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SPRAWOZDANIE
z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji
na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich
oraz patologiom społecznym w 2010 roku

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

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

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.
Niepokojącym jest fakt, iż po alkohol nadal sięgają osoby nieletnie. W 2010 roku
w województwie warmińsko-mazurskim ujawniono 1400 nieletnich pod wpływem alkoholu - w
roku 2009 ujawniono 1538 takich nieletnich, czyli o 138 mniej niż w roku 2009.
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Dane liczbowe dotyczące problemu alkoholizmu w roku 2010 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 -

55
36

ogółem:
10
ogółem .......
a) w tym za sprzedaż osobom do 18. roku życia - ........
7
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

nieletni

5706

nietrzeźwi

1625

%

28,4

ogółem

1449

nietrzeźwi

54

%

3,7

ogółem

25

dorośli

kategoriach

ogółem

nietrzeźwi

11

%

44,0

nieletni

Ø ogólna liczba podejrzanych w wybranych

dorośli

(Temida: T - 857: Podejrzani wg stanu trzeźwości)

nieletni

0

nietrzeźwi

0
0

ogółem

355

dorośli

%
nietrzeźwi

98

%

27,6

nieletni

Ø zabójstwo:

nieletni

190

nietrzeźwi

5
2,6
739

dorośli

%
ogółem
nietrzeźwi

nieletni

Ø uszczerbek na zdrowiu:

nietrzeźwi

11

%

4,2

ogółem

36

nieletni

262

dorośli

34,5

nietrzeźwi

15

%

41,6

nieletni

Ø udział w bójce lub pobiciu:

255

%

nieletni

1

nietrzeźwi

1
100
1782

dorośli

%
ogółem
nietrzeźwi

nieletni

Ø zgwałcenie

nietrzeźwi

8

%

1,9

ogółem

1157

nieletni

403

dorośli

12,7

nietrzeźwi

nieletni

Ø kradzież cudzej rzeczy

226

%

nieletni

258

nietrzeźwi

6

%

2,3

Ø kradzież z włamaniem

216

%

18,6

111

275
43,6

nieletni

181

ogółem

630

nieletni

4,5

dorośli

5

%

nietrzeźwi
ogółem

567

nietrzeźwi

391

nieletni

10

%

5,5

%

68,9

nieletni

43

nietrzeźwi

8
18,6

%
1400

których doprowadzono do:

ogółem

13874

ogółem

6275

w tym kobiet
w tym
nieletni

do szpitala)

33,2

%

5. Ujawniono nietrzeźwych nieletnich (formularz III/6)
6. Izolowano nietrzeźwych,

nieletnich z terenu Elbląga – doprowadzano

%
nieletni

nietrzeźwi

Ø przestępstwa przeciwko

a) izb wytrzeźwień/ ( w przypadku osób

138

nietrzeźwi

Ø uszkodzenie rzeczy

funkcjonariuszowi publicznemu

415

nieletni

rozbójnicze

ogółem
nietrzeźwi

dorośli

Ø rozbój, kradzież i wymuszenie

dorośli

3

754
ogółem

33

dziewczęta

17

chłopcy
ogółem

w tym
nieletni

w tym kobiet
b) PDOZ (formularz III/3)

16
7599
384

ogółem

42

dziewczęta

7

chłopcy

35

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 realizowali wspólne działania zmierzające głównie do ograniczenia skali spożywania
alkoholu przez dzieci i młodzież.
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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:
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.
W roku 2010 kontynuowano realizację wzmożonych działań prewencyjno – operacyjnych
pn. „Chrońmy dzieci przed alkoholem”. Celem działań jest zapobieganie demoralizacji i
przestępczości nieletnich poprzez ograniczenie dostępu do alkoholu osobom do lat 18.
Na podstawie policyjnych baz danych, informacji uzyskiwanych podczas spotkań i rozmów z
młodzieżą oraz doniesień massmediów, stwierdzono niebezpieczny wzrost spożycia alkoholu
przez młodzież, a także obniżenia wieku osób rozpoczynających jego spożycie. Wśród
młodzieży zawsze panowało przekonanie, iż alkohol jest warunkiem dobrej zabawy. Jednak
obecnie coraz więcej młodych ludzi trafia do szpitali celem odtrucia organizmu. Ponadto
pojawiła nowa moda: uczniowie umawiają się na krótkie spotkania po lekcjach jedynie celem
wypicia butelki alkoholu, zdarza się że spożywają alkohol w czasie przerw lekcyjnych, po czym
wracają na lekcje. Szczególnie niepokojąca jest obojętna postawa pozostałych osób
(rówieśników, rodziców) wobec takich zachowań.
W roku 2007 na zlecenie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na terenie
naszego województwa przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów klas II gimnazjalnych
i II ponadgimnazjalnych. W anonimowych ankietach młodzież przyznaje się picia alkoholu.
Okazuje się, iż w trzeciej klasie gimnazjum zdecydowana większość ankietowanych uczniów
miała

już za sobą inicjację alkoholową (tj. 88% - 87% chłopców i 89% dziewcząt).

W przypadku

uczniów drugiej klasy ponadgimnazjalnej, można powiedzieć że alkohol

spożywali prawie wszyscy (tj. 97% (po 97% chłopców i dziewcząt. Młodzież pije nie tylko
piwo i wino, coraz częściej sięga po mocniejsze alkohole.
Do rozpowszechnienia „mody” na picie alkoholu wśród młodzieży z pewnością
przyczynia się łatwa jego dostępność, co oznacza iż zakaz sprzedaży/podawania napojów
alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia jest nieprzestrzegany. Badania ankietowe
potwierdzają, iż młodzież nie ma problemu z nabyciem alkoholu. W opinii badanej młodzieży
szczególnie łatwo można zdobyć piwo. W ciągu 30 dni poprzedzających badanie piwo kupował
co trzeci uczeń trzeciej klasy gimnazjum (31%) oraz co drugi uczeń drugich klas szkół
ponadgimnazjalnych (47%). Często alkohol młodzież zaopatruje się w alkohol bezpośrednio w
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placówkach handlowych, czasami korzysta z pomocy osób dorosłych, które za drobną opłatą
kupuje im alkohol.
Młodzież spożywa alkohol również w placówkach gastronomicznych, przykładowo
do spożycia piwa w kawiarniach, restauracjach, pubach czy dyskotekach itp., w ciągu ostatniego
miesiąca przyznało się 27% uczniów szkół gimnazjalnych i 58% uczniów ponadgimnazjalnych.
W związku, iż alkohol niesie ze sobą wiele zagrożeń i konsekwencji w tym prawnych
konieczne było podjęcie działań w kierunku ograniczenia dostępności do niego dzieci i
młodzieży. Dotychczasowe działania tzn., pogadanki profilaktyczne rozmowy z nieletnimi i ich
rodzicami, prowadzenie kampanii medialnej skierowanej do sprzedawców alkoholi nt.
odpowiedzialnej sprzedaży nie przyniosły pożądanych efektów. Ponadto ograniczenie się do
ujawniania nieletnich pod wpływem alkoholu i prowadzenia postępowań wyjaśniających celem
ustalenia źródła pochodzenia alkoholu posiadanego przez nieletniego, najczęściej nie prowadziło
do ukarania osób dopuszczających się przestępstwa (rozpijanie małoletniego - art. 208 KK ,
sprzedaż, podawanie alkoholu - art.43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi). Toteż, w celu zmniejszenia zjawiska spożywania alkoholu przez osoby do lat
18 podjęto na terenie całego województwa działania prewencyjno – operacyjne, polegające na
prowadzeniu obserwacji placówek gastronomicznych w celu ujawniania faktów sprzedaży/
podawania alkoholu osobom małoletnim.
Przynajmniej raz w miesiącu, na terenie każdego powiatu funkcjonariusze pełniąc służbę
w

