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SPRAWOZDANIE
o stanie prewencji kryminalnej i zadaniach realizowanych
w tym zakresie przez jednostki organizacyjne policji
na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
w 2007 roku

I. ZJAWISKA PATOLOGII SPOŁECZNEJ
1. INFORMACJA OBEJMUJĄCA ANALIZĘ ZJAWIS, PODEJMOWANE

DZIAŁANIA PROFILKAKTYCZNE ORAZ EWENTUALNE WNIOSKI, ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UDZIAŁU NIELETNICH W
PONIŻSZYCH ZJAWISKACH PATOLOGICZNYCH:

a) 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. W
woj. warmińsko – mazurskim problem alkoholizmu wzmacnia łatwy dostęp do alkoholu
przemycanego, szczególnie w powiatach przygranicznych oraz stosunkowo duża ilość
bezrobotnych rekrutujących się z byłych pracowników PGR-ów.
Niepokojący jest fakt, iż po alkohol sięgają coraz młodsi ludzie. W 2007 roku w
województwie warmińsko-mazurskim ujawniono 2389 nieletnich pod wpływem alkoholu, czyli o
aż o 808 więcej niż w roku 2006.
Funkcjonariusze jednostek terenowych naszego województwa, zgodnie z treścią Ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, izolowali z miejsc publicznych osoby
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nietrzeźwe, które swoim zachowaniem dawały powód do zgorszenia, znajdowały się w
okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób.
Dane liczbowe dotyczące problemu alkoholizmu w roku 2007 przedstawia poniższe
zestawienie:
1. wykreślono
2. Ilość ujawnionych przypadków łamania zakazu sprzedaży lub podawania napojów
alkoholowych (art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości)

ogółem:

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

123
ogółem:

dorośli

nieletni

dorośli

a) w tym za sprzedaż osobom do 18. roku życia - ........
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)
ogółem
Ø ogólna liczba podejrzanych w
wybranych kategoriach

19

15937
10069

%

63,2

ogółem

2223

nietrzeźwi

189

%

8,5

ogółem

30

nietrzeźwi

19

%

63,3

nieletni

0

nietrzeźwi

0

%

0

dorośli

391

nieletni

ogółem
nietrzeźwi

nietrzeźwi
ogółem

1058

nietrzeźwi

436

%

41,2

nieletni

298

nietrzeźwi

23

%

7,7

ogółem

42

Ø uszczerbek na zdrowiu:

125

%

32,0

nieletni

132
7

dorośli

5,3

nietrzeźwi

nieletni

%

nietrzeźwi

dorośli

nieletni

Ø udział w bójce lub pobiciu:

ogółem

1780

nietrzeźwi

266

%

14,9

nieletni

556

nietrzeźwi

17

Ø zgwałcenie

%
nieletni

19
45,2
5
1

%

20

3,1

ogółem

940

dorośli

%
nietrzeźwi

226

%

24,0

nieletn
i

nieletni

Ø kradzież cudzej rzeczy

Ø kradzież z włamaniem

nietrzeźwi

30

dorośli

nieletni

Ø zabójstwo:

965

nieletni
nietrzeźwi

484
22

3

nietrzeźwi

193,0

%

44,0

nieletni

192,0

nietrzeźwi

14,0

%

7,3

ogółem

649

dorośli

nieletni

439,0

nietrzeźwi

299

%

46,1

nieletni

205

nietrzeźwi

29
14,1

ogółem

639

dorośli

%
nietrzeźwi

455

%

71,2

nieletni

Ø uszkodzenie rzeczy

Ø przestępstwa przeciwko
funkcjonariuszowi p8ublicznemu

nietrzeźwi

nieletni
%

5. Ujawniono nietrzeźwych nieletnich (formularz III/13)
ogółem

6652

w tym
nieletni

w tym kobiet

708
ogółem

71

dziewczęta

12

chłopcy
ogółem

w tym
nieletni

59
7968

w tym kobiet

c) miejsca zamieszkania ( formularz III/11)

16
53,3

21474

ogółem

b) PDOZ (formularz III/6)

30

2389

6. Izolowano nietrzeźwych,
których doprowadzono do:

a) izb wytrzeźwień (formularz III/11)

4,5

ogółem

nieletni

Ø rozbój, kradziez i wymuszenie
rozbójnicze

dorośli

%

ogółem

356
113

dziewczęta

20

chłopcy

93

ogółem

6854

Zgodnie z treścią art. 4 § 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich używanie
alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia jest jedną z okoliczności
świadczących o demoralizacji nieletniego, policjanci zajmujący się problematyką nieletnich i
patologii podejmują czynności zgodne z procedurami postępowania z nieletnimi zagrożonymi
demoralizacją bądź popełniającymi czyny karalne. Takich nieletnich obejmują nadzorem, analizują
ich sytuację opiekuńczo-wychowawczą i stale współpracują z wydziałem rodzinnym i nieletnich
Sądu Rejonowego.
W celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu na terenie województwa warmińskomazurskiego funkcjonariusze jednostek terenowych w minionym roku podejmowali wzmożone
działania represyjno-kontrolne, jak też działania o charakterze profilaktycznym.
W ramach współpracy z instytucjami zainteresowanymi problemem - ośrodki pomocy
społecznej, ośrodki terapii uzależnień, centra pomocy rodzinie, komisje rozwiązywania problemów
alkoholowych,

urzędy kontroli skarbowej, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, policjanci
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realizowali wspólne działania zmierzające głównie do ograniczenia skali spożywania alkoholu
przez dzieci i młodzież.
W ramach stałej współpracy z nauczycielami i pedagogami szkolnymi policjanci brali
czynny udział w spotkaniach z młodzieżą szkolną, w trakcie których uświadamiali uczniom jakie
zagrożenia niesie za sobą spożywanie alkoholu. w młodym wieku.
W celu zminimalizowania skali zjawiska alkoholizmu na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego policjanci naszego garnizonu podejmują szereg działań o charakterze
profilaktycznym, z których na uwagę zasługują przedsięwzięcia podejmowane w jednostkach
terenowych garnizonu warmińsko – mazurskiego do najciekawszych inicjatyw należą:
- w KPP w Ełku, w celu ograniczenia sprzedaży alkoholu nieletnim oraz wzrostu świadomości
sprzedawców i właścicieli sklepów oraz innych punktów sprzedaży alkoholu dokonano kolportażu
ulotek w formie apelu z zakresu konsekwencji prawnych za sprzedaż i podawanie alkoholu osobom
nieletnim.
- w KPP Giżycku w ramach stałej współpracy z PCPR-em, Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym,
Pogotowiem Opiekuńczym i Domem św. Faustyny przy którym znajduje się Grupa Interwencyjna
oraz

kuratorami zawodowymi dla nieletnich przekazywane są informacje na temat rodzin w

których występuje alkoholizm. W ramach współpracy dokonywane są wspólne kontrole w
miejscach zamieszkania nieletnich. W przypadku ujawnienia małoletnich, których dalszy pobyt pod
opieką rodziców zagraża ich zdrowiu lub życiu, za zgodą Sędziego ds. Rodziny i nieletnich dzieci
umieszczane są w trybie natychmiastowym w Grupie Interwencyjnej.
- w KPP w Iławie podczas spotkania z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
utworzony został plan wspólnych działań prowadzonych przez Policję, Straż Miejską oraz
przedstawicielami Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ukierunkowanych na
przypadki sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz łamania przepisów z Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- w KPP Lidzbark Warmiński w ramach funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, której członkami są policjanci zorganizowano przedsięwzięcie edukacyjno –
profilaktyczne „Lato bez procentów” ukierunkowaną na konsekwencje prawne i zdrowotne
związane ze sprzedażą i spożyciem alkoholu.
W KPP w Mrągowie w styczniu, lutym i październiku przeprowadzono wzmożone działania
prewencyjne pod nazwą „Dyskoteka” ukierunkowane na ograniczenie dostępu nieletnich do
alkoholu oraz ujawnianie nieletnich będących pod wpływem alkoholu lub środków działających
podobnie. Do działań zaangażowano również Straż Miejską.
W KPP w Kętrzynie w ramach przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi GKRPA, której członkami są również policjanci z pieniędzy za tzw. „kapslowe”
opłacano dodatkowe zajęcia dla dzieci z rodzin alkoholowych.
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W KPP w Nidzicy prowadzono policjanci regularnie uczestniczyli w posiedzeniach Gminnych
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w sumie 35, w efekcie skierowano 49
wniosków do GKRPA dotyczących osób nadużywających alkoholu.
W KPP w Piszu policjanci wspólnie z członkami Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dokonywali kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
również w ramach „Małolat” i „Alkohol”.

b) narkomania:
Bliskie relacje w rodzinie, wzajemna troska, odpowiedzialność, szacunek dają siłę, odwagę
naszym dzieciom do tego by poznawać świat, realizować marzenia. Każdy dzień przynosi nowe
możliwości, wyzwania, sukcesy, radości, ale również niepokoje, zagrożenia, niepowodzenia. Wśród
nich znajdą się również narkotyki, które stają się elementem młodzieżowej mody i również nasze
dziecko może zadać sobie pytanie spróbować czy nie?
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"
Ogółem stwierdzonych przestępstw
narkotykowych

Czyny popełnione przez nieletnich

Osoby
podejrzane

Osoby nieletnie

KMP Elbląg

421

13

214

13

KMP Olsztyn

421

59

226

23

KPP Bartoszyce

26

3

15

2

KPP Braniewo

30

1

19

1

KPP Działdowo

34

0

22

0

KPP Ełk

207

7

66

2

KPP Giżycko

31

8

20

6

KPP Gołdap

10

5

6

2

KPP Iława

121

6

88

5

KPP Kętrzyn

153

9

73

7

KPP Lidzbark Warm.

48

7

21

4

KPP Mrągowo

212

13

75

6

KPP Nidzica

56

5

23

5

KPP Nowe Miasto Lub.

23

5

17

3

KPP Olecko

26

2

10

0

KPP Ostróda

91

6

67

8

KPP Pisz

47

6

29

5

KPP Szczytno

87

12

46

11

KPP Węgorzewo

28

2

13

1

2072

169

1050

104

Jednostka

RAZEM

Z analizy powyższych danych wynika, iż w roku minionym 91,8% ogólnej liczby
przestępstw narkotykowych popełniły osoby dorosłe, natomiast nieletni popełnili 8,2% czynów
karalnych.
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W roku 2007 dwudziestu siedmiu sprawców przestępstw - osób dorosłych było pod
wpływem narkotyków na 15937 podejrzanych co stanowi 0,17%. Natomiast wśród 2223 osób
nieletnich-

sprawców czynów karalnych , czterech nieletnich znajdowało się pod wpływem

narkotyku lub innego środka odurzającego, co stanowi 0,18%.
Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.
UDZIAŁ SPRAWCÓW BĘDĄCYCH POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW BĄDŹ INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH W WYBRANYCH KATEGORIACH PRZESTĘPSTW

Podejrzani dorośli

Nieletni sprawcy

OGÓŁEM

w tym: POD
WPŁYWEM
NARKOTYKU BĄDŹ
INNEGO ŚRODKA
ODURZAJĄCEGO

OGÓŁEM

w tym: POD
WPŁYWEM
NARKOTYKU BĄDŹ
INNEGO ŚRODKA
ODURZAJĄCEGO

% SPRAWCÓW POD
WPŁYWEM…

% SPRAWCÓW POD
WPŁYWEM…

30

0

0

1

0

0

uszczerbek na zdrowiu

391

udział w bójce lub pobiciu

1058

0

0

132

0

0

1

0,09

298

0

0

42

0

0

5

0

0

kradzież cudzej rzeczy

1780

3

0,17

556

1

0,18

rozbój, wymuszenie rozbójnicze

439

3

0,68

192

3

1,56

przestępstwa przeciwko
funkcjonariuszom publicznym

639

1

0,16

30

0

0

Wybrane kwalifikacje prawne

15937

27

0,17

2223

4

0,18

Kategorie przestępstw

zabójstwo

zgwałcenie

Przyczyn występowania zjawiska narkomanii należy szukać przede wszystkim w
czynnikach społecznych (bezrobocie, brak środków do życia, chęć ucieczki od problemów,
nieumiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach) lecz również, głównie wśród młodzieży, w
sferze psychicznej (chęć zaimponowania grupie, ciekawość, problemy w nauce, konflikt z
otoczeniem). Niejednokrotnie jednak narkotyzują też osoby z dobrze sytuowanych rodzin, nie
zagrożonych bezrobociem i ubóstwem.
W celu zminimalizowania skali zjawiska narkomanii na terenie województwa warmińskomazurskiego policjanci naszego garnizonu podejmują działania o charakterze profilaktycznym.
Szczególnie ważna w tym zakresie jest dobra współpraca ze szkołami:
- na terenie działania KMP Elbląg kontynuowana jest realizacja programu „Bez narkotyków w
szkole bezpieczniej” który oprócz walorów edukacyjno – profilaktycznych ukierunkowany jest na
ujawnianie osób posiadających lub rozprowadzających narkotyki na terenie szkół.
- na terenie działania KPP Iława przeprowadzono cykl zajęć Pt. „Społeczne i prawne aspekty
narkomanii” ukierunkowane na uświadomienie młodzieży konsekwencji prawnych związanych z
posiadaniem i rozprowadzaniem narkotyków.
- na terenie działania KPP Nidzica współdziałano KGP, samorządem lokalnym oraz szkołami w
ramach realizacji przedsięwzięcia „Profilaktyka, a Teatr”. Dla wszystkich uczniów klas II i III
gimnazjów zorganizowano przedstawienie poruszające tematykę narkomanii przedstawienie
„Blackout” połączone z badaniami ankietowymi – w przedsięwzięciu uczestniczyło ok. 1000
uczniów oraz przedstawiciele grona pedagogicznego. Program podsumowano podczas spotkania z
dyrektorami szkół oraz p[przedstawicielami samorządów, gdzie na podstawie wyników ankiet
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zaproponowano konkretne działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Ponadto opracowano
i wdrożono na terenie gminy Nidzica Gminny Program Zapobiegania Narkomanii – w ramach
realizacji programu opracowano i wydano ulotki dla rodziców. W sumie na terenie powiatu
nidzickiego przeprowadzono 3 szkolenia dla nauczycieli – łącznie udział wzięło 90 osób, 3
spotkania z rodzicami , w których udział wzięło 310 rodziców oraz 17 spotkań z młodzieżą –
łącznie uczestniczyło w nich 1500 osób. Ponadto realizowano następujące działania „Narkomania”
(zwalczanie i ujawniania narkomanii – szczególnie na terenach przyszkolnych i w lokalach
gastronomicznych) oraz „Mak – konopie” (ujawnianie upraw maku i konopi indyjskich oraz miejsc
wytwarzania i dystrybucji narkotyków).
Na terenie powiatu piskiego zorganizowano szkolenia dla dyrektorów i pedagogów szkół na
których poruszano m.in. tematykę przeciwdziałania narkomanii. Na bieżąco również w ramach
współpracy z MONAREM organizowane są również spotkania edukacyjne z uczniami.
Na terenie działania KPP Ostróda przeprowadzono spotkania profilaktyczne:
- 6 dla rodziców, łącznie uczestniczyło 462 rodziców,
- 4 dla młodzieży, łącznie udział wzięło 419 uczniów
- 10 z nauczycielami, łącznie udział wzięło 36 osób
Policjanci z nieetatowego Zespołu ds. Nieletnich i Patologii w ramach realizacji Powiatowego
Programu Przeciwdziałania Uzależnień na lata 2007 – 2012

z wykorzystaniem psa do

wyszukiwania narkotyków przeprowadzili działania pn. „Dyskoteka”.
Na terenie działania KPP Gołdap zajęciami edukacyjnymi z zakresu odpowiedzialności za handel i
posiadanie narkotyków objęto 289 uczniów, w spotkaniach uczestniczyli również nauczyciele i
pedagodzy szkolni.
Na

terenie

KPP

Szczytno

funkcjonariusze

Komendy

Powiatowej

Policji

w

zakresie

przeciwdziałania narkomani wspólnie z wykwalifikowanymi pedagogami w 2007 roku opracowali
program profilaktyczno – edukacyjny „Ode mnie zależy”. Środki na realizację programu pozyskano
z budżetu Gminy Miejskiej w Szczytnie. Program skierowany jest do uczniów klas V – tych i VI –
tych szkół podstawowych na terenie miasta Szczytno. Uznano, że w tym wieku skuteczniej będzie
można przeciwdziałać temu zjawisku, dlatego też działania profilaktyczne skierowano do uczniów
szkół podstawowych. Głównym celem programu jest rozwijanie umiejętności społecznych,
pozwalających na przeciwstawienie się presji społecznej oraz poszukiwanie sposobu pomocy
kolegom zagrożonym uzależnieniem. Program składa się z kilku etapów. W I etapie uczniowie
podczas lekcji poznawali mechanizmy uzależnienia. Następnie pisali pracę na temat przyczyn
sięgania po narkotyki przez młodych ludzi, podawali propozycje rozwiązywania tego problemu
oraz pokazywali wizje świata bez używek. Spośród uczniów, którzy złożyli prace wyłoniono po 20
osób z każdej szkoły, którzy pod opieką pedagogów pojechali na warsztaty edukacyjne. Zajęcia
odbywały się w ośrodku wypoczynkowym, więc stanowiły ogromną atrakcję dla uczestników.
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Podczas warsztatów poznawali swoje słabości, ćwiczyli sposoby radzenia sobie z naciskiem grupy,
poznali czynniki chroniące przed uzależnieniem. Funkcjonariusz policji omówił zagrożenia jakie
niosą ze sobą zachowania ryzykowne oraz odpowiedzialność nieletnich przed prawem. Położono
szczególny nacisk na pokazanie wizerunku policjanta jako osoby niosącej pomoc, którą darzy się
zaufaniem. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie przez uczestników warsztatów zajęć dla swoich
rówieśników, dostaną jeszcze po 1 zadaniu do realizacji. Zapewniono dla najbardziej aktywnych
nagrody rzeczowe. Na wymieniony wyżej cel zostały już zabezpieczone środki finansowe w roku
2008. W związku z tym, że program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i spotkał z
pozytywną oceną zostaną poczynione starania by był realizowany także na terenie gmin powiatu.
Kolejnym zadaniem jakie postanowiono sobie w 2007 roku było utworzenie punktu
konsultacyjnego dla osób z problemem narkotykowym i członków ich rodzin, z uwagi na fakt, że
do tej pory taka placówka pomimo zauważalnej potrzeby nie funkcjonowała. Punkt został
utworzony w listopadzie 2007 roku.
Zabezpieczone zostały także środki w budżecie Gminy Miejskiej w Szczytnie na opracowanie
dokumentacji technicznej niezbędnej do utworzenia kolejnej świetlicy terapeutycznej ze
wskazaniem na pracę z osobami nieletnimi zagrożonymi uzależnieniem od narkotyków. Wiosną
2008 roku na terenie miasta Szczytna ruszy grupa korekcyjna dla wymienionych wyżej osób, na tę
chwilę zajęcia będą odbywały w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Wszystkie
wskazane wyżej inicjatywy zostały uruchomione we współudziale i ścisłej współpracy Gminy
Miejskiej w Szczytnie, Policji i pedagogów.
- na terenie działania KPP w Nowym Mieście Lubawskim w ramach współpracy ze Starostwem
Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami

