w skład kapituły,  przyznającej wyżej wymieniony tytuł  szkołom wyróżniającym się 
skutecznym, sprawnym i inspirującym działaniem w zakresie zapobiegania agresji i zapewnienia 
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bezpieczeństwa.  W  roku  2012  Certyfikat  Szkoły  Promującej  Bezpieczeństwo  uzyskało  10 
placówek  oświatowych,  w  tym  6  szkół  podstawowych,  1  specjalny  ośrodek  szkolno  – 
wychowawczy, 1 bursa szkolna, 1 zespół szkół i 1 gimnazjum.  

f)  Konferencja  pn.  „Szkoła  wobec  nowych  wyzwań  –  bezpieczeństwo  uczniów w sieci  ”  –
organizowana  przez  Warmińsko – Mazurskiego Kuratora  Oświaty przy udziale  policjantów 
Wydziału Prewencji  i  Wydziału dw. z  Przestępczością  Gospodarczą KWP w Olsztynie.  Na 
konferencji  wręczono  Certyfikaty  Warmińsko  –  Mazurskiego  Kuratora  Oświaty  Szkołom 
Promującym Bezpieczeństwo

g)  „BĄDŹ  ŚWIADOMY,  CZYLI  JAK  PRZESTRZEGAĆ  PRAW  AUTORSKICH  W 
INTERNECIE”  –   impreza  edukacyjno  –  rozrywkowa  o  charakterze  zamkniętym, 
organizowana  w  naszym  województwie  już  od  trzech  lat,  w  roku  2012  zorganizowano  jej 
kolejna edycję.  W roku 2012 uczestniczyło  w niej  560 gimnazjalistów z olsztyńskich  szkół. 
Projekt organizowany przez: Hirka Wronę, Koalicję antypiracką, Komendę Wojewódzką Policji 
w Olsztynie.  W tym roku gwiazdami – edukatorami byli:  D.J Eprom  oraz grupa muzyczna 
wykonująca  rock  „Kim Nowak”.  Projekt  odbywa się  pod patronatem Narodowego Centrum 
Kultury. 

Funkcjonariusze Wydziału WPiRD KWP w Olsztynie  uczestniczyli często w charakterze 
prelegentów w naradach, konferencjach, szkoleniach,  panelach dyskusyjnych organizowanych 
przez podmioty pozapolicyjne:

• Debata pn. „Forum Wymiany Doświadczeń i Opinii – rozwój usług Klubów Integracji 
Społecznej” organizatorem niniejszej inicjatywy był Zarząd województwa warmińsko – 
mazurskiego,

• Narada robocza organizowana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie poświęcona 
wykonywaniu  orzeczeń  rodzinnych  o  umieszczeniu  nieletnich  w  placówkach 
resocjalizacyjnych,

• Konferencja  organizowana  przez  Marka  Michalaka  Rzecznika  Praw Dziecka  z  cyklu 
„Nie ma dzieci – są ludzie” pn. „Prawo dziecka do szacunku” w Olsztynie

• I Debata  Regionalna w ramach „Platformy Dialogu Społecznego na Rzecz Młodzieży”. 
Organizowanie  modelu  współpracy  na  szczeblu  gminnym  na  rzecz  aktywizacji 
młodzieży – Razem z Młodymi i dla Młodych” w Ostródzie.

• Debata  w Olsztynie w ramach Warmińsko –Mazurskiej Platformy Rozwoju Dialogu na 
Rzecz Młodzieży , będąca podsumowaniem trzech debat regionalnych - organizowana 
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie

We  wszystkich  powiatach  naszego  województwa  realizowano  akcje  profilaktyczno  – 
zapobiegawcze takie jak:

• pn.  „Bezpieczne ferie 2012”  – w ramach działań policjanci prowadzili  działalność 
edukacyjną przed jak i w czasie wypoczynku zimowego. Przed rozpoczęciem ferii policjanci 
spotkali  się 1433 razy z dziećmi i młodzieżą oraz 184 z rodzicami.  Natomiast  w czasie ferii 
przeprowadzili 150 prelekcji dla uczestników zorganizowanych form wypoczynku.  W ramach 
codziennej służby patrolowej i obchodowej policjanci kontrolowali miejsca zagrożone w celu 
niedopuszczenia do nieszczęśliwych wypadków oraz przypadków łamania prawa przez dzieci i 
młodzież Ponadto monitorowali środowisko osób nieletnich, głównie pod kątem występowania 
takich zjawisk jak: sekty,  subkultury,  pedofilia, pornografia.  W efekcie policjanci ujawnili 57 
nieletnich  będących  na  ucieczce  z  domów  i  placówek  opiekuńczo-  wychowawczych,  16 
nieletnich pod wpływem alkoholu 
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• pn.  „Pierwszy  Dzień  wiosny  2012”  –  celem  przeprowadzonych  działań  było 
zapewnienie ładu i porządku publicznego, ograniczenie demoralizacji i przestępczości nieletnich 
oraz  niedopuszczenie  do  popełniania  przestępstw  na  szkodę  osób  małoletnich.  W  efekcie 
podejmowanych  działań  ujawniono  194  nieletnich  na  wagarach,  47  nieletnich  palących 
papierosy,  42  nieletnich  pod  wpływem  alkoholu  oraz  1  przypadek  sprzedaży  alkoholu 
małoletniemu.  Przed  jak i  1 dniu wiosny policjanci dostarczali  List  do właścicieli  sklepów, 
pubów, kawiarni itd.  Zawierający prawne kompendium wiedzy  i prośbę o nie sprzedawanie 
alkoholu osobom małoletnim.

• pn. „Bezpieczne wakacje 2012” – w ramach działań policjanci podejmowali zarówno 
czynności  prewencyjne  jak  i  profilaktyczne.  W  roku  2012  realizując  działania  edukacyjne 
przygotowujące dzieci i młodzież do letniego wypoczynku policjanci przeprowadzili  wspólnie z 
pracownikami Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych. akcję pn. 
„Bezpieczne Wakacje – Dzielnicowy w Szkole na terenie 520 szkół naszego województwa.  W 
sumie  zrealizowano  1490  spotkań  edukacyjnych,  z  czego 78 przy  udziale  pracowników 
Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych.

Podczas  prelekcji  i  pogadanek  policjanci  przekazywali  uczniom  wiedzę  
na  temat  istniejących  zagrożeń  i  sposobów  ich  unikania  oraz  radzenia  sobie  w  trudnych 
sytuacjach.    W szczególności przekazywali treści z zakresu bezpieczeństwa na drodze, podczas 
zabaw, w podróży, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, o zagrożeniach związanych z 
narkomanią, alkoholizmem, ucieczkami z domu oraz  innymi zjawiskami patologicznymi. 

Starszej młodzieży szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia wynikające z używania 
narkotyków, alkoholu, z podejmowania kontaktów seksualnych (zagrożenie zakażeniem HIV – 
podczas pogadanek przekazywano ulotki pn. „Wakacje marzeń 2099 zł. HIV gratis”), ucieczek z 
domu, i innych zachowań ryzykownych, które w okresie wakacji mogły stanowić „atrakcję” dla 
młodzieży. Podczas spotkań przypomniano dzieciom i młodzieży ogólnokrajowy numer telefonu 
zaufania  116111  oraz  stronę  internetową  www.116111.pl gdzie,  młodzi  ludzie  znajdą 
odpowiedzi na pytania najczęściej ich nurtujące, a także mogą o swoich kłopotach porozmawiać 
z konsultantem albo z rówieśnikami (na forum). 

Realizując zadania zawarte w Planie działań prewencyjnych „Bezpieczne i Zdrowe Wakacje  
2012 ”  policjanci  garnizonu warmińsko-mazurskiego podczas codziennych służb dokonywali 
kontroli  miejsc  niebezpiecznych dla  dzieci  i  młodzieży (np.  akwenów wodnych tzw. dzikich 
kąpielisk,  stacji  energetycznych,  obszarów  kolejowych,  terenów  budowy).   Szczególnym 
nadzorem  objęli  miejsca,  w  których  zachodziło  podejrzenie  dystrybucji  substancji 
psychotropowych, jak również miejsca gromadzenia się osób podejrzanych o zażywanie tego 
typu środków. Stale monitorowano środowiska osób nieletnich, głównie pod kątem ujawniania 
takich  zjawisk  jak:  pedofilia,  prostytucja  i  pornografia  dziecięca,  działalność  sekt  celem 
przeciwdziałania tym zjawiskom. W trakcie służby funkcjonariusze legitymowali osoby nieletnie 
przebywające w okolicach dworców PKP i PKS oraz lokali gastronomicznych w celu ustalenia, 
czy nie są to osoby poszukiwane lub będące na ucieczce z domu, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych (mos) i in.  W wyniku tych działań ujawniono  242 nieletnich na ucieczce z 
domu lub placówki,  254 nieletnich pod wpływem alkoholu. W okresie tegorocznych wakacji nie 
odnotowano przypadku osoby małoletniej trudniącej się prostytucją oraz  osób trudniących się 
żebractwem.  

Czynności  zapobiegawcze  podejmowane  przez  policjantów  garnizonu  warmińsko-
mazurskiego   w ramach  przedsięwzięć  zmierzających  do zapewnienia  dzieciom i  młodzieży 
bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji, poprzedzone były spotkaniami z przedstawicielami 
instytucji  pozapolicyjnych,  które  wykazały  duże  zaangażowanie  i  chętnie  włączały  się  do 
prowadzenia wspólnych działań.  Organizowano np. imprezy edukacyjno-rekreacyjne,  pokazy, 
festyny,  zajęcia sportowe, konkursy plastyczne,  konkursy wiedzy prewencyjnej, itp.,  tematem 
których były kwestie bezpiecznego wypoczynku i unikania zagrożeń. 

Jednostki  terenowe Policji  naszego województwa w czasie  wakacji  współpracowały z 
instytucjami:
• Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi;
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• Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
• Warmińsko – Mazurskim Centrum Zdrowia Publicznego
• Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie”
• Dyrektorami szkół;
• Starostwami Powiatowymi;
• Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego;
• Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej;
• Strażą Graniczną;
• Strażą Leśną;
• Strażami Miejskimi;
• Kuriami Diecezjalnymi;
• Państwową Strażą Rybacką;
• Komendami Powiatowymi Straży Pożarnej;
• Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
• Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratowniczym;
• Miejskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji;
• Lokalnymi mediami – m.in. „TVP Odział w Olsztynie”, „TVP 3 Olsztyn”, „Radio Olsztyn”, 

Radio „Planeta”, „Radio Bayer”, Gazeta Olsztyńska”, i.in.
Wymienione podmioty podejmowały wraz z policją między innymi takie działania, jak:

• wspólne kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży pod kątem stopnia przygotowania 
kąpielisk;

• kontrole  obozów  i  kolonii  pod  kątem zabezpieczenia  technicznego,  p.  pożarowego  oraz 
sanitarnego

• kontrole  obiektów  handlowych  pod  kątem  przestrzegania  ustawy  o  wychowaniu  w 
trzeźwości;

• rozpoznawanie  i  kontrola  miejsc,  gdzie  może  dochodzić  do  rozprowadzania  środków 
odurzających, prostytucji i żebractwa nieletnich;

• patrolowanie akwenów wodnych i terenów przyległych pod kątem ujawniania kłusownictwa 
wodnego i leśnego oraz organizowania tzw. „dzikich” miejsc wypoczynku. 

• pn. „Bezpieczna droga do szkoły 2012”
Podczas  spotkań  z  dziećmi  i  młodzieżą  oprócz  przekazywanej  wiedzy  nt.  bezpieczeństwa  i 
zagrożeń,  policjanci  na  terenie  całego  województwa  popularyzowali  ideę  funkcjonowania 
ogólnopolskiego  Telefonu  Zaufania  dla  Dzieci  i  Młodzieży  nr  116 111 oraz  strony 
internetowej  www.116111.pl , gdzie młodzi ludzie mogą otrzymać odpowiedź na nurtujące ich 
pytania oraz uzyskać pomoc konsultantów (psychologów i pedagogów)w trudnych sytuacjach 
kryzysowych. Na stronie internetowej mogą nie tylko porozmawiać z konsultantem online, ale 
również z rówieśnikami na forum. Starsi uczestnicy spotkań otrzymywali ulotki nt. HIV/AIDS.

Na terenie   powiatów  policjanci oprócz wyżej  wymienionych przedsięwzięć realizowali 
szereg własnych działań profilaktycznych, spośród których na podkreślenie zasługują : 

Komenda Miejska Policji w Elblągu:
• Policjanci uczestniczyli w VII Powiatowej Konferencji  „Bezpieczna Szkoła 2012” 

organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Konferencja pod hasłem „Agresja w 
szkole – jak jej przeciwdziałać” odbyła  się  w Zespole Szkół w Pasłęku.  Wzięli  w niej 
udział dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu 
elbląskiego,  nauczyciele,  pedagodzy  szkolni,  przedstawiciele  samorządów  uczniowskich i 
rodzice  uczniów.  Konferencja  podsumowała  realizację  działań  w  ramach  programu 
„Bezpieczny  powiat  elbląski”  w  segmencie  pn.  „Bezpieczna  szkoła”.  Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Pasłęku  zaprezentowała  wyniki  badań  ankietowych 
uczniów I i  II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu elbląskiego. 
Badaniami objęto 15 szkół i 1224 uczniów. Wynika z nich, że 79% respondentów czuje się w 
swoich szkołach bezpiecznie. Na konferencji wystąpił funkcjonariusz z  Komendy Miejskiej 
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Policji  w  Elblągu,  który  przedstawił  informację  na  temat  zjawisk  patologicznych, 
demoralizacji  i  przestępczości  nieletnich,  przypomniano  tematykę  prowadzonych  przez 
policjantów spotkań prewencyjno-edukacyjnych

• Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na terenie  placówek oświatowych oraz 
ograniczenie przestępczości wśród dzieci i młodzieży, funkcjonariusze Komendy Miejskiej 
Policji w Elblągu oraz jednostek podległych uczestnicząc w spotkaniach z uczniami szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodzicami prezentowali film 
prewencyjny zrealizowany w KMP w Elblągu „Życie jest jedno to nie gra”.

Komenda Miejska Policji w Olsztynie:
• we współpracy z Międzyzakładową Organizacją Związkową Pracowników Oświaty w 

Olsztynie NSZZ Solidarność przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli- związkowców nt. 
„Nauczyciel- funkcjonariusz publiczny”. Było to kolejne spotkanie- poprzednie w grudniu 
2011 cieszyło się dużym zainteresowaniem, nauczyciele zwracali się z licznymi pytaniami 
odnośnie prawnego obowiązku zawiadamiania o popełnionych czynach zabronionych.

• program „Pozytywne rodzicielstwo” - Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne skierowane 
do  rodziców  uczniów  klas  szóstych  olsztyńskich  szkół  podstawowych.  Program  jest 
współrealizowany  ze  Świetlicą  Terapeutyczną  Nr  2  w  Olsztynie,  w każdym  spotkaniu 
uczestniczy zarówno przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji, jak i pedagog – terapeuta ze 
Świetlicy.  Głównym celem programu jest  nauczenie  rodziców współpracy z instytucjami 
pracującymi  na  rzecz  dobra  dzieci,  poznanie  kompetencji  poszczególnych  placówek  i 
wykształcenie umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych.
W roku 2012 odbyło się 21 spotkań z rodzicami w ramach omawianego programu.
Ponadto funkcjonariusze WPR KMP Olsztyn  uczestniczą  w wywiadówkach z  rodzicami 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – w 2012 r. odbyły się 3 spotkania.

• Funkcjonariusze WPR KMP współpracując z licznymi podmiotami organizowali i 
uczestniczyli w  festynach dla społeczności lokalnych. Funkcjonariusze KMP Olsztyn 
wzmacniali treści dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, poprzez pokaz sprzętu, 
prelekcje, konkursy tematyczne. W 2012 r. odbyły się następujące festyny:
o „Bezpieczni- Ja, Ty, My “ - festyn współorganizowany ze Szkołą Podstawową 

Nr 18 w Olsztynie, odbywający się na osiedlu Dajtki
o Stawiguda – Festyn „Bezpieczny przedszkolak” (11.05.2012)
o Festyn  z okazji Dnia Dziecka współorganizowany przez Wydział  Komunikacji 

KWP i WPR KMP Olsztyn,  Stowarzyszeniem „Kołodrom” oraz Stowarzyszeniem 
„Bajka”.(1.06.2012)

o Komisariat  Policji  w  Barczewie  wspólnie  ze  Szkołą  Podstawową  nr  1  w 
Barczewie, 03.06.2012 r. zorganizował festyn z okazji Dnia Dziecka 

o współorganizacja  i  udział  w  X  Olsztyńskich  Dniach  Nauki  i  Sztuki  w 
Wojewódzkim Szpitalu  Specjalistycznym  w Olsztynie  pn.  „Pomagając  innym – 
pomagasz i sobie”, gdzie służby ratownicze przekazały młodzieży w formie scenek 
wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy i radzenia sobie w sytuacjach 
zagrożenia życia i zdrowia. 

Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach:

• W dniach 21-23 grudnia ubiegłego roku w Bartoszycach odbyła się trzecia edycja 
projektu edukacyjno - profilaktycznego pod nazwą „Błękitny Profil” przygotowanego przez 
KPP  w  Bartoszycach.  Głównym  celem  przedsięwzięcia  jest  zmniejszanie  zjawiska 
uzależnień i agresji wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie właściwych postaw 
społecznych i umacnianie asertywnych zachowań, mody na życie bez nałogów, przemocy i 
nietolerancji. Tegoroczny przegląd został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej i 
Wojewodę Warmińsko Mazurskiego. 
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W  przeglądzie  udział  wzięło  15  szkół  z:  powiatu  bartoszyckiego,  lidzbarskiego  oraz 
kętrzyńskiego.
Dodatkowo organizatorzy przygotowali warsztaty teatralne dla opiekunów grup teatralnych, 
instruktorów i nauczycieli.

Komenda Powiatowa Policji w Braniewie:

• asystent ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji uczestniczył w spotkaniach 
Zespołu Koordynacyjnego ds. Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą, w trakcie których omawiane 
były  problemy  z  uczniami.  Zadaniem  zespołu,  w  którego  skład  oprócz  policjantów 
wchodzili pedagodzy szkolni i  dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej było nie 
tylko  omawianie  zagrożeń  i  problemów  występujących  w  poszczególnych  
placówkach szkolnych, ale również  wzajemna pomoc w ich rozwiązywaniu.

• w  lutym  2012  roku  zorganizowano  szkolenie  dla  pedagogów  szkolnych       
z całego powiatu braniewskiego, którego celem była wymiana doświadczeń i oczekiwań we 
wspólnie  podejmowanych  przedsięwzięciach  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży.  W  spotkaniu 
uczestniczyło 13 pedagogów z terenu powiatu braniewskiego i 2 kuratorów zawodowych. 
Policjanci  przedstawili  charakterystykę  przestępczości  nieletnich,  omówili  najczęściej 
występujące  zjawiska  demoralizacji  wśród  dzieci  i  młodzieży  oraz  poruszyli  problem 
przemocy w rodzinie, gdzie obok osoby dorosłej bardzo często krzywdzone jest dziecko. 
Uczulano pedagogów na zwracanie  szczególnej  uwagi  na dzieci,  które  same przejawiają 
agresję, mają częste nieobecności w szkole, ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego w 
ubraniu  z  długim rękawem  lub  po  prostu  noszą  ślady  uderzeń  na  ciele.  Uczestnikom  
szkolenia  przypomniano  również  algorytmy  postępowania  w  sytuacjach,  gdy  
młodzież sprawia problemy wychowawcze i wchodzi w konflikt z prawem.

• w jednej z braniewskich szkół ponadgimnazjalnych policjant pionu kryminalnego 
przeprowadził 4 spotkania z uczniami na na temat postępowania w przypadku zamachów 
terrorystycznych.

• realizowano  pogadanki  dla  dzieci  klas  I-III  w  ramach  programu  profilaktyczno  – 
edukacyjnego „Bezpiecznie z sierżantem Bobrem”.  

Komenda Powiatowa Policji w Działdowie:

• przeprowadzano własne działania i akcje  tj.   Festyn „Wstąp po Zdrowie”, „Jestem 
widoczny, jestem bezpieczny”.