ubraniu cywilnym, obserwują placówki handlowe celem ujęcia na gorącym uczynku

sprawców przestępstwa sprzedaży/ podawania alkoholu osobom małoletnim.
Policjanci garnizonu warmińsko – mazurskiego aktywnie włączyli się realizację zadań
w ramach w ogólnopolskiej kampanii „Pozory mylą, dowód nie” której głównym celem była
edukacja sprzedawców napojów alkoholowych m.in. poprzez zwracanie uwagi, że dorosły
wygląd klienta nie oznacza jego pełnoletniości. Istotnym przekazem kampanii jest ponadto, fakt,
że dowody osobiste są wydawane osobom, które nie ukończyły 18. roku życia. Stąd przy zakupie
napoju alkoholowego istotne jest, aby sprzedawcy zwracali uwagę na umieszczoną w tym
dokumencie datę urodzenia. W ramach kampanii policjanci m.in. przekazali sprzedawcom i
właścicielom sklepów plakaty, ulotki oraz informacje dot. konsekwencji naruszenia przepisów
Ustawy….Łącznie w ramach kampanii rozkolportowali: 2800 szt. ulotek przypominających
sprzedawcom o prawnym zakazie sprzedaży alkoholu osobom do 18, roku życia oraz w
przypadku wątpliwości, co do pełnoletniości, o konieczności sprawdzania dokumentu
tożsamości ; 5600 szt. plakatów przypominających klientom sklepów z alkoholem o zakazie
jego sprzedaży małoletnim oraz zachęcające do czynnej reakcji świadków na próby sprzedaży
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alkoholu małoletnim; 2800 szt. naklejek - oznakowanie sklepu zawierające komunikat, że w tym
miejscu nie sprzedaje się alkoholu osobom, które nie ukończyły 18. roku życia.
- policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie – opracowali i zrealizowali program
dotyczący zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim podczas juwenaliów studenckich. W ramach
działań nawiązano współpracę ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego
( pozyskanie materiałów informacyjnych kampanii „Pozory mylą- dowód nie” i „Alkoholtylko dla pełnoletnich”), lokalnymi mediami w formie przekazu zagrożeń oraz kreowania
postaw bezpiecznych związanych ze sprzedażą alkoholu nieletnim, właścicielami lokali
i sklepów ( przekazano materiały informacyjne w postaci broszur i plakatów)
- Komenda Miejska Policji w Elblągu - prowadzono działania prewencyjni-informacyjne pn
„Pilnuj Drinka”. Od kilku lat z powodzeniem prowadzone są działania pn „Żółta i czerwona
kartka”.
Policjanci z Komisariatu Policji w Pasłęku w ramach prowadzonego monitoringu
placówek prowadzących sprzedaż i podawania napoi alkoholowych przeprowadzili 6 spotkań
prewencyjnych z właścicielami dyskotek i lokali gastronomicznych. Tematem spotkań było
wzmożenie nadzoru przez właścicieli tych lokali nad osobami przebywającymi w dyskotekach
oraz zwrócenie uwagi na osoby przebywające na terenie przyległym do budynku dyskotek.
W 2010 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Elblągu kontynuowali
w ramach współpracy z Teatrem im.A.Sewruka w Elblągu działania prewencyjne pn.
„Spotkania w Teatrze” zmierzające do przeciwdziałania patologiom społecznym takim jak:
alkoholizm, narkomania, przemoc. Punktem wyjścia do dyskusji i rozmowy z młodzieżą są
spektakle teatralne wystawiane przez elbląski teatr.

Tematem przedstawień są problemy

głównych bohaterów z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków czy doświadczanie przemocy lub
jej stosowanie wobec innych. Po spektaklu na pytania młodzieży związane z danym
uzależnieniem czy problemem życiowym, odpowiadają profesjonaliści zaproszeni do dyskusji –
terapeuta, psycholog, sędzia, policjant, lekarz. Podczas spotkania przekazywane są młodym
ludziom

niezbędne informacje o danym uzależnieniu, formach leczenia oraz miejscach w

których otrzymają pomoc. Spotkania mają na celu uświadomienie młodym ludziom o skutkach
zdrowotnych uzależnienia, oraz poinformowanie ich o odpowiedzialności prawnej ponoszonej
przez nich za popełniane czyny karalne i wykroczenia, takie jak spożywanie alkoholu do 18 roku
życia, prowadzenie pojazdu

będąc pod wpływem alkoholu,

rozprowadzanie środków odurzających, stosowanie przemocy.
przedstawienia w których uczestniczyło 400 uczniów.

posiadanie, udzielanie,

W 2010 roku odbyły się 4
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- funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach – w okresie wakacyjnym
przeprowadzili działania pod nazwą „Alkohol”. Podczas działań skontrolowano sklepy
funkcjonujące na terenie powiatu bartoszyckiego prowadzące obrót alkoholem. Kontrole
przeprowadzono z przedstawicielami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Komenda Powiatowa Policji w Działdowie realizowała „. „Akcję promocyjną w formie
tzw. „Ogródka Policyjnego” w ramach festynu „Wstąp po zdrowie”,„ Alkohol i
Narkotyki”,„Majowy Wieczór”, „Kafejka”, „Młodzież przed Wakacjami”. Realizowano
również szereg akcji i działań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod kątem
nietrzeźwych użytkowników dróg które zlecane były przez KWP Olsztyn czy tez inicjatywy
KPP. W trakcie przeprowadzanych spotkań-pogadanek z dziećmi i młodzieżą jak również
rodzicami w szkołach poruszane były tematy związane z problemem spożywania alkoholu.
- Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ełku, również realizują

system „Żółtych i

czerwonych kart”, których celem jest ograniczenie zachowań patologicznych i zapobieganie
zakłóceniom porządku w rejonach lokali gastronomicznych. Podejmując działania profilaktyczne
policjanci tej jednostki dokonywali m.in kolportażu ulotek w formie apelu do sprzedawców i
właścicieli sklepów, barów, pubów, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w których
zostały zawarte treści dot. konsekwencji prawnych, naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz negatywnych skutków spożywania
alkoholu przez osoby nieletnie. Celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi na zjawisko
spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież, zmiana postaw społecznych wobec tego problemu
oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności dorosłych za udostępnianie alkoholu osobom do
18 roku życia.
- na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy w ramach profilaktyki także
realizowany jest projekt „Żółte i czerwone kartki” zmierzający do ograniczenia ilości
przestępstw i wykroczeń porządkowych w tym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ramach realizacji projektu sporządzono tzw. żółte kartki do
właścicieli sklepów i poinformowano właściwe urzędy gminne wydające zezwolenia