Pomocy Społecznej oraz Przychodnią Terapii Uzależnień organizowano prelekcje w szkołach z
wykorzystaniem pokazu multimedialnego zaakceptowanego przez pedagogów szkolnych.
- na terenie działania KPP Olecko realizowane są działania edukacyjne „Narkotyki w świetle
prawa” podczas których młodzież dowiaduje się o konsekwencjach prawnych zażywania oraz
rozprowadzania narkotyków.
- na terenie działania KPP Mrągowo – cykl działań edukacyjnych połączonych z badaniami
ankietowymi ukierunkowanymi na ujawnianie zagrożeń występujących w szkole (w tym
narkomanii), z wynikami ankiet zapoznano rodziców.
- na terenie działania KPP Giżycko oprócz działań edukacyjnych w szkołach, którymi objęto 1100
uczniów zorganizowano również szkolenie kadry dowódczej Jednostki Wojskowej w Giżycku na
temat „Patologia narkomanii wśród młodzieży”
- na terenie działania KPP Ełk – szósty rok z rzędu, zorganizowano festyn policyjny pn. „Z Policją
Bezpiecznie”, w trakcie którego prowadzono kampanię antynarkotykową. Podczas festynu, w
namiocie policyjnym utworzono punkt informacyjny ds. przeciwdziałania narkomanii, gdzie
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specjaliści w tym zakresie oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ełku ds. Profilaktyki i
Alkoholizmu udzielali wszelkiego typu informacji dla zainteresowanych. Porady wsparte były
ulotkami informacyjnymi dot. zagrożeń wynikających z używania środków odurzających
Ponadto organizowano spotkania dla nauczycieli (3 dla 88 osób) i rodziców (80 osób) gdzie
omawiano m.in. metody postępowania dealerów. Ponadto zorganizowano również spotkanie w
którym udział wzięło 20 rolników dotyczące zagrożeń związanych z pracą w gospodarstwie rolnym
pod wpływem środków odurzających.

c) prostytucja i wykorzystywanie seksualne małoletnich:
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. W jednostkach zwiększono
nacisk na legitymowanie nieletnich będących bez opieki osób dorosłych, szczególnie w porze
wieczorowej i nocnej. Zagadnienie prostytuowania się osób jest również przedmiotem
systematycznych zadań operacyjnych podejmowanych przez służby kryminalne. 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. Na terenie powiatu ełckiego podobny telefon funkcjonuje
w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W roku ubiegłym policjanci wspólnie z
pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej dokonali w roku ubiegłym kontroli agencji
towarzyskich, celem ujawnienia osób zajmujących się prostytucją oraz osób czerpiących korzyści z
cudzego nierządu oraz osób ułatwiających i nakłaniających do prostytucji. Na terenie powiatu
iławskiego w roku ubiegłym zlikwidowano agencję towarzyską, w której zatrudnione były 4
kobiety narodowości polskiej, właścicielowi i pracownikowi ochrony zostały przedstawiono
zarzuty z art. 204 kk. Na terenie powiatu olsztyńskiego przeprowadzono 3 takie kontrole, wynikiem
czego było doprowadzono do zamknięcia jednej agencji towarzyskiej.
Funkcjonariusze z KPP w Ełku raz w miesiącu uczestniczą w pracach interdyscyplinarnego
zespołu ds. pomocy dziecku krzywdzonemu ze szczególnym uwzględnieniem dziecka
wykorzystywanego seksualnie.
Zjawisko prostytucji jest poddane ciągłemu monitorowaniu przez jednostki terenowe w garnizonie
warmińsko-mazurskim. Zebrane informacje gromadzone są w komórkach ds. nieletnich i patologii,
a następnie przesyłane do Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji
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w Olsztynie celem tworzenia wojewódzkiej

bazy danych

o zjawisku. Skalę tego zjawiska

przedstawia poniższe zestawienie:

Prostytucja – 2007 rok

Stacja benzynowa

Dworzec

Salon gier

Dyskoteka

Inne

Dziewczęta

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Chłopcy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Osoby powyżej 18 roku

Kobiety

94

-

4

-

-

-

-

-

-

87

10

81

-

-

życia

Mężczyźni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

-

5

-

-

-

-

-

-

87

10

82

-

1

Nieletni

Ogółem

Polacy

Prostytucja, ujawnione przypadki

Cudzoziemcy

Zajazd

Ilość wniosków
opiekuńczych w sprawach
nieletnich

Ilość wszczętych procedur
deportacyjnych

Podjęte czynności
Zdobycie pieniędzy na
własne potrzeby

Potrzeba pomocy rodzinie

Przyczyna

Park

Miejsce ujawnienia

Droga, parking

Pochodzenie

W 2007 roku w województwie warmińsko-mazurskim stwierdzono 1 przypadek
prostytuowania się osoby nieletniej, oraz 94 osoby powyżej 18 roku życia. Nie ujawniono
przypadków prostytuowania się mężczyzn. Wśród osób ujawnionych nie było cudzoziemek. Jako
powód prostytuowania najczęściej osoby te się podawały: zdobycie pieniędzy na własne potrzeby, a
w dalszej kolejności potrzebę pomocy rodzinie. Wobec jednej nieletniej materiały przesłano do
Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wszczęcie postępowania opiekuńczego.
Zjawisko wykorzystywania seksualnego szczególnie dzieci jest problemem drażliwym i
często zatajanym. Ukryty charakter zjawiska jest głównym ograniczeniem jego pomiaru i określenia
skali oraz charakteru wykorzystywania seksualnego. 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.
W celu poszerzenia liczby osób świadomych tego problemu, w maju 2007r, policjanci
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KWP wspólnie z ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim
Centrum Onkologii w Olsztynie zorganizowali konferencję „Dziecko ofiarą przemocy”, którą
patronatem objęła Wojewoda Warmińsko – Mazurski Pani Anna Szyszka. Uczestnikami
konferencji były pielęgniarki środowiska szkolnego z całego województwa. Jednym z
przedstawianych tematów była przemoc seksualna wobec dzieci. Konferencja cieszyła się wielkim
zainteresowaniem i otrzymała wysokie noty ocenne od jej uczestników, również w roku bieżącym
planuje się zorganizowanie takiej konferencji.
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W roku 2007 na terenie woj. warmińsko – mazurskiego stwierdzono 257 przestępstw
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w tym 36 to czyny popełnione przez nieletnich. W
36 przypadkach sprawców nie ustalono – zatrzymanych 221 sprawców było obywatelami Polski.
Liczba pokrzywdzonych tym przestępstwami z tej kategorii wynosi 215, wśród nich jest 147 osób
małoletnich. Z analizy danych przestępstw tej kategorii wynika, że najczęściej popełniano czyny z
art. 200 KK tj. obcowanie płciowe z osobą poniżej 15 lat (104 czyny) i 120 osób pokrzywdzonych.
Drugim czynem jest zgwałcenie (art.200kk) – 87 czynów ; pokrzywdzonych 77, w tym 18 osób
małoletnich.
Analizując udział nieletnich w tej kategorii przestępczości, stwierdzić należy że ich udział
niepokojąco rośnie. W roku ubiegłym 17 nieletnich popełniło 25 czynów z art. 200 kk „obcowanie
płciowe z osobą poniżej 15 lat”. Przestępczość ta popełniana jest głównie na terenie miast – 18
czynów.
Przykłady spektakularnych spraw:
•

na terenie powiatu bartoszyckiego siedemnastoletnia dziewczyna doprowadziła małoletniego w
weku 14-lat do obcowania płciowego, w wyniku czego zaszła w ciążę.

•

Na terenie powiatu braniewskiego

jedenastoletni chłopiec doprowadził trzech małoletnich

chłopców wieku 4,6 i 7 lat do poddania się innej czynności seksualnej.
•

W chwili obecnej na terenie powiatu kętrzyńskiego prowadzone jest postępowanie w sprawie
czynów lubieżnych, do których dopuścił się 56 letni mężczyzna. Sprawca twierdząc, że wykonuje
badania ginekologiczne, chętnym dziewczynom sprawdzał czy są dziewicami (w gronie
„badanych” były osoby poniżej 13 roku życia). „Badań” dokonywał na tylnym siedzeniu swojego
samochodu. Dziewczyny otrzymywały za „badanie” pieniądze. Następnie nieletnie grożąc
mężczyźnie, że powiadomią o badaniach policję wyłudzały od mężczyzny pieniądze. Sprawa w
toku.

•

Trzech uczestników obozu letniego (14-latek i dwóch 15-latków) doprowadzili innego 12
letniego uczestnika obozu do innej czynności seksualnej. Po wykonaniu czynności w trybie art.
308§1 kpk, policjanci przeprowadzili z pozostałymi uczestnikami obozu rozmowę edukacyjną,
natomiast pokrzywdzonemu i jego rodzicom zapewniono opiekę psychologa.

d) przemoc w rodzinie:
Przemoc w rodzinie jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych. Ma ona miejsce
w „czterech ścianach”, a często ofiara biernie poddaje się działaniu sprawcy. Jednak dzięki
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nagłaśnianiu problemu w mediach, propagowaniu procedury „Niebieskie Karty” w roku ubiegłym
osiągnięto zmniejszenie ilości interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. na terenie województwa warmińsko –
mazurskiego odnotowano:
1. Liczba przeprowadzonych interwencji domowych /ogółem/ - 44094
w tym: dotyczących przemocy w rodzinie /procedura NK/ - 3030
2. Interwencje dotyczące przemocy w rodzinie:
miejsce interwencji - miasto - 1600
wieś - 1430
3. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem – 5863
w tym: kobiety - 2881
mężczyźni - 308
małoletni do ukończenia lat 13 -1790
małoletni od 13 do 18 lat - 884
4. Liczba sprawców przemocy domowej ogółem – 3040
w tym: kobiety -108
mężczyźni - 2922
nieletni - 10
5. Liczba sprawców przemocy domowej zatrzymanych ogółem – 1773
w tym: kobiety - 44
mężczyźni - 1725
nieletni – 4
6. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu ogółem - 2501
kobiety - 74
mężczyźni - 2423
nieletni – 4
w tym: przewiezionych do Izby Wytrzeźwień - 173
kobiety - 5
mężczyźni - 168
nieletni – 0
przewiezionych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia - 1522
kobiety - 36
mężczyźni - 1482
nieletni - 4
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7. Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej - 116
pokrzywdzony/a/ - 36
sprawca - 80
8. Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placówki, oddanych pod opiekę osoby spokrewnionej - 10
9. Liczba postępowań przygotowawczych dotyczących przemocy domowej, w których była
prowadzona procedura „Niebieskich Kart":
wszczętych stwierdzonych
z art. 207 k.k.

znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą
najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub
przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad
małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan
psychiczny lub fizyczny

538

zakończonych

394

487

10. Liczba informacji przesłanych do:
ośrodków pomocy społecznej – 1155
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 874
placówek służby zdrowia – 45
placówek szkolno-wychowawczych – 12
organizacji pozarządowych – 14
innych – 603
RAZEM- 2703
Porównując powyższe dane w stosunku do okresu roku ubiegłego należy zauważyć, że przy
odnotowanym znacznym wzroście (11,7%) przeprowadzonych interwencji domowych ogółem
nastąpił wyraźny spadek interwencji dotyczących przemocy w rodzinie /procedura NK/ z 4284 na
3030, tj. spadek o 23,9%. Rokrocznie wzrosła liczba ofiar przemocy domowej z terenów wiejskich,
obecnie stanowią one 47% wszystkich poszkodowanych przemocą. Jest to wynik z pewnością
systematycznych działań nagłaśniających i piętnujących to negatywne zjawisko, nagłaśnianie w/w
zjawiska przez lokalne i ogólnokrajowe media, przełamanie zmowy milczenia wśród ofiar
przemocy, a przy tym właściwe rozpoznanie sytuacji przez interweniujących policjantów.
W trakcie realizacji procedury „Niebieskie Karty”, w przypadku uzasadnionego podejrzenia
popełnienia

przestępstwa

określonego

w

art.

207kk,

wszczynane

były

postępowania

przygotowawcze w ramach którego podejmowano działania ukierunkowane na ukaranie sprawcy
przemocy w rodzinie. W roku 2007 wszczęto łącznie 538 postępowań przygotowawczych (598 w
roku 2006), z czego stwierdzono przestępstwo 394 w przypadkach (439 w roku 2006).
Realizując procedurę „Niebieskie Karty” dzielnicowi zwrócili się z 2703 wnioskami do
różnych instytucji o wsparcie dla rodzin dotkniętych przemocą. Najwięcej wniosków skierowano
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do Ośrodków Pomocy Społecznej (1155 wnioski), 874 wnioski do Gminnych Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, i 1025 wniosków do innych instytucji.
W celu ograniczenia rozmiaru tego zjawiska patologicznego na terenie naszego
województwa w roku ubiegłym podjęto przedsięwzięcia:
•

W dniach od 24 stycznia 2007 r. do 13 lutego 2007 r., zgodnie z harmonogramem
zatwierdzonym przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, we wszystkich
jednostkach terenowych na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego, dokonano sprawdzenia
stanu realizacji przez dzielnicowych zadań - określonych w § 4 Zarządzenia Nr 21 KGP z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w
rodzinie pod nazwą „Niebieskie Karty". W poszczególnych jednostkach sprawdzeniu poddano
dwa losowo

wybrane

rejony

dzielnicowego.

Między

innymi

porównano

informacji

odnotowanych przez dzielnicowego w teczce rejonu z dokumentacją uzyskaną od koordynatorów
procedury „Niebieskie Karty" oraz merytorycznej ocenie działań udokumentowanych w związku
z podjętymi czynnościami w teczkach zagadnieniowych zatytułowanych „Przemoc domowa".
Porównanie dokumentacji miało za zadanie sprawdzenie posiadanego rozpoznania osobowego w
zakresie sprawdzanej tematyki (rozpoznanie osobowe w zakresie osób podejrzewanych o
stosowanie przemocy w rodzinie) oraz poprawności i systematyczności podejmowanych
czynności wynikających z obowiązków określonych w § 4 Zarządzenia Nr 21 KGP. Podczas
oceny dokumentacji. Szczególny nacisk położono na ocenę sposobu sprawowanego nadzoru
przez bezpośrednich przełożonych, w tym przez osoby wymienione w § 3 pkt. 3 Zarządzenia tj.
kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub wyznaczoną przez niego osobę - koordynatora
„NK".
•

Wnioski z kontroli były podstawą do opracowania przez policjantów WPiRD i wdrożenia we
wszystkich KMP/KPP jednolitej dokumentacji, w formie notatek urzędowych, dla dzielnicowych
realizujących nadzór nad rodzinami objętymi procedurą „Niebieska Karta".

•

We wszystkich jednostkach terenowych wprowadzono jednolity algorytm postępowania
policjantów w przypadku przeprowadzenia interwencji domowej , w której nie ujawniono
okoliczności świadczących o występującej przemocy w rodzinie skutkujących sporządzeniem
„Niebieskiej Karty”, m.in. wprowadzono skorowidz adresowy umożliwiający bieżące
monitorowanie zgłaszanych i podejmowanych interwencji w tym samym miejscu zamieszkania
oraz wzory notatek urzędowych.

•

W 2007 roku w sumie przeprowadzono 3 szkolenia uczestnikami których byli komendanci
miejscy/ powiatowi, kierownicy rewirów dzielnicowych oraz koordynatorzy „NK" z jednostek
terenowych, podczas których omówiono: Nieprawidłowości ujawnione podczas lutowej kontroli
problemowej oraz wskazywano prawidłowe rozwiązania w zakresie realizacji zadań przez
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policjantów w zakresie dot. przemocy w rodzinie; Rejestracja i modyfikacja w KSIP wydarzenia
- interwencji dotyczącej przemocy domowej - „Niebieskiej Karty”
•

koordynator procedury „NK" z WPiRD KWP w Olsztynie w dniu 9 marca 2007r. przeprowadził
szkolenie dla policjantów Sekcji Patrolowo-Interwencyjnej i dzielnicowych z KPP w
Bartoszycach (zgodnie z zapotrzebowaniem Komendanta tej jednostki).

•

Policjanci Zespołu III WPiRD wspólnie z pracownikami Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z
Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie przy współpracy prelegentów z:
Wojewódzkiego

Specjalistycznego

Szpitala

Dziecięcego,

Sądu

Okręgowego,

Ośrodka

Doskonalenia Nauczycieli oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w dniu 29 maja br.
zorganizowali konferencję szkoleniową dla pielęgniarek środowiska szkolnego pn. „Dziecko ofiarą
przemocy" pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Uczestniczkami
spotkania było około 200 pielęgniarek z województwa. W trakcie spotkania przedstawione zostały
następujące zagadnienia: - Przemoc w rodzinie oraz przemoc wobec dzieci w świetle statystyk
policyjnych, Symptomy

przemocy fizycznej i psychicznej, Dziecko ofiara przemocy seksualnej,

Ochrona dziecka ofiary przemocy w świetle uwarunkowań prawnych, Rola i zadania pielęgniarki
środowiska szkolnego w ochronie dziecka krzywdzonego.
•

Wojewoda Warmińsko - Mazurski Zarządzeniem Nr 17 z dnia 24 stycznia 2007r. powołał Zespół
Doradczy do spraw rządowego programu „Razem bezpieczniej", którego zadaniem jest koordynacja
przedsięwzięć wynikających z programu na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Na
potrzeby zespołu realizującego zadania programu utworzono 7 grup zadaniowych w
poszczególnych obszarach. Członkiem, jednej z grup zadaniowych w obszarze „Przemoc w
rodzinie" jest policjant z Zespołu III WPiRD KWP w Olsztynie -koordynujący zadania związane z
przemocą w rodzinie pod nazwą „Niebieska Karta", który aktywnie uczestniczy w pracach tej grupy.

Ponadto policjanci Zespołu III WPiRD, w I półroczu 2007r. uczestniczyli w:
•

naradzie dot. gminnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zorganizowanej przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko-mazurskiego —
zorganizowanej w dniach 27-28 marca br. w Klewkach

•

konferencji roboczej dot. planowanego pilotażu zjawiska przemocy i zaniedbywania dzieci przez
pijanych rodziców i opiekunów, zorganizowanej przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i
przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej -zorganizowanej w dniu
12 czerwca br. w Warszawie

•

Warsztatach szkoleniowych pn. „Przemoc Domowa” zorganizowanej przez Szkole Policji w
Pile, na których policjant z WPiRD wygłosił referat na temat zastosowanych w naszym
województwie rozwiązań ;
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•

Interdyscyplinarnym szkoleniu pt. „Przeciwdziałanie przemocy domowej – podstawy pracy
osoby interweniującej” zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy mops/gops, kuratorzy sądowi i
policjanci z KWP/KMP/KPP.
Na terenie powiatów policjanci wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów poszukują

nowych rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie tego problemu, np.:
•

Na terenie miasta Olsztyna funkcjonuje 9 Dzielnicowych Zespołów Interwencji Kryzysowej
(DZIK). W ich skład wchodzą przedstawiciele: GOW,SOW, organizacji pozarządowych, kurator,
pracownik socjalny, dzielnicowy, pedagog i wolontariusz. Zespoły pracują na określonym
obszarze i w oparciu o określone procedury.

•

W Działdowie policjanci wspólnie z pracownikami z MOPS i Pedagogami szkolnymi dokonują
wspólnie kontrole rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”. Ponadto na comiesięcznych
spotkaniach przedstawiciele wymienionych instytucji wymieniają się doświadczeniami i planują
wspólne działania na dany miesiąc.