Komenda Powiatowa Policji w Ełku:

• w  dniu  20.04.2012r,   policjant   ds.  zwalczania  przestępczości  narkotykowej  wraz  
z policjantką ds. prewencji kryminalnej  uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez 
Powiatową  Stację  Sanitarno-  Epidemiologiczną  w  Ełku  adresowaną    do  pedagogów  
i  nauczycieli.  Funkcjonariusze  wygłosili  pogadankę  na  temat  prawnych  i  społecznych 
skutków   zażywania  środków  odurzających,  zapoznali  słuchaczy  szkolenia  z  rodzajami 
narkotyków  oraz  symptomami  ich  zażywania.  Omówili  również  algorytm  postępowania 
nauczycieli w sytuacji ujawnienia ucznia będącego pod wpływem środków odurzających lub 
posiadających narkotyki;

• policjanci aktywnie  włączyli się w organizowana przez Szkołę Podstawową nr 9 w Ełku akcję 
„Bezpieczna  Szkoła-  Bezpieczny  Uczeń”.  Celem  akcji  było  popularyzowanie  wśród 
uczniów  podstawowych  zasad  funkcjonowania  państwa  prawnego  i  społeczeństwa 
obywatelskiego,  w  tym  norm  współżycia   społecznego  poszanowania  praw  jednostki, 
zwłaszcza  ucznia-obywatela,  tolerancji  wobec  ludzi  o  odmiennej  kulturze,  rasie  i 
obyczajach.  Jednocześnie  akcja  miała  służyć   podniesieniu  poziomu  bezpieczeństwa 
uczniów na terenie szkoły. Specjalistka ds. nieletnich i patologii uczestniczyła w uroczystym 
apelu i przeprowadziła  pogadankę  na temat bezpiecznego zachowania w szkole, w domu, 
w  Internecie.  Na  koniec  wręczyła  dzieciom  wyróżnionym  w  tematycznych  konkursach 
upominki;
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• policjanci tut. KPP aktywnie włączyli się w organizowaną przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Ełku akcję  pn. „ Obcy w domu, na podwórku, w Internecie”, której celem 
jest kształtowanie  w dzieciach właściwych postaw w kontaktach z osobami nieznanym, a 
także zasady bezpiecznego korzystania z Internetu; 

• Policjanci czynnie włączyli się w organizowaną przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ełku akcję 
pn” Aksamitna Środa”, której tematem było ” Szanuję  innych, a oni szanują mnie – prawna 
ochrona dóbr osobistych, a zwyczaje szkole”. Specjalista ds. Nieletnich i Patologii wzięła 
udział w uroczystych apelach dla klas IV, V, VI, w trakcie, których wygłosiła pogadankę na 
temat  odpowiedzialności  prawnej  nieletnich  za  stosowanie  przemocy oraz  za  naruszenie 
dóbr osobistych;

• Policjanci  wzięli  udział  w  akcji  organizowanej  przez  Szkołę  Podstawową  nr  4  w  Ełku 
kampanii „Przemocy stop – nie zamykaj oczu”. W ramach akcji policjantka ds. prewencji 
kryminalnej  przeprowadziła  pogadanki  dla  poszczególnych  grup  wiekowych  na  temat 
cyberprzemocy oraz przemocy rówieśniczej;

• Policjanci włączyli się także w organizowana przez Szkołę Podstawową nr 5 w Ełku akcję pn. 
II  Tydzień  Bezpieczeństwa pod hasłem „ Bezpiecznie  codziennie,  nie  tylko  od święta  – 
każdy o tym pamięta”.  Policjantka zorganizowała prelekcje dla uczniów klas VI na temat: 
„Cyberprzemoc  –  przejawy,  mechanizmy  powstawania,  konsekwencje  dla  dzieci  i 
młodzieży;

• W grudniu 2012r.  specjalista  ds.  nieletnich  i  patologii  zorganizowała radę szkoleniową dla 
rady  pedagogicznej  Gimnazjum  nr  1  w  Ełku,  podczas  której  omówiła  zasady 
odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne i demoralizację oraz algorytmy postępowania 
nauczycieli  w  sytuacji  ujawnienia  nieletniego  sprawcy  czynu  karalnego  i  nieletniego 
wykazującego symptomy demoralizacji;

• W  2012  roku  funkcjonariusze  tut.  KPP  cyklicznie  prowadzili  działania  
pn.  „Długa  Przerwa”.  Policjanci  w  ubraniu  cywilnym  na  długich  przerwach 
międzylekcyjnych  sprawdzali  okolice  szkół  podstawowych  i  gimnazjów.  
O  każdym  przypadku  ujawnienia  nieletniego  palącego  papierosy  informowana  była  w 
formie  pisemnej  szkoła  oraz  rodzice.  Akcja  odbiła  się  szerokim odbiorem medialnym  i 
uznaniem społeczeństwa oraz władz lokalnych.

• W listopadzie 2012 roku wdrożono nowy program prewencyjny pn. „Tolerancyjny Obywatel”. 
Spotkania w formie warsztatów będą odbywać się we wszystkich szkołach podstawowych 
oraz gimnazjalnych na ternie powiatu ełckiego. 

Komenda Powiatowa Policji w Giżycku:

• W roku 2012 w ramach współpracy z przedstawicielem punktu pośrednictwa pracy  OHP w 
Giżycku  zorganizowano  szereg  spotkań  z  uczniami  szkół  ponadgimnazjalnych,  podczas 
których policjanci omówili odpowiedzialność prawną nieletnich i osób dorosłych w myśl 
takich  przepisów  jak  Kodeks  Karny,  Kodeks  Wykroczeń,  Ustawa  o  postępowaniu  w 
sprawach  nieletnich,  Ustawa  o  wychowaniu  w  trzeźwości,  Ustawa  o  przeciwdziałaniu 
narkomanii. Ponadto policjanci wzięli udział w targach pracy i kariery pn. „Zaplanuj swoją 
przyszłość” , które odbyły się 05 czerwca 2012r.   w godzinach od 10.00 do 14.00 w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku. Przedsięwzięcie zostało wspólnie z 
Punktem  Pośrednictwa  Pracy  OHP  w  Giżycku.  Patronat  objęli  wojewoda  warmińsko 
-mazurski oraz starosta giżycki. Akcja skierowana była do młodzieży powiatu giżyckiego. 
Podczas  targów zaprezentowano  zawód  policjanta  oraz  procedurę  rekrutacyjną  dla  osób 
ubiegających się o przyjęcie do służby. Uczestnicy dowiedzieli się kto może pełnić służbę w 
szeregach  policji,  jakie  wymogi  musi  spełniać  kandydat  i  jak  wygląda  postępowanie 
kwalifikacyjne. 

• „Tydzień  Biblioteki”  w  maju  policjanci  spotkali  się  z  uczniami  klas  „0”  Szkoły 
Podstawowej w Kruklankach. Spotkanie zorganizowano w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Kruklankach w ramach „Tygodnia Biblioteki”.  W trakcie  spotkania  policjanci przekazali 
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jaką rolę i zadania pełni na co dzień Policja i jak wyposażony jest w służbie każdy policjant. 
Ponadto przypomniano maluchom zasady prawidłowego poruszania się po drogach.   

• „Świadomi – Odpowiedzialni” – działania mające na celu uświadomienie uczniów jakie 
skutki  i  konsekwencje  prawne  wynikają  z  nieprzestrzegania  prawa  m.in.  spożywanie 
alkoholu,  zażywanie/rozprowadzanie  środków odurzających itp.  Celem działania  również 
jest zminimalizowanie przestępstw, wykroczeń i aktów przemocy rówieśniczej w szkołach i 
poza terenem szkoły jak również wypracowanie procedur posterowania – współpracy szkół 
z Policją.    

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi:

• W szkołach  na  terenie  powiatu  gołdapskiego  przeprowadzono  pogadanki  pn.  „Moja 
odpowiedzialność”  jest to cykl prelekcji dotyczących odpowiedzialności prawnej nieletnich 
za popełniane czyny karalne oraz przejawy demoralizacji. 

• W ramach działań pn. „Poszukiwany Wagarowicz” funkcjonariusze Policji z komórki ds. 
Nieletnich  i Patologii, Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Straży Miejskiej  w 
Gołdapi dokonywali  kontroli miejsc wagarowania dzieci i młodzieży, celem ograniczenia 
tego typu zjawisk.  

Komenda Powiatowa Policji w Iławie:
• W okresie sprawozdawczym na terenie działania KPP w Iławie, kontynuowano 

patrole  podczas  trwania  długich  przerw  międzylekcyjnych  w szkołach  iławskich.  W 
skład  takich  patroli  wchodzili  policjanci  i  strażnicy  miejscy  mający  za  zadanie  szybkie 
reagowanie na różne niepokojące incydenty zarówno na terenie szkół oraz w ich pobliżu. 
Podczas takich patroli ujawniono kilka nieprawidłowości dot. zachowania nieletnich (dane 
odnotowane przez policjantów): między innymi palenie papierosów oraz wulgarne słowa – 
za te  przejawy demoralizacji  policjanci  wystosowali  listy do rodziców uczniów z prośbą 
o wzmożenie opieki nad swoimi dziećmi.

• W  dniu  07.12.2012r  Komendant  Powiatowy  Policji  w  Iławie,  podpisał  „List 
Intencyjny”  pomiędzy  KPP  w  Iławie,  a  Zespołem  Placówek  Szkolno-Wychowawczych 
w Iławie w sprawie realizacji  Projektu pt.  „Koniec z nudą - włącz aktywność”, którego 
celem jest ograniczenie zjawisk przemocy psychicznej i fizycznej oraz liczby przestępstw 
pospolitych  na  terenie  internatu  Zespołu  Placówek  Szkolno-Wychowawczych  w  Iławie. 
Program ten ma być realizowany w terminie marzec-grudzień 2013 roku i KPP w Iławie, 
zobowiązuje się do udziału w realizacji w/w Programu w szczególności poprzez podjęcie 
następujących  działań:  wizyty  dzielnicowego  co  2  tyg.  i  w  miarę  potrzeb,  spotkania 
z młodzieżą na temat „Odpowiedzialności karnej nieletnich”,  rozmowy z wychowankami 
stwarzającymi zagrożenie dla innych, wizyta w budynku KPP w Iławie.

Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie:

• Policjanci w roku 2012 przeprowadzili szereg pogadanek dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich oraz dzieci z przedszkola  na temat:  „ Odpowiedzialność prawna 
nieletnich”,  „Stop agresji  i  przemocy w szkole”,  „Bezpieczny Internet”,  „Przestępstwa z 
nienawiści”,  „Bezpieczne  wakacje”,  „Bezpieczne  ferie”,  „Żyję  zdrowo  bez  nałogów”. 
Tematami pogadanek dla nieletnich była również odpowiedzialność zażywania narkotyków, 
używania fajerwerków, obchodzenia się z elektrycznością.

• Od  września  2009r  w  Komendzie  Powiatowej  Policji  w  Kętrzynie  istnieje  „Niebieska 
Galeria”. Przy stałej współpracy z gronem pedagogicznym szkół w Kętrzynie ogłoszono 
konkursy rac plastycznych pod hasłem” „Bezpieczna droga do szkoły”,  „Praca policji  w 
oczach dzieci”. Prace uczniów zajmują widoczne miejsce w kętrzyńskiej komendzie Policji i 
mogą je podziwiać wszyscy odwiedzający jednostkę.
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• Turniej „Wiedzy o bezpieczeństwie” zorganizowany z inicjatywy dyrekcji szkoły przy 
współudziale kętrzyńskich policjantów. Celem zorganizowanego konkursu było 
sprawdzenie i doskonalenie umiejętności z zakresu ruchu drogowego, a także 
upowszechnienie informacji o zagrożeniach, jakie młodzi ludzie mogą napotkać w 
codziennym życiu.

• Policjanci uczestniczyli w festynach: 
- w  Reszlu odbył  się festyn „Mamo, Tato bądźmy razem”. W trakcie którego dzieci 
poznały podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacji, dowiedziały się 
jak należy zachować się gdy zaatakuje je pies i jak przyjąć bezpieczną postawę tzw. 
„żółwia”.
-  policjanci z zaangażowaniem przyłączyli się do VI Wiejskiego Festynu Letniego pod 
hasłem: „Moja Rodzina” dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz rodzin. 
Funkcjonariusze przygotowali i przeprowadzili konkurs z zakresu bezpieczeństwa podczas 
wakacji i przepisów drogowych. Kętrzyńscy policjanci co roku uczestniczą w 
organizowanych festynach rodzinnych, otwarciu sezonu motoryzacyjnego. Podczas tych 
imprez prowadzone są konkursy dla dzieci z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym. Uczestnicy mogą skorzystać z wielu porad policjantów dotyczących 
bezpieczeństwa na drodze. Prezentowany jest również sprzęt policyjny wykorzystywany w 
codziennej służbie.

• w  ramach  Zespołu  ds.  Profilaktyki  Tytoniowej  działającego  przy  Powiatowej  Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Kętrzynie  którego  policjanci  są  członkami, 
przeprowadzono szkolenie  dla pedagogów szkół  gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych z 
powiatu kętrzyńskiego. Działania realizowane w związku z projektem „Odświeżamy Nasze 
Miasta”,  którego mottem kampanii jest „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”. 
Przedstawiciele  Policji  omówili  system  legislacyjny  w  zakresie  ograniczenia  używania 
tytoniu w Polsce. Przestawiono jak wygląda to w świetle prawa i jakie kary ponoszą osoby 
palące w miejscach objętych zakazem, a także jakie skutki może ponieść zarządzający lub 
właściciel za nie umieszczenie znaku zakazu palenia tytoniu.

• W auli Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie w ramach programu PaT „Jesteś 
potrzebny.  Bądź  wolny  od  uzależnień.  Staraj  się  pomagać  innym”, podczas 
tegorocznego  przeglądu  spektakli  i  krótkich  filmów  profilaktycznych  Komendant 
Powiatowy Policji w Kętrzynie insp. Wiesław Skudelski był jednym  z członków komisji.

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie:

• W marcu odbyło się spotkanie w KPP w Mrągowie z dyrektorami szkół powiatu 
mrągowskiego, na którym poruszono tematykę zagrożeń demoralizacją i przestępczością na 
terenie szkół. 

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy:
• W  2012  roku  uczestniczyli  w  p  9 spotkaniach  Zespołu  Roboczego,  powołanego 

Porozumieniem  Starosty  Nidzickiego,  Burmistrza  Miasta  Nidzicy  i  Komendanta 
Powiatowego Policji w Nidzicy w skład, którego wchodzą pedagodzy szkolni, pracownicy 
Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej,  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej, 
Kuratorzy Sądowi. W ramach prac w/w zespołu omawiano zasady współpracy, procedury 
postępowania  oraz  wymieniano  informacje  dotyczące  poszczególnych  nieletnich  z 
propozycjami konkretnych rozwiązań pomocowych.

• konkurs plastyczny „Narkotyki – jestem na nie”,.
• przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem „Styl życia a zdrowie”.  
• „Stop 18 nie zatruwaj życia”

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim:
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• Funkcjonariusze realizowali prelekcje dla uczniów wybranych szkół, które 
brały  udział  w  programach  „Bezpieczna  szkoła-bezpieczny  uczeń”  oraz  „Szkoła  bez 
przemocy”.

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie:
• działania pod nazwą „Długa przerwa”. W działania włączona była Straż Miejska. 

Funkcjonariusze obu służb w czasie długich przerw obserwowali teren wyznaczonych szkół 
pod  kątem  wszelkich  nieprawidłowości  ze  zwróceniem  uwagi  na  palenie  papierosów  i 
spożywanie alkoholu przez młodzież.

•  policjant  Zespołu  s.  Prewencji  Kryminalnej,  Nieletnich  i  Patologii  KPP  w 
Ostródzie brał udział w jury konkursu profilaktycznego organizowanego w Gimnazjum nr 1 
w Ostródzie  im.  Polskich Noblistów w Międzygimnazjalnym.  W konkursie  uczestniczyli 
uczniowie  z  Gimnazjów  z  terenu  powiatu  ostródzkiego.  Pytania  dotyczyły  alkoholizmu, 
narkomanii, przemocy. Oceniane były wiedza uczniów, prace plastyczne oraz przedstawienia 
teatralne także o tematyce profilaktycznej.

•  „Bezpiecznie z sierżantem Bobrem” – program edukacyjno - profilaktyczny, w 
ramach którego raz w miesiącu odbywają się spotkania z dziećmi klas I-III. 

Komenda Powiatowa Policji w Piszu:

• „ Stop  agresji  w szkole i  poza nią” –  są to działania profilaktyczno – edukacyjne 
przeprowadzone od marca do końca czerwca na terenie Pisza. Wynikały one z faktu, że  w 
Gimnazjum nr 1 w Piszu  oraz na pobliskim osiedlu dochodziło  do aktów przemocy ze 
strony uczniów oraz wandalizmu, na co skarżyli się także mieszkańcy miasta. Akcja miała 
charakter  dwutorowy.  Z  jednej  strony  przeprowadzone  zostały  spotkania  edukacyjno  – 
profilaktyczne  z  młodzieżą  w  szkole  mające  na  celu  uświadomienie  im  konsekwencji 
stosowania przemocy. Z drugiej strony wzmożone zostały patrole w okolicach szkoły i na 
pobliskim  osiedlu,  szczególnie  w  trakcie  długiej  przerwy  oraz  odjazdu  autobusów  po 
zakończeniu lekcji. 

• „Zachowanie  młodzieży  a  konsekwencje  karne”  -  działania  edukacyjno  – 
profilaktyczne przeprowadzone w miesiącu grudniu w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem 
Nidzie.  Jest  to  przedsięwzięcie,  które  rokrocznie  odbywa  się  w tej  szkole.  Działania  te 
polegają   na  przeprowadzeniu  przez  policjanta  ds.  nieletnich  i  patologii  KPP  w  Piszu 
spotkań z uczniami wszystkich klas pierwszych, a następnie ich rodzicami. W trakcie tych 
prelekcji poruszane są  zagadnienia dot. odpowiedzialności prawnej młodego człowieka za 
popełniane czyny, różnic między odpowiedzialnością prawną osoby nieletniej a karną osoby 
pełnoletniej,  przypomnienie  przepisów  dot.  spożywania  alkoholu  i  narkotyków  oraz 
pokazania  im  konsekwencji  naruszania  prawa,  np.  utrata  prawa  jazdy,  czy  niemożność 
znalezienia  pracy  przez  osobę  karaną.   Rodzicom prezentowane  są  także  materiały  dot. 
narkomanii  w  tym  poglądowa  walizeczka  z  zawartością  środków  odurzających  oraz 
przedmiotów służących do ich zażywania.

• „Bezpieczniej na wsi - spotkania z młodzieżą” - długofalowe działania zainicjowane w 
marcu 2012 troku, a zakończone we wrześniu. W ramach tej  akcji policjanci odwiedzali 
świetlice wiejskie na terenie gminy Pisz, gdzie spotykali się z mieszkańcami, a szczególnie z 
młodzieżą. Celem  tych działań było:

-  podnoszenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej za popełnione czyny młodzieży 
mieszkającej na wsi
- wskazanie różnic między odpowiedzialnością prawną osób nieletnich, a karną pełnoletnich, 
-przypomnienie przepisów prawa odnośnie spożywania alkoholu i narkotyków
- zapobieżenie przestępczości nieletnich, popełnionych na terenie obszarów wiejskich. 
Terminy spotkań były ustalane dużo wcześniej. Stąd sołtysi poszczególnych wsi informowali 
mieszkańców o mających się odbyć spotkaniach. Cieszyły się one dużym zainteresowanie 
zarówno wśród dzieci, młodzieży, ale i dorosłych mieszkańców. Obywatele wykorzystywali 
też okazję i zadawali wiele pytań oraz informowali o problemach, np. samochodach, które z 
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nieprzepisową  prędkością  przejeżdżają  przez  wioskę  stanowiąc  ogromne  zagrożenie.  O 
problemach tych poinformowani zostali przełożeni oraz inne podmioty, np. Straż Miejska. 

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie:

• włączyli  się  w  szereg  działań  prewencyjno  -  profilaktycznych,  które  miały  na  celu 
szerzenie  zasad  bezpieczeństwa i   propagowania prawidłowych zachowań w sytuacjach 
zagrożenia.  Były  to  min.  :  udział  w  Miejskim  Konkursie  Wiedzy  „Rambit”,  obchody 
miejskiego „Europejskiego Dnia bez samochodu”, Piknik „Radosna Szkoła” organizowany 
z inicjatywy społecznej mieszkańców jednej z gmin powiatu szczycieńskiego

Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie:
• podczas wakacji  funkcjonariusze sprawdzali  okoliczne punkty sprzedaży alkoholu, 

gdzie uświadamiali sprzedawców o przestrzeganiu zakazu sprzedaży alkoholu osobom, które 
nie ukończyły 18 roku życia. Policjanci wręczali sprzedającym ulotki, apel do sprzedawców 
i plakaty promujące akcję „Pozory mylą, dowód nie”.

OBSZAR 4.3.
„Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej":     

Realizując postanowienia rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, w szczególności 
obszar  -  „Bezpieczeństwo  w  środkach  komunikacji  publicznej”  opracowano  przedmiotową 
analizę stanu bezpieczeństwa.

Analiza  stan  bezpieczeństwa  w  środkach  komunikacji  publicznej  ze  względu  na 
specyfikę poszczególnych rodzajów komunikacji publicznej została podzielona na dwie części:

 Część pierwsza  - obejmuje analizę stanu bezpieczeństwa w środkach komunikacji 
kolejowej,

 Część  druga -  obejmuje  analizę  stanu  bezpieczeństwa  w  środkach  komunikacji 
drogowej.

Analizę  stanu  bezpieczeństwa  sporządzono  na  podstawie  danych  statystycznych 
programu TEMIDA w oparciu o lata 2011-2012. 