na

sprzedaż alkoholu.
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy współorganizowali przegląd Małych
Form Teatralnych pod hasłem „Styl życia a zdrowie”. Impreza ta skierowana była do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych i głównym celem było promowanie zdrowego stylu życia
oraz uświadomienie dla dzieci i młodzieży szkolnej zagrożeń, jakie niosą nałogi i zjawiska
patologiczne. Finał tej imprezy odbył się w dniu 18.11.2010 roku na nidzickim zamku.
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- Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie - w dniu 29 maja mrągowska Policja
zorganizowała i przeprowadziła Turniej Szkół Ponadpodstawowych w Piłkę Siatkową o Puchar
Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie. Cała impreza przebiegała pod hasłem „Nie
wpadnij w siatkę nałogów” i skierowana była do młodzieży ze szkól powiatu mrągowskiego.
Głównym celem turnieju było promowanie zachowań prospołecznych i prozdrowotnych,
promocja sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, jako alternatywy
wobec zachowań patologicznych.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie w dniu 14 – 15 czerwca 2010
roku uczestniczyli w festynie edukacyjno – profilaktycznym zorganizowanym przez Zespół
Szkól nr 1 w Mrągowie w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Celem przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu i używek, oraz
eliminowanie agresywnych zachowań uczniów poprzez pokazywania alternatywnych sposobów
spędzania czasu wolnego.
W dniu 1 października 2010 roku Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie wspólnie z
Burmistrzem

Miasta

oraz

Związkiem

Pracodawców

Polski

Przemysł

Spirytusowy

przeprowadziła szkolenie dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży i serwowania napojów
alkoholowych skierowane do właścicieli i pracowników sklepów, stacji benzynowych oraz dla
osób zajmujących się sprzedażą alkoholu. Inicjatywę podjęto w celu ograniczenia sprzedaży
alkoholu nieletnim, a także konsekwencji nadmiernego, nieodpowiedzialnego spożywania
alkoholu.
- Komenda Powiatowa Policji w Giżycku - prowadzono akcje dot. „Ograniczenie liczby
przestępstw, wykroczeń i aktów przemocy rówieśniczej na terenie szkoły”

- celem

przedsięwzięcia było ograniczenie liczby przestępstw, wykroczeń i aktów przemocy wśród
dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych jak również uświadomienie uczniów z
zakresu konsekwencji prawnych wynikających z nieprzestrzegania prawa, m.in. spożywanie
alkoholu i zażywanie środków odurzających, jak również wypracowanie procedur postępowania
– współpraca szkół i policji.
W

ramach

tego

przedsięwzięcia

policjanci

przeprowadzili

szkolenie

grona

pedagogicznego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, podczas którego
omówiono procedury postępowania w sytuacjach ujawnienia nieletniego – wychowanka
internatu pod działaniem alkoholu lub innego środka odurzającego. Również do placówek
oświatowych przesłano pismo dot. wypracowania metod współpracy w zakresie niepokojącego i
aspołecznego zjawiska jakim jest problem alkoholu wśród dorastającej młodzieży oraz wspólnie
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z kierownikiem internatu ZSKŚiA opracowano procedury postępowania wobec osób, które
znajdują się pod działaniem alkoholu na terenie placówki oświatowej
Pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł – Alkohol i Narkotyki” –przeprowadzono po raz
kolejny działania na terenie miasta. Były one ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w
ruchu drogowym, a zwłaszcza eliminowanie kierujących pojazdami, którzy znajdują się pod
działanie alkoholu lub innego podobnie działającego środka.
Ponadto, policjantka z giżyckiej komendy uczestniczyła w „Giżyckim Przeglądzie
Teatrów Profilaktycznych” – celem przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia
wśród młodzieży, uświadomienie uczestnikom jakie zagrożenia mogą wynikać z nałogów,
zwłaszcza gdy po alkohol sięgają osoby, które nie ukończyły 18 lat.
„Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa” – w trakcie spotkań z młodzieżą
omówiono skutki i konsekwencje, jakie wynikają z nieprzestrzegania prawa, tj: „spożywanie
alkoholu, posiadanie, zażywanie i udostępnianie środków odurzających. Zakres treści omówiono
na podstawie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Ustawa o wychowaniu w
trzeźwości, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.
- na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w ramach projektu
„Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” z inicjatywy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gołdapi utworzono zespół interdyscyplinarny na rzecz aktywizacji grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach współpracy w sytuacjach problemowych
przedstawiciele różnych instytucji np. OPS, PCPR, księża, funkcjonariusz Policji lub inne
podmioty fizyczne oraz przedstawiciele urzędów w zależności od podnoszonej problematyki
zbierają się w celu zapewnienia wszechstronnej pomocy lub wyjaśnienia problemowej sytuacji –
w 2010 roku zespół zbierała się dziesięciokrotnie m.in. w sprawach osób nadużywających
alkoholu.
- policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie są członkami Gminnych Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Biorąc udział w pracach komisji mają wpływ na
kreowanie lokalnej działań w zakresie

przeciwdziałania alkoholizmowi. W Kętrzynie z

pieniędzy za tzw. „kapslowe” opłacano nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć
sportowych, artystycznych. Większość szkół