•

Policjanci z KPP w Nidzicy wspólnie z pracownikami GOPS i MOPS przeprowadzają wizyty
w rodzinach objętych „NK”, w celu udzielenia wsparcia i doraźnej pomocy. Ponadto policjanci
uczestniczą w dyżurach Punktu Konsultacyjnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przemocy domowej funkcjonującym przy PCPR w Nidzicy.

•

W Nidzicy policjanci czynnie włączali się do szkoleń organizowanych przez PCPR dla ofiar jak
i sprawców przemocy domowej.

•

W Olecku policjanci w ramach podjętej współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnienia od
Alkoholu Współuzależnienia i Narkomanii uczestniczyli w spotkaniach z ofiarami przemocy
korzystającymi z terapii.

•

W Szczytnie policjanci uczestniczą w pracach zespołów interdyscyplinarnych, których rolą jest
rozwiązanie trudnych sytuacji rodzinnych związanych z przemocą w rodzinie oraz innymi
przejawami patologii społecznych. W skład zespołów wchodzą: policjanci, kuratorzy sądowi,
pracownicy opieki społecznej, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz pielęgniarki środowiskowe. Członkowie zespołu spotykają się

na comiesięcznych

spotkaniach na których omawiają konkretne przypadki rodzin oraz uzgadniają zadania do
wykonania.

e) subkultury:
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W związku z tym, że członkowie subkultur dosyć często dopuszczają się naruszeń prawa,
rola Policji w przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z tworzeniem się i funkcjonowaniem
subkultur młodzieżowych staje się jednym z podstawowych zadań.
Policjanci jednostek terenowych naszego województwa w 2007 roku ujawnili subkulturę
młodzieżową uaktywniającą się podczas trwania imprez sportowych - szalikowcy. Ujawniono 9
grup na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, 1 grupę na terenie Komendy
Powiatowej Policji w Iławie. W celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń związanych ze
zbiorowym zakłóceniem porządku publicznego (w trakcie, przed lub po zakończeniu imprez
sportowych) policjanci systematycznie utrzymywali kontakt z kierownictwem i zarządem klubów
piłkarskich, przeglądali strony internetowe klubów piłkarskich, dzięki czemu możliwe było
podejmowanie działań zapobiegawczych skierowanych na eliminowanie agresywnych zachowań w
zarodku i uspokajanie szczególnie aktywnych prowodyrów awantur i burd na stadionach. Innych
przedstawicieli subkultur na terenie naszego województwa nie ujawniono.

f) sekty i nowe ruchy religijne:
Z rozpoznania wynika, iż w województwie warmińsko-mazurskim nie zaobserwowano
działalności sekt, ani innych ruchów religijnych.

Nie odnotowano żadnych zgłoszeń, ani

interwencji dotyczących tego zagadnienia. Niemniej zagrożenia ze strony sekt były omawiane przez
policjantów na przedwakacyjnych

spotkaniach edukacyjnych ze starszą młodzieżą szkół

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zagadnienie to było również temat
wywiadów jakie policjanci udzielali lokalnym mediom.

g) inne formy patologii:
• Bezdomność:
Według danych uzyskanych z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
(stan na dzień 15.09.2007 r.), liczbę bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim szacuje
się na około 1115 osób:
•

975 mężczyzn;

•

115 kobiet;

•

25 dzieci.
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w tym:

Przyczyny bezdomności

eksmisja

choroby

przestępczość

alkoholizm

dzieci

mężczyźni

kobiety

Liczba
bezdomnych

Powiat*

Bartoszyce
Braniewo
Działdowo
Elbląg
Ełk
Giżycko
Gołdap
Iława
Kętrzyn
Lidzbark Warmiński
Mrągowo
Nidzica
Nowe Miasto Lubawski
Olecko
Olsztyn

30
20
17
420

28
16
16
378

2
2
1
39

0
2
0
3

29
12
17
331

2
0
0
145

2
2
0
111

17
3
8
188

27
39
8
28
26
27
55
15
5
9
211

23
35
6
22
21
26
43
12
5
9
192

3
4
2
5
4
1
8
1
0
0
18

1
0
0
1
1
0
4
2
0
0
1

14
26
2
19
19
14
30
9
1
6
122

2
1
0
2
3
2
10
0
1
3
23

3
2
0
2
2
2
3
0
0
3
86

5
7
4
4
9
8
26
4
2
1
108

Ostróda
Pisz
Szczytno
Węgorzewo

96
18
60
4

77
17
45
4

15
1
9
0

4
0
6
0

60
10
27
4

2
0
6
0

4
0
4
0

31
8
32
0

1115

975

115

25

752

202

226

465

RAZEM

* dane wg Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie – stan na dzień 15.09.2007 r.

W stosunku do stanu na 15 września 2006 r. zanotowano spadek liczby bezdomnych
o 32 osoby, co stanowi (2,8 %).
Z analizy uzyskanych danych wynika, iż najwięcej osób bezdomnych przebywa
w gminach naszego województwa:
•

Elbląg

- 420;

•

Olsztyn

- 211;

• Ostróda

- 96;

• Szczytno – 60;
• Mrągowo- 55;
Najczęstszą przyczyną bezdomności są:
•

alkoholizm

– 752;

•

eksmisja

– 465;

•

choroby

– 226;

•

przestępczość – 202.

Niepokojącym zjawiskiem w dalszym ciągu jest wysoka liczba dzieci pozostających w
bezdomności – 25, jednakże do roku ubiegłego ich liczba spadła o 12 (w 2006 r. liczba
bezdomnych dzieci zarejestrowanych w ośrodkach pomocy społecznej na terenie woj. warmińsko –
mazurskiego wynosiła 37).
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W związku z okresem jesienno-zimowym, policjanci naszego garnizonu podejmują szereg
działań prewencyjnych, zmierzających do zapobiegania tragicznym zdarzeniom z udziałem
bezdomnych czy samotnych. Policjanci prewencji mają bezwzględny obowiązek kontrolowania
miejsc, w których mogą przebywać bezdomni i doprowadzania ich do noclegowni, schronisk, bądź
innych miejsc, w których uzyskają niezbędną pomoc, a ponadto obligowani są do niezwłocznego
podejmowania zadań określonych w dokumencie pn. "Procedury postępowania Policji wobec osób
bezdomnych i żebrzących" opracowanym w KGP.
Ponadto policjanci jednostek garnizonu warmińsko-mazurskiego nawiązali współpracę ze
Strażą Miejską, a w niektórych jednostkach także z Państwową Strażą Pożarną oraz zarządcami
ogródków działkowych. W wyniku podjętych rozmów i organizowanych spotkań przedstawiciele
tych instytucji wytypowali miejsca gromadzenia się osób bezdomnych (na tej podstawie utworzone
zostały tzw. „mapy bezdomności”), a także wypracowali metody działań pomocowych, które w
wielu przypadkach polegają na dokonywaniu wspólnych kontroli i lustracji wcześniej
wytypowanych miejsc. W przypadku kontrolowania ogródków działkowych szczególna uwaga
skupiona jest przede wszystkim na sprawdzeniu zabezpieczenia p. pożarowego altanek, by nie
dopuścić do zaprószenia ognia, co w rezultacie może doprowadzić do zaczadzenia i śmierci
przebywających tam osób.
W ramach współpracy z instytucjami i organizacjami, w których zakresie działania
znajduje się pomoc osobom bezdomnym i ubogim, policjanci garnizonu warmińsko-mazurskiego
nawiązali stałą współpracę z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie
uruchomiona została na okres zimowy bezpłatna infolinia, pod numerem której całodobowo można
uzyskać informacje o noclegowniach i innych placówkach świadczących pomoc osobom
bezdomnym z terenu województwa.
Ponadto na terenie powiatu olsztyńskiego, elbląskiego, działdowskiego, ełckiego oraz
piskiego,

policjanci

kontrolując

miejsca

gromadzenia

się

osób

bezdomnych,

rozdają

przebywającym tam osobom ulotki informujące o możliwości uzyskania pomocy.
Pomimo podejmowanych działań, w okresie 2 miesięcy sezonu zimowego 2007/2008 na
terenie naszego województwa zanotowano 7 zdarzeń związanych ze śmiertelnym zejściem
bezdomnych osób z powodu wychłodzenia organizmu.

• Bezrobocie
Z danych uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Olsztynie, według stanu na dzień 30 listopada
2007 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa
warmińsko-mazurskiego wynosiła 97,2 tys. osób i zmniejszyła się w porównaniu do miesiąca
października 2007 roku o 0,3 %, a w odniesieniu do listopada 2006 r. o 22,1 %.
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Z ogółu bezrobotnych:
•

78,7 % stanowiły osoby wcześniej pracujące;

•

59,9 % to kobiety;

•

51,6 % to osoby zamieszkałe na wsi;

•

81,2 % stanowili bezrobotni bez prawa do zasiłku;

•

19,4 % to osoby w wieku do 25 lat;

•

20,1 % powyżej 50 roku życia;

•

62,5 % długotrwale bezrobotni;

•

34,0 % bez kwalifikacji zawodowych.
Mając na uwadze problem, jaki stanowi bezrobocie, władze powiatów opracowują plany w

celu dalszego spadku stopy bezrobocia. Podejmowane są starania zmierzające do tworzenia nowych
miejsc pracy m.in. poprzez organizowanie kursów i szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych, a
także za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy przyjmowanie do pracy na podstawie umów
bezrobotnych absolwentów w charakterze stażystów oraz pracowników robót interwencyjnych.
Wysoki poziom bezrobocia w znacznym stopniu

wpływa na liczbę sprawców, którzy

dopuszczają się czynów o charakterze przestępczym. Według statystyki w 2007 roku
w województwie warmińsko-mazurskim 1684 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw

o

charakterze kryminalnym to bezrobotni, co stanowi 30,11 % ogółu sprawców przestępstw
kryminalnych w województwie.

LICZBA PODEJRZANYCH BEZROBOTNYCH W WYBRANYCH KATEGORIACH PRZESTĘPSTW W 2007 ROKU
Podejrzani
Kategorie przestępstw

OGÓŁEM

BEZROBOTNI

%

zabójstwo

31

11

35,48

uszczerbek na zdrowiu

523

123

23,52

udział w bójce lub pobiciu

1356

360

26,55

47

21

44,68

2336

703

30,09

631

189

29,95

669

277

41,41

zgwałcenie
kradzież cudzej rzeczy
rozbój, wymuszenie
rozbójnicze
przestępstwa przeciwko
funkcjonariuszom
publicznym

21

• Żebractwo
Z uwagi na znaczny wzrost skali żebractwa na terenie całego kraju, policjanci garnizonu
warmińsko-mazurskiego w czasie pełnienia służby stosują się do zadań określonych przez
Komendę Główną Policji, a w szczególności do algorytmów postępowania policjanta, z których
wynika konieczność podejmowania interwencji wobec wszystkich osób, których zachowania
wykazują znamiona żebractwa oraz konieczność bezwzględnego reagowania w przypadkach
żebrania małoletnich oraz w sytuacjach wykorzystywania do tego procederu dzieci.
Analizując informacje przesłane przez KMP / KPP województwa warmińsko-mazurskiego
należy stwierdzić, że skala tej patologii nie jest w chwili obecnej niepokojąca i ma charakter
incydentalny oraz krótkoterminowy. W roku ubiegłym policjanci ujawnili 5 osób trudniących się
żebractwem,

w tym

2 osoby nieletnie (chłopcy). Spośród osób dorosłych, dwie to osoby

niepracujące (kobieta i mężczyzna) oraz jedna osoba pracująca (mężczyzna). Głównym miejscem
procederu żebractwa są dworce PKP i PKS, tereny przyległe do supermarketów, kościoły oraz
centrum miast. Zjawisko to w naszym województwie nie stanowi istotnego zagrożenia dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wobec nieletnich do Sądu Rodzinnego i Nieletnich
wystosowano wnioski opiekuńcze.

2. CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH (z uwzględnieniem
przemocy szkolnej). FUNKCJONOWANIE POLICYJNYCH IZB DZIECKA.

a) Dynamika przestępczości i udział czynów karalnych nieletnich w ogólnej
liczbie przestępstw:
W województwie warmińsko-mazurskim w roku 2007 r. zanotowano spadek ogólnej liczby
czynów karalnych nieletnich - przestępstw. Osiągnięty wskaźnik dynamiki przestępczości
nieletnich wynosi 95,2 %. W minionym roku nieletni popełnili 2725 czynów karalnych, tj. o 138
czynów mniej niż w roku 2006 (2 863 czynów). Czyny karalne nieletnich stanowią 6,1 % ogólnej
liczby przestępstw stwierdzonych w 2007 roku. Spadek przestępstw nieletnich wynika z coraz
lepszego rozpoznania zagrożonych środowisk nieletnich przez policjantów, wzrostu świadomości
prawnej nauczycieli oraz braku tolerancji dla negatywnych zachowań. Dobre rozpoznanie
umożliwia wyznaczanie kierunków i podejmowanie właściwych działań zapobiegawczych.
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Spadek liczby przestępstw – czynów karalnych nieletnich wystąpił na terenie 13 komend
miejskich/powiatowych (tj. Olsztyn, Braniewo, Ełk, Giżycko, Gołdap, Iława, Lidzbark Warmiński,
Mrągowo, Olecko, Ostróda, Pisz, Szczytno, Węgorzewo). Natomiast wzrost wystąpił w pozostałych
6 powiatach (największy w Elblągu)
Szczegóły zawiera poniższa tabela :
Czyny karalne nieletnich
wzrost

Jednostka Policji
2006 rok

2007 rok

Przestępstwa
stwierdzone
w 2007 roku

(-) spadek
ELBLĄG
OLSZTYN
BARTOSZYCE
BRANIEWO
DZIAŁDOWO
EŁK
GIŻYCKO
GOŁDAP
IŁAWA
KĘTRZYN
LIDZBARK WARMIŃSKI
MRĄGOWO
NIDZICA
NOWE MIASTO LUBAWSKIE
OLECKO
OSTRÓDA
PISZ
SZCZYTNO
WĘGORZEWO

RAZEM

404
632
51
66
46
235
127
55
134
167
98
97
65
29
83
194
98
234
48
2863

538
621
89
53
84
161
110
48
81
178
41
69
78
76
57
188
60
173
20
2725

134
-11
38
-13
38
-74
-17
-7
-53
11
-57
-28
13
47
-26
-6
-38
-61
-28
-138

8160
8930
1722
1163
1445
2661
1873
931
2393
2473
1064
1469
1044
915
897
3019
1482
2546
689
44876

% udział czynów karalnych
nieletnich do ogółu przestępstw
stwierdzonych
2006 rok

2007 rok

6,5
4,7
10,1
5,8
4,2
9,2
4,0
7,5
3,0
5,3
4,0
6,1
3,6
2,9
4,4
3,8
5,2
6,3
3,0
5,2

6,6
7,1
3,0
5,7
3,2
8,8
6,8
5,9
5,6
6,8
9,2
6,6
6,2
3,2
9,3
6,4
6,6
9,2
7,0
6,1

Wskaźnik udziału czynów karalnych nieletnich do ogółu przestępstw stwierdzonych wzrósł
w 2007 roku w porównaniu do roku ubiegłego i wynosi 6,1% (w 2006 r. - 5,9%). Niższy poziom
tego wskaźnika od wojewódzkiego osiągnęło 6 jednostek, tj, Bartoszyce, Braniewo, Działdowo,
Gołdap. Iława, Nowe Miasto Lubawskie (szczegóły zawiera tabela umieszczona wyżej). Najwyższy
udział czynów karalnych do ogółu stwierdzonych przestępstw zanotowano w Olecku – wskaźnik
wynosi 9,3%.
W analizowanym okresie w porównaniu do roku ubiegłego nieznacznie (o 5) zwiększyła się o
liczba czynów zabronionych przez ustawę popełnionych przez osoby do lat 13 : w 2007 r. – 109 w
2006r. –102.
Nieletni najczęściej popełniali kategorie przestępczości:
• Kradzież rzeczy –23
• Kradzież z włamaniem – 17
• uszkodzenie rzeczy – 15
• uszczerbek na zdrowiu - 10
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b) Kategorie przestępstw:
W naszym województwie nieletni najczęściej byli sprawcami czynów o charakterze
kryminalnym – popełnili ich 2515, co stanowi 92,3% popełnionych przez nich czynów ogółem. W
ubiegłym roku nastąpił spadek przestępstw kryminalnych o 103.
Biorąc po uwagę kategorie przestępczości w roku ubiegłym nieletni popełniali
najczęściej przestępstwa:
•

kradzież cudzej rzeczy

– 585 (w 2006 roku – 537)

•

kradzież z włamaniem

– 585 (w 2006 roku –528)

•

rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze - 166 (w 2006 roku – 194)

•

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – 169 (w 2006 roku – 382)

•

uszczerbek na zdrowiu – 153 (w 2006 roku – 154)

•

bójka lub pobicie – 105 (w 2006 roku – 141)
Spadek wystąpił w kategoriach przestępstw

•

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - spadek o 213 czynów

•

rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze – spadek o 28 czynów

•

bójka lub pobicie – spadek o 36 czyny

•

uszczerbek na zdrowiu – spadek o 1 czyn
Tendencję wzrostową stwierdzono w kategoriach:

•

kradzież z włamaniem – o 57 czynów

•

kradzież cudzej rzeczy - o 48 czynów
Ze szczegółowej analizy poszczególnych kategorii wynika, że:
w kategorii kradzież cudzej rzeczy najwięcej czynów nieletni popełnili w:

•

Elblągu – 210 ( w 2006 r – 123, tj. nastąpił wzrost o 87)

•

Olsztynie – 102 (w 2006 r. – 106, tj. spadek o 4)

•

Ostródzie – 31 (w 2006 r. – 46, tj. spadek o 15)

•

Ełku – 29 (w 2006 r. – 43, tj. spadek o 14)
W kategorii kradzież z włamaniem najwięcej czynów odnotowano w:

•

Olsztynie- 178 (w 2006 r. – 142, tj. wzrost o 36)

•

Elblągu – 141 (w 2006 r. – 86, tj. wzrost o 55)

•

Ostródzie – 66 (w 2006 r – 20, tj. wzrost o 46)

•

Szczytnie – 38 (w 2006 r. – 20, tj. wzrost o 18)

•

Mrągowo – 33
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W kategorii rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze najwięcej czynów
nieletnich zarejestrowano w:
•

Olsztynie – 51 (w 2006 r. – 55, tj. spadek o 4)

•

Elblągu – 22 (w 2006 r. – 29, tj. spadek o 7)

•

Ełk – 17 (w 2006 r. – 22, tj. spadek o 5)

W kategorii bójka lub pobicie nieletni najwięcej czynów popełnili w:
•

Olsztynie – 15 (w 2006 r. – 34, tj. spadek o 19)

•

Elblągu – 22 (w 2006 r. – 21, tj. wzrost o 1)

•

Ostródzie – 9 (w 2006 r. – 17, tj. spadek o 8)
Nidzica

Nowe Miasto Lub.

Olecko
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47
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19
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81

58

80
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75
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4

1

4

6

7

5

3

1

8

4

0

2

9

6

6

1
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3
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4
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10

0

4
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15

19

3
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9

8

19
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5
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5

9

23
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27

6
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10
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9

9
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9
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4
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5
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c) Geografia przestępczości:
W województwie warmińsko – mazurskim w 2007 roku na 2725 czynów karalnych
większość czynów nieletni popełnili na terenie miast 2136, co stanowi 78,4% (w 2006 roku 80%). Tak więc przestępczość nieletnich dotyczy głównie terenów miejskich.
Czyny o
charakterze
kryminalnym

uszczerbek na
zdrowiu

2006 r

2007 r

2006 r

2007 r

2006 r

2007 r

2006 r

2007 r

2006 r

2007 r

2006 r

2007 r

2006 r

2007 r

2006 r

2007 r

województwo

2863

2725

2618

2515

154

153

141

105

537

585

528

585

382

169

194

166

miasto

2291

2136

2121
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477
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450
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78,4

81,0
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d) Charakterystyka nieletnich sprawców:
W 2007 roku nastąpił spadek liczby nieletnich sprawców czynów karalnych. W kolizję z
prawem weszło

nieletnich 2570 (w 2006 r. - 2944), to jest o 374 mniej niż w roku ubiegłym.