I.  BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODKACH KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ.

Na obszarach kolejowych województwa warmińsko - mazurskiego znajduje się łącznie 
ok.1500  km  szlaków  kolejowych,  z  czego  używanych  jest  około  1060  km.  Na  terenie 
województwa znajdują  się  153 dworce  i  przystanki  PKP.  Cechą  charakterystyczną  obiektów 
kolejowych  (w  szczególności  dworców  i  przystanków  PKP)  jest  ich  otwartość  i  łatwo 
dostępność dla społeczeństwa. Dworce PKP stały się dostępne nie tylko dla osób podróżujących, 
ale także dla osób, które robią tam zakupy, świadczą usługi i załatwiają wiele „różnych spraw”. 
Wszystko  to  powoduje,  że  na  dworcach  gromadzą  się  osoby  różnego  pokroju.  Nie  zawsze 
przestrzegające norm akceptowanego zachowania społecznego. 

Codziennie  po  teranie  województwa  porusza  się  148  pociągów  pasażerskich,  które 
przewożą około 20 000 pasażerów.

Wyspecjalizowaną  służbą  zapewniającą  bezpieczeństwo  pasażerów  na  obszarach 
kolejowych w myśl  Ustawy o Transporcie Kolejowym jest Straż Ochrony Kolei, których 114 
funkcjonariuszy pełni służbę na terenie województwa warmińsko -mazurskiego.
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1. Skala  przestępczości  na  obszarach  kolejowych  w  województwie  warmińsko  - 
mazurskim;

Na terenie  województwa  warmińsko  -  mazurskiego  w 2012 roku stwierdzono  37375 
przestępstw  z  czego  na  obszarach  kolejowych  naszego  województwa  stwierdzono  228 
przestępstwa, co stanowi około 0,6% ogółu popełnionych przestępstw. 

Tabela  nr  1:  Dane  dotyczące  liczby  przestępstw  stwierdzonych  na  obszarach  kolejowych  w  

latach 2011-2012.

L.p. Kategoria 2011 2012
1. przestępstwa ogółem 235 228
2. p-ko życiu i zdrowiu 11 13
3. p-ko mieniu 185 173
4. inne przestępstwa 39 42

 Dane: KGP oraz opracowania własne

Wykres nr 1: Liczba przestępstw stwierdzonych na obszarach kolejowych w latach 2011-2012.

Jak prezentują powyższe dane, liczba stwierdzonych ogółem przestępstw na obszarach 
kolejowych województwa warmińsko - mazurskiego na przestrzeni dwóch lat spadła z  235 w 
2011  roku  do  228 w  roku  2012.  Wskaźnik  dynamiki  w  tym  okresie  wynosi  97,02%.   W 
poszczególnych kategoriach wynosi on:

- przeciwko życiu i zdrowiu – 118%,
- przeciwko mieniu - 93,5%,
- inne przestępstwa - 107,6%.

Tabela nr 2: Dane dotyczące liczby przestępstw stwierdzonych na obszarach kolejowych 
w 2012 roku oraz analogicznego okresu 2011 roku.

L.p. Kategoria 2012 2011 Różnica

1. przestępstwa ogółem 228 235 -7
2. przeciwko życiu i zdrowiu 13 11 +2
3. przeciwko mieniu 173 185 -12
4. inne przestępstwa 42 39 +3

Wskaźnik dynamiki przestępczości we wskazanym okresie wynosi 97,02%.

Szczegółowe  dane  dotyczące  przestępstw  stwierdzonych  na  obszarach  kolejowych 
prezentują tabele nr 3,4. 

- 65 -

235

11

185

39

228

13

173

42

0

50

100

150

200

250

Ogółem przeciw ko życiu i
zdrow iu

przeciw ko m ieniu inne

2011

2012



Tabela nr 3: Wykrywalność przestępczości - dane porównawcze 2012/11.
Dane: KGP

Województwo
Warmińsko-
Mazurskie

Liczba przestępstw na 
dworcu kolejowym

Liczba przestępstw na 
obszarze kolejowym

Liczba przestępstw w wagonie

Pasażerskim Towarowym

2012
% 

wykr
ycia

2011
% 

wykr
ycia

2012
% 

wykr
ycia

2011
% 

wykryci
a

201
2

% 
wykr
ycia

2011
% 

wykry
cia

201
2

% 
wykr
ycia

2011
% 

wykry
cia

61 42,2 62 42,9 112 48,2 106 33,6 48 8,3 60 11,7 7 0 7 28,6

Tabela nr 4: Dane dotyczące miejsca popełnienia przestępstwa - dane porównawcze 2012/11.
Dane: KGP

Województwo Warmińsko-
Mazurskie

Dworzec 
kolejowy

Obszar 
kolejowy

Wagon
Ogółem

Pasażerski Towarowy

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Zabójstwo           
Uszczerbek na zdrowiu 3  2   1   5 1
Bójka/pobicie 1 1  2     1 3
Rozbój/kradzież/wymuszenie 
rozbójnicze 4 4 3 1  2   7 7

Rozbój przy użyciu broni lub 
niebezpiecznego narzędzia           
Kradzież cudzej rzeczy 36 40 92 88 43 51 2 6 173 185
Kradzież dokumentu 6 4  1 5 5   11 10
Kradzież kieszonkowa  1    1    2

Inne przestępstwa 17 17 15 15 5 6 5 1 42 39

Ogółem 61 62 112 106 48 60 7 7 228 235

Analizując tabelę nr 4 biorąc pod uwagę miejsce popełnienia przestępstwa:
1.  w 2011 roku najwięcej,  tj.  45,1% zdarzeń  zostało  dokonanych  na terenie  obszaru 

kolejowego (106 przestępstw), a następnie; 
- na dworcu kolejowym - 26,3% (62 przestępstw),
- w wagonie pasażerskim - 25,5% (50 przestępstw), 
- w wagonie towarowym - 2,9% (7 przestępstw).

2.  w 2012 roku najwięcej,  tj.  42,2% zdarzeń  zostało  dokonanych  na terenie  obszaru 
kolejowego (112 przestępstw), a następnie; 

- na dworcu kolejowym - 42,2% (61 przestępstwa),
- w wagonie pasażerskim - 8,3% (28 przestępstw), 
- w wagonie towarowym - 0% (7 przestępstw).

- 66 -



Wykres nr 2: Miejsce popełnienia czynów zabronionych - porównanie 2012/2011.
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Jak prezentują powyższe dane, wzrosła liczba popełnionych przestępstw w 1 kategorii, w dwóch 
nastąpił spadek reszta bez zmian.

Szczegółowe  dane  dotyczące  poszczególnych  kategorii  popełnianych  przestępstw 
prezentują poniższe wykresy:

Wykres nr 3: Dworzec kolejowy.
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Jak  prezentuje  wykres  nr  3  na  dworcu  kolejowym wzrosły  przestępstwa  w kategorii 
kradzież  dokumentu  i  uszczerbek  na  zdrowiu,  natomiast  w pozostałych  kategoriach  nastąpił 
spadek lub utrzymywał się na tym samym poziomie. W dalszym ciągu w analizowanym okresie 
na dworcach kolejowych dokonano najwięcej przestępstw kradzieży cudzej rzeczy.

Wykres nr 4: Obszar kolejowy.
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Na obszarze  kolejowym  (wykres  nr  4),  najwięcej  dokonywanych  przestępstw  jest  w 
kategorii kradzieży cudzej rzeczy – 92  przypadków (wzrost o 4 w stosunku do 2011 roku).

Wykres 5: Wagon pasażerski.
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W  porównaniu  do  2011  roku  w  wagonie  pasażerskim  spadła  liczba  dokonywanych 
przestępstw w kategorii kradzież cudzej rzeczy (o 13) i innych przestępstw ( o 4 ), natomiast w 
pozostałych kategoriach utrzymuje się na podobnym poziomie.

2. Dane porównawcze wybranych kategorii przestępstw stwierdzonych 
na obszarach kolejowych na terenie kraju w latach 2011 - 2012 prezentują tabele nr 
5 – 6 i 7;

Tabela nr 5 Dane: KGP
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Tabela nr 6. Dane: KGP

Województwa

Liczba przestępstw na dworcu 
kolejowym

Liczba przestępstw na obszarze 
kolejowym

Liczba przestepstw w wagonie

Pasażerskim Towarowym

2012 % 
wykrycia 2011 % 

wykrycia 2012 % 
wykrycia 2011 % 

wykrycia 2012 % 
wykrycia 2011 % 

wykrycia 2012 % 
wykrycia 2011 % 

wykrycia

Dolnośląskie  177 37,6 262 45,8 300 60,1 414 46,2 199 16,6 184 19 34 32,4 42 47,1
Kujawsko-
Pomorskie  78 46,8 96 36,5 144 51,7 160 41,4 55 18,2 78 33,8 22 18,2 24 16,7

Lubelskie 69 45,1 49 52 97 48 66 43,9 49 28,6 53 17 36 5,6 39 0

Lubuskie 75 72 61 59 146 77,6 46 50 19 26,3 26 19,2 9 55,6 12 25

Łódzkie 80 52,5 85 49,4 189 63,2 164 24,2 84 27,1 97 23,7 44 38,6 35 22,9

Małopolskie  217 18,4 348 10,9 294 27,2 229 25,9 259 16,9 290 15,8 56 14 54 3,7
Mazowieckie (bez 
KSP)  85 58,8 70 50 160 63,2 113 44,1 51 37,3 73 17,8 6 0 7 0

Opolskie 60 42,6 58 43,1 111 45,8 175 43,7 56 10,7 61 24,6 41 0 44 9,1

Podkarpackie  56 58,9 43 34,9 111 62,3 88 35,9 43 4,7 66 4,5 21 4,8 11 0

Podlaskie 30 40 20 35 27 25,9 33 57,6 28 17,2 27 25,9 1 0 3 0

Pomorskie  203 26,7 217 33 280 40,1 245 45,5 417 10,8 472 17,5 49 10,2 53 5,7

Śląskie 540 29,1 571 29 1617 33,7 2103 24,9 295 16,9 338 36 607 8,5 680 15,5

Świętokrzyskie  25 24 20 15 65 32,3 84 44,1 19 10,5 39 15,4 53 1,9 67 6
Warmińsko-
Mazurskie  61 42,2 62 42,9 112 48,2 106 33,6 48 8,3 60 11,7 7 0 7 28,6

Wielkopolskie  212 45,1 216 49,1 215 62,7 281 61,9 147 12,2 156 31,2 42 9,5 42 32,6
Zachodniopomorski
e  153 54,5 141 40,4 187 49 206 40,3 210 35,3 167 17,3 32 45,5 15 6,7

KSP Warszawa  432 45,6 508 44,2 203 35 188 27,1 434 17,9 414 17,9 25 16 56 8,9

POLSKA 2553 39,6 2827 36,6 4258 44,1 4701 33,9 2413 18 2601 21,2 1085 11,8 1191 15

Tabela nr 7 .Dane: KGP

Województwo

Liczba 
przestępstw 

stwierdzonych
% wykrycia

Liczba podejrzanych

Straty w zł. Wartość odzyskana 
w zł. 

Ogółem W tym nieletnich 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
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Województwa
Zabójstwo Uszczerbek 

na zdrowiu Bójka/pobicie

Rozbój/kradzież/wymuszenie 
rozbójnicze Kradzież cudzej rzeczy

Inne 
przestępstwa

Ogółem

Rozbój przy 
użyciu broni lub 

innego 
narzędzia

Ogółem
W tym 

kradzież 
dokumentu

W tym 
kradzież 

kieszonkowa

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Dolnośląskie   2 2 4 3 4 11 18 1 1 521 689 34 39 1 8 172 184

Kujawsko-Pomorskie   1  4 10 2 2 5   219 273 10 8 4 7 68 73

Lubelskie     1 1 3 6   163 129 10 13 5 2 84 71

Lubuskie    3 1 2 2 2   182 80 6 3   64 58

Łódzkie   2 3 4 2 8 16   271 273 19 31 5 4 112 87

Małopolskie    1 3 5 2 8 9  1 660 756 48 49 105 146 152 150

Mazowieckie (bez KSP)    3 5 8 3 20 15 2 2 175 188 12 13 2  94 50

Opolskie    4 3 4 5 3 1  221 266 11 16 7 4 38 61

Podkarpackie     1 1 3 2 4   182 174 14 8 1 6 46 26

Podlaskie    1 2 1 5  1  56 61 7 3 5 5 22 20

Pomorskie   1 6 8 4 4 15 27 1 4 743 756 31 31 25 4 180 187

Śląskie   9 7 12 26 26 28   2606 3129 82 86 10 16 406 502

Świętokrzyskie      2  1 1   115 146 10 7 1 1 44 63

Warmińsko-Mazurskie     5 1 1 3 7 7   173 185 11 10  2 42 39

Wielkopolskie    6 6 9 5 6 18 1 2 430 490 33 32 2 2 164 174

Zachodniopomorskie   1 1 2 1 1 6 5 1  428 417 18 15  5 145 103

KSP Warszawa    3 10 9 9 46 66 4 12 710 720 79 90 106 113 322 349

POLSKA  5 38 62 76 72 173 230 12 22 7855 8732 435 454 279 325 2155 2197



Dolnośląskie 710 902 41,2 40,7 274 317 27 32 5023922 2272495 87862 76297

Kujawsko-Pomorskie 299 358 41,9 36,9 111 97 5 10 1164427 1084801 38227 16752

Lubelskie 251 207 37,5 30,8 112 83 14 9 1899376 702375 44417 16402

Lubuskie 249 145 71,4 46,2 99 74 13 10 2523210 1421274 18747 47200

Łódzkie 397 381 51,5 29,6 150 107 12 11 1144887 907025 43593 34560

Małopolskie 826 921 20,8 15,8 158 141 9 6 4312547 5485418 21055 63794

Mazowieckie (bez KSP) 302 263 56,4 37,3 145 92 25 10 724852 1059622 27925 29967

Opolskie 268 338 31,3 35,8 70 77 5 5 1098147 1041236 18206 57187

Podkarpackie 231 208 45,7 24,1 88 57 8 7 561866 312674 52464 22732

Podlaskie 86 83 27,6 39,8 30 22 2 1 147989 263159 5510 4152

Pomorskie 949 987 22,8 27,2 213 225 17 22 3617966 3848277 130602 80402

Śląskie 3059 3692 26,5 24,7 667 731 64 101 21617939 15239704 472992 262220

Świętokrzyskie 162 210 18,5 26,2 40 44 5 7 689817 605617 16610 4870

Warmińsko-Mazurskie 228 235 36,9 30,4 83 87 9 8 802060 807844 52520 15214

Wielkopolskie 616 695 41 49,2 233 240 18 36 1561403 1913337 57329 110716

Zachodniopomorskie 582 529 45,2 32,2 186 165 21 11 2277289 1832465 71906 70195

KSP Warszawa 1094 1166 32 30,5 312 368 26 53 3828554 2925153 128928 38150

POLSKA 10309 11320 33,6 29,7 2971 2927 280 339 52996251 41722476 1288893 950810

3. Działania  własne  organizowane  w  ramach  akcji  „Bezpieczna  Podróż”  oraz 
przejazdy uczestników imprez masowych; 

W  2012  roku  zorganizowano  na  poziomie  wojewódzkim  9 akcji  
porządkowo  -  represyjnych   „Bezpieczna  Podróż”.  Działania  zostały  przeprowadzone  przy 
współudziale KMP/KPP woj. warmińsko - mazurskiego, Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie 
oraz Oddziału Regionalnego SOK w Iławie.  W trakcie  działań zabezpieczono  115 pociągów 
pasażerskich poruszających się po terenie województwa warmińsko - mazurskiego. Dodziałań 
skierowano 34 policjantów OPP w Olsztynie, 36  funkcjonariuszy SOK. Działania łącznie trwały 
9 dni.

4. Organizacja przejazdów uczestników imprez masowych w komunikacji kolejowej;

W  trakcie  przejazdów  uczestników  imprez  masowych  prowadzono  wszechstronne 
działania zmierzające do wyeliminowania zakłóceń porządku publicznego. Działania te polegały 
m.in.  na  organizowaniu  patroli  zabezpieczających  w  pociągach  rejsowych,  zabezpieczeń 
prewencyjnych  dworców  kolejowych,  wnioskowaniu  o  przyłączenie  do  składu  pociągu 
dodatkowych wagonów przeznaczonych wyłącznie dla kibiców.

Nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego.

WNIOSKI:

1. Liczba przestępstw w porównaniu do 2011 roku spadła o 7 przypadków. Nastąpił spadek 
w kategorii przeciwko mieniu o  12 przypadków, natomiast nastąpił niewielki wzrost w 
kategoriach:  przeciwko  życiu  i  zdrowiu  o  4 przypadki  oraz  inne  przestępstwa  o  3 
przypadki. 

2. Wskaźnik dynamiki przestępczości na obszarach kolejowych wynosi 97,2%. 
Wskaźnik  dynamiki  w  poszczególnych  kategoriach  przestępstw  kształtuje  się 
następująco: przeciwko  życiu  i  zdrowiu  118%,  przeciwko  mieniu  93,5%,  inne 
przestępstwa 107,6%. 

3. Ze względu na wielkość poszczególnych węzłów kolejowych do najbardziej zagrożonych 
możemy zaliczyć: dworce PKP w Olsztynie, Elblągu, Iławie, Kętrzynie oraz Ełku.
W związku  z  zamknięciem  poszczególnych  szlaków  kolejowych  ruch  pasażerski  nie 
odbywa  się  w  następujących  powiatach  naszego  województwa:  gołdapskim, 
węgorzewskim, bartoszyckim, piskim, nowomiejskim, lidzbarskim, mrągowskim.
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II. BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODKACH KOMUNIKACJI DROGOWEJ. 

1. Skala przestępczości w komunikacji drogowej;

Skalę przestępczości w wybranych środkach komunikacji drogowej na przestrzeni dwóch 
lat (2012 -2011) prezentuje poniższa tabela: 

L.p. Miejsce popełnienia 
przestępstwa 2012 2011 Różnica

1. autobus/autokar 162 129 +33
2. dworzec autobusowy 26 27 -1
3. przystanek komunikacyjny 57 43 +14
4. taksówka 16 11 +5
5. trolejbus/tramwaj 20 17 +3

6. RAZEM 281 227 +54
opr. podkom. R. Synowiec - dane TEMIDA

Wyżej wymienione przestępstwa stwierdzone stanowią około  0,6% ogółu popełnionych 
przestępstw  na  obszarze  województw  warmińsko  -  mazurskiego.  Wskaźnik  dynamiki 
przestępczości w porównywanym okresie wynosi 123,7%. 

Biorąc pod uwagę miejsce popełnienia  przestępstwa najwięcej  bo około  57,6% ogółu 
przestępstw  popełnia  się  w  autobusie/autokarze,  następnie  na  przystanku  komunikacyjnym 
20,2%, na dworcu autobusowym 9,2%, w trolejbusie/tramwaju 7,1% oraz w taksówce 10%. 

Wykres nr 1: Liczba popełnionych przestępstw w latach 2011-2012. 
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2. Szczegółowe dane dotyczące liczby popełnianych przestępstw, ich kategorii oraz miejsca 
popełnienia prezentują tabele nr 2 - 3; 

Tabela nr 2: Dane dotyczące przestępstw w 2011 roku.

Rok 2010
Autobus/autokar Dworzec 

autobusowy
Przystanek 

komunikacyjny Taksówka Trolejbus /tramwaj 

Liczba
p-stw

wykryw.
%

Liczba
p-stw

wykryw.
%

Liczba
p-stw

wykryw.
%

Liczba
p-stw

wykryw.
%

Liczba
p-stw

wykryw.
%

uszczerbek na zdrowiu 6 100 4 100 2 100 - - 3 100
bójka lub pobicie 1 100 - - 8 100 - - 2 50
rozbój 1 0 3 100 2 50 - - - -
rozbój przy użyciu 
nieb.narz. 2 100 - - - - - - - -

kradzież rozbójnicza - - - - - - - - - -
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wymuszenie 
rozbójnicze - - - - - - - - 1 100

p-ko f-szowi 
publicznemu - - 1 100 - - - - 1 100

inne przestępstwa 
kryminalne 16 58,8 3 66,7 9 88,9 5 25 2 66,7

p-stwa p-ko narkomanii - - 1 0 2 50 1 100 - -
zgwałcenie - - - - - - - - - -
p-stwa p-ko 
obyczajności - - - - - - - - - -

kradzież cudzej rzeczy 58 24,6 11 18,2 12 61,5 3 66,7 7 85,7
kradzież kieszonkowa 4 0 - - 1 0 - - - -
kradzież dokumentów 21 13,6 2 0 2 66,7 - - - -
kradzież z włamaniem 4 0 1 100 2 50 1 0 - -
uszkodzenie rzeczy - - - - - - - - - -
oszustwo /kryminalne/ - - - - 1 100 - - - -
oszustwo /gospodarcze/ 1 100 - - - - 1 0 - -
fałszerstwo /kryminalne/ 14 57,1 1 100 2 50 - - 1 0
fałszerstwo 
/gospodarcze/ 1 100 - - - - - - - -

RAZEM 129 35,1 27 51,9 43 73,3 11 17 78,9
p-stwa kryminalne 127 34,1 27 51,9 43 73,3 9 44,4 17 78,9
p-stwa gospodarcze 2 100 - - - - 2 0 - -

opr. podkom. R. Synowiec - dane TEMIDA

W  2011 roku  najwięcej  przestępstw  dokonano  w  autobusie/autokarze  w  sumie  129, 
największą liczbą z pośród nich stanowiły kradzieże cudzej rzecz -  58 przypadków, kradzieże 
dokumentów  -  21  przypadki,  fałszerstwa  kryminalne-  14 przypadki  oraz  inne  przestępstwa 
kryminalne - 16 przypadków. Odnotowano 4 przypadki przestępstw kradzieży kieszonkowej.   