w powiecie realizuje własne programy

profilaktyczne, w które włączani są również rodzice uczniów, na realizację których przyznawane
są środki właśnie z GKRPA. Prowadzona jest stała wymiana informacji pomiędzy szkołami, a
policją i innymi zainteresowanymi instytucjami o nieletnich zagrożonych alkoholizmem.
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- Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie – przedstawiciel tej jednostki w dniu 28 maja brał
udział w jury w Gimnazjum nr 1 w Ostródzie im. Polskich Noblistów w IV
Międzygimnazjalnym konkursie profilaktycznym. W konkursie uczestniczyli uczniowie z 9
Gimnazjów z terenu powiatu ostródzkiego. Pytania dotyczyły alkoholizmu, narkomanii,
przemocy. Pytania dotyczyły alkoholizmu, narkomanii, przemocy, oceniane były wiedza
uczniów, prace plastyczne oraz przedstawienia teatralne także o tematyce profilaktycznej,
Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie dniu 12 października brał również udział
w szkoleniu pracowników, właścicieli pubów, kawiarni, sklepów sprzedających, podających
alkohol które odbyło się w Urzędzie Miasta w Ostródzie . Szkolenie przeprowadzono w ramach
kampanii nad którą objął honorowy patronat Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej
Matejuk pod nazwą „Odpowiedzialna sprzedaż i serwowanie napojów alkoholowych”. Na
szkoleniu przedstawiciel ostródzkiej Policji omówił odpowiedzialność karną za sprzedaż
alkoholu osobom małoletnim oraz za rozpijanie małoletnich.
- funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Piszu realizowali działania o charakterze
jednorazowym pn. „Dzień Wagarowicza”, w celu ujawniania uczniów przebywających na
wagarach, ale także ujawniania przypadków spożywania alkoholu przez nieletnich oraz łamania
przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości .
Na terenie tej jednostki prowadzono również działania prewencyjne pn. „Bezpieczne
Osiedle”. Za każdym razem przeprowadzone były na terenie innej jednostki, tj. KP Biała Piska,
KP Orzysz, KP Ruciane Nida, KPP Pisz. W działaniach przeprowadzanych na terenie
komisariatów uczestniczyli policjanci z Pisza i odwrotnie, aby zwiększyć ich skuteczność.
Zasadność tych działań wynikała z własnego rozpoznania tj. spożywania alkoholu w miejscach
do tego nie przeznaczonych, naruszanie ładu i porządku publicznego na terenie osiedli i w
blokach (klatkach schodowych i piwnicach), często przez osoby nieletnie, na co skarżyli się
mieszkańcy.
W reakcji na odnotowanie licznych interwencji dot. zakłócenia ładu i porządku
publicznego przeprowadzanych w soboty w rejonie jednego z barów w Piszu, nietrzeźwych
nieletnich wracających w porze nocnej z tego lokalu, a w konsekwencji sprzedaż alkoholu
osobom niepełnoletnim, czy nietrzeźwym oraz podejrzenie rozprowadzania środków
odurzających na terenie tego lokalu policjanci tej jednostki przeprowadzili działania p.n.
„DYSKOTEKA W Piszu” Z uwagi na charakter i cel działań, zaangażowani zostali policjanci
operacyjni oraz funkcjonariusze

z podległych komisariatów, którzy w Piszu nie są

rozpoznawalni.
Na terenie powiatu Piskiego wdrożono również projekty
podstawowa”,

„Bezpieczne

gimnazjum”,

„Bezpieczna

pn. „Bezpieczna szkoła

szkoła

ponadpodstawowa”.
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Realizacja w/w projektów polega na spotkaniach policjantów z dziećmi i młodzieżą. W trakcie
których omawiana jest problematyka dot. m.in. odpowiedzialności prawnej osób nieletnich za
popełnione czyny, profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki), przemocy i agresji – sposoby
radzenia sobie z tym zjawiskiem. Sposób przekazu treści adekwatny jest do wieku odbiorców
podobnie, jak poruszana tematyka. Zasadniczymi celami realizacji w/w projektów jest poprawa
bezpieczeństwa na terenie szkół oraz spadek przestępczości wśród nieletnich, czy pełnoletnich
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W zależności od potrzeb, w ramach w/w projektów, przeprowadzane są także spotkania
z rodzicami, czy nauczycielami. Ze strony dyrektorów szkół istnieje duże zapotrzebowanie na
tego rodzaju działania podejmowane i realizowane przez Policję.
W ramach projektu p.n. „Wagary” policjanci w trakcie codziennej służby, szczególnie w
godzinach porannych i południowych legitymowali uczniów, którzy w tym czasie powinni być
na zajęciach w szkole. Dzieci i młodzież często tłumaczą się policjantom, że mają w tym czasie
tzw. „okienko”. Policjanci telefonicznie potwierdzali w szkołach prawdziwość oświadczenia
nieletniego. Przedsięwzięcie zyskało aprobatę dyrektorów.
W pierwszy weekend wakacji na terenie akwenów wodnych jeziora Śniardwy, Roś i
rzeki Pisa oraz terenu przywodnego zostały przeprowadzone działania porządkowo – represyjne
pod nazwą „KAPOK”. Jednym z celów tych działań było ujawnianie osób nietrzeźwych
sterujących jednostkami pływającymi. . Do współpracy zaproszeni zostali także funkcjonariusze
Straży Miejskiej i MWOPR.
KPP w Piszu oraz KP Biała Piska włączyli się w realizację projektu pn. „JESTEŚMY
RAZEM” zainicjowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Białej Piskiej. Projekt zakładał szerokie spektrum działania, ale jego głównym celem było
propagowanie „Trzeźwego modelu życia”, jako świadomego wyboru poprzez tworzenie systemu
oddziaływań opartego na profesjonalnym wsparciu w profilaktycznym procesie wychowawczym
społeczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży. Stąd jednym z jego założeń było
minimalizowanie skutków alkoholizmu poprzez zapobieganie temu zjawisku przez edukację,
uświadamianie, wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego i radzenia sobie w
trudnych sytuacjach.
W projekcie wzięli udział mi.in. nauczyciele, psycholodzy, terapeuci, kuratorzy sądowi
członkowie GKRP oraz policjanci. Rola funkcjonariuszy (specjalista ds. nieletnich KPP w Piszu
i dwóch dzielnicowych z KP Biała Piska) polegała na przeprowadzeniu spotkań z uczniami szkół
podstawowych i gimnazjalnych dot. uzależnień oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich za
popełnione czyny.
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- policjant z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie przeprowadził z dziećmi i
młodzieżą, jak również z rodzicami oraz nauczycielami spotkania na temat: „Życie z dala
od nałogów”. W ramach prowadzonych działań profilaktycznych

nawiązano również

współpracę z lokalną prasą, gazetą „Węgorzewski Tydzień”, gdzie na bieżąco nagłaśniano
problem nieletnich spożywających alkohol oraz informowano o skutkach spożywania alkoholu
publikując artykuły informacyjne oraz na stronie internetowej.

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

CZYNY NIELETNICH W OGÓLNEJ LICZBIE PRZESTĘPSTW STWIERDZONYCH Z
"Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii" w 2010 r.
Jednostka

Ogółem stwierdzonych przestępstw
narkotykowych

Czyny popełnione przez nieletnich

Osoby
podejrzane

Osoby nieletnie

KMP Elbląg

440

13

133

11

KMP Olsztyn

394

97

191

28

KPP Bartoszyce

49

5

35

5

KPP Braniewo

21

1

11

1

KPP Działdowo

32

0

22

0

KPP Ełk

162

6

100

6

KPP Giżycko

45

2

37

2

KPP Gołdap

24

2

25

2

KPP Iława

113

22

78

19

KPP Kętrzyn

135

54

48

17

KPP Lidzbark Warm.

41

16

14

6

KPP Mrągowo

86

3

23

4

KPP Nidzica

76

25

36

6

KPP Nowe Miasto Lub.