Wśród ogółu podejrzanych nieletni sprawcy stanowili 10,0% (w 2006r.- 10,1%).
Najwięcej nieletnich sprawców ujawniono w:
•

Olsztynie – 480 (w 2006 r - 626)

•

Elblągu – 389 (w 2006 r -351)

•

Szczytnie – 206 (w 2006 r, - 170)

Wzrost liczby nieletnich sprawców zarejestrowano w 5 jednostkach terenowych – największy w
Elblągu (38) i Szczytnie (36).
W pozostałych 14 jednostkach nastąpił spadek liczby nieletnich sprawców przestępstw bądź
utrzymano poziom roku ubiegłego.
Największy spadek liczby ujawnionych nieletnich sprawców czynów karalnych odnotowano w:
•

Olsztynie – o 146

•

Ełku – o 96

•

Iławie – o 69

•

Lidzbarku Warm. – o 62

Najwyższy wskaźnik udziału osób nieletnich popełniających czyny karalne do ogółu osób
podejrzanych występuje w:
•

Ełku – 13,2%

•

Lidzbarku Warm. – 12,1%

Powyższe zagadnienie w rozbiciu na poszczególne powiaty obrazuje poniższa tabela:
Osoby nieletnie
Jednostka Policji

( ) wzrost
2006 rok

2007 rok

351
626
92
93
78
278
148
78
178
142
103
61
64
50
66
242
84
170

389
480
83
68
105
182
148
78
109
164
41
66
63
43
51
193
80
206

Osoby
% udział osób nieletnich do
podejrzane w
ogółu podejrzanych
2006 roku

(-) spadek
ELBLĄG
OLSZTYN
BARTOSZYCE
BRANIEWO
DZIAŁDOWO
EŁK
GIŻYCKO
GOŁDAP
IŁAWA
KĘTRZYN
LIDZBARK WARMIŃSKI
MRĄGOWO
NIDZICA
NOWE MIASTO LUBAWSKIE
OLECKO
OSTRÓDA
PISZ
SZCZYTNO

38
-146
-9
-25
27
-96
0
0
-69
22
-62
5
-1
-7
-15
-49
-4
36

3124
4509
973
838
1054
1814
1216
637
1555
1412
737
866
692
655
540
2065
1029
1606

2006 rok

2007 rok

10,4
11,8
7,8
8,4
6,1
13,2
10,2
9,8
11,0
10,2
12,1
6,6
7,9
6,1
8,8
11,8
6,8
10,4

12,5
10,6
8,5
8,1
10,0
10,0
12,2
12,2
7,0
11,6
5,6
7,6
9,1
6,6
9,4
9,3
7,8
12,8

26
40
2944

WĘGORZEWO
RAZEM

21
2570

-19
-374

479
25801

9,4
8,7

4,4
10,0

Analizując liczbę nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem, do ogółu osób podejrzanych w
wybranych kategoriach przestępczości, procentowy udział nieletnich przedstawia się następująco:
•

Kradzież z włamaniem – 34%

•

Rozbój, kradzież rozb. I wymuszenie rozb. – 30,4%

•

Kradzież cudzej rzeczy – 23,8%

•

Bójka lub pobicie – 22%
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1
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0
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7

11
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14

8
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23

18

22

12

6

4

1
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4

25
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Wiek i płeć sprawców:
•

2570 nieletnich w wieku od 13 do 17 lat popełniło czyny karalne (w 2005 roku –2944)

•

wśród sprawców było

220 dziewcząt

(w 2006 roku –251), co stanowi 8,6% nieletnich

sprawców
•

192 nieletnich było w wieku do 13 roku życia (w 2006 roku – 195 nieletnich)

Nieletni popełnili czyny karalne działając:
•

indywidualnie

•

przez dwie osoby – 482

(w 2006 r. –59406)

•

w grupie – 401

(w 2006 r. – 311)

– 1842

(w 2006 r. - 1958)

Dodatkowe informacje o podejrzanych nieletnich:
•

uczyło się – 2464

(w 2006 roku – 2898)

•

nie uczyło się – 53

(w 2006 roku – 46)

•

karalność: - za podobne – 177
- za inne - 103

•

pod wpływem alkoholu – 189
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•

pod wpływem narkotyku - 4

d) Bezpieczeństwo na terenie placówek oświatowych
W 2007 roku na terenie placówek oświatowych zostało popełnionych 863 przestępstwa. W
porównaniu do roku 2006 nastąpił wzrost o 88 przestępstw, co stanowi wzrost o 11,4 %. Duży
wzrost, bo o 184 przestępstw wystąpił w kategorii przestępstwa o charakterze gospodarczym, co
stanowi 460%. Natomiast w kategorii przestępstw kryminalnych nastąpił znaczny spadek, bo o 95
czynów, co stanowi spadek o 13%. Ograniczono przestępczość w kategoriach, spadek zanotowano:
•

kradzież rzeczy – o 28%

•

udział w bójce lub pobiciu – 53,8%

•

kradzież z włamaniem – 18,8%

•

rozbój, wymuszenie rozbójnicze – 14,3%
Szczegóły zawiera poniższa tabela:
szkoły podstawowe i gimnazja

szkoły zawodowe i średnie

internat ,bursa

placówki oświatowe

Kategoria przestępczości
2006 r.

2007 r.

różnica

2006 r.

2007 r.

różnica

2006 r.

2007 r.

różnica

2006 r.

2007 r.

różnica

ogółem

521

451

-70

171

356

185

83

56

-27

775

863

88

Kryminalne

512

425

-87

132

153

21

83

54

-29

727

632

-95

2

20

18

38

203

165

0

1

1

40

224

184

Uszczerbek na zdrowiu

47

59

12

8

7

-1

3

5

2

58

71

13

Udział w bójce lub pobiciu

48

26

-22

2

1

-1

2

1

-1

52

28

-24

137

97

-40

68

50

-18

34

25

-9

239

172

-67

kradzież z włamaniem

39

30

-9

15

12

-3

15

14

-1

69

56

-13

Rozbój, wymuszenie
rozbójnicze

64

53

-11

5

7

2

8

6

-2

77

66

-11

gospodarcze

Kradzież rzeczy

Z porównania danych statystycznych wynika, że przestępczością zagrożone najbardziej są
szkoły podstawowe i gimnazja. Na ich terenie w 2007 roku popełniono 451 przestępstw tj. mniej o
70 niż w roku 2006, co stanowi spadek o 13,4% (w 2007r. - 451, w 2006 r. - 521).
W drugiej w kolejności pod względem zagrożenia są szkoły zawodowe i średnie, na terenie
których nastąpił wzrost o 185 liczby przestępstw tj. o 108% (w 2007r. - 356, w 2006 r. - 171). W
przestępczości o charakterze kryminalnych nastąpił nieznaczny wzrost o 15,9% (w 2007r. - 153, w
2006 r. - 132). Dużo większy, bo o 434,2% nastąpił w przestępczości o charakterze gospodarczym.
(w 2007r. - 203, w 2006 r. - 38).
Natomiast na terenie burs i internatów nastąpił w spadek o 27 przestępstw, co stanowi 32,5% (w
2007r. - 56, w 2006 r. - 83)
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Z analizy danych statystycznych wynika, że nieletni byli sprawcami 33,2% ogółu przestępstw
stwierdzonych popełnionych na terenie placówek oświatowych, w roku ubiegłym 51%. W roku
2007 nieletni popełnili ich 287, a w 2006 r popełnili 396 czynów karalnych – przestępstw.
Demoralizacja i przestępczość nieletnich jest wypadkową wielu przyczyn. Do podstawowych
bodźców determinujących przestępczość nieletnich zaliczyć można zaliczyć można:
• niewydolność wychowawczą,
• postępujące bezrobocie, postępujące ubożenie rodzin,
• niewłaściwe wzorce w rodzinie (występujący alkoholizm, narkomania, przemoc domowa),
• rozluźnienie więzi rodzinnych,
• zagrożenia wynikające z alkoholizmu i narkomanii nieletnich,
• chęć zaimponowania rówieśnikom,
• brak zagospodarowania czasu wolnego, dotyczy to szczególnie dzieci z rodzin uboższych,
często właśnie zaniedbanej wychowawczo i opiekuńczo,
• wydłużona procedura postępowania w sprawach nieletnich, zbyt długi okres oczekiwania na
wykonanie

środka

wychowawczego

oraz

nieskuteczność

stosowanych

środków

wychowawczych (poczucie bezkarności za swoje czyny),
• negatywny wpływ na psychikę dzieci treści przekazywanych przez środki masowego przekazu,
szczególnie filmów przepełnionych brutalnymi scenami.
• W ostatnim okresie zauważyć można, że jedną z przyczyn demoralizacji nieletnich (wagary,
picie alkoholu, ucieczki z domu) oraz wchodzenia na drogę przestępczą jest migracja bądź
emigracja zarobkowa jednego, bądź obojga rodziców. W tym czasie dziecko zostaje pod opieką
jednego z rodziców bądź dziadków, którzy okazują się niewydolni wychowawczo, w efekcie
zaczynają się problemy z dziećmi, z którymi do tej pory ich nie było. Problem ten dotyka w
większym stopniu dziewczyny, szczególnie w wieku 14-15 lat, które bardzo niewłaściwie
reagują na brak nadzoru rodzicielskiego.
O złożoności tego problemu i jego delikatnej natury niech świadczą załączam poniżej
przykłady:
•

14 letnia Kamila i jej młodszy o 4 lata brat Mateusz pochodzili z rodziny rozbitej. Ojciec, z
którym Kamila była najbardziej emocjonalnie związana nie chciał utrzymywać z nią kontaktów
(jego nowa partnerka miała ok. 19 lat). Matka, 31-letnia kobieta, chcąc ułożyć sobie życie,
wyjechała do pracy do Włoch. Dzieci pozostały pod opieką dziadków. Dziadek nie pracuje, ale
jest osobą schorowaną. Z kolei babci to osoba jeszcze czynna zawodowo. Kamila nigdy nie była
spokojnym dzieckiem, ale po wyjeździe matki zaczęła porządnie dawać się we znaki babci,
nauczycielom i policji. Przestała chodzić do szkoły, uciekała z domu. Zaczęła dokonywać
kradzieży. Dużo rzeczy wynosiła z domu dziadków. Związała się z

17 letnim Kamilem,
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notowanym wielokrotnie przez policję. W rozmowach z policjantami, dziewczyną wielokrotnie
podkreślała, że bardzo tęskni za rodzicami. Narzekała, że matka bardzo rzadko dzwoni do nich z
Włoch i chętniej rozmawia z bratem. Po przyjeździe matki do Polski, podczas rozmowy z
policjantką, przyznała się że planuje do Włoch zabrać tylko syna. Kamili nie chciała wziąć ze
sobą z uwagi na kłopoty wychowawcze. Dało się zauważyć, że każdy kolejny czyn Kamili to
wołanie o pomoc, zachowywała się tak, jakby chciała sobie zrobić krzywdę. Miała orzeczony
nadzór kuratora przez Sąd Rodzinny w Kętrzynie. Podczas pobytu w Polsce matka „zadbała” o
dobro swojego dziecka i zaopatrzyła córkę Kamilę w plastry antykoncepcyjne (Kamila nie miała
jeszcze 15 lat) i ponownie wyjechała do Włoch (sama) Po kilku miesiącach Kamila okazało się,
że jest ona w ciąży (babcia złożyła zawiadomienie o przestępstwie z art.200§1 KK). Mając
niespełna 16 lat Kamila urodziła syna. Ponieważ babcia nie chciała zajmować się prawnukiem
matka Kamili wróciła z Włoch i to ona jest teraz prawnym opiekunem Kamili i wnuka. Obecnie
Kamila uspokoiła się, nawet chodzi do szkoły, jak twierdzi chce skończyć gimnazjum.
•

Z pozoru spokojna rodzina z trójką dzieci, matka jest pracownikiem sądu, ojciec –
budowlańcem kilka lat temu wyjechał do pracy do Holandii. Monika ma 14 lat, rodzeństwo jest
dużo młodsze, mają 6 i 4 lata. Po wyjeździe ojca na zachód znacznie poprawił się status
finansowy rodziny. Wyremontowali mieszkanie, obecnie stać ich na wiele luksusowych
przedmiotów. Początkowo, po wyjeździe ojca Monika pomagała matce, nie było z nią większych
kłopotów wychowawczych - do roku 2007. Wówczas zaczęła uciekać z domu. Matka pierwszy
raz zgłosiła na policję ucieczkę nieletniej w listopadzie. Podała, że była to już jej 4 ucieczka j.
Wcześniejszych ucieczek nie zgłaszała na policję, bo udawało jej się samej szybko odnaleźć
Monikę. Poza tym z uwagi na swój charakter pracy wstydziła się. Matka nie ukrywała, że córka
lubi towarzystwo starszych chłopców (20 i więcej lat), pali papierosy, zdarzało się, ze wracała do
domu pod wpływem alkoholu, wagaruje. Ponadto stwierdziła, że Monika podbiera jej pieniądze,
nawet znaczne kwoty. Po rozmowach z policją matka podjęła starania o umieszczenie córki w
gimnazjum prowadzonym przez siostry zakonne w Kaliszu. W tej szkole rozpocznie ona naukę
od lutego 2008 roku.

•

W listopadzie zgłoszono ucieczkę z domu 15 letniego chłopca. W rozmowie z pedagogiem
szkolnym policjantka ustaliła, że razem z nim z domu uciekł jeszcze jeden chłopiec - 13 letni.
Ojciec trzynastolatka nie zgłosił zaginięcia dziecka. Chłopcy znaleźli się następnego dnia.
Podczas rozmowy młodszy chłopiec przyznał się, że uciekł z domu by sprawdzić, czy ojcu na
nim zależy, czy będzie go szukał. Jak podał matka wyjechała do Hiszpanii do pracy, gdy Maciek
miał 8 lat. Z początku dzwoniła, przyjeżdżała, przysyłała pieniądze. Od roku rodzice są po
rozwodzie, matka nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem, pozostała w Hiszpanii, gdzie założyła
nową rodzinę. Ojca chłopca też nie ma praktycznie cały czas w domu. Pytany dlaczego nie
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zgłosił ucieczki Maćka z domu ojciec odpowiedział, że wiedział że syn ma pieniądze i nic mu nie
będzie. W sprawie Maćka i jego ojca sąd jeszcze nie podjął decyzji.

f) Przykłady spektakularnych spraw z udziałem nieletnich:
•

Na terenie powiatu bartoszyckiego 13-letni chłopiec ugodził nożem swojego rówieśnika, w
wyniku doznanych ran zaatakowany chłopiec zmarł. Jak wykazało prowadzone postępowanie
przyczyną zabójstwa było nieporozumienie chłopców zaistniałe podczas gry w piłkę.

•

Na terenie powiatu działdowskiego 6 nieletnich w wieku od 13 do 16 lat (4 dziewczyny i 2
chłopców) dokonało włamania do barakowozu, skąd dokonali kradzieży i zniszczenia mienia.

g) Opis działań podejmowanych na rzecz zapobiegania przestępczości i
demoralizacji nieletnich, w tym przemocy na terenie placówek oświatowych:
W zakresie ograniczenia i zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich policjanci
podejmowali szereg działań mających na celu ujawnienie źródeł niedostosowania społecznego
nieletnich oraz stosowali szeroko pojętą profilaktykę.
W 2007 roku policjanci garnizonu warmińsko-mazurskiego, w zakresie

rozpoznania

środowisk nieletnich i pracy profilaktycznej pracy policji na rzecz nieletnich uzyskali następujące
wyniki:

Wyszczególnienie
Liczba prowadzonych
kart nieletniego (stan
na ostatni dzień
okresu
sprawozdawczego)

z tego:

L.p.
1.

liczba

zagrożeni demoralizacją

2.

4273
2004

sprawcy czynów karalnych

3.

2269

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

6171
4232
867
547
146
0
48
331
25
2389
80
704
1003
509
13
0
0
6403
4561
6787

ogółem:

Ogółem: (suma poz.5-11)
sądów rodzinnych
Wnioski,
szkół i innych placówek oświaty i wychowania
zawiadomienia,
służby zdrowia i opieki społecznej
interwencje
z
tego
do:
poradni wszelkich typów
skierowane do
organizacji społecznych i młodzieżowych
instytucji i organizacji
samorządów lokalnych
innych instytucji i organizacji
pod wpływem narkotyków
pod wpływem alkoholu
członkowie subkultur młodzieżowych
domów rodzinnych
ujawnieni nieletni:
placówek opiekuńczo - wychowawczych
uciekinierzy z:
ośrodków szkolno - wychowawczych
schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych
dziewczęta
prostytuujący
się:
chłopcy
z nieletnimi
rozmowy profilaktyczno ostrzegawcze:
z rodzicami / opiekunami prawnymi
spotkania z młodzieżą
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spotkania z rodzicami
spotkania z pedagogami

24.
25.

928
2302

W roku 2007 policjanci garnizonu warmińsko – mazurskiego prowadzili spotkania
edukacyjne z dziećmi, rodzicami i nauczycielami na których omawiano tematy dotyczące młodych
ludzi oraz procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia, prowadzili również
działania o charakterze prewencyjnym, w formie długofalowych bądź kilkudniowych akcji, a także
programów prewencyjnych.
We wszystkich powiatach podejmowano działania ukierunkowane na ograniczanie
przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w
ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” obszar „Bezpieczeństwo w szkole”.
Policjanci uczestniczyli w pracy interdyscyplinarnych zespołów mających na celu
dokonanie przeglądu i oceny publicznych i niepublicznych szkół i placówek w województwie
warmińsko – mazurskim pod względem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Zespoły powołał
Wojewoda Warmińsko – Mazurski Zarządzeniem nr 244 z dnia 17 listopada 2006 roku. W maju br.
zakończono „przegląd szkół”. W okresie od listopada 2006 roku do maja 2007 roku badaniem
objęto łącznie 1266 szkół i placówek, w tym 559 szkół podstawowych, 276 szkół gimnazjalnych,
399 szkół ponadgimnazjalnych, 3 szkoły artystyczne, 6 placówek oświatowo - wychowawczych
oraz 23 placówki kształcenia specjalnego. Ponadto, w 146 szkołach wskazanych przez policję
przeprowadzono anonimowe ankiety dotyczące postaw i opinii uczniów w zakresie bezpieczeństwa.
Należało do nich: 48 szkół ponadgimnazjalnych, 73 gimnazja i 25 szkół podstawowych. W
szkołach tych w poprzednich latach doszło do największej liczby agresywnych i niebezpiecznych
zachowań uczniów. Łącznie ankiety wypełniło 27479 respondentów na 43893 wszystkich uczniów
uczących się w tych szkołach, co stanowi 63 % populacji.
Policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KWO w Olsztynie, w celu propagowania i
zapewnienia właściwej realizacji zadań wynikających z programu „Razem Bezpieczniej”
organizowali bądź czynnie włączali się jako prelegenci w konferencje, bądź szkolenia warsztatowe,
w których uczestniczyli przedstawiciele podmiotów pozapolicyjnych i inne przedsięwzięcia:
•

W marcu policjanci uczestniczyli w Konferencji zorganizowanej przez Warmińsko –
Mazurskiego Kuratora Oświaty inaugurującej wprowadzenie Rządowego Programu „Razem
Bezpieczniej„ w obszarze „Bezpieczeństwo w szkole”. Uczestniczyli w niej dyrektorzy i
pedagodzy ze szkół województwa.
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•

W maju wspólnie z ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
zorganizowali konferencję „Dziecko ofiarą przemocy”. Uczestniczyło w niej około 200
pielęgniarek środowiska szkolnego.