Na dworcu autobusowym stwierdzono  27 przestępstw, z czego  11 to kradzieże cudzej 
rzeczy.  Odnotowano  4  przestępstwa  przeciwko  życiu  i  zdrowiu  oraz  3 rozboje  i  3 inne 
przestępstwa kryminalne. 

Na  przystanku  komunikacyjnym  stwierdzono  43 czynów  zabronionych,  spośród  nich 
największą liczbą stanowiły przestępstwa kradzieży cudzej rzeczy - 12 przypadków, przestępstw 
kryminalnych  -9 przypadków,  przeciwko  życiu  i  zdrowiu  -  2 przypadki  oraz  2 przypadków 
przestępstw przeciwko narkomanii. W taksówkach stwierdzono ogólnie 11 przestępstw, z czego 
najwięcej to kradzieże -  7  przypadków. W kategorii trolejbus/tramwaj stwierdzono ogólnie 17 
przestępstw,  największą  liczbę  
z  pośród  nich  stanowiły  kradzieże  -  7 przypadków  oraz 5 przypadków  przeciwko  życiu  i 
zdrowiu.abela nr 3: Dane dotyczące przestępstw w 2012 roku.

Rok 2011

Autobus/autokar Dworzec 
autobusowy

Przystanek 
komunikacyjny Taksówka Trolejbus 

/tramwaj 

Liczba
p-stw

wykryw.
%

Liczba
p-stw

wykryw
.

%

Liczba
p-stw

wykryw
.

%

Liczba
p-stw

wykryw
.

%

Liczba
p-stw

wykryw.
%

uszczerbek na 
zdrowiu 1 100 1 100 3 33,3 1 100

bójka lub 
pobicie - - 5 100 4 100 2 100

rozbój - - 1 100 - - 2 100 - -

rozbój przy 
użyciu 
nieb.narz.

- - - - - - - - - -

kradzież 
rozbójnicza - - - - - - - - - -

wymuszenie 
rozbójnicze - - - - - - 1 100 - -

p-ko f-szowi 
publicznemu - - - - 1 100 - - - -

inne 
przestępstwa 
kryminalne

28 39,3 - - 2 0 9 11,1 1 100

p-stwa p-ko 
narkomanii 2 100 3 100 26 100 - - - -
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zgwałcenie - - - - - - - - - -

p-stwa p-ko 
obyczajności - - - - - - - - - -

kradzież 
cudzej rzeczy 60 27,9 10 10 9 22,2 3 0 5 80,0

kradzież 
kieszonkowa - - - - - - - - - -

kradzież 
dokumentów 21 17,4 3 0 5 40 - - 1 0

kradzież z 
włamaniem 10 10 - - 2 0 - - - -

uszkodzenie 
rzeczy - - - - - - - - - -

oszustwo 
/kryminalne/ - - - - 1 0 - - - -

oszustwo 
/gospodarcze/ 1 100 - - - - - - - -

fałszerstwo 
/kryminalne/ 34 51,4 - - - - - - 6 50

fałszerstwo 
/gospodarcze/ 2 100 - - - - - - 4 50

RAZEM 162 34,3 26 53,8 57 70,2 16 35,3 20 65,0
p-stwa 
kryminalne 159 34,4 3 - 4 100 - - - -

p-stwa 
gospodarcze 3 33,3 - - - - - - - -

opr. podkom. R. Synowiec - dane TEMIDA

W  2012 roku  najwięcej  przestępstw  dokonano  w  autobusie/autokarze  
w  sumie  162,  największą  liczbą  z  pośród  nich  stanowiły  kradzieże  cudzej  rzeczy  -
60 przypadków,  kradzieże  dokumentów  -  21  przypadków,   inne  przestępstwa  
kryminalne - 28 przypadków oraz fałszerstwa kryminalne - 34 przypadków. 

Na  dworcu  autobusowym  stwierdzono  26 przestępstw,  z  czego  10 to  kradzieże  cudzej 
rzeczy. Odnotowano 5 przestępstw to bójki i pobicia oraz 1 rozbój. 

Na  przystanku  komunikacyjnym  stwierdzono  57 czynów  zabronionych,  spośród  nich 
największą  liczbą  stanowiły  przestępstwa  przeciwko  narkomanii  -  26 przypadków,  kradzież 
cudzej  rzeczy  -  9 przypadków,  4 przypadki  bójek  i  pobić  oraz  5 przypadków  kradzieży 
dokumentów. 

W taksówkach stwierdzono ogólnie  16  przestępstw,  z  czego najwięcej  to  kradzieże  -  3 
przypadki oraz innych przestępstw kryminalnych stwierdzono 9 przypadków.

W  kategorii  trolejbus/tramwaj  stwierdzono  ogólnie 20 przestępstw,  największą  liczbę  z 
pośród nich stanowiły fałszerstwa kryminalne  -  6 przypadków oraz  5 przypadków kradzieży 
cudzej rzeczy.

Dokonano analizy i przeglądu SWD i EKSD za rok 2012 w poszczególnych jednostkach 
województwa  garnizonu  warmińsko  -  mazurskiego  pod  kątem  zaistniałych 
przestępstw/zdarzeń/interwencji w środkach komunikacji drogowej. W okresie tym najczęściej 
popełniane  zdarzenia  występują  w  autobusach,  taksówkach,  dworcach  PKS.  Najwięcej 
zanotowano w :

- KMP Olsztyn – 774,
- KMP Elbląg – 428,
- KPP Ostróda – 42, 
- KPP   Ełk – 35,
- KPP Mrągowo – 34,
- KPP Bartoszyce – 30,
- KPP Szczytno – 23,
- KPP Iława 22,
- KPP Kętrzyn - 20,
- KPP Braniewo – 18,
- KPP Pisz 15,
- KPP Lidzbark Warmiński – 12,
- KPP Węgorzewo – 9,
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Wnioski:
1. Liczba przestępstw w porównaniu do 2011 roku wzrosła o  54 przypadki. Wskaźnik 

dynamiki przestępczości wynosi 123,7%.
2. Najwięcej przestępstw około 57,6% dokonywanych jest w kategorii autobus/autokar, 

gdzie nastąpił wzrost o 33 przypadki w stosunku do roku poprzedniego.
3. W środkach komunikacji publicznej najwięcej dokonywanych jest kradzieży cudzej 

rzeczy, kradzieży dokumentu oraz fałszerstw kryminalnych. 
4. Największe  zagrożenie  przestępstwami  przeciwko  życiu  i  zdrowiu  występuje  na 

przystanku  komunikacyjnym  -  7 przypadków  oraz  dworzec  autobusowy  -  6 
przypadków.

OBSZAR 4.5.
„Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej":     

W ramach  rządowego  programu  „Razem Bezpieczniej”  funkcjonariusze  Wydziału  do 
Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wspólnie  
z urzędnikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie  przeprowadzili 
kontrolę  na  terenie  posesji  w  Jezioranach,  podczas  której  ujawniono  nielegalny  demontaż 
pojazdów, mimo braku zgody Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na prowadzenie tego typu 
działalności.  Przedmiotowa  kontrola  wykazała  naruszenie  przepisów  zawartych  w  art.  53a 
Ustawy z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
Ponadto Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Olsztynie ściśle współpracował z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. W ramach 
dalszej współpracy planowane są kolejne działania w ramach programu „Razem Bezpieczniej”.

W roku 2012 w obszarze tym podejmowano następujące przedsięwzięcia profilaktyczne: 

• „BĄDŹ  ŚWIADOMY,  CZYLI  JAK  PRZESTRZEGAĆ  PRAW  AUTORSKICH  W 
INTERNECIE”  –   impreza  edukacyjno  –  rozrywkowa  o  charakterze  zamkniętym, 
organizowana w naszym województwie już od trzech lat, w roku 2012 zorganizowano jej 
kolejna edycję. W roku 2012 uczestniczyło w niej 560 gimnazjalistów z olsztyńskich szkół. 
Projekt organizowany przez:  Hirka Wronę,  Koalicję antypiracką,  Komendę Wojewódzką 
Policji w Olsztynie.  W tym roku gwiazdami – edukatorami byli:  D.J Eprom  oraz grupa 
muzyczna  wykonująca  rock  „Kim  Nowak”.  Projekt  odbywa  się  pod  patronatem 
Narodowego Centrum Kultury. 

• Projekt edukacyjno – profilaktyczny pn.  „UCZYĆ, INFORMOWAĆ, ZAPOBIEGAĆ. 
OTWARTE  SZKOŁY  –  OTWARTE  JEDNOSTKI  POLICJI”.  W  ramach 
przedsięwzięcia  organizowane  są  szkolenia  dla  nauczycieli  z  terenu  województwa. 
Przedsięwzięcie patronatem objęli: Wacław Bryżys – Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, 
Grażyna Przasnyska - Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty, insp. Sławomir Mierzwa - 
Komendant  Wojewódzki  Policji  w  Olsztynie.  Niniejsze  działania  edukacyjno 
-profilaktyczne  zainicjowane  przez  Policję  są  odpowiedzią  na  zapotrzebowanie 
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pracowników oświaty w zakresie radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi w szkołach. 
Aby  skutecznie  podejmować  interwencję  i  nie  dopuszczać  do  eskalacji  przemocy  w 
szkołach potrzebna jest umiejętność szybkiej i zdecydowanej reakcji w oparciu o przepisy 
prawa i  normy społeczne  już  we  wczesnej  fazie.  Dlatego  też  istotną  rolę  w skutecznej 
interwencji  podejmowanej  przez  pedagogów odgrywa  znajomość  procedur  i  możliwości 
prawnych  służących  przeciwdziałaniu  przemocy.  Policja  w  swoich  działaniach 
profilaktycznych  koncentruje  się  nie  tylko  na  uświadamianiu  konsekwencji  prawnych 
czynów karalnych popełnianych przez nieletnich, ale również kładzie nacisk na podnoszenie 
świadomości  praw i  ochronie godności ofiary.  Działania  te są kluczowe w zapobieganiu 
wtórnej  wiktymizacji  i  kształtowaniu  właściwych  postaw  wobec  sprawców  i  ich  ofiar. 
Powyższe  przedsięwzięcie  niewątpliwie  przyczynia  się  do  budowania  pozytywnego 
wizerunku  Policji  w  społeczeństwie  oraz  wpływa  na  optymalizację  współpracy  z 
placówkami oświatowymi w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy wśród młodzieży. 
Organizatorami jak i prelegentami są sędziowie Sądu Okręgowego w Olsztynie, policjanci z 
Komendy  Wojewódzka  Policji   w  Olsztynie  z  wydziałów:  Wydział  Prewencji  i  Ruchu 
Drogowego, Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Sekcja Psychologów.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował zagadnienie cyberprzemoc -  rodzaje zagrożeń, 
sposoby reagowania.

Każdy  z  uczestników  szkolenia  otrzymuje  materiały  szkoleniowe  oraz  uzyskuje 
certyfikat.  W  celu  ułatwienia  rejestracji  uczestników  szkolenia  we  wrześniu  2012  r. 
uruchomiono tzw. „rezerwacje internetową”, co znacznie ułatwiło zapisy uczestników. Do 
grudnia 2012 r.  przeprowadzono 5 szkoleń, w których uczestniczyło 150 osób. W szkoleniu 
uczestniczą  nauczyciele  ze  szkół  całego  województwa,  często  z  odległych  małych 
miejscowości.  Szkolenia  realizowane  w  ramach  projektu  spotkały  się  z  wielkim 
zainteresowaniem  grona nauczycielskiego, o czym świadczy między innymi tempo  naboru 
uczestników na organizowane kolejne edycje – nabór 150 uczestników na 5 szkoleń trwał 
jedynie 3 dni. Należy również nadmienić iż przedsięwzięcie spotkało się również z wysoką 
oceną Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty. 

Komenda powiatowa Policji w Nowym mieście Lubawskim
Zadania w obszarze bezpieczeństwa w działalności gospodarczej realizowali przede wszystkim 
dzielnicowi.  To  właśnie  oni  w  ramach  służby  obchodowej  podległego  rejonu  służbowego 
spotykali  się  z  podmiotami  prowadzącymi  działalność  gospodarczą  i  przypominali  o 
prawidłowym  zabezpieczaniu  obiektów  i  mienia  przed  kradzieżą  oraz  zniszczeniem. 
Przypominali  przedsiębiorcom  procedury  postępowania  w  przypadku,  gdyby  doszło  do 
popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na ich szkodę.

Komenda powiatowa Policji w Piszu
W Komendzie Powiatowej Policji w Piszu prowadzone były na bieżąco działania operacyjne 
zmierzające do eliminowania działań przestępczych o charakterze gospodarczym. 

Komenda powiatowa Policji Działdowie
Zespół  do  Walki  z  Korupcją  i  Przestępczością  Gospodarczą  Wydziału  Kryminalnego  KPP 
Działdowo realizował sprawy związane z korupcją i przestępczością gospodarczą.  Obejmowali 
swym  dozorem  miejsca,  gdzie  prowadzenie  działalności  gospodarczej  jest  szczególnie 
zagrożone.  W  warunkach  powiatu  działdowskiego  dokonywali  między  innymi  kontroli  i 
sprawdzeń bazarów.

Komenda Powiatowa Policji w Ełku
Policjanci  KPP  Ełk  nawiązali  stałą  współpracę  z  Urzędem  Kontroli  Skarbowej,  Strażą 
Graniczną  i  Izbą  Celną  w  celu  zwalczania  przestępczości  gospodarczej.  Informowali 
handlowców, szczególnie w okresach przedświątecznych zakupów, o formach ochrony przed 
przestępstwami  i  wykroczeniami.  Ponadto  organizowali  wspólne  patrole  policjantów  z 
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wydziału prewencji i wydziału kryminalnego (w ubraniu cywilnym) na targowicy miejskiej w 
celu  zwalczania  przestępczości  gospodarczej  oraz  zapewnienia  prawidłowego  przebiegu 
handlu;

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
Prowadzone były  kontrole  targowiska  miejskiego pod kątem przeciwdziałania  przestępczości 
pospolitej oraz ujawniania przypadków sprzedaży towarów koncesjonowanych objętych ochroną 
autorską.

Komenda Powiatowa Policji w Olecku
Policjanci  Zespołu  do  Walki  z  Korupcją  i  Przestępczością  Gospodarczą  nawiązali  stałą 
współpracę z Pracownikami Szczególnego Nadzoru Podatkowego Urzędu Celnego w Olsztynie 
II  Referat  w Ełku i  prowadzili  cykliczne  comiesięczne  działania  mające  na celu  ujawnianie 
wyrobów spirytusowych i tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

OBSZAR 4.6. 
„Ochrona dziedzictwa narodowego"  

  Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie uczestniczyli w pracach Grupy 
Zadaniowej  ds.  Ochrony  Dziedzictwa  Narodowego  pod  przewodnictwem  wojewódzkiego 
Konserwatora  Zabytków.  W minionym  roku zebrania  odbyły  się  dwukrotnie,  1  czerwca i  7 
grudnia. Członkowie grupy zadaniowej wszelkie negatywne zdarzenia,  jakie miały miejsce w 
obszarze ochrony zabytków omawiali  również podczas rozmów telefonicznych oraz w czasie 
innych organizowanych spotkań. Współpraca z poszczególnymi  służbami układała się bardzo 
dobrze. 
Głównym  zadaniem  członków  zespołu  było  prowadzenie  działalności  profilaktycznej  
i  kontrolnej  głównie  poprzez  wspólne  lustracje  obiektów  zabytkowych  pod  kątem  ich 
zabezpieczenia  przed  ewentualnymi  włamaniami,  kradzieżami,  pożarami,  czy  próbami 
nielegalnego wywozu przedmiotów zabytkowych za granicę. 

Kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej przeprowadzali funkcjonariusze Państwowej 
Straży  Pożarnej.  W  wyniku  przeprowadzonych  czynności  ujawniono  58  nieprawidłowości. 
Najpoważniejsze  z  nich,  to:  brak  aktualnych  badań  okresowych  instalacji  elektrycznych  i 
odgromowych oraz brak przeciwpożarowych wyłączników prądu i wymaganych ilości sprzętu 
gaśniczego. W ramach prowadzonych postępowań wydano 15 decyzji administracyjnych.

Funkcjonariusze  Warmińsko-Mazurskiego  Oddziału  Straży  Granicznej  na  przejściu 
granicznym w Bezledach ujawnili próbę przemytu przedmiotów zabytkowych, które miały być 
przewiezione  do  Obwodu  Kaliningradzkiego.  W  wyniku  wykonanych  czynności 
uniemożliwiono   wywóz  z  terytorium  Polski  dwóch  komód,  które  miały  cechy  zabytkowe. 
Ponadto  funkcjonariusze   straży  granicznej  przeciwdziałali  nielegalnemu  poszukiwaniu 
zabytków  archeologicznych,  przez  nieupoważnione  osoby,  posługujące  się  aparaturą  do 
poszukiwania  przedmiotów  metalowych.  Przeprowadzono  w  tym  zakresie  143  rozmowy 
profilaktyczne.

W minionym roku odnotowano 4 przypadki kradzieży zabytków, głównie z kościołów. 
W każdym z przypadków zatrzymano sprawców kradzieży, jednak tylko w jednym, skradziony 
zabytek odzyskano. Główne przyczyny kradzieży należy upatrywać przede wszystkim w braku 
czujności  i  właściwego  nadzoru  ze  strony  właścicieli.  Obiektów  nie  wyposażono  także  w 
nowoczesne systemy alarmowe.
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Dzięki realizacji  programu „Razem Bezpieczniej” z MSWiA pozyskano środki finansowe na 
zainstalowanie  systemów  alarmu  pożaru  z  podłączeniem  do  stacji  monitoringu  w  trzech 
drewnianych, zabytkowych kościołach.  Zabezpieczono w ten sposób barokowe,  XVIII-wieczne 
kościoły w Rychnowie i Pietrzwałdzie (Archidiecezja Warmińska) oraz w Rumianie z Diecezji 
Toruńskiej.
   

Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
W  Braniewskim  Centrum  Kultury odbyła  się  konferencja  i  wystawa,  
poświęcona  walce  polskiej  Policji  z  przestępczością  wymierzoną  w  dzieła  sztuki.  
Wystawa   pn.  „Policja  w  ochronie  dziedzictwa  narodowego”  została  zorganizowana  przez 
Stowarzyszenie  Muzeum  Policji,  a  współorganizatorem  były  władze  samorządowe  powiatu 
braniewskiego.  Mieszkańcy  mogli  zwiedzić  wystawę  "Policja  w  ochronie  dziedzictwa 
narodowego",  prezentującą  wielorakie  aspekty  przestępczości  przeciwko  zabytkom.  Na 
kilkudziesięciu  planszach  (typu  roll-up)  można  było  zobaczyć  m.in.  zdjęcia  odzyskanych  w 
latach  1980-2011  przez  Policję  zabytków,  działalność  prewencyjną,  techniki  fotograficzne 
umożliwiające wizualizacje fałszerstw dzieł sztuki, a także najbardziej poszukiwane, skradzione 
dzieła sztuki.  Osoby zwiedzające wystawę  oraz zaproszeni goście mieli  okazję wysłuchać  
wykładu pt. „Rola Policji w walce z przestępczością przeciwko dziedzictwu kulturowemu”. W 
konferencji  uczestniczyli  parlamentarzyści,  przedstawiciele  władz  samorządowych,  policjanci 
oraz mieszkańcy powiatu braniewskiego. Wystawę zwiedzili również uczniowie klasy o profilu 
„Bezpieczeństwo publiczne” z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie. Od 17 do 
21 grudnia 2012 r. wystawa „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego" była prezentowana w 
Komendzie  Powiatowej Policji w Braniewie. Każdy mógł zapoznać się z  problemami ochrony 
polskich  zabytków  i  wiodącej  w  tym  zakresie  roli  Policji  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
prawnych,  kryminologicznych  i  kryminalnych  aspektów  zaboru  dóbr  kultury. Wystawa, 
która prezentowana była w Braniewie, wcześniej gościła między innymi w ambasadzie polskiej 
w  Paryżu,  Parlamencie  Europejskim,  w  Kijowie,  we  Lwowie  oraz  na  Jasnej  Górze.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki 
oraz minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.
W  zakresie  ochrony  dziedzictwa  narodowego  funkcjonariusze  utrzymywali  stały  kontakt  z 
przedstawicielami Kościołów. 

Komenda Powiatowa Policji w Działdowie
Wydział  Kryminalny  KPP  Działdowo  realizował  zadania  (zagadnienia)  związane  z  ochroną 
dziedzictwa  narodowego.  Wszystkie  obiekty  z  terenu  powiatu  działdowskiego,  które  są 
zabytkami  i  dobrami  kultury  są  utrwalone  cyfrowo  w  celu  ich  identyfikacji  w  przypadku 
kradzieży. 