28

1

27

1

KPP Olecko

33

4

20

3

KPP Ostróda

169

12

96

14

KPP Pisz

28

6

19

5

KPP Szczytno

69

24

45

16

KPP Węgorzewo

15

0

9

0

1960

293

969

146

RAZEM

Z analizy powyższych danych wynika, iż w minionym roku 85 % ogólnej liczby
przestępstw narkotykowych popełniły osoby dorosłe, natomiast nieletni popełnili 15 % czynów
karalnych (10,2 % w roku 2009).
W 2010 roku odnotowano wzrost ogólnej liczby przestępstw narkotykowych 1960
( 1739 w 2009 r. – wzrost o 221), nastąpił jednocześnie wzrost ilości czynów popełnionych
przez osoby nieletnie 293 ( 179 w 2009 roku – wzrost o 114).

Sprawcami w wybranych kategoriach przestępstw popełnionych pod wpływem
narkotyków było 14 osób na 5076 podejrzanych dorosłych co stanowi 0,27 %. Natomiast
nieletnich w tych kategoriach był 1 na 1269 sprawców czynów karalnych tj. 0,07 %.
Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.
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UDZIAŁ SPRAWCÓW BĘDĄCYCH POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW BĄDŹ INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH W WYBRANYCH
KATEGORIACH PRZESTĘPSTW
Podejrzani dorośli

Nieletni sprawcy

w tym: POD

w tym: POD

WPŁYWEM
Kategorie przestępstw
OGÓŁEM

WPŁYWEM

NARKOTYKU

% SPRAWCÓW

BĄDŹ INNEGO

POD WPŁYWEM...

OGÓŁEM

NARKOTYKU

% SPRAWCÓW POD

BĄDŹ INNEGO

WPŁYWEM...

ŚRODKA

ŚRODKA

ODURZAJĄCEGO

ODURZAJĄCEGO

zabójstwo

25

0

0

01

0

0

uszczerbek na zdrowiu

355

1

0,28

190

1

0,52

udział w bójce lub pobiciu

739

1

0,13

262

0

0

zgwałcenie

36

0

0

1

0

0

kradzież cudzej rzeczy

1782

6

0,33

403

0

0

kradzież z włamaniem

1157

2

0,17

258

0

0

rozbój, wymuszenie rozbójnicze

415

0

0

111

0

0

567

4

0,70

43

0

0

przestępstwa przeciwko
funkcjonariuszom publicznym

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
warmińsko-mazurskiego policjanci naszego garnizonu podejmują działania:
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.
- W celu rozpowszechnienia informacji dotyczącej bezpieczeństwa turystyki zagranicznej
obywateli

polskich

w

kontekście

nieświadomego

przemytu

narkotyków

policjanci

rozpowszechniali ulotki pn.: „Czy wiesz co przewozisz? Niewiedza kosztuje” otrzymane z
Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii.
- Program profilaktyczny „Profilaktyka a Teatr – Grupa Olsztyńska” – Współorganizatorzy:
Komenda Główna Policji, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie,
Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko - Mazurskiego oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Honorowy Patronat sprawuje
Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko – Mazurski. Patronat medialny – TVP Olsztyn,
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Radio „Planeta” i Gazeta Olsztyńska. Celem działań jest zmniejszanie zjawiska narkomanii
wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, inspirowanie rodziców młodzieży szkolnej do
pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki narkotykowej oraz komunikowanie i inicjowanie
przez Policję wspólnych działań skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej.
Program adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Składa się z
trzech części: ankiety badawczej, dyskusji z młodzieżą, spektakl edukacyjno-profilaktyczny
"Blackout", którego aktorami jest wybrana w drodze castingu grupa młodzieży gimnazjalnej. W
roku 2010 w programie uczestniczyło 1200 gimnazjalistów olsztyńskich szkół.
-

Projekt edukacyjno – profilaktyczny „Razem przeciwko narkotykom” skierowany do

licealistów z powiatu ostródzkiego. Organizatorami przedsięwzięcia są: Komenda Wojewódzka
Policji w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Ostródzie i Komenda Powiatowa Policji w
Ostródzie. Działania patronatem objęli: Włodzimierz Brodiuk - Starosta Ostródzki oraz insp.
Sławomir Mierzwa – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Pomimo podejmowanych od
lat działań uświadamiających, problem narkotyków i narkomani ciągle rośnie. Narkotyki dotarły
już do mniejszych miast i miasteczek. W narkotyczny nałóg popada coraz więcej młodych ludzi,
którzy często beztrosko sięgają po te niebezpieczne i szkodliwe używki, bagatelizując lub
lekceważąc ich niebezpieczeństwo. Idea realizowanego przedsięwzięcia polega na włączeniu
młodzieży szkolnej do działań profilaktycznych poprzez uczestnictwo w spektaklach teatralnych
o tematyce antynarkotykowej. W tym celu ogłoszono konkurs na spektakl

o tematyce

antynarkotykowej. Następnym etap działań to spotkania profilaktyczne dla młodzieży
ponadgimnazjalnej na których wystawiany jest wspominany spektakl teatralny. Podczas
spotkania z młodzieżą szkolną rozmawia profilaktyk ds. uzależnień oraz policjant ds. nieletnich i
patologii. Zamierzeniem organizatorów jest, aby młodzi ludzie/aktorzy poprzez pracę nad
scenariuszem sztuki nie tylko podnosili swoją świadomość nt. używania narkotyków, ale
również stawali się w swoim środowisku rówieśniczym swoistymi emisariuszami życia bez
nałogów. Cel podejmowanych działań zawarto w sześciu głównych punktach:
1) przygotowanie

spektaklu

teatralnego

na

podstawie

autorskiego

szkolnego

scenariusza,
2) integracja środowiska szkolnego w walce przeciwko narkotykom i narkomani,
negatywnemu zjawisku społecznemu dotykającemu młode pokolenie,
3) ukazanie destrukcyjnych skutków używania narkotyków,
4) umocnienie w młodzieży postawy asertywnej wobec narkotyków,
5) promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od używek,
6) pobudzenie aktywności nauczycieli szkół na rzecz pracy twórczej z młodzieżą.
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- Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w ramach realizowanego programu
prewencyjnego „Bez narkotyków w szkole bezpieczniej” prowadzili zajęcia edukacyjne