•

W sierpniu wspólnie z Kuratorium Oświaty w Olsztynie zorganizowali w Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie, szkolenie warsztatowe dla szkolnych koordynatorów bezpieczeństwa.

•

W grudniu czynnie uczestniczyli w konferencji pod nazwą „Budujemy bezpieczną szkołę”,
podsumowująca projekt realizowany przez Fundację Demokracji Lokalnej pn. „Koalicje na rzecz
bezpieczeństwa”

•

W celu promowania wiedzy o bezpieczeństwie i kreowania właściwych postaw wśród dzieci i
młodzieży policjanci przeprowadzali gry, zabawy, konkursy na festynach: „Śpiewający
policjanci” w Iławie, „Dzień Dziecka w ramach 15 lecia Caritasu” w Ełku, „”Za mundurem
Dzieci sznurem” Festyn z okazji Dnia Dziecka w Olsztynie, Festyn dla Dzieci” z okazji
zakończenia roku szkolnego” organizowany w Olsztynie przez firmę „DBK”.

•

W każdą pierwszą sobotę miesiąca na łamach „Gazety Wyborczej” ukazuje się artykuł
przypominający dzieciom i ich rodzicom jakie dzieci mogą spotkać zagrożenia adekwatne do
danego miesiąca, a przede wszystkim jak mogą ich unikać.
Policjanci zajmujący się problematyką nieletnich w naszym województwie uczestniczyli w

szkoleniach lub warsztaty szkoleniowych zorganizowanych przez funkcjonariuszy Wydziału
Prewencji i Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie lub podmioty pozapolicyjne:
•

szkolenie dla kierowników komórek ds. nieletnich i patologii

•

szkolenie dla Naczelników sekcji prewencji kmp/kpp i sekcji prewencji i ruchu drogowego
kmp/kpp

•

warsztaty szkoleniowe organizowane przez Fundację Demokracji Lokalnej pn. „Koalicje na
rzecz bezpieczeństwa”. Jest to projekt autorstwa Kuratorium Oświaty finansowany ze środków
przeznaczonych na realizację rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Oprócz policjantów
uczestniczyli w nich pedagodzy szkolni.
Na terenie województwa we wszystkich jednostkach podległych KWP realizowano działania

zainicjowane przez WPiRD KWP w Olsztynie:
•

Do czerwca 2007 roku wszystkie jednostki podległe KWP realizowały policyjny program
edukacyjny „Bezpiecznie z Sierżantem Bobrem”. W sumie w roku szkolnym 2006/2007
wprowadzono go do 370 szkół podstawowych woj. warmińsko – mazurskiego. Program
ukierunkowany jest na poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci - uczniowie klas I
na podstawie elementarza opracowanego przez policjantów z Wydziału Prewencji KWP w
Olsztynie podczas 10 lekcji, z których każda poświęcona jest innemu problemowi, uczą się jak
dbać o własne bezpieczeństwo i gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożeń. Program i
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publikacja zyskała bardzo pochlebne opinie zarówno Kuratorium Oświaty, dzieci i dorosłych
jako ważna pomoc dydaktyczna sprzyjająca wyrobieniu właściwych nawyków u najmłodszych
mieszkańców regionu. W roku 2007 projekt został zgłoszony do konkursu organizowanego
Urząd Marszałkowski w Olsztynie w kategorii „Najlepszy produkt Warmii i Mazur”. Z uwagi na
brak dodruku elementarzy w roku szkolnym 2007/2008 działania profilaktyczne „Bezpiecznie z
Sierżantem Bobrem” nie jest prowadzony przez wszystkie jednostki.
•

„Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne wakacje” – akcje ukierunkowane na szeroko rozumiane
bezpieczeństwo w trakcie zimowego i letniego wypoczynku. W ramach działań policjanci przy
współudziale pracowników oświaty, straży pożarnej, sanepidu, ZHP, PCK prowadzili: lustrację
miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działania edukacyjne mające na celu uniknięcie
zagrożeń i zapewnienie bezpiecznego wypoczynku. W tygodniu poprzedzającym wakacje
dzielnicowi odwiedzili uczniów szkół naszego województwa, celem przypomnienia zasad
bezpiecznego wypoczynku. W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2008” prowadzono działania
„Dzielnicowy w szkole” oraz „Zwolnij jesteś na Warmii i Mazurach”.

•

„Dzień Wagarowicza” – działania w celu zapobiegania wybrykom chuligańskim i

zakłóceniom porządku publicznego przez młodzież oraz ujawnienie nieletnich spożywających
alkohol i odurzających się środkami narkotycznymi.
•

Ogólnopolski „Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości

wśród Dzieci i Młodzieży” – w ramach, którego podjęto współpracę ze wszystkimi instytucjami
zajmującymi się problematyką dzieci, młodzieży i ich rodzin szczególnie z pedagogami szkolnymi,
prowadzono

działania

edukacyjne

w

szkołach

podstawowych,

gimnazjach

i ponadgimnazjalnych.
•

Gimbus – działania kontrolno - prewencyjne ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa

dzieciom korzystającym ze zorganizowanych form transportu do i ze szkoły. W ramach działań
policjanci kontrolują stan techniczny pojazdów oraz stan trzeźwości kierujących, o wszelkich
ujawnionych nieprawidłowościach informowane są urzędy gmin odpowiedzialne za organizację
dowozów
•

Turnieje edukacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane w trzech grupach wiekowych:
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Turniej motoryzacyjny dla młodzieży szkół średnich
Turniej wiedzy o BRD dla uczniów szkół gimnazjalnych
Turniej wiedzy o BRD dla uczniów szkół podstawowych
Wzorem lat ubiegłych w 2006 roku Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie współpracując
z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty i innymi instytucjami
zorganizował poszczególne eliminacje turniejów edukacyjnych z zakresu BRD w woj.
warmińsko – mazurskim. Po przeprowadzeniu eliminacji międzyszkolnych i powiatowych w
których udział wzięło ok. 60 000 uczniów do finałów wojewódzkich zakwalifikowały się
drużyny z poszczególnych powiatów woj. warmińsko – mazurskiego, które reprezentowały
następnie nasz region w finałach ogólnopolskich.
•

„Bezpieczna droga do szkoły”- w pierwszej dekadzie września na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego

przeprowadzone

zostały

wzmożone

działania

profilaktyczne

‘Bezpieczna droga do szkoły”. W czasie działań policjanci ruchu drogowego, służb patrolowointerwencyjnych i dzielnicowi pełnili służbę w rejonach szkół i przedszkoli mając na uwadze
stosowanie

się

uczestników

bezpieczeństwo uczniów

ruchu

drogowego

do

obowiązujących

przepisów

oraz

korzystających z dróg. W ramach działań realizowano również

przedsięwzięcie edukacyjne firmy Statoil , w ramach którego wyposażono w elementy
odblaskowe uczniów wybranych szkół podstawowych na terenie województwa.
Ponadto jednostki podległe KWP w Olsztynie z własnej inicjatywy podejmowały działania
związane z lokalnymi potrzebami i występującymi zagrożeniami, między innymi:
KMP w Elblągu :
„Bez narkotyków w szkole bezpieczniej” – wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu dyrektorów
gimnazjów i szkół średnich na spotkaniach z młodzieżą policjanci omawiali odpowiedzialność
karną za przestępstwa wynikające z nieprzestrzegania „Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”.


„Stop wulgaryzmom” – program polegający na zdecydowanym reagowaniu na wszelkiego

rodzaju przejawy wulgarnych zachowań, którego celem jest przede wszystkim przeciwdziałanie
używaniu słów nieprzyzwoitych w miejscach publicznych – szczególnie przez dzieci i młodzież.
Ponadto przeprowadzano spotkania z młodzieżą szkolną , w trakcie których omawiano
odpowiedzialność młodych osób za używanie słów wulgarnych.


„Czy pies musi gryźć”- program edukacyjny realizowany w przedszkolach, którego celem jest

nauczenie dzieci właściwego zachowania w przypadku kontaktu z agresywnymi psami.
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„Bezpieczny lokal” – projekt został wdrożony w grudniu 2007 i skierowany jest do właścicieli

lokali rozrywkowych. Głównym jego celem jest ograniczenie przestępstw i wykroczeń
popełnianych w lokalach użyteczności publicznej jaki w ich obrębie.
KPP w Działdowie:


„Ogródek Policyjny” – punkt promujący działalność Policji podczas festynu UM pn. „Wstąp

po Zdrowie – Pracując dla zdrowia”. Udzielano porad z zakresu przemocy w rodzinie,
bezpieczeństwa ruchu drogowego i sposobów unikania zagrożeń. Przeprowadzono również liczne
konkursy dla dzieci i młodzieży.


W 2007 roku wdrożono do realizacji projekt „Mój Odblask-Moje Życie”, którego celem

głównym jest: poprawa bezpieczeństwa dzieci, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Ponadto: propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, edukacja osób
najmłodszych w zakresie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, minimalizacja ilości zdarzeń z
udziałem małoletnich. Adresatami projektu są uczniowie klas od 0 do III szkół podstawowych z
terenu powiatu. W realizację projektu zaangażowały się lokalne samorządy które zakupiły około
3500 opasek odblaskowych dla dzieci. Podczas prowadzonych spotkań edukacyjnych z dziećmi
wręczano każdemu uczniowi opaskę. W roku 2008 planowana jest kontynuacja powyższego
projektu.


Działania prewencyjne pod kryptonimem „Uczniu Twoje Auto – Twoje Życie” polegające na

objęciu wzmożonym nadzorem grupę młodych uczestników ruchu drogowego. Celem działań było
ograniczenie ilości wypadków drogowych i kolizji, eliminowanie z ruchu kierujących znajdujących
się pod działaniem alkoholu lub środków odurzających, edukacja młodych kierowców jako
świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, ograniczenie piractwa drogowego,
eliminowanie z ruchu pojazdów nie sprawnych technicznie.


działania pod nawą „Rower”, których celem głównym była poprawa bezpieczeństwa w ruchu

drogowym, natomiast celami pośrednimi: ograniczenie ilości wypadków drogowych i kolizji
drogowych z udziałem osób pieszych i kierujących rowerami, eliminowanie z ruchu kierujących
znajdujących się w stanie po spożyciu alkoholu, edukacja pieszych i kierujących rowerami jako
świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego. W działaniach udział brali Dzielnicowi
funkcjonariusze OPI oraz Ruchu Drogowego.


Zorganizowano konkurs plastyczny pod nazwą „Bezpieczne IV Pory Roku” adresowany do

uczniów klas III-V szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Działdowo. Celem
konkursu było: poszerzenie posiadanej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa dzieci, inspirowanie
dzieci do logicznego myślenia ( właściwego wyboru pomiędzy dobrem a złem), przedstawienie w
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formie plastycznej bezpiecznego zachowania się dzieci w okresie wiosennym, letnim, jesiennym i
zimowym ukazanie np. w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwo
wypoczynku podczas ferii zimowych, bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji, inne formy
bezpiecznego zachowania się dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych – zachęcanie dzieci do
przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Spośród otrzymanych prac jury konkursu wyłoniło
najlepsze prace które zostały opublikowane w opracowanej w KPP Działdowo broszurze
zawierającej porady odnośnie bezpiecznego zachowania się w odniesieniu do każdej pory roku.
Powyższa broszura została sfinansowana ze środków budżetowych gminy-miasto Działdowo w
nakładzie 500 egz. Laureaci konkursu wraz z rodzicami zostali zaproszeni do siedziby Urzędu
Miasta Działdowo na uroczyste spotkanie z władzami miasta Działdowa oraz Kierownictwem KPP
Działdowo gdzie

otrzymali upominki rzeczowe sfinansowane przez gminę-miasto. Również

podczas powyższego spotkania dokonano otwarcia wystawy wszystkich prac finałowych. Wystawę
zorganizowano w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Działdowo.
KPP w Giżycku:


„Dyskoteka bez narkotyków”, - działania prewencyjne ukierunkowane na ograniczenie

nieprawidłowości w myśl Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Celem podejmowanych działań
było również podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w rejonie lokali
rozrywkowych, zmniejszenie liczby osób nieletnich spożywających alkohol, wyeliminowanie
przypadków sprzedaży alkoholu nieletnim oraz przeciwdziałanie narkomanii.
KPP w Kętrzynie:


„Dyżury dzielnicowego w szkole” – celem dyżurów jest podniesienie bezpieczeństwa ,

podczas nich policjanci spotykali się dyrekcją szkół, pedagogami, przeprowadzali rozmowy z
uczniami stwarzającymi problemy wychowawcze, dokonywano kontroli miejsc zagrożonych.


„Kontrola terenu wokół szkół” – policjanci przeprowadzili wzmożone działania mające na

celu ujawnienie wagarowiczów, których przekazywano pedagogom szkolnym oraz wysyłano do
rodziców pisma z prośbą o zwiększenie nadzoru wychowawczego nad dziećmi. Po kilku dniach
trwania działań wagarowiczów już nie ujawniono.


I festyn „Bezpieczeństwo i Zabawa Wspólna Sprawa” – adresowany do rodzin z terenu

gminy. Składał się on z bloków tematycznych skierowanych do dorosłych i nieletnich. Zadaniem
festynu było wyeliminowanie nieszczęśliwych wypadków podczas letniego wypoczynku na terenie
wiejskim.
KPP w Mrągowie:
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Festyn rodzinny „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – zebranym rodzicom i dzieciom rozdano

ulotki szkolne o szkodliwości nadużywania alkoholu

i innych środków odurzających oraz

informacje na temat bezpiecznego zachowania się.


Czynnie uczestniczono w konferencji organizowanej w ramach obchodów IX Warmińsko-

Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina a ekonomia” - policjant wygłosił referat nt.
„Przestępczość nieletnich, postawy agresywne, a sytuacja ekonomiczna rodziny”. Uczestniczyli w
niej

przedstawiciele

placówek

oświatowych,

mops/gops,

urzędów

pracy,

organizacji

pozarządowych,
KPP w Nidzicy:


w ramach projektu „Profilaktyka a teatr” w dniach 13-14 czerwca 2007 r. w ramach działań

„Gimnazjalista”

na

terenie

Nidzickiego

Zamku

zorganizowano

przy

udziale

władz

samorządowych i Komendy Głównej Policji, spotkania z uczniami klas II i III Gimnazjum. Podczas
spotkania wystawiono spektakl edukacyjno – profilaktyczny „Blackout”.


Wspólnie ze strażą miejską przeprowadzono „Kontrole obszaru wokół szkół” pod kątem

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i ujawnienia nieletnich na wagarach.


„Pierwszy dzień wiosny”, „Miejsce publiczne bez alkoholu”

– akcje mające na celu

przeciwdziałanie wybrykom chuligańskim i zakłóceniom porządku publicznego przez młodzież
oraz ujawnianie nieletnich spożywających alkohol i zażywających środki odurzające.
KPP w Olecku:


„Narkotyki w świetle prawa” – akcja informacyjna skierowana do uczniów szkół średnich i

gimnazjalnych informująca o prawnych i społecznych skutkach związanych z narkotykami.


w ramach przygotowań do „Wielkiej orkiestry świątecznej pomocy” przeprowadzono

spotkania z młodzieżą kwestującą, omawiano potencjalne zagrożenia i sposoby zachowania się
podczas prowadzenia zbiórki.
KPP w Ostródzie:


„Dyskoteka ”- działania ukierunkowane na kontrolę miejsc, gdzie może dochodzić do

sprzedaży narkotyków, alkoholu małoletnim, przeprowadzenie kontroli drogowych osób, które
mogą być dealerami narkotyków. Przy realizacji działań wykorzystywano psa wyszkolonego do
wyszukiwania narkotyków.
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„Pokazy wyszkolenia oraz sprzętu policyjnego Nieetatowego Zespołu do Działań

Specjalnych KPP”- podczas festynu zorganizowanego z okazji wakacji.
KPP w Węgorzewie:


„Żyj zdrowo i bezpiecznie” konkurs dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu –

zwycięzcy otrzymali znaczki odblaskowe.


Systematyczna

współpraca

z

redakcją

dodatku

do

Gazety

Olsztyńskiej

pn.

”Węgorzewski Tygodniu”, w którym systematycznie zamieszczane są artykuły z prewencji
kryminalnej.
W

poszczególnych

jednostkach

terenowych,

inicjatorami

działań

prewencyjno-

profilaktycznych, prowadzonych na rzecz dzieci i młodzieży są specjaliści do spraw nieletnich.
Istotną rolę odgrywają również dzielnicowi, którzy uczestniczą w spotkaniach z dziećmi,
młodzieżą, rodzicami i pedagogami.
Skuteczność podejmowanych działań zależy w dużej mierze od współdziałania instytucji
państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Ważne jest więc, że w ostatnich latach
na froncie problematyki nieletnich Policja nie pozostaje już sama. Coraz więcej podmiotów
zainteresowanych jest współpracą. Do wspólnych działań na rzecz dzieci i młodzieży włączyły się:
szkoły, Kuratorium Oświaty, placówki wychowawcze, poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
sądy rodzinne i nieletnich, kuratorzy sądowi , Towarzystwa Pomocy Dzieciom, towarzystwa
socjopatologiczne, MOPS/GOPS, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisje
Rodziny, Zespoły Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Liga Polskich Kobiet, ZHP, OHP, PCK,
Stowarzyszenie „Monar”, Sanepid, PIP, PZW, Straż Miejską, Straż Pożarną, Straż Rybacką, Straż
Leśną, Straż Graniczną, ”Caritas”, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Domy Kultury, Kościoły,
środki masowego przekazu.

h) DZIAŁALNOŚĆ POLICYJNYCH IZB DZIECKA
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego znajdują się dwie policyjne izby dziecka.
Znajdują się one w strukturach organizacyjnych Komendy Miejskiej w Elblągu i w Komendy
Miejskiej Policji w Olsztynie.
W 2007 r. w policyjnych izbach dziecka umieszczono 481 nieletnich, t.j o 82 więcej niż w roku
ubiegłym :

w Elblągu

2006 r.