Komenda Powiatowa Policji w Ełku
Nawiązano stałą  współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków-  Delegatura  w Ełku 
oraz  parafiami  powiatu  ełckiego.  Funkcjonariusze  posiadają  pokontrolny  wykaz  wszystkich 
kościołów (w powiecie ełckim jest ich 12), w których znajdują się przedmioty stanowiące dobra 
kultury narodowej. Policjanci posiadają również wiedzę nt. rozpoznania stanu zabezpieczeń tych 
obiektów,  na  który  składają  się:  system  alarmowy,  dozór  zewnętrzny,  oświetlenie, 
zabezpieczenie  włazów i  zsypów,  bezpośrednia  opieka  zarządców  obiektów,   dokumentacja 
posiadanych dóbr kultury. 

2.   Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
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Aktywność Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywa się przede 
wszystkim poprzez realizację procedury „Niebieska Karta”. 

 W  2012  roku  nadal  odnotowywano  wysoki  poziom  efektywności  pracy  Policji  w 
zakresie  podejmowanych  działań  w  ramach  tej  procedury.  Należy  podkreślić,  iż  zgodnie  z 
Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie  
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,,  również inne podmioty mogą wypełnić 
formularz wszczynający procedurę (oświata, służba zdrowia, pracownik socjalny), co wiąże się z 
interdyscyplinarnością tych działań.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. na terenie województwa warmińsko – 
mazurskiego odnotowano:

5. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – A” (ogółem) – 2850
e) liczba formularzy wszczynających procedurę – 2483
f) liczba formularzy dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w trakcie 

trwającej procedury - 367

6. Liczba formularzy „Niebieska Karta – A” według miejsca zamieszkania osoby, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą (ogółem)  – 2850

miasto – 1576
wieś - 1274

3. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą (ogółem) - 4314
    w tym:
    kobiet - 2748
       - do 65 roku życia - 2511
       - od 66 roku życia – 237
    mężczyzn – 439
       - do 65 roku życia – 398
       - od 65 roku życia – 41
    małoletnich - 1127

4.  Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie (ogółem) 
-2856

w tym: 
- kobiet – 185
- mężczyzn – 2657 
- nieletnich - 14

5. Liczba zatrzymanych osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 
(ogółem) – 122

w tym: 
- kobiet – 4
- mężczyzn – 117
- nieletnich – 1

6. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będąc pod 
wpływem alkoholu (ogółem) – 1771
w tym: 
- kobiet – 68  
- mężczyzn – 1692
- nieletnich – 11
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a) doprowadzonych do izb wytrzeźwień lub innych tego typu placówek (ogółem) – 127
w tym:
- kobiet – 13
- mężczyzn – 113
- nieletnich – 1
b) doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 
do wytrzeźwienia (ogółem) – 1091
w tym:
- kobiet – 32
- mężczyzn – 1056
- nieletnich - 3

7. Liczba dzieci umieszczonych u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w 
rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej (ogółem) – 5

8. Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy:
 - fizycznej – 26677
 - seksualnej – 96
 - psychicznej – 3641
 - innego rodzaju zachowań - 1466

9.  Rodzaje  pomocy  udzielonej  osobie,  co  do  której  istnieje  podejrzenie,  że  jest  dotknięta 
przemocą:

- umieszczenie w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 3
- umieszczenie w ośrodku wsparcia – 1
- umieszczenie w ośrodku interwencji kryzysowej – 0
- umieszczenie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 0
- umieszczenie w szpitalu – 10
- udzielenie pomocy medycznej – 27
- inny rodzaj pomocy - 109

Podsumowując  zgromadzone  dane  z  2012  roku  należy  stwierdzić,  że  ogólna  liczba 
wypełnionych formularzy  „Niebieska Karta – A” wynosiła 2850 na terenie całego województwa 
z  czego 367  dotyczą  kolejnych  przypadków przemocy w danej  rodzinie  w trakcie  trwającej 
procedury. Liczba ta jest mniejsza niż w poprzednich latach  (w 2009 – 4803 Niebieskie Karty i 
w 2010 – 4843 Niebieskich Kart, w 2011 – 4100 Niebieskich Kart ). 
Przyczyną  odnotowania  spadku  ilości  sporządzonych  przez  funkcjonariuszy  formularzy  bez 
wątpienia mogła być całkowita zmiana regulacji prawnych w tym zakresie, a przede wszystkim 
wejście  w  życie  Rozporządzenia  Rady  Ministrów   z  dnia  13  września  2011  r.  w  sprawie  
procedury  „Niebieskie  Karty”  oraz  wzorów  formularzy  „Niebieska  Karta”.  Przepisy  te  
zrewolucjonizowały  dotychczasowe  rozwiązania,  zwłaszcza  w  kontekście  „obszerności” 
formularza  A. Dzięki  szybkiemu  zorganizowaniu,  przez   poszczególne  jednostki  terenowe 
Policji, wewnętrznych przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu stosowania „nowych” rozwiązań 
udało się je sprawnie wdrożyć do stosowania.

Zdecydowanie  najczęściej przemocy  wobec  osób  najbliższych  dopuszczali  się 
mężczyźni, którzy  stanowili  93% ogólnej  liczby  sprawców (  z  2856  sprawców  przemocy 
domowej 2657 stanowili mężczyźni). Ogólna liczba sprawców zatrzymanych przez Policję w 
związku z przemocą w rodzinie wynosiła 122. 

W celu udzielenia ofiarom wszechstronnej pomocy policjanci współpracują z miejskimi i 
gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, 
ośrodkami  interwencji  kryzysowej,  centrami  pomocy  rodzinie,  a  w  przypadku  krzywdzenia 
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dzieci  również  ze  szkołami,  poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi  oraz  sądami 
rodzinnymi. 

W przypadku,  gdy sytuacja  towarzysząca  przemocy w rodzinie  wyczerpuje  znamiona 
przestępstwa z art. 207 kk wszczynane były  postępowania przygotowawcze w sprawie, i tak, 
w 2012 roku na terenie województwa wszczęto  1223 takich postępowań (w 2011 roku -656). 
Z kolei w toku postępowania stwierdzono łącznie 859 przestępstw (2011 – 500)  oraz zakończono 
1263  wszczętych postępowań (2011 – 570) .

W  2012  roku  policjanci  garnizonu  warmińsko  –  mazurskiego  czynnie  uczestniczyli 
w spotkaniach,  szkoleniach  i  konferencjach mających  na celu wymianę  doświadczeń między 
różnymi  podmiotami.  W  trakcie  tych  spotkań  przedstawiciele  instytucji  i  organizacji 
pozarządowych,  zajmujących  się  przeciwdziałaniem  przemocy  w  rodzinie  mieli  możliwość 
omówić  i   wypracować  obszary  współpracy  w  zakresie  podejmowania  działań  związanych 
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,  uczestniczył, podobnie jak 
w ubiegłym roku, w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie, powołanego 
przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego

Przedstawiciele  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Olsztynie  przeprowadzili  szereg 
szkoleń z zakresu stosowania procedury „Niebieskie Karty” w tym:

• Szkolenia dla nauczycieli  pt.  „Pomóc dziecku krzywdzonemu. Procedura „Niebieskie  
Karty” w ramach projektu  „Uczyć,  informować, zapobiegać.  Otwarte szkoły,  otwarte 
jednostki Policji” –  w minionym roku odbyły się 4 szkolenia;

•  Szkolenia  z  zakresu  realizacji  procedury  „Niebieskie  Karty”  dla  przedstawicieli 
podmiotów  działających  w  obszarze  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  na 
zaproszenia samorządów lokalnych ( przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia),

•  szkolenia dla funkcjonariuszy Policji zarówno służb patrolowo – interwencyjnych jak 
również dzielnicowych.

W ramach „Tygodnia  Pomocy Ofiarom Przestępstw" w dniach 20 – 25.02.2012 roku 
wzorem lat ubiegłych do działań aktywnie włączyła się również Policja. Zasadniczym celem tej 
inicjatywy  jest  zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  potrzeby  i  prawa  osób  pokrzywdzonych 
przestępstwem. Przedsięwzięcie to będzie realizowane we współpracy z sadami, prokuratorami, 
jednostkami organizacyjnymi Policji oraz organizacjami pozarządowymi.  

W związku z powyższym, policjanci naszego województwa zintensyfikowali działania w 
tym zakresie, nawiązali współpracę z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi na terenie 
powiatów,  działającymi  na  rzecz  ofiar  przestępstw,  celem  aktywnego  włączenia  się 
funkcjonariuszy do prac w Punktach Informacyjnych organizowanych przez te podmioty. Punkty 
informacyjne, w którym osoby zainteresowane mogły  otrzymać pomoc prawno-psychologiczną 
zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i telefonicznym uruchamiane były również w budynkach 
jednostek terenowych Policji. Funkcjonowały następujące Punkty Informacyjne:

• 24  w  Komendach  Miejskich/Powiatowych,  Posterunkach,  oraz  Rewirach 
Dzielnicowych,

• 3 w Sądach lub Zespołach Kuratorskich;
• 1 w Prokuraturach;
• 6 w PCPR;
• 1 w MOPS/GOPS;
• 2 w fundacjach, stowarzyszeniach.

W skład  zespołów  dyżurujących  zaangażowani  byli  zarówno  policjanci  pionów 
dochodzeniowo-śledczych jak  i prewencji ( w tym specjaliści „NK”, dzielnicowi, kierownicy 
rewirów  dzielnicowych).  W  dyżurach  uczestniczyli  również  prawnicy,  kuratorzy  sądowi, 
pedagodzy,  pracownicy  socjalni,  psychologowie  z  instytucji  współpracujących  (  takich  jak: 
Sądy,   PCPR,  GOPS  MOPS,  poradnie  psychologiczno-pedagogicznej,  Przewodniczący 
Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie). Szczegóły dotyczące organizowanej 
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akcji oraz informacje na temat uruchomionych Punktów Informacyjnych ( dzień, godziny, numer 
telefonu i miejsce dyżurowania zespołów) nagłośniono w lokalnych mediach (gazety, radio, TV) 
i na stronach internetowych.  

W  tym  roku  podobnie  jak  w  roku  2011  z  pomocy  skorzystało  więcej  osób.  Z 
oferowanego przez Policję wsparcia skorzystało 165 osób ( w 2011 r.- 151 osób, w 2010 r.- 91 
osób).Najczęstsze   problemy,  z  jakimi  zgłaszali  się  zainteresowani,  dotyczyły  przemocy  w 
rodzinie,  nadużywania  alkoholu  przez  współmałżonka,  prawa  rodzinnego  oraz  praw  osób 
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. 

Na terenie województwa kontynuowano działania mające na celu realizację zobowiązań 
Policji  wynikających  z  „Porozumienia  dotyczącego  funkcjonowania  telefonu  interwencyjno-
informacyjnego  dla  osób  pokrzywdzonych  przemocą  w  rodzinie  stosowaną  przez  osoby  uprzednio  
skazane  za  przestępstwo  popełnione  z  użyciem  przemocy  lub  groźby  bezprawnej  wobec  członka  
rodziny.” oraz podpisanych przez Komendanta Głównego Policji z Ministrem Sprawiedliwości 
„Procedur współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób,  
wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku  z popełnieniem czynów karalnych,  
polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej.”, które bezpośrednio odnoszą się 
do zasad współpracy Policji i kuratorów zawodowych, w przypadku zatrzymania przez Policję 
sprawcy  przemocy  lub  groźby  jej  użycia   wobec  osoby najbliższej,  czy  też  innych  działań 
sprawcy   związanych  z  naruszeniem  nakazów  i  zakazów  nałożonych  przez  sąd  na  terenie 
województwa warmińsko - mazurskiego

Na terenie województwa warmińsko – mazurskiego od marca   roku nastąpiło efektywne 
wykorzystanie aplikacji „NADZÓR KURATORA” w Elektronicznej Książce Służby Dyżurnego 
poprzez wprowadzenie danych osób  i postanowień dotyczących nadzoru kuratora. W 2012 roku 
do aplikacji wprowadzono łącznie 1246 spraw dozorowanych, na dzień 31 grudnia 2012 roku w 
z zakładce nadzór kuratora aktywnych było  2820   spraw dozorowanych. Do końca 2012 roku 
posługując się tą aplikacją dokonano  10853 sprawdzeń osób pod kątem objęcia jej nadzorem 
kuratora. W wyniku dokonywanych sprawdzeń odnotowano 294 trafienia. 

Na  terenie  powiatów  policjanci  wspólnie  z  przedstawicielami  innych  podmiotów 
poszukują nowych rozwiązań,  które pozwolą na ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, 
np.:

• Komenda Miejska Policji w Elblągu -  funkcjonariusz Zespołu Prewencji Kryminalnej 
Komendy  Miejskiej  Policji  w Elblągu przeprowadził  zajęcia  w ramach  edukacji  prawno-
obywatelskiej z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy dla grupy kobiet w ramach 
realizacji projektu Grupy Wsparcia dla Kobiet Ofiar Przemocy w Rodzinie w Elblągu oraz 
Markusach. Podobnie jak w 2011 r., również w 2012 r. promowana była opracowana przez 
Elbląskie Centrum Mediacji  i Aktywizacji Społecznej wspólnie z Komendą Miejską Policji 
w Elblągu  broszura  „Autentyczna  opowieść  czternastolatki  o  przemocy  w  rodzinie”. 
Broszura kolportowana była na komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Elblągu 
oraz  instytucje  pomocowe  z  terenu  Elbląga  powołane  do  niesienia  pomocy  ofiarom 
przestępstw. W październiku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. W ramach 
tych obchodów, Sąd Okręgowy i Sąd Rejonowy , Komenda Miejska Policji wraz z Elbląskim 
Centrum  Mediacji  organizują  dni  otwarte. W  siedzibie  Elbląskiego  Centrum  Mediacji  i 
Aktywizacji Społecznej dyżurowali sędziowie Sądu Rejonowego ,Mediatorzy oraz policjanci. 
W trakcie tych spotkań można było uzyskać szczegółowe informacje na temat postępowania 
mediacyjnego. Policjant  zajmujący się  problematyką  przemocy w rodzinie  uczestniczył  w 
Konferencji  „Stop  Przemocy” organizowanej  przez  Urząd  Wojewódzki  w  Olsztynie 
poświęconej  przemocy w rodzinie i perspektywach przeciwdziałania temu zjawisku. W konferencji 
zorganizowanej  przez  Wojewodę  warmińsko-mazurskiego  Mariana  Podziewskiego  uczestniczyli 
przedstawiciele  samorządu  terytorialnego,  zespołów  interdyscyplinarnych,  jednostek 
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organizacyjnych  pomocy  społecznej,  specjalistycznych  ośrodków  wsparcia  dla  ofiar 
przemocy  w rodzinie,  policji,  służby  więziennej,  prokuratury,  sądu,  ochrony  zdrowia, 
oświaty,  organizacji  pozarządowych  oraz  członkowie  Wojewódzkiego  Zespołu  ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Na  konferencji  poruszano  między  innymi  tematy  dotyczące  działań  oraz  przyszłych 
perspektyw Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przemocy wobec 
kobiet w starszym wieku, oddziaływań na sprawców przemocy w rodzinie. 
W  ramach  integracji  i  koordynacji  działań  instytucji  i  organizacji  zaangażowanych  w 
realizację  działań  związanych  z  przeciwdziałaniem  przemocy  w  rodzinie  Zespół 
interdyscyplinarny zorganizował spotkanie z przedstawicielami tych podmiotów. Spotkanie 
odbyło się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Uczestniczyli  w nim przedstawiciele 
Prokuratury  Rejonowej,  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Elblągu,  Miejskiej  Komisji 
Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych,  NZOZ Ośrodek Terapii  Uzależnień  „Szansa”, 
Departamentu  Społecznego  Urzędu  Miejskiego,  Katolickiego  Ruchu  Antynarkotycznego 
„Karan”,  Specjalistycznego  Ośrodka  Wsparcia  dla  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie,  MOPS i 
kuratorów zawodowych.  

• Komenda Powiatowa Policji  w Braniewie -  Członkowie  Zespołu  Interdyscyplinarnego  w 
Braniewie opracowali ulotkę prewencyjną na temat przemocy w rodzinie. Ulotki są dostępne 
m.in. w recepcji KPP w Braniewie. W ramach działań edukacyjnych problematyka przemocy 
domowej  poruszana  była  na  szkoleniach  z  pedagogami  szkolnymi  (3  spotkania,  39 
uczestników) oraz uczestnikami warsztatów terapeutycznych pomocy rodzinie (1 spotkanie, 
25 osób).  Policjanci cyklicznie spotykają się z pedagogami szkolnymi, których uczulają na 
pierwsze  sygnały  świadczące  o  tym,  że  w  domu  rodzinnym  małoletnich  dochodzi  do 
przemocy domowej. Wzorem lat ubiegłych jednostka włączyła się do ogólnopolskiej akcji pn. 
„Tydzień  Pomocy  Ofiarom  Przestępstw”. W  ramach  akcji  został   utworzony  Punkt 
Informacyjny,  w którym  dyżurowali:  prawnik  z  Urzędu  Miasta  Braniewo,  pracownik 
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Braniewie,  psycholog  z  Zespołu  Szkół 
Budowlanych  w  Braniewie,   terapeuta  uzależnień  z  Centrum  Integracji  Społecznej  w 
Braniewie oraz funkcjonariusz Policji (koordynator Niebieskiej Karty). Punkt Informacyjny 
został  utworzony  w  Klubie  Abstynenta  w Braniewie.  Działania  poprzedzone  były  akcją 
promocyjną,  prowadzoną  poprzez  stronę  internetową  Komendy  Powiatowej  Policji  w 
Braniewie  i  lokalne  media. Podczas  spotkań  z uczniami  klasy  o  profilu  „Bezpieczeństwo 
publiczne”  z  Zespołu  Szkół  Licealnych  i Zawodowych  w  Pieniężnie  policjanci  mówili  o 
działaniach  Policji  w  zakresie  zapobiegania  i zwalczania  zjawisk  patologii  społecznej. 
Licealiści  obejrzeli  filmy  prewencyjny  „Zatrzymaj  przemoc  w  rodzinie”.  Funkcjonariusz 
prowadzący szkolenie uświadamiał młodzież o konsekwencjach przemocy w rodzinie. 

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Ełku –  w zakresie  pomocy  ofiarom przemocy  domowej 
policjanci KPP Ełk  realizują założenia Rządowego programu ograniczenia przestępczości i 
aspołecznych  zachowań  „  Razem  Bezpieczniej”  w  obszarze  przemoc  w  rodzinie  oraz 
„Krajowego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie”.  Współpracują  z 
instytucjami  rządowymi  i  pozarządowymi,  a  w  szczególności  z  Powiatowym  Centrum 
Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej funkcjonującym przy Domu Pomocy 
Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, gdzie otrzymują pomoc kobiety doświadczające przemocy 
wraz  ze  swoimi  dziećmi.  Ośrodek  zapewnia  ofiarom przemocy  nocleg,  wyżywienie  oraz 
opiekę lekarską. W 2012 r. w KPP Ełk wszczęto 59 postępowań o znęcanie się fizyczne lub 
psychiczne.  W  porównaniu  z  rokiem  2011  zanotowano  spadek   ilości  stwierdzonych 
przestępstw o 29 czynów (z  81do 52).

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Giżycku -  zorganizowano  „Tydzień  Pomocy  Ofiarom 
Przestępstw” – inicjatywę tą rozpoczęto od zamieszczenia komunikatu w lokalnych mediach 
odnośnie  uruchomienia  punktu  informacyjnego  dla  ofiar  przemocy.  Przy  współpracy 
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Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku prowadzono wspólne dyżury w punkcie 
informacyjnym.  Celem akcja było zwrócenie szczególnej  uwagi na potrzeby i prawa osób 
pokrzywdzonych przestępstwem. Przekazywane są informacje na temat placówek, telefonów 
zaufania oraz stron internetowych udzielających pomocy.  

• Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi - w ramach programu „Tydzień Pomocy Ofiarom 
Przestępstw” przy  współpracy  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Gołdapi 
zorganizowała dyżury, w czasie których osoby pokrzywdzone mogły uzyskać informacje na 
temat przysługujących im uprawnień. W ramach dyżurów porad udzielali: prawnik z Biura 
prawnego Urzędu Miasta i Gminy Gołdap, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Gołdapi,  psycholog,  pracownik  socjalny  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w 
Gołdapi,  członek  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  terapeuta 
uzależnień oraz funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. 

• Komenda Powiatowa Policji w Iławie –zorganizowała „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. 
Osoby  zainteresowane  mogły  otrzymać  pomoc  prawno  –  psychologiczną  zarówno  w 
kontakcie  bezpośrednim  jak  i  telefonicznie. Policjanci  z  KPP  w  Iławie  regularnie 
uczestniczyli  w pracach  Zespołów Interdyscyplinarnych  i Grup Roboczych  dot.  przemocy 
w rodzinie, jak również uczestniczyli w szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.

• Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie – w Kętrzynie istnieją dwa punkty pomocowe dla 
ofiar przemocy w rodzinie: Ośrodek  konsultacyjno -psychoedukacyjny „Niebieska Linia” dla 
osób  doznających  przemocy  w  rodzinie  przy  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w 
Kętrzynie  oraz  Punkt  Konsultacyjno  Informacyjny  przy  Powiatowym  Centrum  Pomocy 
Rodzinie  w Kętrzynie.  Ofiary  przemocy mogą  w punktach  otrzymać  wparcie  psychologa, 
pedagoga.  Ponadto  w Punkcie  Interwencji  Kryzysowej  w  Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kętrzynie  przygotowane są dwa pokoje dla osób  poszkodowanych przemocą 
domową z terenu powiatu kętrzyńskiego.   W sierpniu oraz grudniu w Gminnym Ośrodku 
Pomocy  Społecznej  w  Kętrzynie  oraz  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w 
Kętrzynie dzielnicowi uczestniczyli w szkoleniu „Procedury wdrażania niebieskiej karty”.

• Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie – w ciągu całego roku 2012 dzielnicowi aktywnie 
uczestniczyli w pracach zespołów interdyscyplinarnych.  Na bieżąco współpracowali z 
kuratorami sądowymi oraz pracownikami socjalnymi w sprawie rodzin w których występuje 
przemoc.  W kwietniu  policjanci uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez PCPR. 
Tematem spotkania było omówienie problematyki przemocy w rodzinie i zakończenie prac 
nad programem pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą.  W czerwcu policjanci 
uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie nt. 
przemocy w rodzinie.  Na spotkaniu poruszona została kwestia pracy zespołów 
interdyscyplinarnych i procedura "NK". W lipcu na stronie internetowej KPP opublikowano 
w zakładce "Przemoc w rodzinie - informator" wszelkie informacje dot. przemocy w rodzinie, 
jak i problemu alkoholowego. W grudniu policjanci uczestniczyli w konferencji nt. "Przemoc 
w rodzinie -  aspekty,  zjawiska i perspektywy przeciwdziałania".  W grudniu również 
policjantka uczestniczyła w spotkaniu panelowym kandydatów na rodziny zastępcze 
zorganizowane przez ośrodek szkoleniowy "Baszka" w Mrągowie.

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Nidzicy -  policjanci  uczestniczyli  w  projekcie  „Stop 
Przemocy w rodzinie  II”, organizowanym przez Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  w 
Nidzicy w ramach którego funkcjonariusze zajmujący się problematyką przemocy domowej, 
w  roku  2012  brali  udział  w  szkoleniach  tematycznych  dot.  tej  problematyki.  Ponadto 
uczestniczyli w realizacji filmu profilaktycznego w ramach tego projektu.
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• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Nowym  Mieście  Lubawskim -  dzielnicowi  i koordynator 
procedury Niebieskiej Karty są aktywnymi członkami grup roboczych pracujących w ramach 
Zespołów  Interdyscyplinarnych  na  terenie  powiatu.  Członkiem  Zespołów 
Interdyscyplinarnym,  który   bierze  czynny  udział  w posiedzeniach  jest  także  Komendant 
Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Współpracując z Powiatowym Centrum 
Pomocy  Rodzinie  w  Nowym  Mieście  Lubawskim  i  Starostwem  Nowomiejskim 
zorganizowano  Powiatową  Konferencję  "Interdyscyplinarność  w działaniu  wobec 
przemocy w rodzinie", która odbyła się 20 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta 
w Nowym Mieście Lubawskim. Konferencja poświęcona była przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie.  W  spotkaniu  wzięło  udział  około  70  osób.  Wśród  zaproszonych  gości  byli 
reprezentanci podmiotów, którzy działają w przypadku powzięcia informacji lub podejrzeniu 
stosowania przemocy w danej rodzinie. Ponadto Komendant Powiatowy Policji w Nowym 
Mieście  Lubawskim  został  uhonorowany  wyróżnieniem  „Warmińsko-Mazurski  Kawaler 
Białej Wstążki 2012” podczas Konferencji „Solidarni przeciw przemocy wobec kobiet Biała 
Wstążka”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie w dniu 4 grudnia 2012 
roku. 

• Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie -  w dniach 20-26 luty policjanci pełnili dyżury w 
ramach  „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W dniu 29 marca 2012 roku w domu 
dziecka  w  Szymonowie  odbyło  się  spotkanie  kuratorów,  pracowników  społecznych, 
przedstawicieli oświaty oraz członków zespołów interdyscyplinarnych działających na terenie 
Komisariatu Policji w Morągu. Spotkanie dotyczyło współpracy pomiędzy przedstawicielami 
obecnych na spotkaniu instytucji zaangażowanych w pomoc rodzinom dotkniętym przemocą. 
Koordynator procedury Niebieskiej Karty w okresie 19-27 kwietnia 2012 roku uczestniczył w 
kursie  specjalistycznym  w  CSP  w  Legionowie  z  zakresu  przeciwdziałania  przemocy  w 
rodzinie.  W  dniu  27  czerwca  2012  roku  koordynator  procedury  Niebieskiej  Karty 
uczestniczył  w konferencji  organizowanej  przez  Warmińsko-Mazurski  Urząd Wojewódzki 
pod  tytułem:  Przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie  w  woj.  warmińsko-mazurskim. 
Zagadnienie praktyczne.”

• Komenda Powiatowa Policji w Piszu – na terenie powiatu działa wiele placówek niosących 
pomoc  ofiarom  przemocy  domowej,  z  którymi  na  co  dzień  współpracuje  jednostka 
(Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  oraz  utworzony  przez  tę  placówkę  Ośrodek 
Interwencji  Kryzysowej  w  Piszu;  Ośrodek  Profilaktyki  i  Terapii  w  Piszu;  Punkt 
Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piszu; Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej  w  Piszu;  Punkt  Konsultacyjny  Miejsko  –  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  w  Białej  Piskiej;  Punkt  konsultacyjny  przy  Świetlicy 
Środowiskowej w Orzyszu; Ośrodek Profilaktyki i Terapii – Punkt Konsultacyjny dla Ofiar 
Przemocy  w  Rodzinie  w  Rucianem  Nidzie;  Świetlica  Socjoterapeutyczna  w  Rucianem 
Nidzie).  Instytucje  te  udzielają  ofiarom  przemocy  domowej  pomocy  psychologicznej, 
terapeutycznej, prawnej, a także socjalnej i materialnej. W dniach 20-25.02.2012 roku KPP w 
Piszu  włączyła  się  w  ogólnopolską  akcję  „Tygodnia  Pomocy  Ofiarom  Przestępstw”. 
Przedsięwzięcie to zostało rozpropagowane zarówno w KPP, jak i lokalnych mediach. 

3.   Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych 

Zadania określone w programie ściśle korespondują z zadaniami takich programów  rządowych 
jak:  Krajowy  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii  i  Krajowy  Program  Przeciwdziałania  
Przemocy w Rodzinie. 
Główne  zadania  przewidziane  do  realizacji  przez  Policję,  to:  picie  alkoholu  przez  dzieci  i 
młodzież,  zjawisko przemocy w rodzinie  w związku z  używaniem alkoholu  oraz naruszenia 
prawa związane z alkoholem
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W celu przeciwdziałania  zjawisku alkoholizmu na terenie  województwa warmińsko-
mazurskiego funkcjonariusze jednostek terenowych w minionym roku podejmowali wzmożone 
działania o charakterze represyjnym,  kontrolnym i profilaktycznym.  Ponadto funkcjonariusze, 
realizując  działania  zmierzające  do  ograniczania  skali  spożywania  alkoholu  wśród 
najmłodszych,  stale współpracowali  z różnorodnymi instytucjami,  takimi jak ośrodki pomocy 
społecznej,  ośrodki  terapii  uzależnień,  centra  pomocy  rodzinie,  komisje  rozwiązywania 
problemów alkoholowych,  urzędy kontroli skarbowej, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei. 

Działania  profilaktyczno  –  edukacyjne  warmińsko  –  mazurskiej  policji  polegały 
głównie na edukowaniu dzieci i młodzieży szkolnej podczas licznych prelekcji, a także na stałej 
współpracy z  gronem pedagogicznym,  w celu  uświadamiania  zagrożeń,  jakie  niesie  za  sobą 
spożywanie  alkoholu  przez  nieletnich  i  kształtowaniu  umiejętności  reagowania  w sytuacjach 
ujawnienia osób zagrożonych demoralizacją.

W wyniku kontroli stanu trzeźwości kierujących funkcjonariusze RD ujawnili łącznie 
6151 kierowców  prowadzących  pojazdy  będąc  pod  wpływem  alkoholu  lub  w  stanie 
nietrzeźwości w tym:  (  sprawców przestępstwa z : art. 178a§ 1 kk – 2978 kierujących i z art. 
178a§ 2 kk – 1811 kierujących, oraz sprawców wykroczenia z art. 87a§ 1 KW – 981 kierujących 
oraz z art. 87a§ 1 KW – 381 kierujących). 

W  2012  roku  nietrzeźwi  uczestnicy  ruchu  drogowego  na  terenie  województwa 
spowodowali 186 wypadków  drogowych  z  czego  będący  pod  wpływem  alkoholu  kierujący 
spowodowali  137 wypadki, natomiast piesi byli sprawcami 49. W wyniku tych zdarzeń śmierć 
poniosło 29 osób a 214 osoby zostały ranne. Ponadto nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego 
spowodowali 551 kolizji drogowych. 

Wśród  inicjatyw,  podejmowanych  przez  policjantów  w  jednostkach  terenowych 
garnizonu warmińsko – mazurskiego, w celu zminimalizowania skali zjawiska alkoholizmu na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego, na uwagę zasługują następujące przedsięwzięcia:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. 
Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie brał aktywny udział w 

pracach  Zespołu  ds.  opracowania  „Wojewódzkiego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania 
problemów alkoholowych na lata 2012 - 2015”.

W roku 2012 roku wzorem lat ubiegłych kontynuowano realizację działań prewencyjno – 
operacyjnych  pn.  „Chrońmy  dzieci  przed  alkoholem”, których  celem  jest  zapobieganie 
demoralizacji  i  przestępczości  nieletnich  poprzez  ograniczenie  dostępu  do  alkoholu  osobom 
niepełnoletnim.  Na  podstawie  policyjnych  baz  danych,  informacji  uzyskiwanych  podczas 
spotkań i rozmów z młodzieżą oraz doniesień massmediów, stwierdzono niebezpieczny wzrost 
spożycia  alkoholu  przez  młodzież,  a  także  obniżenia  wieku  osób  rozpoczynających  jego 
spożycie. 

W związku,  iż alkohol niesie ze sobą wiele zagrożeń i  konsekwencji w tym prawnych 
konieczne  było  podjęcie  działań  w  kierunku  ograniczenia  dostępności  do  niego  dzieci 
i młodzieży. Dotychczasowe działania tzn. pogadanki profilaktyczne, rozmowy z nieletnimi i ich 
rodzicami,  prowadzenie  kampanii  medialnej  skierowanej  do  sprzedawców  alkoholi  nt. 
odpowiedzialnej sprzedaży nie zawsze przynosiły pożądane efekty.  Ponadto ograniczenie się do 
ujawniania nieletnich pod wpływem alkoholu i prowadzenia postępowań wyjaśniających celem 
ustalenia źródła pochodzenia alkoholu posiadanego przez nieletniego, najczęściej nie prowadziło 
do  ukarania  osób dopuszczających  się  przestępstwa  (rozpijanie  małoletniego  -  art.  208 KK, 
sprzedaż, podawanie alkoholu - art.43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 
alkoholizmowi). Koniecznym wydaje się, by w celu zmniejszenia zjawiska spożywania alkoholu 
przez osoby do lat 18 stale podejmować na terenie całego województwa działania prewencyjno – 
operacyjne,  polegające  na  prowadzeniu  obserwacji  placówek  gastronomicznych  w  celu 
ujawniania faktów sprzedaży i/lub podawania  alkoholu  osobom małoletnim.

Zgodnie z założeniami działań, przynajmniej raz na kwartał  na terenie każdego powiatu 
funkcjonariusze  pełniąc  służbę  w   ubraniu  cywilnym,  obserwują  placówki  handlowe  celem 
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ujęcia  na  gorącym  uczynku  sprawców  przestępstwa  sprzedaży  i/lub  podawania   alkoholu 
osobom małoletnim.

 Komenda Miejskia Policji w Olsztynie –   kolejny raz zrealizowano program dotyczący 
zakazu  sprzedaży  alkoholu  nieletnim  podczas  juwenaliów  studenckich.  W  ramach  działań 
nawiązano  współpracę  ze  Związkiem  Pracodawców  Przemysłu  Piwowarskiego  
(pozyskanie materiałów informacyjnych kampanii „Pozory mylą, dowód nie” i „Alkohol-tylko 
dla pełnoletnich”),  lokalnymi  mediami  w formie  przekazu zagrożeń oraz kreowania postaw 
bezpiecznych  związanych  ze  sprzedażą  alkoholu  nieletnim,  właścicielami  lokali  
i sklepów ( przekazano materiały informacyjne w postaci broszur i plakatów). W związku z tym 
odbywały się liczne spotkania  z lokalnymi  mediami,  gdzie poruszane były tematy dotyczące 
postaw  rodzicielskich,  sprzedaży  alkoholu  nieletnim,  ucieczek  z  domu,  wagarowania. 
Przeprowadzono  również  szereg  akcji  mających  na  celu  ujawnianie osób  nieletnich 
spożywających alkohol  lub  będących  pod  wpływem  ze  szczególnym  nasileniem  w  okresie 
letnim. Funkcjomariusze uczestniczyli w posiedzeniach Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.   Komenda Miejska Policji w Olsztynie systematycznie podejmuje 
działania  zmierzające  do  zminimalizowania  problemu  alkoholizmu  na  podległym  terenie. 
Wspólnie  z  funkcjonariuszami  Straży  Miejskich  systematycznie  organizowane  są  działania 
represyjno-porządkowe  mające  na  celu  ujawnianie  osób  spożywających  alkohol  wbrew 
obowiązującemu zakazowi jak również ujawnianie osób sprzedających alkohol nieletnim.

 Komenda Miejska Policji  w Elblągu –  w ramach działań  profilaktycznych  Komenda 
Miejska Policji w Elblągu współpracowała z poradniami ds. uzależnień, klubami anonimowych 
alkoholików,  klubem  abstynenta,  Miejską/Gminną  Komisją  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  oraz  Miejskim/Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej.  Rygorystycznie 
egzekwowane były przepisy prawne w zakresie sprzedaży i udostępniania alkoholu nieletnim. 
Na terenie Elbląga przeprowadzono wspólnie z lokalnymi mediami oraz właścicielami placówek 
handlowych i usługowych sprzedających napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, kampanie 
prewencyjne  pn.   „Pozory  mylą,  dowód  nie”,  „STOP  18”.   Kampanie  miały  na  celu 
uświadomienie  sprzedającym  alkohol  oraz  wyroby  tytoniowe  jakie  konsekwencje  prawne 
ponosi  się  sprzedając  te  wyroby  osobom  małoletnim.  W  trakcie  kampanii  funkcjonariusze 
odwiedzali  punkty  handlowe,  gdzie  rozmawiali  z  właścicielami  oraz  sprzedawcami  nt. 
odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz zostawiali  materiały edukacyjne.  W ramach działań 
prewencyjnych prowadzonych z powodzeniem od kilku lat przez Komendę Miejska Policji w 
Elblągu pn „Żółta i czerwona kartka”.  W 2012 nie sporządzono wystąpień do Departamentu 
Społecznego Urzędu Miejskiego z  wnioskiem o  cofnięcie  zezwolenia  na  sprzedaż  wyrobów 
alkoholowych.  Na  terenie  miasta  raz  w  kwartale  prowadzone  były  działania  prewencyjno-
operacyjne  pod  nazwą  „  Chrońmy  dzieci  przed  alkoholem”.  W  trakcie  działań  poddano 
obserwacji  lub  skontrolowano  na  terenie  miasta  i  powiatu  178  punkty  sprzedaży  alkoholu. 
Podczas działań  nie ujawniono przypadków sprzedaży alkoholu osobom małoletnim. W ramach 
zajęć  prewencyjno-edukacyjnych  funkcjonariusze  Zespołu  Prewencji  Kryminalnej  prowadzili 
spotkania  z  młodzieżą  w  Teatrze.  Po  obejrzeniu  sztuki  „Przerwany  lot” prowadzone  były 
dyskusje na temat uzależnienia od alkoholu i zagrożeń jakie niesie za sobą ta używka. Omawiane 
były aspekty prawne oraz zdrowotne. W spotkaniach brali udział policjanci, terapeuci i lekarze. 
W 2012 roku odbyło się 11 spektakli w których uczestniczyło 920 uczniów.

 Komenda Powiatowa Policji w Braniewie  - przeprowadziła kilkakrotnie działania pn. 
„Chrońmy dzieci przed alkoholem”. W czasie działań poddano krótkotrwałej obserwacji 44 
punkty handlowe pod kątem przestrzegania  przez sprzedawców zakazów sprzedaży alkoholu 
określonych  w  Ustawie  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi. 
W czasie  działań  nie  ujawniono  nieletnich  znajdujących  się  pod  działaniem  alkoholu  i  nie 
ujawniono faktu sprzedaży napojów alkoholowych osobom małoletnim. Przygraniczne położenie 
powiatu braniewskiego generuje nielegalny handel alkoholem bez polskich znaków skarbowych 
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akcyzy, a osoby trudniące się sprzedażą takiego trunku nie zważają na młody wiek kupujących. 
W  celu  ograniczenia  nielegalnej  sprzedaży  alkoholu  małoletnim  na  terenie  powiatu 
braniewskiego  prowadzone  były  stałe  kontrole  targowiska  miejskiego  pod kątem ujawniania 
osób nielegalnie handlujących wyrobami bez akcyzy. 

W  szkołach  podstawowych,  gimnazjalnych  oraz  ponadgimnazjalnych  prowadzona  była 
działalność  edukacyjna  m.in.  w zakresie  odpowiedzialności  prawnej  nieletnich  w przypadku 
popełnienia  czynu  zabronionego  oraz  przejawiania  zachowań  patologicznych  (palenie 
papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków). W ubiegłym roku przeprowadzono 
117 spotkań, w których uczestniczyło 2.570 uczniów. 

Ponadto  przeprowadzono  31 spotkań  z  rodzicami,  których  m.in.  uczulano  
na pierwsze sygnały świadczące o tym, że dziecko przejawia aspołeczne zachowania.(sięga po 
alkohol, narkotyki).  Informowano rodziców o sposobie postępowania w takich przypadkach i 
reagowania w sytuacji ujawnienia faktu sprzedaży lub podawania alkoholu małoletnim.

 Komenda  Powiatowa  Policji  w  Działdowie -  realizowała  działania  i  akcje 
profilaktyczne mające na celu minimalizowanie zjawiska alkoholizmu,  takie jak:  ”Pierwszy 
Dzień Wiosny 2012” (z uwagi na możliwość grupowania się młodzieży przebywającej tego dnia 
na  wagarach),  „Alkohol  i  Narkotyki”,  „Chrońmy dzieci  przed  alkoholem”.  Kolejny  raz 
przeprowadziła również  „Akcję promocyjną w formie tzw.  „Ogródka Policyjnego” w ramach 
festynu „Wstąp po zdrowie” oraz działania „Rowerem Bezpiecznie  do celu”, „Niechronieni 
Uczestnicy  Ruchu  Drogowego”,  „Alkoholi  Narkotyki”.   Podczas  akcji  prowadzona  jest 
działalność  informacyjna  dot.  Również  zagrożeń  związanych  ze  spożywaniem  alkoholu. W 
trakcie prowadzonych prelekcji dla dzieci i młodzieży, a także spotkań z rodzicami,  omawiane 
były tematy związane z problemem spożywania alkoholu.

 Komenda Powiatowa Policji  w Ełku - podejmując działania  profilaktyczne  policjanci 
dokonywali  kolportażu ulotek w formie apelu do sprzedawców i właścicieli  sklepów, barów, 
pubów, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w których zostały zawarte treści dot. 
konsekwencji  prawnych,  naruszenia  przepisów  Ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz negatywnych skutków spożywania alkoholu przez osoby 
nieletnie. Celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi na zjawisko spożywania alkoholu przez 
dzieci i młodzież, zmiana postaw społecznych wobec tego problemu oraz zwiększenie poczucia 
odpowiedzialności dorosłych za udostępnianie alkoholu osobom do 18 roku życia.  Policjanci 
realizowali   także  system  „Żółtych  i  czerwonych  kart”,  których  celem  jest  ograniczenie 
zachowań  patologicznych  i  zapobieganie  zakłóceniom  porządku  w  rejonach  lokali 
gastronomicznych. Realizowali także działania „Chrońmy dzieci przed alkoholem”.
Ponadto w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego 
wspólnie z Urzędem Kontroli Skarbowej oraz Strażą Graniczną i Izbą Celną organizowali akcje 
mające na celu ujawnienie przypadków nielegalnego handlu alkoholem. 