z

młodzieżą szkół gimnazjalnych, szkół średnich, rodzicami uczniów tych szkół oraz pedagogami
szkolnymi. Na spotkaniach przekazywane są informacje o szkodliwym działaniu substancji
psychotropowych. Tę część spotkania prowadzą psychologowie lub terapeuci z instytucji
prowadzących na co dzień spotkania z ludźmi uzależnionymi od tych środków. O skutkach
prawnych wynikających z naruszenia przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
informują policjanci. Tego typu tematyka cieszy się dużym zainteresowaniem osób dorosłych,
sprawujących opiekę nad małoletnimi. Policjanci uczestniczą w spotkaniach z rodzicami a także
z osobami starszymi w trakcie spotkań z cyklu „ Bądź bezpiecznym emerytem”.
Przy współpracy z Katolickim Ruchem Antynarkotycznym „KARAN” zorganizowano
cykl szkoleń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu finansowanego z
funduszy Unii Europejskiej a propagowanego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania
Narkomanii . Program nosi nazwę „FreD” . Celem programu jest wypracowanie metod
podejmowania skutecznej interwencji wobec młodzieży zażywającej szkodliwe substancje
psychoaktywne. W grudniu 2010 roku odbyły się 2 szkolenia. Na 2011 roku planowane są
kolejne 3 szkolenia.
W 2010 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w ramach
współpracy z Teatrem Dramatycznym w Elblągu kontynuowali działania prewencyjne pn.
„Spotkania w Teatrze” zmierzające do przeciwdziałania patologiom społecznym takim jak:
alkoholizm, narkomania, przemoc. Punktem wyjścia do dyskusji i rozmowy z młodzieżą był
spektakl teatralny wystawiany przez elbląski teatr „Narkomanka” Tematem przedstawienia
jest problem głównej bohaterki z uzależnieniem od narkotyków. Po spektaklu na pytania
młodzieży związane z uzależnieniem czy problemem życiowym, odpowiadają profesjonaliści
zaproszeni do dyskusji – terapeuta, psycholog, sędzia, policjant, lekarz. Podczas spotkania
przekazywane są młodym ludziom niezbędne informacje o uzależnieniu, formach leczenia oraz
miejscach w których otrzymają pomoc. Spotkania mają na celu uświadomienie młodym ludziom
o skutkach zdrowotnych uzależnienia, oraz poinformowanie ich o odpowiedzialności prawnej
ponoszonej przez nich za popełniane czyny karalne takie jak

posiadanie, udzielanie,

rozprowadzanie środków odurzających.
- Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach – Wzorem roku ubiegłego zrealizowano
przedsięwzięcie profilaktyczno – edukacyjne „Błękitny profil”, którego celem jest między
innymi obniżenie poziomu uzależnień wśród dzieci i młodzieży. W tegorocznym przeglądzie
udział wzięło 25 grup teatralnych z trzech powiatów tj. bartoszycki, lidzbarski oraz kętrzyński.
Przeważającym tematem wystawianych przez szkoły spektakli był właśnie problem wszelkiego
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rodzaju uzależnienia m.in. od narkotyków przez osoby nieletnie.

Przegląd spektakli

profilaktycznych „Błękitny profil” W dniach od 24 do 26 marca 2010 marcu 2010 r. na
deskach Klubu Garnizonowego w Bartoszycach odbył się II Przegląd Spektakli Profilaktycznych
„Błękitny Profil” organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Bartoszycach przy
współudziale Wiceministra Edukacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego, Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego,

Warmińsko-

Mazurskiego Kuratorium Oświaty,

Urzędu

Marszałkowskiego w Olsztynie, Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w
Warszawie, Michelin Polska SA, Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, Urzędu Miasta w
Bartoszycach w Lidzbarku Warmińskim i Kętrzynie oraz wszystkich szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Głównym celem przedsięwzięcia było obniżenie poziomu narkomanii,
alkoholizmu i agresji w szkołach oraz uświadomienie młodym ludziom, jakie zagrożenia niosą te
zjawiska. Ponad 250 uczniów szkół powiatu bartoszyckiego, miasta Lidzbark Warmiński i
Kętrzyn, wystawili 25 spektakli profilaktyczno – edukacyjnych.
O sukcesie projektu świadczy duże zainteresowanie środowisk szkolnych. Dzięki
inicjatywie bartoszyckiej Policji uczniowie i nauczyciele zaangażowali się w działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa w szkołach i ograniczenie uzależnień przygotowując i wystawiając
spektakle o tematyce profilaktyczno edukacyjnej mówiące o szkodliwości zażywania
narkotyków, nadużywania alkoholu, stosowania przemocy oraz o zagrożeniach wynikających z
nie przestrzegania przepisów drogowych.
Podczas prowadzonych spotkań profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach poruszany był
temat narkomanii. Omówiono odpowiedzialność prawna w tym zakresie oraz narkomanię jako
przejaw demoralizacji.
- na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Działdowie przeprowadzone zostały
działania pod kryptonimem : „Majowy Wieczór” oraz

„Kafejka”. W działaniach

uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Działdowo oraz
podległego KP Lidzbark przy wsparciu funkcjonariuszy KWP Celem działań było: Zapobieganie
przestępczości i aspołecznym zachowaniom nieletnich oraz przeciwdziałanie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń

przez nieletnich

w tym również ujawnianie przestępstw

narkotykowych.
- Komenda Powiatowa Policji w Giżycku - w ramach przeciwdziałania zjawisku narkomanii
wśród młodzieży przeprowadzono działania edukacyjne pn. . „Ograniczenie liczby przestępstw,
wykroczeń i aktów przemocy rówieśniczej na terenie szkoły” . W trakcie spotkań prowadzonych
z dziećmi i młodzieżą przekazano informacje z zakresu konsekwencji prawnych wynikających z
nieprzestrzegania prawa, m.in. spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających.
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Również w ramach planu zorganizowano szkolenie dla grona pedagogicznego Zespołu Szkół
Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, wspólnie z kierownictwem internatu opracowano
procedury postępowania z nieletnim – wychowankiem internatu, który znajduje się pod
działaniem środka odurzającego, bądź posiada przy sobie narkotyki – dopalacze, W toku
spotkania z kierownictwem internatu, omówiono zakres współpracy szkoły i policji.
Ponadto w ciągu 2010 roku prowadzono rozmowy z pedagogami szkół, podczas których
poruszono temat spożywania alkoholu lub zażywania/posiadania środków odurzających przez
nieletnich oraz omówiono zakres współpracy szkół i policji.
Zorganizowano spotkanie z rodzicami uczniów gimnazjum, na którym rodzice poznali
konsekwencje jakie ponosi osoba nieletnia posiadająca lub zażywająca, również przedstawiono
rodzicom sposób postępowania w przypadku ujawnienia swojej pociech pod działaniem środka
odurzającego lub posiadania przy sobie dopalaczy – narkotyków.
- policjanci Komendy Powiatowej Policji w Iławie przeprowadzili szereg pogadanek i prelekcji
na temat „Społeczne i prawne aspekty narkomanii” oraz „Odpowiedzialność nieletnich w świetle
Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”.
- Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie - w styczniu w Szkole Podstawowej w Solance, w
maju w Szkole Podstawowej w Srokowie oraz w listopadzie w Szkole Podstawowej w
Biedaszkach, podczas wywiadówek szkolnych

odbyły się spotkania z rodzicami na temat:

„Narkotyki? Na pewno nie moje dziecko!”,

„Dopalacze”. Omawiane były sposoby jak

rozpoznać czy dziecko zażywa narkotyki, gdzie szukać pomocy, gdzie i w jaki sposób wykonać
badanie na zawartość narkotyków. Na zakończenie spotkania rodzice otrzymali broszurki „Jak
uchronić dziecko od środowiska narkotycznego”.
W czerwcu odbyło się spotkanie z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji d/s
promocji bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi insp.
Grzegorzem Jach, który przyjechał

do Kętrzyna na zaproszenie Burmistrza Miasta Pana

Krzysztofa Hećmana, oraz Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie insp. Wiesława
Skudelskiego. W Sali Sesyjnej Urzędu Miasta spotkali się, przedstawiciele Samorządów,
Dyrektorzy Szkół Gimnazjalnych i Średnich z powiatu kętrzyńskiego, oraz przedstawiciele
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. W czasie spotkania
zaprezentowano innowacyjne działania prewencyjne prowadzone przez Policję w postaci
programu profilaktycznego realizowanego przez Komendę Główną Policji pod nazwą
Profilaktyka a Teatr.
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W grudniu 200 uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych z powiatu kętrzyńskiego zasiadło
na widowni w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kętrzynie, aby obejrzeć spektakl "Blackout"
zrealizowany w ramach programu Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a Teatr". Zanim
rozpoczął się spektakl przeprowadzono badania ankietowe dotyczącego zagrożenia zjawiskiem
narkomanii wśród młodzieży.