2007 r.

różnica

214

235

21

39

w Olsztynie

267

270

3

RAZEM

481

505

24

Wzrost umieszczeń nastąpił w obu izbach, w Elblągu o 21 nieletnich więcej niż w 2006
roku, natomiast w Olsztynie o 3. Wśród nieletnich umieszczonych w obu izbach dominują chłopcy
460 ( w 2006 r-441), dziewcząt było 45 (w 2006 roku – 40).
Zdecydowana większość nieletnich umieszczona została z uwagi na popełnienie czynu
karalnego- 431 (w 2006r - 409), natomiast 74 nieletnich z powodu samowolnego popytu poza
placówką Ministerstwa Sprawiedliwości (w 2006r.-72). Po raz kolejny zatrzymano w pid 185
nieletnich (w 2006 r. – 213), co stanowi 36,6% ogółu umieszczonych.
Czas pobytu nieletnich w izbach dziecka
Zdecydowana większość nieletnich w pid przebywała do 48 godzin tj. 435 nieletnich, co
stanowi 85,9% ogółu zatrzymanych nieletnich. Do 72 godzin przebywało 14 nieletnich, natomiast
56 nieletnich przebywało dłużej - w Elblągu – 14 nieletnich, w Olsztynie – 42. O dłuższym pobycie
nieletnich w izbie decydowali sędziowie rodzinni wydając stosowne postanowienia. Najdłuższy
okres oczekiwania na wolne miejsce w placówce wynosił. Najdłuższy pobyt nieletnich w pid
wynosił:
W Elblągu:
-

88 dni – 1 nieletnich

-

85 dni – 1 nieletni

-

49 dni – 2 nieletnich

W Olsztynie:
-

34 dni – 1 nieletni

-

29 dni - 1 nieletni

-

25 dni – 1 nieletni

W roku 2007 roku na terenie policyjnych izb dziecka naszego województwa nie było wydarzeń
nadzwyczajnych.
Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w izbach
W ramach pracy profilaktycznej policjanci pid na bieżąco informowali instytucje zajmujące
się sprawami nieletniego. W sumie w 2007 roku przesłano 375 pism (w 2006 roku-258 pism) do
rożnych instytucji, a mianowicie:
Liczba pisemnych wniosków i interwencji skierowanych do:
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Sądu rodzinnego

Placówek i instytucji
państwowych

Jednostek Policji

RAZEM

Elbląg

58

235

32

325

Olsztyn

31

16

4

51

RAZEM

89

250

36

375

Podobnie jak do roku ubiegłego największą ilość pism wystosowano do placówek i
instytucji państwowych tj. 250 – co stanowi 67% wszystkich pism, następnie do jednostek Policji
36 pisma (9,6%). Natomiast do sądu rodzinnego -89 (23,7%).
Wejście nieletniego na drogę przestępczą nie ma na ogół charakteru przypadkowego, często
poprzedzone jest wcześniejszymi sygnałami, symptomami świadczącymi o zaburzeniach w jego
rozwoju psychicznym, bądź społecznym. Dlatego ważną sprawą jest wczesne zauważenie
problemu, jego zdiagnozowanie, a przede wszystkim obieg informacji oraz podjęcie działań na
rzecz nieletniego przez odpowiednie instytucje. Dużą rolę w kształtowaniu nieletnich odgrywa
działalność w ich środowisku dlatego policjanci prowadzą rozmowy z rodzicami bądź prawnymi
opiekunami zgłaszającymi się po nieletnich. Ponadto w każdej z izb zainstalowano

telefony

zaufania, gdzie policjanci – wychowawcy udzielają porad prawnych. W Policyjnej Izbie Dziecka w
Elblągu znajduje się policyjna infolinia, natomiast w Policyjnej Izbie Dziecka w Olsztynie
Anonimowy Telefonu Policji. W ramach popularyzowania problematyki profilaktycznej
pracownicy pid uczestniczyli w spotkaniach z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym, ich
rodzicami i nauczycielami oraz studentami. W sumie w 2007 roku pracownicy Izby w Elblągu
przeprowadzili 49 spotkań . Natomiast w Olsztynie przeprowadzono 4 spotkania z młodzieżą
akademicką.

II. PREWENCJA KRYMINALNA.
1. WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI TERENOWEJ
a) tematyka programów przyjętych uchwałami Rad Samorządowych i porozumień

zawartych z organami administracji terenowej oraz innymi podmiotami:
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie:
•

W związku z podpisaniem przez Prezesa Rady Ministrów Uchwały Nr 218/06 z dnia 18

grudnia 2006r.

w sprawie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych

zachowań „Razem Bezpieczniej” - Wojewoda Warmińsko – Mazurski Zarządzeniem z dnia 24
stycznia 2007r. powołał Zespół Doradczy do realizacji rządowego programu w skład którego
wchodzi m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Na potrzeby zespołu realizującego
zadania programu utworzono 7 grup zadaniowych w poszczególnych obszarach. Wyznaczono
kierowników

grup

zadaniowych,

którzy

powołali

do

prac

przedstawicieli

podmiotów
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zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa w danym obszarze,

członkami grup roboczych są

również policjanci.
•

Porozumienie pomiędzy Komendantem – Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

nadinsp. Kazimierzem Szwajcowskim a Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie insp.
Krzysztofem Starańczakiem w sprawie współdziałania w zakresie realizacji ustawowych zadań
Policji. Na mocy tego porozumienia słuchacze kursu podstawowego WSPol. w Szczytnie odbywają
praktyki zawodowe pełniąc służbę patrolową na rzecz jednostek organizacyjnych Policji woj.
warmińsko – mazurskiego. Służby pełnione są wspólnie z doświadczonymi policjantami z OPP w
Olsztynie, jak również z policjantami z Komend Powiatowych Policji, do których zostali
skierowani słuchacze.
Komenda Miejska Policji w Elblągu:
• Porozumienie ZK Nr 1/07 zawarte pomiędzy Gminą-Miastem Elbląg reprezentowanym przez
Prezydenta Miasta Elbląg a Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie reprezentowanej przez
Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu Przedmiotem porozumienia jest dofinansowanie działań
Policji w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” oraz w ramach Funduszu Wsparcia Policji.
• Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Komisariatu Policji w Pasłęku a Zastępcą
Komendanta Wojewódzkiego OHP w Olsztynie i Kierowniczką Ośrodka Szkolenia i Wychowania
OHP w Pasłęku roku w sprawie ustalenia współpracy i koordynacji działań w zakresie działalności
wychowawczej i profilaktycznej i resocjalizacyjnej wśród młodzieży zagrożonej zjawiskami
patologii i niedostosowanej społecznie i wymagającej oddziaływań, będącej uczestnikami Ośrodka
Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku.

Komenda Miejska Policji w Olsztynie:
Porozumienie z Burmistrzem Miasta Biskupice dotyczące współfinansowania posterunku
sezonowego
• Porozumienie z Burmistrzem Miasta Jeziorany w sprawie patroli ponadnormatywnych
•

Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
•

Porozumienia Komendanta KPP w Giżycku z Żandarmerią Wojskową, Strażą Pożarną, Służbą

Więzienną,

Mazurskim WOPR,

Inspektoratem Ochrony Środowiska,

Nadleśnictwem Borki,

Urzędem Żeglugi Śródlądowej,

powiatowym lekarzem weterynarii, celem którego jest

zwiększenie efektywności przy realizacji wspólnych zadań.
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
• Program Przeciwdziałania Uzależnieniom (na lata 2007/20012) - przyjęty uchwałą Rady Powiatu
w Ostródzie.
• Porozumienie w sprawie szczegółowych form i sposobów współpracy KPP w Ostródzie i Straży
Miejskiej w Ostródzie w zakresie:
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- stałej wymiany informacji o zagrożeniach występujących na terenie miasta Ostróda w zakresie
bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju oraz porządku publicznego,
- zorganizowaniu systemu łączności telefonicznej i radiowej, w szczególności przy wykorzystaniu
telefonów alarmowych Policji (nr 997) i Straży Miejskiej (986), jak również przy wykorzystaniu
częstotliwości radiotelefonicznych przydzielonych do dyspozycji Straży Miejskiej w Ostródzie,
uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności,
- koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń lokalnych,
- wspólnym prowadzeniu działań prewencyjnych i porządkowych, w celu zapewnienia spokoju i
porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w
innych miejscach publicznych,
- organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników,
- wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestracji przy użyciu środków technicznych obrazu
zdarzeń w miejscach publicznych.
Komenda Powiatowa Policji w Nidzica
• Porozumienie dot. utworzenie zespołu roboczego wspierającego dyrekcję szkół w
diagnozowaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa na terenie palcówek oświatowych
Komenda Powiatowa Policji w Piszu
• Porozumienie w sprawie włączenia się Starostwa Powiatowego w Piszu w realizację założeń
rządowego programu „Razem Bezpieczniej”
W 2007 roku realizując założenia rządowego programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „ RAZEM BEZPIECZNIEJ” Komendanci Powiatowi w Iławie, Nowym
Mieście Lubawskim, Ostródzie oraz Działdowie pod nadzorem I Zastępcy Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie w dniu 14.05.2007r podpisali Porozumienie o podjęciu
wspólnych

działań

na rzecz

poprawy realnego

bezpieczeństwa

mieszkańców

powiatu

działdowskiego, iławskiego, ostródzkiego oraz nowowiejskiego poprzez ograniczenie najbardziej
dokuczliwej społecznie przestępczości pospolitej oraz systematyczne budowanie pozytywnego
wizerunku Policji i społecznego zaufania. W późniejszym terminie do współpracy w ramach
powyższego porozumienia przystąpiła KPP Nidzica.

LOKALNE STRATEGIE ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI
PODPISANE PRZEZ KOMENDANTÓW JEDNOSTEK
(dane liczbowe)
Tabela nr 1
ILOŚĆ PRZYJĘTYCH PROGRAMÓW
I PODPISANYCH POROZUMIEŃ
JEDNOSTKA
ADMINISTRACJA
RZĄDOWA

KWP
KPP
KMP
KP
RAZEM

ADMINISTRACJA
SAMORZĄDOWA

ŚRODKI REALIZACJĘ PROGRAMÓW
i POROZUMIEŃ ( w tys. zł)

UTWORZONE
POWIATOWE
PRZYJĘTE
KOMISJE
POWIATOWE
INNE PROGRAMY
BEZPIECZEŃSTWA
PROGRAMY
i PORZĄDKU
BEZPIECZEŃSTWA
(art.38 a)

1
11
0
4
15

2
1
0
3

5
1
6

ADMINISTRACJA

0
11
34
0
45

POLICJA

INNE

RAZEM

0
11
34
0
45
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2. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z RZĄDOWYCH PROGRAMÓW
PROFILAKTYCZNYCH.

a) Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań
„Razem Bezpieczniej”
W związku z podpisaniem przez Prezesa Rady Ministrów Uchwały Nr 218/06 z dnia 18
grudnia 2006r.

w sprawie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych

zachowań „Razem Bezpieczniej” , w dniu 3 stycznia 07r. przesłano do jednostek policji na terenie
województwa informację o wdrożeniu programu i jego założeniach. Ponadto Komendanci
KMP/KPP zostali zobowiązani przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do
przedstawienia programu Starostom i zainicjowania na szczeblach powiatowych grup roboczych
złożonych z przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo do realizacji zadań
przewidzianych w programie (pismo K-25/07 z dnia 11 lutego 07r).
W celu realizacji Programu zgodnie z Uchwałą, Wojewoda Warmińsko – Mazurski
Zarządzeniem z dnia 24 stycznia 2007r. powołał Zespół Doradczy do realizacji rządowego
programu w skład którego wchodzi m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Na potrzeby
zespołu realizującego zadania programu utworzono 7 grup zadaniowych w poszczególnych
obszarach. Wyznaczono kierowników grup zadaniowych, którzy powołali do prac przedstawicieli
podmiotów zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa w danym obszarze,

członkami grup

roboczych są również policjanci.
Kierownikiem grupy w obszarze „Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i miejscach
publicznych” jest Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie, który
nawiązał współpracę z podmiotami poza policyjnymi oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie
celem włączenia ich w realizację zadań w ramach w/w obszaru.

Współpracę zadeklarowali

przedstawiciele: Straży Miejskiej w Olsztynie, Służby Ochrony Kolei w Olsztynie, WarmińskoMazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie,

Oddziału Żandarmerii Wojskowej w

Elblągu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Ustalono 14-sto osobowy
skład grupy zdaniowej..
Jednocześnie w dniach 7 – 9 oraz 19 - 21 marca 2007 roku, z inicjatywy Komendanta
Wojewódzkiego Policji zorganizowano i przeprowadzono szkolenia w WSPol. Szczytno dla
przedstawicieli samorządów powiatowych oraz Komendantów Policji, celem ustalenia
płaszczyzn współpracy oraz zaplanowania konkretnych działań w ramach Programu „Razem
Bezpieczniej” na terenie poszczególnych powiatów woj. warmińsko – mazurskiego. Szkolenie
realizowali wykładowcy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wspólnie z policjantami Wydziału
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Prewencji i Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie oraz przedstawicielami Wojewódzkiej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Przedstawicielom

samorządów

zaproponowano

udział

funkcjonariuszy

Komendy

Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w posiedzeniach powiatowych komisji bezpieczeństwa – w
2007 roku policjanci uczestniczyli w 6 posiedzeniach. Policjanci KWP w trakcie posiedzeń
komisji przedstawiali założenia programu „Razem Bezpieczniej”, omawiali zadania przewidziane
do realizacji oraz przekonywali członków komisji do wdrożenia na terenie powiatów powyższego
programu.
Z informacji uzyskanych od Komendantów KMP/KPP wynika, iż program został przyjęty
do realizacji przez następujące powiaty: Olsztyn, Działdowo, Ełk, Giżycko, Gołdap, Iława,
Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Ostróda, Pisz,
Węgorzewo, Elbląg (zadania określone w programie „Razem Bezpieczniej” są realizowane w
Elblągu w ramach lokalnego programu „Bezpieczny Elbląg”).
Komendanci jednostek policji w Iławie, Działdowie, Nowym Mieście Lubawskim i
Ostródzie realizując założenia programu „Razem Bezpieczniej” w dniu 14 maja 2007r. podpisali
Porozumienie o współpracy w zakresie poprawy realnego bezpieczeństwa mieszkańców poprzez
ograniczenie najbardziej dokuczliwej społecznie przestępczości pospolitej oraz systematyczne
budowanie pozytywnego wizerunku Policji i społecznego zaufania. Porozumienie w tej sprawie
zostało również zawarte w dniu 13 czerwca 2007 r. przez Starostów tych powiatów.
W listopadzie Starosta Powiatu Ostródzkiego, w ramach realizacji rządowego programu
„Razem Bezpieczniej” zorganizował I Ponadregionalną Konferencję, w której udział wzięli
przedstawiciele samorządów lokalnych (wójtowie, burmistrzowie, starostowie) z czterech
współpracujących powiatów oraz przedstawiciele Policji. W trakcie Konferencji do porozumienia,
jako kolejny powiat, przystąpiła Nidzica.
Podobne porozumienie o współpracy podpisali – w ramach regionu Mazury Wschodnie
komendanci powiatowi Policji w Giżycku, Gołdapi, Olecku i Węgorzewie. Obecnie trwają prace
związane z podpisaniem porozumienia na poziomie starostw powiatowych.
W ramach współpracy z Kościołem zorganizowano, w WSPol w Szczytnie, konferencję dla
Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji oraz duszpasterzy jednostek garnizonu warmińsko
- mazurskiego. Jednym z tematów były założenia Programu „Razem Bezpieczniej” oraz
wypracowanie płaszczyzn współpracy Policji z Kościołem.
Jednym z elementów realizacji zadań w obszarze „Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i
miejscach publicznych” jest zintegrowany system organizacji i dyslokacji służby.
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W ramach funkcjonowania tego systemu w roku 2007 osiągnięto następujące wyniki:
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Przez cały 2007 rok jednostki terenowe wspierane były również siłami OPP – w sumie
w ramach zintegrowanego systemu organizacji i dyslokacji służby Oddział Prewencji w Olsztynie
wspierał jednostki Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim, wykonując na ich rzecz 17 120
służb patrolowych.
Kolejną innowacją w tym obszarze było Porozumienie zawarte w dniu 28 grudnia 2006 roku
pomiędzy Komendantem – Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nadinsp. Kazimierzem
Szwajcowskim a Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie insp. Krzysztofem
Starańczakiem w sprawie współdziałania w zakresie realizacji ustawowych zadań Policji. Na mocy
tego porozumienia słuchacze kursu podstawowego WSPol. w Szczytnie odbywają praktyki
zawodowe pełniąc służbę patrolową na rzecz jednostek organizacyjnych Policji garnizonu
warmińsko – mazurskiego. Służby pełnione są wspólnie z doświadczonymi policjantami z OPP w
Olsztynie, jak również z policjantami z Komend Powiatowych Policji, do których zostali
skierowani słuchacze. Od chwili podpisania porozumienia do dnia dzisiejszego skierowanie
słuchaczy do służby na terenie naszego województwa nastąpiło w czterech turach.
W kwietniu br. wdrożono opracowany przez KGP policyjny program „Bezpieczne Miasto”
ukierunkowany na poprawę bezpieczeństwa w małych (do 20 tys. mieszkańców) i średnich (do 100
tys.) miastach. Na terenie woj. warmińskiego – mazurskiego w ramach ww. przedsięwzięcia
wytypowano 17 małych

i 9 średnich miast. Działania w ramach programu były realizowane

7 maja do 31 grudnia 2007, w tym czasie przeprowadzono 104 działania w 36 miastach.
Ponadto w obszarze „Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych”
policjanci garnizonu warmińsko-mazurskiego, oprócz lokalnych działań i programów, realizowali
dwa ogólnowojewódzkie projekty:
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•

Projekt „Mój Dzielnicowy”, które celem jest ułatwienie kontaktu społeczności lokalnej z

dzielnicowymi

poprzez umieszczenia na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych i w

spółdzielniach mieszkaniowych ulotek zawierających informacje o dzielnicowym odpowiedzialnym
za danych rejon służbowy. Dane personalne dzielnicowych, numery telefonów kontaktowych oraz
szczegółowy wykaz ulic podległych poszczególnym dzielnicowym umieszczone są na stronach
internetowych jednostek.
•

Projekt „Społeczne konsultacje” wdrożony do realizacji w październiku 2005r. Zgodnie z

założeniami projektu za pomocą anonimowych ankiet policjanci zbierają od mieszkańców
informacje o nieprawidłowościach występujących w ich otoczeniu, które mają istotny wpływ na ich
poczucie bezpieczeństwa. Zebrane informacje służą do właściwej dyslokacji służby patrolowej,
formułowania zadań doraźnych oraz sporządzania wystąpień do instytucji pozapolicyjnych z prośba
o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Do projektu z chwila jego wdrożenia przystąpiły
wszystkie jednostki.
W marcu 2007r. policjanci KWP w Olsztynie czynnie uczestniczyli w konferencji
zorganizowanej przez Kuratora Oświaty dla dyrektorów i pedagogów warmińsko – mazurskich
szkół inaugurującej wdrożenie programu w obszarze „Bezpieczeństwo w szkole”, w trakcie
którego omówiono , „Procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z Policją w
sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży”
Realizując zadania programu ujęte w obszarze „Bezpieczeństwo w szkole” policjanci
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego wspólnie z pracownikami Zakładu Opieki Zdrowotnej
MSWiA

z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

w dniu 29 maja br.

zorganizowali szkolenie – konferencję dla pielęgniarek środowiska szkolnego pn. „Dziecko ofiarą
przemocy” pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Uczestniczkami
spotkania było około 200 pielęgniarek z województwa.
W dniach 29 – 31.08.2007r. zorganizowano wspólnie z Warmińsko – Mazurskim Kuratorem
Oświaty i WSPol w Szczytnie warsztaty dla szkolnych koordynatorów ds. bezpieczeństwa.
Przedsięwzięcie miało na celu zapoznanie z zadaniami programu dotyczącymi pracowników
oświaty oraz wypracowanie roli koordynatorów w zakresie bezpieczeństwa na terenie placówek
oświatowych.
W związku z zagrożeniami wynikającymi z przebywania nad wodą podczas wakacji
policjanci KWP przygotowali kampanię społeczną