 Komenda Powiatowa Policji w Giżycku -  przeprowadzono szereg działań prewencyjno – 
operacyjnych  m.in.  „Bezpieczne  Ferie  zimowe” –  w ramach  działań  kontrolowano  miejsca 
zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Podczas kontroli policjanci ze szczególną uwagą 
sprawdzali sposób sprawowania opieki nad małoletnimi oraz zwracano uwagę na stan trzeźwości 
opiekunów i  wychowawców.  Policjanci  przeprowadzili  także  działania  pn.„Chrońmy dzieci 
przed  alkoholem”.  Podczas  działań  „Pierwszy  Dzień  Wiosny”  policjanci wspólnie 
z pracownikami  Centrum  Profilaktyki  Uzależnień  i  Integracji  Społecznej  w  Giżycku 
przekazywali  sprzedawcom placówek  handlowych  list  z  apelem o  przestrzeganiu  przepisów 
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym przestrzeganiu 
przepisów związanych ze sprzedażą alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 lat.  W trakcie 
działań policjanci sprawdzali miejsca w których gromadzi się młodzież pod kątem spożywania 
alkoholu. 
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W lipcu 2012 r. giżyccy policjanci wspólnie z Panią Dyrektor Centrum Uzależnień i Integracji 
Społecznej w Giżycku oraz ratownikiem Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
w Giżycku  przeprowadzili  działania  „Trzeźwy  sternik”.  Działania  miały  na celu 
wyeliminowanie  nietrzeźwych  sterników  oraz  popularyzowanie  i  podniesienie  świadomości 
żeglarzy w zakresie bezpiecznego wypoczynku na wodach i terenach przywodnych, jak również 
uświadomienie żeglarzom zagrożeń jakie mogą wynikać z niewłaściwego zachowania się nad 
wodą. Działania przeprowadzono na akwenach Wielkich Jezior Mazurskich powiatu Giżyckiego. 
W trakcie działań przekazywano żeglarzom ulotki zawierające informacje o systemie ostrzegania 
pogodowego oraz  książeczki  pn.  „Bezpieczna  Woda”,  które  informowały  o bardzo ważnych 
zasadach bezpiecznego korzystania z kąpieli i sprzętu pływającego. 
Policjanci tej jednostki prowadzili również działania pn. „Pozory mylą, dowód nie”,  w trakcie 
których sprawdzali punkty sprzedaży alkoholu, zaś sprzedawcom i właścicielom przekazywali 
materiały edukacyjne oraz  „Stop! Alkohol Nieletnim” celem, których było wyegzekwowanie 
od  sprzedawców  postanowień  zawartych  w  Ustawie  o  wychowaniu  w  trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym ograniczenie dostępu niepełnoletnich do alkoholu.  
W ramach  przeciwdziałania  alkoholizmowi  wśród  nieletnich,  policjanci  prowadzili  działania 
profilaktyczno  –  edukacyjne,  jak  również  prewencyjno  -  operacyjne.  W  trakcie  spotkań 
z młodzieżą ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu giżyckiego 
funkcjonariusze  wielokrotnie  mówili  o  skutkach  i  konsekwencjach  prawnych  jakie  mogą 
wynikać ze spożywania alkoholu przez osoby, które nie ukończyły 18 lat. 

 Komenda  Powiatowa  Policji  w  Gołdapi  – wzorem  lat  ubiegłych  przeprowadziła 
działania  pod  nazwą  „Stop  18”, których  głównym  celem  było  zapobieganie  patologiom 
społecznym  wśród  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  spożywaniu  alkoholu.  Prowadzona  była  stała 
współpraca ze szkołami  i  Strażą Miejską m.in.  w ramach wspólnych patroli  podczas przerw 
lekcyjnych  -  np.  działania  pn. „Długa  przerwa  lekcyjna”.  Raz  na  kwartał  policjanci 
przeprowadzali  działania   „Chrońmy dzieci  przed  alkoholem”,  mające  na  celu  ujawnianie 
nieletnich pod wpływem alkoholu oraz osób sprzedających alkohol nieletnim.  

 Komenda  Powiatowa  Policji  w  Kętrzynie - funkcjonariusze  cyklicznie  prowadzili 
działania pn.  „Chrońmy dzieci przed alkoholem” oraz  „Pozory mylą, dowód nie”. W 2012 
roku ujawniono 112 nieletnich  pod działaniem alkoholu.  Policjanci  są  członkami  Gminnych 
Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Biorąc  udział  w  pracach  komisji  mają 
wpływ na kreowanie lokalnej działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W Kętrzynie, 
ze środków pieniężnych za tzw. „kapslowe”, opłacano nauczycieli za prowadzenie dodatkowych 
zajęć  sportowych,  artystycznych.  Większość  szkół  w  powiecie  realizuje  własne  programy 
profilaktyczne, w które włączani są również rodzice uczniów, na realizację których przyznawane 
są  środki  właśnie  z  GKRPA. Prowadzona jest  stała  wymiana  informacji  pomiędzy szkołami 
a policją i innymi zainteresowanymi instytucjami, o nieletnich zagrożonych alkoholizmem.

 Komenda  Powiatowa  Policji  w  Lidzbarku  Warmińskim –  w  ramach  oceny  skali 
zjawiska  alkoholizmu  na  terenie  powiatu  lidzbarskiego  działa  grupa  wsparcia  pedagogów 
szkolnych, skupiająca przedstawicieli innych instytucji pomocowych w tym policję – m.in. na 
bieżąco typowane są miejsca gromadzenia się młodzieży,  gdzie spożywany jest alkohol oraz 
rozwiązywane  są  problemy  trudne  wymagające  wsparcia  innych  instytucji.  Na  terenach 
placówek  oświatowych  oraz  w  jednostkach  policji  organizowane  są  spotkania  z  młodzieżą, 
rodzicami  i  kadrą  pedagogiczną  pod  kątem  odpowiedzialności  karnej  oraz  uświadomienia 
zagrożeń związanych z alkoholizmem.
W formie dostępnych ulotek  propagowane są informacje dla sprzedawców pod kątem łamania 
zakazu sprzedaży lub podawania alkoholu osobom nieletnim.
Podczas  realizacji  działań  „Chrońmy  dzieci  przed  alkoholem”,  „Do  źródeł  wiedzy 
o bezpieczeństwie  -  Otwarte  Jednostki  Policji”  omawiane  są  z  młodzieżą  konsekwencje  i 
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odpowiedzialność karna wynikająca z łamania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i  
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 Komenda  Powiatowa  Policji  w  Mrągowie –  w ciągu całego roku policjanci 
przeprowadzili szereg spotkań profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach na terenie całego 
powiatu mrągowskiego, podczas których informowali uczniów i ich rodziców na temat 
konsekwencji zdrowotnych i prawnych spożywania alkoholu przez osoby małoletnie.  Podczas 
imprez profilaktycznych skierowanych do dzieci,  młodzieży oraz rodziców, w których policja 
miała okazję uczestniczyć,  rozdawane były ulotki nt. negatywnego wpływu alkoholu na 
organizm ludzki oraz konsekwencji jazdy autem po spożyciu  alkoholu.  W sierpniu mrągowska 
policja,  która aktywnie uczestniczy w kampanii "Pozory mylą,  dowód nie" na antenie TVP 
Info omówiła zakres prowadzonych w ramach kampanii działań oraz omówiono temat, jak 
niebezpieczny jest alkohol podczas wypoczynku nad wodą.  W tym dniu rozdano plakaty 
informacyjne. Przeprowadzili również 9 działań "Chrońmy dzieci przed alkoholem".

 Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy - w ramach profilaktyki alkoholowej, jak również 
zadań  wynikających  z  rządowego  programu  „Razem  Bezpieczniej”,  w  dalszym  ciągu 
realizowany  jest  projekt  „Żółte  i  czerwone  kartki” zmierzający  do  ograniczenia  ilości 
przestępstw  i  wykroczeń  porządkowych,  w  tym  z  Ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Policjanci uczestniczyli w  posiedzeniach Gminnych Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadzono cykliczne działania „Chrońmy dzieci 
przed alkoholem”.  W wyniku działań  prewencyjno – operacyjnych  ujawniono  1 przypadek 
sprzedaży  alkoholu  małoletniemu.  Postępowanie  w  tej  sprawie  prowadziła  KPP  w  Nidzicy 
i zostało zakończone aktem oskarżenia. Ponadto policjanci spotykali się pedagogami szkolnymi 
i przedstawicielami innych instytucji w ramach porozumienia Starosty Nidzickiego, Burmistrza 
Nidzicy  i  Komendanta  Powiatowego  Policji  w Nidzicy,  gdzie  omawiano  problem używania 
alkoholu  przez  osoby  nieletnie  i  podejmowanie  wspólnych  inicjatyw  mających  na  celu 
ograniczenie tego zjawiska. W trakcie spotkań z pedagogami i dyrektorami szkół przypominano 
procedury postępowania w przypadku ujawnienia nieletnich uczniów będących pod wpływem 
alkoholu bądź innych środków odurzających. Realizowano działania prewencyjne pn. „Alkohol 
i narkotyki”,  „Dyskoteka”,  „Trzeźwy  poranek”.  Prowadzono  spotkania  w  klasach 
gimnazjalnych na temat szkodliwości alkoholu i społecznych skutków jego używania. 

 Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim -  prowadziła działania pn. 
„Chrońmy  dzieci  przed  alkoholem”.  Efektem  tych  działań  było  ujawnienie  na  gorącym 
uczynku 3 takich przestępstw. Ponadto policjanci kolejny raz aktywnie włączyli  się realizację 
zadań w ramach ogólnopolskiej kampanii  „Pozory mylą, dowód nie” której głównym celem 
była edukacja sprzedawców napojów alkoholowych m.in. poprzez zwracanie uwagi, że dorosły 
wygląd klienta nie oznacza jego pełnoletniości. Istotnym przekazem kampanii jest ponadto, fakt, 
że  dowody  osobiste  są  wydawane  osobom,  które  nie  ukończyły  18.  roku  życia.  W ramach 
profilaktyki  policjanci  przez  cały  rok  prowadzili  cykliczne  działania  pod nazwą  „Alkohol”, 
„Alkohol  i  narkotyki”,  „Dyskoteka”.  Realizowali  również  działania  o  charakterze 
jednorazowym  pn.  „Dzień  Wagarowicza”, w  celu  ujawniania  uczniów  przebywających  na 
wagarach, ale także ujawniania przypadków spożywania alkoholu przez nieletnich oraz łamania 
przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 Komenda  Powiatowa  Policji  w  Olecku -  funkcjonariusze  prowadzili  spotkania 
z młodzieżą,  w  trakcie  których  podejmowali  tematy  związane  z  negatywnymi  skutkami 
zażywania  alkoholu.  Współpracowali  z  pedagogami  szkolnymi  i  przekazywali  do  szkół 
materiały profilaktyczne. Funkcjonariusze pionu ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Olecku  prowadzili  spotkania  w szkołach jazdy,  z kandydatami  na kierowców. W trakcie 
spotkań  przekazywali  informacje  o  prawnych  i  społecznych  konsekwencjach  prowadzenia 
pojazdu pod wpływem alkoholu.  W okresie wakacyjnym, ferii zimowych oraz w tzw. długie 
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weekendy realizowano wzmożone działania kontrolne, ukierunkowane na ujawnianie sprawców 
przestępstwa sprzedaży alkoholu  nieletnim.  W ramach wojewódzkiego programu  „Chrońmy 
dzieci  przed alkoholem” kontrolowano lokale  gastronomiczne  oraz placówki handlowe pod 
kątem  sprzedaży  alkoholu  osobom  do  lat  18.  Realizowano  także  działania  profilaktyczno  - 
edukacyjne pn.  „ Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie – Otwarte Jednostki Policji”. Celem 
działań było obok przybliżenia roli i pracy policji, także podniesienie poziomu wiedzy na temat 
zagrożeń, sposobów ich unikania i przeciwdziałania, nauczanie właściwych postaw społecznych 
oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.  Policjanci  brali udział w kolejnej 
edycji  rodzinnego  festynu  „Bezpieczny  Powiat”.  Impreza  zorganizowana  była  wspólnie  ze 
strażakami,  ratownikami  medycznymi  oraz pracownikami  Starostwa Powiatowego w Olecku. 
Podczas imprezy, prowadzono również działania informacyjne, zmierzające do uświadomienia 
społeczności zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu.

 Komenda  Powiatowa  Policji  w  Ostródzie –  w  ramach  przeciwdziałania  zjawisku 
alkoholizmu policjanci prowadzili prelekcje z młodzieżą w szkołach, na których informowali o 
szkodliwości wynikających ze spożywania alkoholu, informowali o konsekwencjach prawnych 
dla osób zagrożonych demoralizacją. Funkcjonariusze w 2012 roku przeprowadzili 24 spotkania, 
w których uczestniczyło 1291 uczniów, 51 nauczycieli. Przed wakacjami oraz w okresie wakacji 
kontynuowali akcję  „Człowiek nie korek po alkoholu tonie”,  mającą na celu informowanie 
osób korzystających  z wypoczynku nad wodą o prawidłowym zachowaniu i  nie spożywaniu 
alkoholu  podczas  korzystania  z  kąpieli.  Plakaty  dotyczące  tej  akcji  były  rozwieszone  na 
przystaniach żeglarskich,  przystankach autobusowych,  w rejonach kąpielisk na terenie całego 
powiatu.  Ponadto  informacja  o  akcji  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  KPP  w 
Ostródzie. Spot w/w akcji przypominający prawidłowe zachowanie nad wodą wyświetlany był 
na  multimedialnych  bilbordach  zainstalowanych  na  ulicach  oraz  w  sklepach  i  autobusach 
miejskich. Policjant prewencji kryminalnej KPP w Ostródzie w dniu 17 grudnia 2012 r.  brał 
był  członkiem  jury  w  Gimnazjum  nr  1  w  Ostródzie  im.  Polskich  Noblistów 
w Międzygimnazjalnym  konkursie  profilaktycznym,  w  którym  uczestniczyli  uczniowie 
z gimnazjów z terenu powiatu ostródzkiego. Pytania dotyczyły m.in. alkoholizmu, narkomanii, 
przemocy. W celu zapobiegania zjawisku alkoholizmu  w 2012 r. policjanci przeprowadzili  5 
działań pod nazwą  „Chrońmy dzieci przed alkoholem”.  Podczas działań obserwacją objęto 
103 sklepów. Podczas działań nie ujawniono nietrzeźwych nieletnich. 

 Komenda  Powiatowa  Policji  w  Piszu -  aktywnie  włącza  się  we  wszelkiego  rodzaju 
działania mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dwóch policjantów KPP w Piszu jest 
członkami Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mając na względzie 
zapobieganie zjawisku spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież, policjanci przeprowadzili 
kilkakrotnie  wzmożone  działania  prewencyjne  pn.  „Chrońmy  Dzieci  przed  alkoholem”, 
w trakcie  których sprawdzili  100 placówek,  gdzie podawany jest alkohol.  Ponadto policjanci 
przeprowadzili działania prewencyjne ukierunkowane na ujawnianie m.in., naruszania przepisów 
Ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz  nietrzeźwych 
nieletnich pn.  „Nielaty”,  „Pierwszy Dzień Wiosny”, „Blokowisko”, „Bezpieczne Osiedle”, 
„Blokersi”,  „Absolwent  2012”,  „Trzeźwy  Wypoczynek”,  „Bezpiecznie  w  Mieście”, 
„Bezpieczne Miasto”. Na uwagę zasługują także długofalowe działania, pn.  „Bezpieczniej na 
wsi-spotkania z młodzieżą” zainicjowane w marcu 2012 troku, a zakończone we wrześniu. W 
ramach tej akcji policjanci odwiedzali świetlice wiejskie na terenie gminy Pisz, gdzie spotykali 
się z mieszkańcami, a szczególnie z młodzieżą. Celem  tych działań było podnoszenie wiedzy na 
temat  odpowiedzialności  prawnej  za  popełnione  czyny,  wskazanie  różnic  między 
odpowiedzialnością  prawną  osób  nieletnich  a  karną  pełnoletnich,  przypomnienie  przepisów 
prawa odnośnie spożywania alkoholu i narkotyków oraz zapobieżenie przestępczości nieletnich, 
popełnionych na terenie obszarów wiejskich. We wrześniu rozpoczęto długofalowe  działania 
prewencyjne,  pn.  „Alkohol-stop zatruciom” oraz  „Metyl”. Akcje  te  zostały  wdrożone pod 
kątem ujawniania  przypadków handlu czeskim (zatrutym)  alkoholem. W toku prowadzonych 
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działań na terenie powiatu piskiego nie ujawniono przypadków sprzedaży takiego alkoholu oraz 
osób, które by go spożywały. 

 Komenda  Powiatowa  Policji  w  Węgorzewie -  funkcjonariusze  przeprowadzili 
następujące działania i akcje profilaktyczne: „Alkohol i Narkotyki” (przeprowadzono 16 razy), 
„Jestem widoczny”, „Jestem bezpieczny”,   „Dyskoteka”  (9 razy), „Chrońmy dzieci przed 
alkoholem”  (11 razy), „Trzeźwy poranek” (8 razy), „Długa przerwa” (2 razy). 
W  2012  roku  przeprowadzono  następujące  spotkania:  z  młodzieżą  –  32,  z  pedagogami, 
nauczycielami i dyrektorami szkół - 24 spotkania, z rodzicami – 8 spotkań.
Funkcjonariusze realizujący problematykę alkoholową współpracowali z Gminnymi Komisjami 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Ośrodkami  Pomocy Społecznej  i  Punktem 
Interwencji Kryzysowej.

4.    Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 

W 2012 roku  działania  profilaktyczne policjantów garnizonu warmińsko-mazurskiego w 
zakresie  przeciwdziałania  narkomanii  koncentrowały  się   na  realizacji  programów 
profilaktycznych. Policjanci przeprowadzili szereg szkoleń i spotkań z młodzieżą, rodzicami i 
nauczycielami, na których informowali o   odpowiedzialności karnej wynikającej z „Ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii”.  Szczególną uwagę zwrócono na problem tzw.  DOPALACZY. 
Wśród najciekawszych należy wymienić:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 

W ramach ściśle prowadzonej współpracy z pracownikami Promocji Zdrowia i Oświaty 
Zdrowotnej  Wojewódzkiej  i  Państwowych  Stacji  Sanitarno  –  Epidemiologicznych 
Województwie  Warmińsko  –  Mazurskim  policjanci  pozyskali  film  edukacyjny  pt.  „STOP 
DOPALACZOM”, który  prezentowany  był  młodzieży  podczas  organizowanych  spotkań 
profilaktycznych.

• Komenda Miejska  Policji  w Elblągu –  w 2012  roku  przeprowadzono  401 spotkań 
z młodzieżą,  których  tematem  wiodącym  była  odpowiedzialność  osób  nieletnich 
w kontekście  nieprzestrzegania  Ustawy  o  przeciwdziałaniu  narkomanii. Funkcjonariusze 
Zespołu  ds.  Przestępczości  Nieletnich  oraz  Zespołu  Prewencji  Kryminalnej  Wydziału 
Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń przeprowadzili 8 spotkań z rodzicami. Temat spotkania 
dotyczył  zjawiska  narkomanii  w  szkole  i  nosił  tytuł   „Bez  narkotyków  w  szkole  
bezpieczniej”.  Prezentowano  filmy  pt.  „Nie  warto  ryzykować”,  „Masz  wybór.  Stop 
narkotykom.  Stop  Dopalaczom”,  „Sztuka  odmawiania,  czyli  sposoby  na  „sposoby”. 
Funkcjonariusze  Wydziału  Kryminalnego  i  d/w  z  Przestępczością  Gospodarczą  KMP 
w Elblągu  wspólnie  z  pracownikami  elbląskiego  Sanepid-u  pięciokrotnie  przeprowadzali 
działania  ukierunkowane  na  kontrolę  punktu  sprzedaży  „dopalaczy”  w  Elblągu. 
Konsekwencją  wspomnianych  działań  było  podjęcie  czynności  procesowych.  Przy 
współpracy z Katolickim Ruchem Antynarkotycznym  „KARAN” podejmowano wspólne 
działania  których celem było wypracowanie metod podejmowania skutecznej  interwencji 
wobec  młodzieży  zażywającej  szkodliwe  substancje  psychoaktywne.  Policja  Elbląska 
utrzymywała współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na 
rzecz  przeciwdziałania  narkomanii  na  terenie  miasta  Elbląga  i  powiatu.  Partnerami  w 
prowadzonych  działaniach  byli  psycholodzy  i  terapeuci  z   Poradni  Terapii  Uzależnień 
„Szansa”, Poradni Profilaktyki  i Terapii  Uzależnień – „Monar” oraz Katolickiego Ruchu 
Antynarkotycznego  „KARAN”,  który prowadzi  Niepubliczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej 
KARAN „Dom Zacheusza”.  

- 91 -



• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Braniewie  -  wzorem  lat  ubiegłych  w  szkołach 
podstawowych,  gimnazjalnych  oraz  ponadgimnazjalnych  prowadzona  była  działalność 
edukacyjna  w  zakresie  odpowiedzialności  prawnej  nieletnich  w  przypadku  popełnienia 
czynu  zabronionego  oraz  przejawiania  zachowań  patologicznych  (palenie  papierosów, 
spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków). Podczas pokazów i imprez prewencyjnych 
dla  społeczeństwa  rozdawane  były  ulotki  o  tematyce  prewencyjnej  zawierające  m.in. 
informacje o medycznych i prawnych skutkach zażywania narkotyków.  Podczas spotkań z 
uczniami  klasy  o  profilu  „Bezpieczeństwo  publiczne”  z  Zespołu  Szkół  Licealnych  i 
Zawodowych  w Pieniężnie  oraz  spotkań z  uczniami  klas  Zespołu  Szkół  Budowlanych  i 
Zawodowych w Braniewie policjanci mówili o działaniach Policji w zakresie zapobiegania i 
zwalczania zjawisk patologii społecznej. Licealiści obejrzeli film prewencyjny  „Dlaczego 
STOP  narkotykom”. Funkcjonariusz  prowadzący  szkolenie  uświadamiał  młodzież  o 
konsekwencjach  prawnych  i  społecznych  zażywania  środków  odurzających  bądź 
psychotropowych.  W  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  -  Wychowawczym  w  Braniewie 
policjant  uczestniczył  w  spotkaniu  z  rodzicami  uczniów.  Funkcjonariusz  omówił 
postępowanie w przypadku podejrzenia, że osoba małoletnia znajduje się pod działaniem 
środków odurzających bądź psychotropowych.