Insp. Grzegorz Jach rozmawiał z młodymi widzami o

narkomanii, aranżował sytuacje, z jakimi mogą się zetknąć w szkole, dyskotece, na ulicy.
"Wywołane" z widowni osoby mogły w tak niecodziennej scenerii skonfrontować ich
wyobrażenia o sobie samych. Jak zachowałyby się, gdyby ktoś zaproponował im pierwszą
działkę? Co zrobiłyby, oraz do kogo się zwróciły, wiedząc, że przyjaciel zaczyna brać narkotyki.
Na spotkaniach z nieletnimi poruszana była odpowiedzialność karna wynikająca z ustawy o
narkomanii. Monitorowane są miejsca grupowania się młodzieży, gdzie może dochodzić do
dystrybucji narkotyków.

- policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie prowadzili spotkania profilaktyczno
– edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkół powiatu mrągowskiego, na których
omawiali konsekwencje wynikające z nie przestrzegania Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
propagowali styl życia bez narkotyków, a także uczyli jak mówić NIE w sytuacjach, gdy ktoś
proponuje środki odurzające.
W trakcie spotkań z nauczycielami i rodzicami mówiono głównie o skali zjawiska,
stopniu zagrożenia, rodzajach narkotyków, ich wyglądzie, sposobach pakowania, a także o tym
jak rozpoznać że dziecko jest pod wpływem narkotyków.
Mrągowscy policjanci uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowym z zakresu narkomanii.
Realizatorem szkolenia na zlecenie Miasta Mrągowo była Pracownia Profilaktyczna „Krokus” z
Krakowa. Na spotkaniu poruszono temat dotyczący problemu uzależnienia od narkotyków oraz
sposobów leczenia, jak również omówiono podział narkotyków i ich rodzaje oraz rynek
narkotykowy w Polsce. Odbiorcami przedmiotowego zagadnienia oprócz funkcjonariuszy Policji
byli przedstawiciele szkół, pedagodzy i nauczyciele. Policjanci z Zespołu do Walki z
Przestępczością Narkotykową
- funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy uczestniczyli w realizacji spektaklu
profilaktycznego „To nie moja wina”, który poruszał zagrożenia i konsekwencje dla młodzieży
związane z tzw. „pigułką gwałtu”. Przedstawienie było połączone z

debatą policjantów z

uczestnicząca w przedstawieniu młodzieżą szkolną dot. problematyki uzależnień. młodzieży
szkolnej i., dotycząca problemu narkomanii. W spektaklach uczestniczyło 200 uczniów klas III

20

nidzickich gimnazjów, 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz pedagodzy szkolni,
nauczyciele i przedstawiciele władz samorządowych.
Policjanci z Nidzicy wspólnie z Zespołem Obsługi Oświaty i Sportu, Nidzicki Ośrodkiem
Kultury i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nidzicy Przegląd Małych Form
Teatralnych „Styl Życia a zdrowie” dotyczący tematyki związanej z narkomanią i innymi
uzależnieniami oraz konkurs plastyczny pod hasłem „Narkotyki – jestem na nie”, zrealizowane
ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
- w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku - w grudniu 2010 roku zorganizowano wspólnie
z Wydziałem Edukacji Starostwa Powiatowego oraz Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w
Olecku spotkanie z grupą teatralną „ PAT ”. Młodzi artyści wystąpili w spektaklu edukacyjnoprofilaktycznym „Blackout” w którym poruszane były problemy narkotyków. Przedstawienie
obejrzeli uczniowie wszystkich oleckich

szkół ponadgimnazjalnych, wychowankowie

warsztatów terapii zajęciowej, pedagodzy i dyrektorzy szkół. W spotkaniu brali również udział
policjanci z Olecka. W ramach profilaktyki podjęto również działania związane z wyczuleniem
grona pedagogicznego odnośnie podejmowania interwencji w przypadku stwierdzenia, że uczeń
znajduje pod wpływem środka odurzającego.
- funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Piszu w reakcji na odnotowanie licznych
interwencji dot. zakłócenia ładu i porządku publicznego przeprowadzanych w soboty w rejonie
jednego z barów w Piszu, nietrzeźwych nieletnich wracających w porze nocnej z tego lokalu, a
w konsekwencji sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim, czy nietrzeźwym oraz podejrzenie
rozprowadzania środków odurzających na terenie tego lokalu policjanci tej jednostki
przeprowadzili działania p.n. „DYSKOTEKA W Piszu” Z uwagi na charakter i cel działań,
zaangażowani zostali policjanci operacyjni oraz funkcjonariusze z podległych komisariatów,
którzy w Piszu nie są rozpoznawalni.
- policjanci Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie w zakresie przeciwdziałania narkomani
wspólnie z wykwalifikowanymi pedagogami w 2007 roku opracowali program profilaktyczno –
edukacyjny „Od Ciebie zależy”, którego realizację zakończono w maju 2010 r. Środki na
realizację programu pozyskano z budżetu Gminy Miejskiej w Szczytnie. Program skierowany
był 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 było rozwijanie umiejętności społecznych, pozwalających na przeciwstawienie się
presji społecznej oraz poszukiwanie sposobu pomocy kolegom zagrożonym uzależnieniem.
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Program składał 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, które pod
opieką pedagogów pojechały na warsztaty edukacyjne. Podczas warsztatów poznawali swoje
słabości, ćwiczyli sposoby radzenia sobie z naciskiem grupy, poznawali czynniki chroniące
przed uzależnieniem. Funkcjonariusz policji omawiał 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 było przeprowadzenie przez uczestników warsztatów zajęć dla swoich
rówieśników. Zapewniono dla najbardziej aktywnych nagrody rzeczowe.
W listopadzie 2007 roku utworzono punkt konsultacyjny dla osób z problemem
narkotykowym i członków ich rodzin. Funkcjonariusze współpracują z terapeutą poradni a osoby
u których zauważą problem narkotykowy kierują do punktu konsultacyjnego.
Wszystkie wskazane wyżej inicjatywy zostały uruchomione we współudziale i ścisłej
współpracy Gminy Miejskiej w Szczytnie, policji i pedagogów.