„Życie”, której celem jest informowanie

młodych mieszkańców naszego regionu oraz turystów o konsekwencjach kąpieli w akwenach
wodnych pod wpływem alkoholu.
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Na projekt składają się dwie podstawowe formy przekazu: spot reklamowy oraz plakat. Obydwa
nośniki zostały wsparte kampanią informacyjną w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Plakat
został umieszczony m.in. w szkołach, budynkach

administracji samorządowej i służb

ratowniczych, kościołach, autobusach i w miejscach wypoczynku letniego na terenie naszego
województwa. Kampania społeczna „Życie” została zainaugurowana 19 czerwca 2007r. w trakcie
konferencji prasowej na plaży miejskiej w Olsztynie. Gośćmi specjalnymi spotkania byli rodzice
18-letniego Radka, który utonął kąpiąc się pod wpływem alkoholu oraz Mirosław Piesak paraolimpijczyk, który 25 lat temu doznał urazu kręgosłupa po skoku do wody.
W ramach obszaru „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w III dekadzie września 2007r.
rozpoczął się proces uruchamiania Powiatowych Centrów Edukacji z zakresu BRD –
dofinansowanie projektu uzyskano z budżetu centralnego Programu „Razem Bezpieczniej” – polega
on na wyposażeniu w sprzęt pracowni BRD oraz zakupie motorowerów dla szkoły, która zyskując
status Powiatowego Centrum BRD nabywa kompetencje placówki wiodącej w zakresie BRD oraz
możliwość egzaminowania na kartę motorowerową młodzieży z terenu całego powiatu – wartość
wyposażenia każdej placówki to ok. 22 000 zł . (motorowery, rowery, komputer i rzutnik
multimedialny)
W roku 2007 otwartych zostało pięć Powiatowych Centrów BRD ( w Ostródzie, Działdowie,
Iławie, Nidzicy i Olsztynie). Do końca roku szkolnego 2008/2009 planowane jest powołanie takich
placówek we wszystkich powiatach.
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. warmińsko – mazurskim w
okresie wakacyjnym zaplanowano i zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Zwolnij – jesteś na
Warmii i Mazurach”. Działania realizowano wielozakresowo: od kampanii medialnej począwszy
poprzez typowe kontrole ruchu drogowego oraz szeroko zakrojoną działalność edukacyjną.
Zaprojektowano i wydano w ilości 40 000 egzemplarzy ulotki informacyjne zawierające treści
profilaktyczne z zakresu BRD – przedsięwzięcie sfinansował Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Olsztynie. Do współpracy, jako patronów medialnych zaproszono lokalne środki
masowego przekazu – w wyniku czego radio Olsztyn i WP i RD KWP w Olsztynie opracowało
dżingiel radiowy do działań, który w jednolitej formie funkcjonował we wszystkich lokalnych
stacjach radiowych. Ponadto w każdy piątek i poniedziałek wakacji na antenie Radia Olsztyn
omawiano efekty działań oraz informowano o zagrożeniach występujących w ruchu drogowym.
W pozostałych mediach na bieżąco informowano o przebiegu działań – w sumie w lokalnych
mediach ukazało się ok. 160 informacji. Na bieżąco umieszczano również informacje dotyczące
działań Policji i stanu BRD na stronie internetowej KWP.
Ponadto policjanci ruchu drogowego, w ramach sprawowanego nadzoru stosowali
niekonwencjonalne metody realizując kontrole kaskadowe, automatyczny pomiar prędkości
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prowadzony za pomocą fotoradarów w wersji mobilnej oraz służby przy użyciu samochodów
nieoznakowanych wyposażonych w videorejestratory. Do współpracy podczas działań zaproszono
przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i
Staży Miejskiej.
Policjanci „na wezwanie” oraz z własnej inicjatywy kontrolowali również autobusy przewożące
zorganizowane grupy turystyczne. Ponadto policjanci garnizonu warmińsko – mazurskiego
uczestniczyli w działaniach „Bezpieczny Przejazd. Zatrzymaj się i żyj” PKP i SOK.
Realizując zadania w obszarze „Ochrona dziedzictwa narodowego” policjanci KWP wraz
z przedstawicielami służb celnych i Straży Granicznej uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym
w

WSPol – w konsekwencji z inicjatywy policjantów KWP podobne szkolenie, pod egidą

Warmińsko – Mazurskiego Konserwatora Zabytków zrealizowano w październiku 2007r. dla
funkcjonariuszy ww. służb

z woj. warmińsko - mazurskiego w celu przygotowania

skoordynowanej realizacji zadań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa narodowego.

b) Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i
Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży
W roku 2007 policjanci garnizonu warmińsko – mazurskiego prowadzili spotkania
edukacyjne z dziećmi (6787 spotkań), rodzicami (928 spotkań) i nauczycielami (2302 spotkania)
na których omawiano tematy dotyczące młodych ludzi oraz procedury postępowania nauczycieli w
sytuacjach zagrożenia, prowadzili również działania o charakterze prewencyjnym, w formie
długofalowych bądź kilkudniowych akcji, a także programów prewencyjnych.
We wszystkich powiatach podejmowano działania ukierunkowane na ograniczanie
przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w
ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” - obszar „Bezpieczeństwo w szkole”.
Policjanci uczestniczyli w pracy interdyscyplinarnych zespołów mających na celu
dokonanie przeglądu i oceny publicznych i niepublicznych szkół i placówek w województwie
warmińsko – mazurskim pod względem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Zespoły powołał
Wojewoda Warmińsko – Mazurski Zarządzeniem nr 244 z dnia 17 listopada 2006 roku. W maju br.
zakończono „przegląd szkół”. W okresie od listopada 2006 roku do maja 2007 roku badaniem
objęto łącznie 1266 szkół i placówek, w tym 559 szkół podstawowych, 276 szkół gimnazjalnych,
399 szkół ponadgimnazjalnych, 3 szkoły artystyczne, 6 placówek oświatowo - wychowawczych
oraz 23 placówki kształcenia specjalnego. Ponadto, w 146 szkołach wskazanych przez policję
przeprowadzono anonimowe ankiety dotyczące postaw i opinii uczniów w zakresie bezpieczeństwa.
Należało do nich: 48 szkół ponadgimnazjalnych, 73 gimnazja i 25 szkół podstawowych. W
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szkołach tych w poprzednich latach doszło do największej liczby agresywnych i niebezpiecznych
zachowań uczniów. Łącznie ankiety wypełniło 27479 respondentów na 43893 wszystkich uczniów
uczących się w tych szkołach, co stanowi 63 % populacji. W trakcie przeglądu szkół policjanci
zostali zobowiązani do omówienia, podczas spotkań z gronem pedagogicznym, „Procedur
postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i
młodzieży”.
Policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KWO w Olsztynie, w celu
propagowania i zapewnienia właściwej realizacji zadań wynikających z programu „Razem
Bezpieczniej” oraz przedstawienia „Procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z
Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży” organizowali bądź czynnie włączali się jako
prelegenci w konferencje, bądź szkolenia warsztatowe, w których uczestniczyli przedstawiciele
podmiotów pozapolicyjnych i inne przedsięwzięcia:
• W marcu policjanci uczestniczyli w Konferencji zorganizowanej przez Warmińsko –
Mazurskiego Kuratora Oświaty inaugurującej wprowadzenie Rządowego Programu „Razem
Bezpieczniej„ w obszarze „Bezpieczeństwo w szkole”. Uczestniczyli w niej dyrektorzy i
pedagodzy ze szkół województwa.
• W maju wspólnie z ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
zorganizowali konferencję „Dziecko ofiarą przemocy”. Uczestniczyło w niej około 200
pielęgniarek środowiska szkolnego.
• W sierpniu wspólnie z Kuratorium Oświaty w Olsztynie zorganizowali w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie, szkolenie warsztatowe dla szkolnych koordynatorów bezpieczeństwa.
• W grudniu czynnie uczestniczyli w konferencji pod nazwą „Budujemy bezpieczną szkołę”,
podsumowująca projekt realizowany przez Fundację Demokracji Lokalnej pn. „Koalicje na rzecz
bezpieczeństwa”

c) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Policjanci w ramach programu realizują przede wszystkim zadania wynikające z
Zarządzenia nr 21 KGP z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie sposobu przeprowadzania interwencji
domowej wobec przemocy w rodzinie pod nazwą „Niebieskie Karty”. Każdorazowo po otrzymaniu
Niebieskiej Karty dzielnicowy obejmuje nadzorem rodzinę, w której została ona sporządzona.
Niebieska Karta pozwala na dokładniejsze ewidencjonowanie każdego faktu zgłoszenia interwencji
związanej z przemocą oraz jest pierwszym sygnałem do zainteresowania się rodziną przez
dzielnicowego. Dzięki Niebieskiej Karcie ofiary przemocy nie czują się osamotnione, nie jest to
tragedia „ czterech ścian”, ofiary mają większy dostęp do informacji o instytucjach i organizacjach
powołanych do pomocy rodzinom dotkniętych przemocą a nadzór dzielnicowego pozytywnie
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wpływa na zachowanie wielu sprawców. 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 psychologicznopedagogicznymi oraz sądami rodzinnymi.
W ramach realizacji zadań w obszarze „Przemoc w rodzinie” policjanci Wydziału Prewencji
i RD w celu ułatwienia pracy dzielnicowym

opracowali i wdrożyli w całym województwie

jednolite wzory notatek urzędowych dotyczących nadzorów nad rodzinami objętymi procedurą
„Niebieska Karta” w związku z przemocą w rodzinie. Jednocześnie przeprowadzono szkolenie dla
koordynatorów NK w tym zakresie.
W celu kompleksowego i systematyczne monitorowanie przyczyn zgłaszanych interwencji domowych
(a zwłaszcza interwencji powtarzających się w tym samym miejscu po raz kolejny) oraz podejmowania
skutecznych działań prewencyjnych zapobiegających wystąpieniu zjawiska przemocy w rodzinie we wrześniu
2007r. ujednolicono w całym województwie sposób postępowania policjantów podejmujących
interwencje domowe poprzez:
• obligatoryjne sporządzanie notatki urzędowej z każdej interwencji domowej (jeśli nie
sporządzono NK),
• określenie katalogu zadań do wykonania przez policjantów interweniujących i dzielnicowych
wyjaśniających okoliczności interwencji domowej,
• wprowadzenie jednolitej dokumentacji w postaci Notatek Urzędowych sporządzanych przez
policjantów

podejmujących

interwencje

domowe

oraz

dzielnicowych

wyjaśniających

okoliczności,
• wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez kierowników rewirów dzielnicowych skorowidzów
adresowych w celu bieżącego monitorowania ponawiających się interwencji domowych w tym
samym miejscu.
Ponadto policjanci czynnie uczestniczyli w wielu konferencjach, naradach i szkolenia,
poświęconych problematyce przemocy w rodzinie organizowanych przez podmioty pozapolicyjne,
omawiając zarówno problematykę w tym zakresie jak i założenia rządowego programu w obszarze
„Przemoc w rodzinie”:
•

naradzie dot. gminnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zorganizowanej przez

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko-mazurskiego —
zorganizowanej w dniach 27-28 marca br. w Klewkach
•

konferencji roboczej dot. planowanego pilotażu zjawiska przemocy i zaniedbywania dzieci przez

pijanych rodziców i opiekunów, zorganizowanej przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i
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przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej -zorganizowanej w dniu 12
czerwca br. w Warszawie
•

warsztatach szkoleniowych pn. „Przemoc Domowa” zorganizowanej przez Szkole Policji w

Pile, na których policjant z WPiRD wygłosił referat na temat zastosowanych w naszym
województwie rozwiązań ;
•

interdyscyplinarnym szkoleniu pt. „Przeciwdziałanie przemocy domowej – podstawy pracy

osoby interweniującej” zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy mops/gops, kuratorzy sądowi i
policjanci z KWP/KMP/KPP.
Na terenie powiatów policjanci wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów poszukują nowych
rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie tego problemu, np.:
•

na terenie miasta Olsztyna funkcjonuje 9 Dzielnicowych Zespołów Interwencji Kryzysowej

(DZIK). W ich skład wchodzą przedstawiciele: GOW,SOW, organizacji pozarządowych, kurator,
pracownik socjalny, dzielnicowy, pedagog i wolontariusz. Zespoły pracują na określonym obszarze
i w oparciu o określone procedury.
•

w Działdowie policjanci wspólnie z pracownikami z MOPS i Pedagogami szkolnymi dokonują

wspólnie kontrole rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”. Ponadto na comiesięcznych
spotkaniach przedstawiciele wymienionych instytucji wymieniają się doświadczeniami i planują
wspólne działania na dany miesiąc.
•

policjanci z KPP w Nidzicy wspólnie z pracownikami GOPS i MOPS przeprowadzają wizyty

w rodzinach objętych „NK”, w celu udzielenia wsparcia i doraźnej pomocy. Ponadto policjanci
uczestniczą w dyżurach Punktu Konsultacyjnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przemocy domowej funkcjonującym przy PCPR w Nidzicy.
•

w Nidzicy policjanci czynnie włączali się do szkoleń organizowanych przez PCPR dla ofiar

jak i sprawców przemocy domowej.
•

w Olecku policjanci w ramach podjętej współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnienia od

Alkoholu Współuzależnienia i Narkomanii uczestniczyli w spotkaniach z ofiarami przemocy
korzystającymi z terapii.
•

w Szczytnie policjanci uczestniczą w pracach zespołów interdyscyplinarnych, których rolą

jest rozwiązanie trudnych sytuacji rodzinnych związanych z przemocą w rodzinie oraz innymi
przejawami patologii społecznych. W skład zespołów wchodzą: policjanci, kuratorzy sądowi,
pracownicy opieki społecznej, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
pielęgniarki środowiskowe. Członkowie zespołu spotykają się na comiesięcznych spotkaniach na
których omawiają konkretne przypadki rodzin oraz uzgadniają zadania do wykonania.
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•

w ramach podpisanego przez Komendę Powiatową Policji w Mrągowie z Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie oraz innymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi porozumienia o
współpracy partnerskiej „Wczesna interwencja - szansą na ratunek” organizowane są liczne
spotkania na rzecz specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy domowej, dzieciom i rodzinom
będącym w sytuacjach kryzysowych. Organizowane są również spotkania terapeuty i psychologa z
osobami bezpośrednio dotkniętymi problemem przemocy w rodzinie.

d) Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na lata 2006-2010
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,
zawarte w rozdziale „Główne problemy alkoholowe w Polsce, to:
- używanie alkoholu przez młodzież,
- zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholizmem, w tym zjawisko przemocy w rodzinie,
- naruszenia prawa przez osoby będące pod wpływem alkoholu.
Zadania te wpisują się w realizowane przez Policję przedsięwzięcia ukierunkowane na profilaktykę
alkoholową oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
W celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu na terenie województwa warmińskomazurskiego funkcjonariusze jednostek terenowych w minionym roku podejmowali wzmożone
działania represyjno-kontrolne, jak też działania o charakterze profilaktycznym.
W ramach współpracy z instytucjami zainteresowanymi problemem (ośrodki pomocy
społecznej, ośrodki terapii uzależnień, centra pomocy rodzinie, komisje rozwiązywania problemów
alkoholowych,

urzędy kontroli skarbowej, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei) policjanci

realizowali wspólne działania zmierzające głównie do ograniczenia skali spożywania alkoholu
przez dzieci i młodzież.
W ramach stałej współpracy z nauczycielami i pedagogami szkolnymi policjanci brali
czynny udział w spotkaniach z młodzieżą szkolną, w trakcie których uświadamiali uczniom jakie
zagrożenia niesie za sobą spożywanie alkoholu. w młodym wieku.
W celu zminimalizowania skali zjawiska alkoholizmu na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego policjanci podejmowali szereg działań o charakterze profilaktycznym, z
których na uwagę zasługują przedsięwzięcia podejmowane przez następujące jednostkiterenowe:
Komenda Miejska Policji w Elblągu
Projekt „Żółta i czerwona kartka”, którego głównymi celami jest:
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• ujednolicenie trybu postępowania wobec koncesjonerów naruszających przepisy „Ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”;
• opracowanie kompleksowego trybu obiegu informacji o zdarzeniach przestępczych a także
zakłóceniach porządku publicznego w miejscu i najbliższym otoczeniu punktów
sprzedaży/podawania napojów alkoholowych;
• podniesienie świadomości prawnej osób prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych;
• ograniczenie ilości naruszeń porządku prawnego w placówkach prowadzących sprzedaż
alkoholu oraz ich najbliższym otoczeniu.
Projekt

przewiduje

sporządzanie

dwojakiego

rodzaju

nieprzestrzeganiem przez koncesjonerów przepisów „Ustawy

wystąpień

w

związku

z

o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. Wystąpienia, w zależności od rodzaju i ilości naruszeń
kierowane są do właścicieli punktów sprzedaży oraz właściwego Urzędu z wnioskiem o wszczęcie
postępowania

administracyjnego

o

cofnięcie

koncesji

na

sprzedaż/podawanie

napojów

alkoholowych.
Komenda Powiatowa Policji w Ełku
•

w celu ograniczenia sprzedaży alkoholu nieletnim oraz wzrostu świadomości sprzedawców i

właścicieli sklepów oraz innych punktów sprzedaży alkoholu dokonano kolportażu ulotek w formie
apelu z zakresu konsekwencji prawnych za sprzedaż i podawanie alkoholu osobom nieletnim.
Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
•

w ramach stałej współpracy z PCPR, Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym, Pogotowiem

Opiekuńczym i Domem św. Faustyny przy którym znajduje się Grupa Interwencyjna oraz
kuratorami zawodowymi dla nieletnich przekazywane są informacje na temat rodzin, w których
występuje alkoholizm. W ramach współpracy dokonywane są wspólne kontrole w miejscach
zamieszkania nieletnich. W przypadku ujawnienia małoletnich, których dalszy pobyt pod opieką
rodziców zagraża ich zdrowiu lub życiu, za zgodą Sędziego Rodzinnego dzieci umieszczane są w
trybie natychmiastowym w Grupie Interwencyjnej.
Komenda Powiatowa Policji w Iławie
•

podczas spotkania z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień uzgodniono

zasady współdziałania Policji z innymi podmiotami w zakresie kontroli placówek na terenie Iławy
pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
i alkoholizmowi. Wspólne kontrole prowadzone przez zespoły złożone z: przedstawiciela Policji,
Straży Miejskiej oraz Miejskiej i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ponadto policjanci w powiecie iławskim w minionym roku opracowali ogłoszenie informujące
sprzedawców i właścicieli sklepów o ich prawnej odpowiedzialności za sprzedaż alkoholu wbrew
przepisom Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ogłoszenia te
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zostały dostarczone przez policjantów dzielnicowych do wszystkich punktów sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych.
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmiński
•

w ramach funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której

członkami są policjanci zorganizowano przedsięwzięcie edukacyjno – profilaktyczne „Lato bez
procentów” ukierunkowaną na konsekwencje prawne i zdrowotne związane ze sprzedażą i
spożyciem alkoholu.
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
•

w styczniu, lutym i październiku przeprowadzono wzmożone działania prewencyjne pod nazwą