• Komenda Powiatowa Policji w Działdowie - funkcjonariusze prowadzili prelekcje w 
szkołach na  temat odpowiedzialności prawnej oraz szkodliwości zażywania narkotyków. 
Cyklicznie prowadzono działania na drogach  „Alkohol i Narkotyki”. Na terenie powiatu 
działdowskiego  w  roku  2012  stwierdzono  62 przestępstwa  w  myśl  Ustawy  o 
przeciwdziałaniu  narkomanii.  W ramach  takich  działań,  jak  „Bezpieczne  Ferie  2012 ”, 
„Bezpieczne   i  Zdrowe  Wakacje  2012  ”,„Pierwszy  Dzień  Wiosny  2012”,  „Alkohol 
Narkotyki”  funkcjonariusze kontrolowali  miejsca  zagrożone,  w których  osoby nieletnie 
mogą zetknąć się z narkotykami lub z osobami chcącymi sprzedać im narkotyki. Ponadto 
Referent ds. Nieletnich i Patologii KPP oraz Specjalista ds. prasowo-Informacyjnych KPP 
przeprowadzili   19 spotkań    (pogadanek)  z  dziećmi  i  młodzieżą,  w  trakcie  których 
omawiano  takie  zagadnienia  jak:  prawne  aspekty  związane  ze  zjawiskami  narkomanii, 
sposoby odmawiania osobom proponującym narkotyki i przekazywanie informacji do osób 
godnych zaufania oraz konsekwencje zdrowotne i karne. 

• Komenda Powiatowa Policji  w Giżycku – w zakresie  przeciwdziałania  narkomanii 
wśród dzieci  i  młodzieży podejmowane były działania  profilaktyczno – edukacyjne oraz 
prewencyjno – operacyjne,  które miały na celu rozpoznanie środowisk,  w których może 
dochodzić do popełniania  przestępstw z  Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podczas 
spotkań  z  młodzieżą  w  szkołach  powiatu  giżyckiego  przekazywano  wiedzę  z  zakresu 
konsekwencji  prawnych  posiadania  i  zażywania  środków  odurzających  w  myśl 
obowiązujących  przepisów prawa.  Przeprowadzono  „Działania  prewencyjne dot.  stanu 
zagrożenia  przestępczością  na  terenie  placówek  światowych  i  wychowawczych 
realizowanych na terenie działania  KPP w Giżycku”  -  Policjanci  podczas  spotkań z 
uczniami  szkół  w  powiecie  giżyckim  przekazywali  wiedzą  na  temat  odpowiedzialności 
nieletnich w świetle prawa w tym z zakresu narkomanii. 

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Gołdapi  -  praca  prewencyjna  polegała  na 
przeprowadzaniu bieżących spotkań z rodzicami, nauczycielami oraz uczniami. Z dorosłymi 
omawiane  były  sposoby  postępowania  w  przypadkach  stwierdzenia,  że  ich  dziecko  ma 
kontakt ze środkami odurzającymi – jedno spotkanie przeprowadzone z rodzicami uczniów 
klas I Gimnazjum  w Grabowie. Z nieletnimi omawiane były aspekty odpowiedzialności za 
posiadanie  i  handel  środków  odurzających.  Ponadto  w  trakcie  spotkań  dotyczących 
„bezpiecznych  zachowań” przeprowadzanych  w  klasach  szkół  podstawowych 
przedstawiono  dzieciom  sposób  postępowania  w  przypadku  kontaktu  z substancjami, 
których pochodzenia nie znają. 
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• Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie -   monitorowała  miejsca grupowania się 
młodzieży,  gdzie  mogło  dochodzić  do  dystrybucji  narkotyków.  W  ramach  spotkań  z 
rodzicami  i  nauczycielami  omawiane  były  sposoby  jak  rozpoznać  czy  dziecko  zażywa 
narkotyki,  gdzie  szukać  pomocy,  gdzie  i  w jaki  sposób wykonać  badanie  na  zawartość 
narkotyków.  Na  spotkaniach  z  nieletnimi  poruszana  była  odpowiedzialność  karna 
wynikająca z ustawy o narkomanii.  W ramach programu realizowanego przez Komendę 
Główną Policji pod nazwą Profilaktyka a Teatr w  auli Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w 
Kętrzynie  odbył  się  przegląd  spektakli   i  krótkich  filmów  profilaktycznych   „Jesteś 
potrzebny. Bądź wolny od uzależnień. Staraj się pomagać innym”.

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Lidzbarku  Warmińskim -  współpraca  z 
Komendantem  Placówki   Żandarmerii  Wojskowej  w  Bartoszycach  w   zakresie   stanu 
bezpieczeństwa, zwalczania przestępczości narkotykowej oraz wymiany informacji. Podczas 
spotkań edukacyjnych omawiane są z młodzieżą konsekwencje i odpowiedzialność karna 
wynikająca z łamania przepisów ustawy o narkomanii.

• Komenda  Powiatowa Policji  w  Mrągowie -  w ciągu całego roku przeprowadzono 
szereg spotkań profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach na terenie całego powiatu 
mrągowskiego, podczas których szeroko informowano uczniów i ich rodziców na temat 
konsekwencji zdrowotnych i prawnych zażywania narkotyków,  dopalaczy oraz innych 
środków odurzających przez osoby małoletnie. W ciągu 2012 r. mrągowscy policjanci kilka 
razy zlikwidowali plantacje konopi indyjskich.

• Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy - w ramach profilaktyki narkotykowej w roku 
2012 przeprowadzono szereg rozmów profilaktyczno – ostrzegawczych z młodzieżą szkół 
gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych,  gdzie  omawiano  m.in.  zagrożenia  związane  z 
narkomanią,  dopalaczami  oraz  tzw.  pigułką  gwałtu.  W  trakcie  spotkań  z  pedagogami 
szkolnymi  omawiano  procedury  postępowania  w  przypadku  ujawnienia  nieletnich  pod 
wpływem narkotyków,  dopalaczy  lub środka podobnie  działającego.   Przy współudziale 
dyrektora MOPS oraz pracowników Nidzickiego Ośrodka Kultury zorganizowano konkurs 
plastyczny pt.  „Narkotyki  –  bo nie”. Do konkursu przystąpiło  łącznie  150 uczniów w 
dwóch  kategoriach  wiekowych:  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych  oraz   Przegląd 
Małych  Form  Teatralnych  „Styl  życia  a  zdrowie”, skierowany  do  dzieci  szkół 
podstawowych  i  gimnazjalnych.  W  dniu  6  listopada  2012  roku  przeprowadzono 
współorganizowany z Nidzickim Ośrodkiem Kultury, Zespołem Obsługi Oświaty i Sportu 
oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej konkurs plastyczny „Narkotyki – jestem na 
nie”, którego głównym celem było propagowanie profilaktyki narkotykowej, wśród dzieci i 
młodzieży szkolnej

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Nowym  Mieście  Lubawskim –  policjanci 
przeprowadzili pogadanki z uczniami nt. uzależnień oraz odpowiedzialności za popełnione 
przestępstwa „narkotykowe” na podstawie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.. 
Na wywiadówkach przekazali wiedzę na temat tego, jak działają narkotyki, jak wyglądają, 
jakie  są  objawy  po  ich  zażyciu,  gdzie  rodzice  mogą  szukać  pomocy,  a  także  o 
odpowiedzialności  nieletnich  za  posiadanie  czy  handel  narkotykami,  konsekwencjach 
wynikających z tych przestępstw dla rodziców. Cyklicznie prowadzili działania „Alkohol i 
narkotyki” oraz „Dyskoteka” w celu ujawniania przypadków posiadania narkotyków oraz 
łamiących przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

• Komenda Powiatowa Policji w Olecku  - Specjalista Zespołu ds. Wykroczeń Nieletnich 
i  Patologii  WPiRD  KPP  Olecko  przeprowadził  wspólnie  z  ekspertem  i  pracownikami 
Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w Olecku spotkanie  z  kadrą  pedagogów 
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i nauczycieli  oleckich  szkół   dotyczące  szkodliwości  dopalaczy  i  środków odurzających. 
Podjęto  również  działania  związane  z  wyczuleniem  grona  pedagogicznego  odnośnie 
podejmowania  interwencji  w  przypadku  stwierdzenia,  że  uczeń  znajduje  pod  wpływem 
środka odurzającego. 

• Komenda Powiatowa Policji w Piszu - w celu zapobiegania narkomanii, w 2012 roku 
realizowano  powyższe  zagadnienie  w  ramach  działań  „Bezpieczne  gimnazjum” 
i „Bezpieczna szkoła ponadgimnazjalna”.  Temat ten był jednym z wielu poruszanych na 
spotkaniach z uczniami w szkołach tego szczebla. W 2012 roku policjanci przeprowadzili 20 
spotkań w gimnazjach  i  17 spotkań  w szkołach ponadgimnazjalnych,  w których  łącznie 
wzięło udział  766 uczniów i  56 nauczycieli.  Na spotkaniach z młodzieżą poruszana była 
problematyka  dotycząca odpowiedzialności  prawnej  osób nieletnich.  Spotkania z zakresu 
narkomanii wśród rodziców oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. 

• Komenda  Powiatowa  Policji  w  Szczytnie  -  w  roku  2012  w  ramach  działań 
profilaktycznych  podczas  spotkań  z  młodzieżą  szkolną  funkcjonariusze  policji  omawiali 
zagrożenia  jakie  niosą ze sobą zachowania  ryzykowne  oraz odpowiedzialność  nieletnich 
przed  prawem.  Poruszany  był  również  temat  narkotyków  i  dopalaczy  jako  środków 
odurzających.  W  ramach  współpracy  z  Powiatowym  Inspektoratem  Sanitarnym 
w Szczytnie, na spotkaniach z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną,  prezentowano 
filmy  na  temat  powyższego  zjawiska.  W  2012  roku  na  terenie  działania  jednostki 
przeprowadzono  182 spotkania  z  dziećmi  i  młodzieżą  oraz  12 spotkań  z gronem 
pedagogicznym. Ponadto przeprowadzono  szkolenie z pracownikami Domu dla Dzieci w 
Pasymiu,  na którym przedstawiono wychowawcom rodzaje narkotyków i innych środków 
odurzających  oraz  jak  rozpoznać  po  reakcji  wychowanka  czy   znajduje  się  on  pod 
działaniem narkotyku.  Na terenie Szczytna funkcjonuje Punkt  konsultacyjny dla osób z 
problemem narkotykowym i  członków ich  rodzin.  Funkcjonariusze  współpracują  w tym 
zakresie z terapeutą poradni, kierując na badania diagnostyczne i terapeutyczne osoby, u 
których istnieje ryzyko nadużywania narkotyków.

• Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie - przeprowadzono następujące działania: 
„Alkohol i narkotyki”  (16 działań) ukierunkowane na eliminowanie z ruchu drogowego 
kierujących  znajdujących  się  pod  działaniem  alkoholu  i  środków  odurzających; 
„Dyskoteka” (9  działań)  ukierunkowanych  na  ujawnianie  przypadków  posiadania 
i sprzedaży środków odurzających na terenie  dyskotek i innych lokali  gastronomicznych. 
Ponadto  przeprowadzono  46 spotkań  z  młodzieżą,  32 spotkania  z  nauczycielami  i  5 
z rodzicami uczniów. Głównymi tezami były – odpowiedzialność prawna osób nieletnich, 
konsekwencje popełniania czynów karalnych   i przestępstw, życie z dala od nałogów.

7. Narodowy Plan działań na rzecz Dzieci i Młodzieży 2004-2012 „Polska  
dla Dzieci”

Narodowy  Plan  Działań  na  Rzecz  Dzieci  2004-2012  "Polska  dla  Dzieci"  ma  charakter 
strategii  i obejmuje  działania  na  rzecz  dzieci,  które  zostały  wyznaczone  w  obszarach 
dotyczących zdrowia, edukacji, rodziny i ochrony przed przemocą.  W ramach tych obszarów 
policjanci  realizowali  przede  wszystkim  zadania  w  zakresie  podnoszenia  świadomości 
społecznej i prawnej  dorosłych i dzieci oraz uczestniczyli w przedsięwzięciach poruszających 
zagadnienia przemocy wobec dzieci.

Działania  przewidziane  do  realizacji  w  ramach  „Narodowego  Planu  …”   korelują  z 
wszystkimi programami rządowymi i krajowymi ukierunkowanymi na zapewnienie dzieciom i 
młodzieży szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zadania w tym zakresie policjanci realizują 
poprzez omawianie na spotkaniach z dziećmi, młodzieżą i rodzicami problemów związanych z 
zagrożeniami np. narkomania, alkoholizm, nikotynizm, molestowania seksualnego („zły dotyk”). 
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Uczą zasad właściwego i bezpiecznego  zachowania w szkole, w domu, w Internecie, podczas 
wakacji, ferii oraz czasu wolnego spędzanego poza domem. Treści profilaktyczne przekazywane 
są  podczas  spotkań  organizowanych  w  szkołach  jak  organizowanych  działań  związanych  z 
wakacjami,  feriami  i  zakończeniem  roku  szkolnego  w  ramach  działań   pn.  „Bezpieczne 
wakacje”,  „Bezpieczne  ferie”  i  „Bezpieczna  droga  do  szkoły”.  Informacje  w  powyższym 
zakresie  omawiane  są  również  za  pośrednictwem  lokalnych  mediów  (artykuły  prasowe, 
wywiady  radiowe  i  telewizyjne).   Policjanci  poszukując  ciągle  nowych  form  promowania 
wiedzy o bezpieczeństwie i kreowania właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży realizowali 
działania  pn.  „Do  źródeł  wiedzy  o  bezpieczeństwie  –  otwarte  jednostki  Policji”,  „Chrońmy 
dzieci przed alkoholem”.

6. Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi

W  Wydziale  Kryminalnym  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Olsztynie  w  2007  roku 
powołany został zespół do walki z handlem ludźmi, który stale monitoruje to  szeroko rozumiane 
zjawisko (handel organami, zmuszanie do pracy niewolniczej, żebractwa , prostytucji) przy stałej 
współpracy  z  funkcjonariuszami  służb  prewencyjnych.  Działania  funkcjonariuszy  zarówno 
pionów  kryminalnych  jak  i  prewencji  w  znaczącym  stopniu  ograniczają  możliwości 
potencjalnych sprawców w zakresie dokonywania werbunku ofiar.

W  zakresie  profilaktyki  w  2012  roku  prowadzono  również  działania  informacyjne 
skierowane  do  społeczeństwa,  w  tym  do  grup  szczególnie  zagrożonych  zjawiskiem  handlu 
ludźmi. 

Na terenie województwa warmińsko – mazurskiego podejmowane były również działania 
profilaktyczne oraz rozpowszechnianie w środowiskach lokalnych wiedzy na temat zaginięć. W 
ramach organizowanej przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych pn. 
„Nie  uciekaj”,  którą  patronatem  objął  Komendant  Główny  Policji,  rozpowszechniana  była 
informacja na temat  numeru  116 000 w sprawie zaginionego dziecka,  który należy do grupy 
ogólnoeuropejskich bezpłatnych linii  telefonicznych o charakterze społecznym stworzonych z 
inicjatywy Komisji Europejskiej. 

7.   Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV 

W dniu 22 sierpnia  2008 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski  Zarządzeniem nr  235 
utworzył   Wojewódzki  Zespół  ds.  realizacji  Krajowego  Programu  Zwalczania  AIDS  i 
Zapobiegania Zakażeniom HIV. W skład Zespołu wchodzi 12 członków przedstawicieli różnych 
instytucji,  w tym Policji  W posiedzeniach  roboczych  Zespołu  uczestniczył  funkcjonariusz  z 
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 

W  ramach  realizacji  zadań  wynikających  z  Krajowego  programu  w  województwie 
warmińsko – mazurskim podejmowano działania:
• rozkolportowano uzyskane  z Biura Prewencji  KGP  Kalendarze  na rok 

2012   promujące  zdrowie  i  zapobieganie  zakażenia  wirusem  HIV  oraz  materiały 
informacyjno - edukacyjne.

• podczas spotkań edukacyjnych z młodzieżą realizowanych przed letnim 
wypoczynkiem  w  ramach  wzmożonych  działań  „Bezpieczne  i  zdrowe  wakacje  2012” 
omawiano  zagrożenie  zakażeniem HIV/AIDS oraz  przekazywano  ulotki  (książeczki)  pn. 
Druga  strona  wakacji  pozyskane  z  Warmińsko  –Mazurskiego  Centrum  Zdrowia 
Publicznego,

• szerzono wiedzę wśród policjantów z komend miejskich i powiatowych 
nt. HIV i AIDS poprzez upowszechnianie strony internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS 
(www.aids.gov.pl)

• przypomniano  policjantom  wprowadzone  Decyzją  nr  90/2011 
Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  z  dnia  22  kwietnia  2011r.  zawierającą  zasady 
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postępowania  profilaktycznego  po  ekspozycji  i  procedur  postępowania  w  przypadkach 
potencjalnego narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

• umieszczono w  jednostkach Policji w miejscu ogólnodostępnym  ulotki 
informujące o możliwości wykonania anonimowego, bezpłatnego testu na obecność HIV.

• przy współpracy z SANEPID-em w Nidzicy w miesiącu grudniu b.r cały 
stan osobowy KPP w Nidzicy został przeszkolony w zakresie zwalczania AIDS i 
profilaktyki HIV

• policjanci  z  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Działdowie  podczas 
organizowanego  corocznie  na  terenie  miasta  Działdowa   festynu  „Wstąp  po  zdrowie”, 
kolportowali ulotki dotyczące zapobiegania z zwalczania AIDS i HIV.

II. TABELA Z ZAKRESU ROZPOZNANIA   PROFILAKTYCZNEJ PRACY    POLICJI NA   
RZECZ ZAPOBIEGANIA DEMORALIZACJI NIELETNICH.
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Wnoszę o zatwierdzenie:
NACZELNIK

WYDZIAŁU PREWENCJI
KWP w OLSZTYNIE

nadkom. Arkadiusz Sylwestrzak

w/z Naczelnika
ekspert 

Wydziału Prewencji 
KWP w Olsztynie

podinsp. Marek Jedynasty

Opracowali:
pkt. I. 1. – asp. Joanna Radek (tel. 731 5176)
pkt. I. 2. 1) a) -  podinsp. Marek Jedynasty, st. asp. Joanna Śmilgin - Lis (tel. 731 5180)
pkt. I. 2..1) b) - asp. Joanna Radek (tel. 731 5176)
pkt. I. 2..1) c) - nadkom. Małgorzata Bojarowska (tel. 731 5173)
pkt. I. 2..1) d) – podkom. Radosław Synowiec, (tel. 731 5316)
pkt. I. 2..1) e) – podkom. Rafał Kot , st.asp. Joanna Śmilgin - Lis (tel. 731 5174)
pkt. I. 2. 1) f) – st. asp. Joanna Śmilgin - Lis (tel. 731 5174)
pkt. I. 2. 2) - asp. Joanna Radek (tel. 731 5176)
pkt. I. 2. 3) - asp. Joanna Radek (tel. 731 5176)
pkt. I. 2. 4) - asp. Joanna Radek (tel. 731 5176)
pkt. I. 2. 5) - nadkom. Małgorzata Bojarowska (tel. 731 5173)
pkt. I. 2 .6) - asp. Joanna Radek (tel. 731 5176)
pkt. I. 2..7) - nadkom. Małgorzata Bojarowska (tel. 731 5173)
pkt. II - nadkom. Małgorzata Bojarowska (tel. 731 5173)

Oryginał znajduje się w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Olsztynie
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Wyszczególnienie liczba

Wnioski, 
zawiadomienia, 

interwencje 
skierowane do 

instytucji i 
organizacji

z 
te

go
 d

o:

sądów rodzinnych 4299
szkół i innych placówek oświaty 
i wychowania 169
służby zdrowia i opieki 
społecznej 95
poradni wszelkich typów 11
innych instytucji i organizacji 363

 ujawnieni 
nieletni:

 pod wpływem narkotyków 50
 pod wpływem alkoholu 1141
 członkowie subkultur młodzieżowych 1
 uciekinierzy 
z:

 domów rodzinnych 286
 placówek opiekuńczo –
wychowawczych, 
Młodzieżowych Ośrodków 
Wychowawczych 
,Młodzieżowych Ośrodków 
Socjoterapeutycznych 1295
 schronisk dla nieletnich i 
zakładów poprawczych 18

prostytuujący 
się:

 dziewczęta 4
 chłopcy 0

 spotkania z młodzieżą 6820
 spotkania z pedagogami 1806
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