„Dyskoteka” ukierunkowane na ograniczenie dostępu nieletnich do alkoholu oraz ujawnianie
nieletnich będących pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie. Do działań
zaangażowano również Straż Miejską.
•

w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” prowadzone były spotkania

na temat skutków i konsekwencji stosowania środków odurzających (alkohol, narkotyki,
papierosy). Podsumowaniem działań był udział policji w festynie zorganizowanym przez Zespół
szkół nr 1 w Mrągowie, na którym rozdane były uczestnikom imprezy ulotki dotyczące
konsekwencji spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie
• w ramach przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi GKRPA,
której członkami są również policjanci z pieniędzy za tzw. „kapslowe” opłacano dodatkowe
zajęcia sportowe i artystyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych.
Komenda Powiatowa Policji w Piszu
•

policjanci

wspólnie

z

członkami

Gminnych

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych dokonywali kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
również w ramach „Małolat” i „Alkohol”.

e) Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2006-2010
W roku 2007 przedsięwzięcia profilaktyczne policjantów garnizonu warmińskomazurskiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii koncentrowały się głównie na kontynuowaniu
szkoleń i spotkań z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami w zakresie odpowiedzialności karnej
wynikającej z „Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”.
Komenda Miejska Policji w Elblągu
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•

kontynuowana była realizacja programu „Bez narkotyków w szkole bezpieczniej” którego

celem jest ograniczenie zjawiska narkomanii wśród młodzieży, edukacja młodzieży na temat
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i dostarczanie wiedzy na temat instytucji i
organizacji zajmujących się problematyką narkomanii.
Program realizowany jest od lutego 2001r. na terenie Elbląga jak i powiatu. Podmiotami
współuczestniczącymi są: Kuratorium Oświaty w Elblągu, Wydział Edukacji UM w Elblągu oraz
Straż Graniczna. Realizacja projektu polega na przeprowadzaniu pogadanek z młodzieżą na temat
skutków społecznych związanych z zażywaniem narkotyków oraz odpowiedzialności karnej
wynikającej z nieprzestrzegania przepisów Ustawy. W 2007 roku policjanci KMP w Elblągu
spotkania 10 placówkach oświatowych na terenie miasta, uczestniczyło w nich ok. 604 uczniów.
Przeprowadzono również dwie prelekcje dla kadry pedagogicznej i jedną dla rodziców na temat
rozpoznawania najczęściej występujących na rynku narkotyków.
Komenda Powiatowa Policji w Iławie
•

przeprowadzono cykl zajęć Pt. „Społeczne i prawne aspekty narkomanii” ukierunkowane na

uświadomienie młodzieży konsekwencji prawnych związanych z posiadaniem i rozprowadzaniem
narkotyków.
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
•

w ramach współpracy z KGP, samorządem lokalnym oraz szkołami w ramach realizacji

przedsięwzięcia „Profilaktyka, a Teatr”, dla wszystkich uczniów klas II i III gimnazjów
zorganizowano przedstawienie poruszające tematykę narkomanii - przedstawienie „Blackout”
połączone z badaniami ankietowymi – w przedsięwzięciu uczestniczyło ok. 1000 uczniów oraz
przedstawiciele grona pedagogicznego. Program podsumowano podczas spotkania z dyrektorami
szkół oraz przedstawicielami samorządów, gdzie na podstawie wyników ankiet zaproponowano
konkretne działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
• opracowano i wdrożono na terenie gminy Nidzica Gminny Program Zapobiegania Narkomanii,
w ramach którego opracowano i wydano ulotki dla rodziców.
• przeprowadzono 3 szkolenia dla nauczycieli – łącznie udział wzięło 90 osób, 3 spotkania z
rodzicami , w których udział wzięło 310 rodziców oraz 17 spotkań z młodzieżą – łącznie
uczestniczyło w nich 1500 osób.
• realizowano działania prewencyjne pn. „Narkomania” (zwalczanie i ujawniania narkomanii –
szczególnie na terenach przyszkolnych i w lokalach gastronomicznych) oraz „Mak – konopie”
(ujawnianie upraw maku i konopi indyjskich oraz miejsc wytwarzania i dystrybucji narkotyków).
Komenda Powiatowa Policji w Piszu
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• zorganizowano szkolenia dla dyrektorów i pedagogów szkół na których poruszano m.in.
tematykę przeciwdziałania narkomanii. Na bieżąco również w ramach współpracy z MONAREM
organizowane są również spotkania edukacyjne z uczniami.
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
•

przeprowadzono 6 spotkań dla rodziców (uczestniczyło 462 osób), 4 spotkania dla młodzieży,

(udział wzięło 419 uczniów), 10 spotkań z nauczycielami (udział wzięło 36 osób)
Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi
• zajęciami edukacyjnymi z zakresu odpowiedzialności za handel i posiadanie narkotyków objęto
289 uczniów, w spotkaniach uczestniczyli również nauczyciele i pedagodzy szkolni.
Komenda Powiatowa Policji Szczytnie
•

funkcjonariusze

jednostki

w

zakresie

przeciwdziałania

narkomani

wspólnie

z

wykwalifikowanymi pedagogami w 2007 roku opracowali program profilaktyczno – edukacyjny
„Ode mnie zależy”. Środki na realizację programu pozyskano z budżetu Gminy Miejskiej w
Szczytnie. Program skierowany jest do uczniów klas V – tych i VI – tych szkół podstawowych na
terenie miasta Szczytno. Uznano, że w tym wieku skuteczniej będzie można przeciwdziałać temu
zjawisku, dlatego też działania profilaktyczne skierowano do uczniów szkół podstawowych.
Głównym celem programu jest rozwijanie umiejętności społecznych, pozwalających na
przeciwstawienie się presji społecznej oraz poszukiwanie sposobu pomocy kolegom zagrożonym
uzależnieniem. Program składa się z kilku etapów. W I etapie uczniowie podczas lekcji poznawali
mechanizmy uzależnienia. Następnie pisali pracę na temat przyczyn sięgania po narkotyki przez
młodych ludzi, podawali propozycje rozwiązywania tego problemu oraz pokazywali wizje świata
bez używek. Spośród uczniów, którzy złożyli prace wyłoniono po 20 osób z każdej szkoły, którzy
pod opieką pedagogów pojechali na warsztaty edukacyjne. Zajęcia odbywały się w ośrodku
wypoczynkowym, więc stanowiły ogromną atrakcję dla uczestników. Podczas warsztatów
poznawali swoje słabości, ćwiczyli sposoby radzenia sobie z naciskiem grupy, poznali czynniki
chroniące przed uzależnieniem. Funkcjonariusz policji omówił zagrożenia jakie niosą ze sobą
zachowania ryzykowne oraz odpowiedzialność nieletnich przed prawem. Położono szczególny
nacisk na pokazanie wizerunku policjanta jako osoby niosącej pomoc, którą darzy się zaufaniem.
Kolejnym etapem jest przeprowadzenie przez uczestników warsztatów zajęć dla swoich
rówieśników, dostaną jeszcze po 1 zadaniu do realizacji. Zapewniono dla najbardziej aktywnych
nagrody rzeczowe. Na wymieniony wyżej cel zostały już zabezpieczone środki finansowe w roku
2008. W związku z tym, że program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i spotkał z
pozytywną oceną zostaną poczynione starania by był realizowany także na terenie gmin powiatu.
•

w listopadzie, dzięki zaangażowaniu policjantów jednostki utworzono punkt konsultacyjny dla

osób z problemem narkotykowym i członków ich rodzin. Zabezpieczone zostały także środki w
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budżecie Gminy Miejskiej w Szczytnie na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do
utworzenia kolejnej świetlicy terapeutycznej ze wskazaniem na pracę z osobami nieletnimi
zagrożonymi uzależnieniem od narkotyków. Wiosną 2008 roku na terenie miasta Szczytna ruszy
grupa korekcyjna dla wymienionych wyżej osób, na tę chwilę zajęcia będą odbywały w Przychodni
Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Wszystkie wskazane wyżej inicjatywy zostały uruchomione we
współudziale i ścisłej współpracy Gminy Miejskiej w Szczytnie, Policji i pedagogów.
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim
•

w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Przychodnią Terapii Uzależnień
organizowano prelekcje w szkołach z wykorzystaniem pokazu multimedialnego zaakceptowanego
przez pedagogów szkolnych.
Komenda Powiatowa Policji w Olecku
• realizowano działania edukacyjne „Narkotyki w świetle prawa”, podczas których młodzież
dowiaduje się o konsekwencjach prawnych zażywania oraz rozprowadzania narkotyków.
Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
•

oprócz działań edukacyjnych w szkołach, którymi objęto 1100 uczniów zorganizowano również

szkolenie kadry dowódczej Jednostki Wojskowej w Giżycku na temat „Patologia narkomanii wśród
młodzieży”.
Komenda Powiatowa Policji w Ełku
•

po raz szósty zorganizowano festyn policyjny pn. „Z Policją Bezpiecznie”, w trakcie którego

prowadzono kampanię antynarkotykową. Podczas festynu, w namiocie policyjnym utworzono
punkt informacyjny ds. przeciwdziałania narkomanii, gdzie specjaliści w tym zakresie oraz
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ełku ds. Profilaktyki Uzależnień

udzielali zainteresowanym

informacji na temat przeciwdziałania narkomanii. Porady wsparte były ulotkami informacyjnymi
dot. zagrożeń wynikających z używania środków odurzających
•

organizowano spotkania dla nauczycieli (3 dla 88 osób) i rodziców (80 osób) w trakcie których

omawiano m.in. metody postępowania dealerów. Ponadto zorganizowano również spotkanie w
którym udział wzięło 20 rolników dotyczące zagrożeń związanych z pracą w gospodarstwie rolnym
pod wpływem środków odurzających.

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
•

w ramach realizowanych w szkołach programów

oraz własnych inicjatyw wspólnie z

pedagogami szkolnym przeprowadzono działania profilaktyczno – edukacyjne skierowane do
uczniów klas 4 - 6, które dotyczyły współczesnych zagrożeń wynikających ze stosowania środków
odurzających t.j. narkotyki, alkohol. Uczniowie poznali w jaki sposób należy odmawiać osobom,
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które namawiają do zażywania narkotyków, lub spożywania alkoholu. Zapoznano także rodziców z
wynikami ankiety bezpieczeństwa mówiącej o zagrożeniach występujących w szkole. Na spotkaniu
uczniowie przestawili spektakl pt; „Samotność” ukazujący problemy młodych ludzi widzianych
oczami dziecka.

f) 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”).
Informacje w powyższym zakresie omawiane są również za pośrednictwem lokalnych mediów
(artykuły prasowe, wywiady radiowe i telewizyjne). Policjanci poszukują ciągle nowych form
promowania wiedzy o bezpieczeństwie i kreowania właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży,
w 2007r. przeprowadzali gry, zabawy, konkursy na festynach: „Śpiewający policjanci” w Iławie,
„Dzień Dziecka w ramach 15 lecia Caritasu” w Ełku, „”Za mundurem Dzieci sznurem” Festyn z
okazji Dnia Dziecka w Olsztynie, Festyn dla Dzieci” z okazji zakończenia roku szkolnego”
organizowany w Olsztynie przez firmę „DBK”.
Problem przemocy wobec dzieci był szeroko omawiany podczas konferencji szkoleniowej pn.
„Dziecko ofiarą przemocy" zorganizowanej 29 maja br. przez policjantów III WPiRD KWP
wspólnie z pracownikami Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum
Onkologii w Olsztynie przy współpracy prelegentów z: Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego, Sądu Okręgowego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Poradni PsychologicznoPedagogicznej, Uczestniczkami spotkania było około 200 pielęgniarek środowiska szkolnego z
województwa. W trakcie spotkania przedstawione zostały następujące zagadnienia: - przemoc w rodzinie
oraz przemoc wobec dzieci w świetle statystyk policyjnych, symptomy

przemocy fizycznej i

psychicznej, Dziecko ofiara przemocy seksualnej, ochrona dziecka ofiary przemocy w świetle
uwarunkowań prawnych, rola i zadania pielęgniarki środowiska szkolnego w ochronie dziecka
krzywdzonego.
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g) Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata
2007-2008
Problem dotyczący handlu ludźmi był przedmiotem spotkań z młodzieżą szkół
ponadgimnazjalnych szczególnie w okresie przedwakacyjnym. Policjanci zalecali ostrożność przy
zawieraniu nowych znajomości oraz zawieraniu umów o pracę zwłaszcza poza granicami kraju z
uwagi na ryzyko stania się ofiarą przestępstwa: przymusowej pracy i prostytucji. Zagrożenia w tym
zakresie i sposoby ich unikania nagłaśniane były za pośrednictwem lokalnych mediów oraz ulotek
i plakatów tematycznych.

h) Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata
2007-2011
W dniu 26 czerwca 2007 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski Zarządzeniem nr 178 utworzył
Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV. Jednym z członków Zespołu jest przedstawiciel WPiRD Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Na pierwszym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu, w którym
uczestniczyła Pani Anna Szyszka, Wojewoda Warmińsko – Mazurski przedstawiono założenia
Programu, harmonogram jego realizacji, skalę zagrożenia HIV/AIDS na terenie naszego kraju
i województwa warmińsko – mazurskiego oraz omówiono i zaplanowano wspólne przedsięwzięcia.
W dniu 14 września 2007 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej odbyła się
Konferencja rozpoczynająca kampanię multimedialną z zakresu HIV/AIDS pod hasłem „Taniec z
wyobraźnią”. W dniu 4 grudnia 2007 r. odbyła się Konferencja pn. „Narkomania – HIV/AIDS
wymiana doświadczeń Polski i Europy”. Prelegentami byli przedstawiciele takich krajów jak:
Szwecja, Rosja, Ukraina, Francji. Głównymi odbiorcami treści prezentowanych podczas
konferencji byli pedagodzy i uczniowie olsztyńskich szkół ponadgimnazjalnych.
3.

REALIZACJA PROGRAMÓW PREWENCYJNYCH INICJOWANYCH PRZEZ
KGP

a) „Otwarte jednostki policji – miernik jakości obsługi interesantów”
W roku 2007 w garnizonie warmińsko – mazurskim nie powstały nowe punkty recepcyjne.
W jednostkach w których jeszcze nie funkcjonują punkty recepcyjne, w miarę możliwości tworzone
są poczekalnie przyjazne interesantom.
UTWORZONE FUNKCJE RECEPCYJNE I PONIESIONE KOSZTY
Tabela nr 2
JEDNOSTKA

OBSŁUGA INTERESANTÓW
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LICZBA JEDNOSTEK,
W KTÓRYCH
UTWORZONO FUNKCJE
RECEPCYJNE

b)

LICZBA JEDNOSTEK,
W KTÓRYCH
UTWORZONO FUNKCJE
RECEPCYJNE W
BIEŻĄCYM ROKU

POLICJANT

PRACOWNIK
POLICJI

KWP

1

2

KPP

14

1

13

KMP

2

1

2

RAZEM

17

2

14

„Policyjny program wspomagania ofiar przestępstw”
Policjanci garnizonu warmińsko – mazurskiego działania w kierunku wspomagania ofiar

przestępstw podejmują od kilku lat. Jednym z elementów zmierzających do poprawy obsługi
interesanta a tym samym wdrożenia działań poprawiających sytuację ofiar przestępstw są
uruchomione w naszym województwie punkty recepcyjne oraz specjalne pokoje dla interesantów,
w których możliwe jest prowadzenie rozmów z zachowaniem dyskrecji oraz przyjmowanie
zawiadomień o przestępstwie. Pozwala to na zwiększenie efektywności pracy policjantów oraz na
stworzenie „przyjaznej” dla ofiar infrastruktury. Odpowiednio przygotowana obsługa recepcji oraz
wyposażenie punktu recepcyjnego w różnego rodzaju ulotki, broszury i plakaty informacyjne,
zapewnia ofiarom przestępstw szeroki zakres informacji na temat instytucji i organizacji
zajmujących się pomaganiem osobom pokrzywdzonym.
Ponadto w widocznych miejscach KPP/KMP/KWP umieszczone są plakaty z Polską Kartą
Praw Ofiary oraz Podstawowe Prawa i Obowiązki Człowieka.
Znacząca rolę w zakresie pomocy ofiarom przestępstw oraz wszystkim mieszkańcom
województwa spełniają policyjne bezpłatne infolinie.
Bezpłatna, całodobowa infolinia nr 0800-339-202; (KWP Olsztyn)
Obsługiwana przez dyżurnego operacyjnego KWP w Olsztynie bądź jego zastępcę;
(wszyscy dyżurni kmp/kpp i kp w województwie, a także Dyżurny KWP w Olsztynie zostali
odpowiednio przygotowani na przyjmowanie podobnych zgłoszeń – tak anonimowych, jak i
oficjalnych. Zostali pouczeni o konieczności specjalnego traktowania ofiar i świadków różnego
typu przestępstw. Każdy z wym. dyżurnych został wyposażony w opracowany wcześniej przez
Wydział Prewencji KWP Wykaz instytucji niosących pomoc osobom potrzebującym w
województwie warmińsko-mazurskim, tak, aby oprócz podjęcia odpowiednich kroków natury
prawnej właściwych dla Policji mógł skierować poszkodowanych i ich bliskich do podmiotów
mogących się nimi zaopiekować. Za bieżącą aktualizację tego Wykazu odnośnie podmiotów
niosących pomoc w danym powiecie odpowiedzialni są komendanci miejscy/powiatowi Policji i
podlegli im policjanci.
Bezpłatna infolinia KMP Elbląg
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•

0800-392-218 obsługiwana przez policjantów z Izby Dziecka i pracowników instytucji
pomocowych (wyznaczane są dyżury przy telefonie osób wykwalifikowanych i odpowiednio
przeszkolonych)

Bezpłatna infolinia KPP w Bartoszycach
•

0800-108-989 - służy do anonimowych zgłoszeń wszystkich zdarzeń i automatycznej rejestracji.
Numer telefonu działa na zasadzie skrzynki pocztowej gdzie automatycznie nagrywana jest
wypowiedź anonimowego rozmówcy. Każdego dnia następuje odczyt nagrań przez policjanta
wyznaczonego przez kierownika jednostki.
Ponadto policjanci w toku każdej czynności służbowej

z udziałem ofiary przestępstwa

zobowiązani są do informowania o możliwościach uzyskania przez nią pomocy czy porady
prawnej. Policjanci wykonujący czynności postępowania karnego zobowiązani są do rzetelnego i
wyczerpującego informowania ofiar przestępstw o przysługujących im uprawnieniach oraz
udzielania informacji nt. toczącego się postępowania. W przypadku przestępstw, w których ofiara
lub rodzina ofiary zostały narażone na głębokie przeżycia traumatyczne, przed rozpoczęciem
czynności procesowych lub w ich trakcie, osoby takie kierowane są do zespołu psychologów.
Istotne dla ochrony małoletnich ofiar przestępstw jest tworzenie i otwarcie w kilku powiatach
„Niebieskich Pokoi”. W województwie warmińsko – mazurskim funkcjonuje ich obecnie 11.
Wykorzystywane są one do przesłuchań m.in. ofiar przestępstw różnych kategorii jako bezpieczne
miejsce przesłuchań w procesie karnym w celu utrwalenia zebranego materiału dowodowego.
W dniach 22.02 – 01.03.2007r. policjanci jednostek terenowych garnizonu warmińskomazurskiego włączyli się aktywnie w ogólnopolskie

obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom

Przestępstw”. W siedzibach KMP/KPP policjanci przez cały tydzień pełnili dyżury, w trakcie
których udzielali porad i informacji osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa.

Oryginał podpisał:

p.o. ZASTEPCY NACZELNIKA
WYDZIAŁU PREWENCJI i RUCHU DROGOWEGO
KWP w OLSZTYNIE
nadkom. MIROSŁAW DZIĘGIELEWSKI

Opracowano:
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w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie
W załączeniu:
1. Formularz III/13
2. Formularz III/14