c) prostytucja i wykorzystywanie seksualne:
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.
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
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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 roku 2010 na terenie woj. warmińsko – mazurskim ujawniono:
− 36 podejrzanych dorosłych i 1 nieletniego sprawcę czynu karalnego - o czyn z art. 197 kk
− 49 podejrzanych dorosłych i 20 nieletnich sprawców czynów karalnych - o czyn z art. 200
kk

d) przemoc w rodzinie:
Aktywności Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywa się przede
wszystkim poprzez realizację zadań wynikających z Zarządzenia nr 162 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w
związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty” które to szczegółowo
określa okoliczności i sposoby podejmowania przez policjantów czynności wobec przemocy w
rodzinie, formy i metody wykonywania zadań podejmowanych wobec rodziny dotkniętej
przemocą jak również dokumentację prowadzoną w związku z realizacją procedury „Niebieskie
Karty”.
W 2010 roku odnotowano dalszy wzrost efektywności pracy Policji w zakresie
podejmowanych działań ramach procedury „Niebieskie Karty” zwłaszcza w kontekście
ujawniania przypadków przemocy w rodzinie w środowisku wiejskim ( wzrost o 16% w
stosunku do roku 2009 tj. w 2009 – 1691 założonych NK w 2010 – 1959 ).
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. na terenie województwa warmińsko –
mazurskiego odnotowano:
1. Liczba przeprowadzonych interwencji domowych /ogółem/ - 28982
w tym: dotyczących przemocy w rodzinie /procedura Niebieskie Karty/ - 4848
2. Interwencje dotyczące przemocy w rodzinie:
miejsce interwencji - miasto –2889
wieś –1959

3. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem – 8410
w tym: kobiety – 4816
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mężczyźni – 788
małoletni do ukończenia lat 13 – 1954
małoletni od 13 do 18 lat – 852
4. Liczba sprawców przemocy domowej ogółem – 4871
w tym: kobiety – 276
mężczyźni – 4582
nieletni – 13
5. Liczba sprawców przemocy domowej zatrzymanych ogółem – 2453
w tym: kobiety – 99
mężczyźni – 2352
nieletni – 2
6. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu ogółem – 3407
kobiety – 141
mężczyźni – 3264
nieletni – 2
w tym: przewiezionych do Izby Wytrzeźwień – 444
kobiety – 45
mężczyźni – 398
nieletni – 1
przewiezionych

do

policyjnych

pomieszczeń

dla

osób

zatrzymanych

do

wytrzeźwienia – 1998
kobiety – 52
mężczyźni – 1945
nieletni – 1
7. Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej – 169
pokrzywdzony/a/ - 76
sprawca – 93
8. Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placówki, oddanych pod opiekę osoby spokrewnionej
– 11
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9. Liczba postępowań przygotowawczych dotyczących przemocy domowej, w których była
prowadzona procedura „Niebieskich Kart":

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

wszczętych

stwierdzonych

zakończonych

641

395

557

10. Liczba informacji przesłanych do:
1)

ośrodków pomocy społecznej – 3114

2)

gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych –1103

3)

placówek służby zdrowia – 32

4)

organizacji pozarządowych /wykonujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu
terytorialnego/ – 261

5)

innych /placówki opiekuńczo-wychowawcze, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie, itp./ – 1828
RAZEM - 6338
Podsumowując zgromadzone dane w kontekście porównania z ich z rokiem 2009 należy

stwierdzić, że w 2010 roku ogólna liczba interwencji domowych przeprowadzonych na terenie
całego województwa przez policjantów spadła o ponad 10% w porównaniu do analogicznego
okresu roku 2009 ( w 2009 roku – 32332; w 2010 roku – 28982). Natomiast liczba interwencji
wobec przemocy w rodzinie tożsama z liczbą założonych „Niebieskich Kart” utrzymała się na
zbliżonym poziomie (w 2009 – 4803 Niebieskie Karty i w 2010 – 4843 Niebieskich Kart –
wzrost o 1% ). Średnia województwa udziału procentowego liczby interwencji wobec przemocy
w rodzinie w ogólnej liczbie interwencji domowych osiągnęła wartość 16,7%, co oznacza iż w
porównaniu do roku poprzedniego (2009 – 14,6%) jest na wyższym poziomie.
Analizując dane ilościowe na szczególną uwagę zasługuje kwestia związana ze znacznym
wzrostem założonych Niebieskich Kart na obszarach wiejskich ( wzrost o 16% - w 2009 – 1691
Niebieskich Kart ; w 2010 – 1959 Niebieskich Kart).
Zdecydowanie najczęściej przemocy wobec osób najbliższych dopuszczali się
mężczyźni, którzy stanowili 94% ogólnej liczby sprawców ( z 4871 sprawców przemocy
domowej 4582 stanowili mężczyźni). Ogólna liczba sprawców zatrzymanych przez Policję w
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związku z przemocą w rodzinie wzrosła ( w 2009 – 2349; w 2010 – 2453). W 2010 roku 70 %
ogólnej liczby sprawców przemocy było pod wpływem alkoholu.
W celu udzielenia ofiarom wszechstronnej pomocy policjanci współpracują z miejskimi i
gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych,
ośrodkami interwencji kryzysowej, centrami pomocy rodzinie, a w przypadku krzywdzenia
dzieci również ze szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz sądami
rodzinnymi. Należy podkreślić iż nadal w tym zakresie na wysokim poziomie utrzymuje się
aktywność Policji w obszarze związanym z przekazywaniem informacji o przemocy w
rodzinach, w których interweniowali policjanci. Realizując procedurę „Niebieskie Karty”
dzielnicowi zwrócili się z

6338 wnioskami do różnych instytucji o wsparcie dla rodzin

dotkniętych przemocą. Najwięcej wniosków skierowano do Ośrodków Pomocy Społecznej
(3114 wniosków), 1103 wniosków do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, 32 wnioski do placówek służby zdrowia,

261 wniosków do organizacji

pozarządowych i 1828 wniosków do innych instytucji w tym placówek opiekuńczowychowawczych oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
W przypadku, gdy sytuacja towarzysząca przemocy w rodzinie wyczerpuje znamiona
przestępstwa z art. 207 kk wszczęte zostają postępowania przygotowawcze w sprawie, i tak, w
2010 roku na terenie województwa wszczęto 641 takich postępowań. Z kolei w toku
postępowania stwierdzono łącznie 395 przestępstw oraz zakończono 557 wszczętych
postępowań .
Rok 2010 wiązał się z aktywnością związaną z udziałem w spotkaniach, szkoleniach
i konferencjach mających na celu wymianę doświadczeń oraz omówieniu zmian do ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W trakcie tych spotkań przedstawiciele wszystkich
podmiotów i organizacji pozarządowych, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w
rodzinie mieli możliwość omówić i wypracować obszary współpracy w zakresie podejmowania
działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Przedstawiciel Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,

uczestniczył w pracach Powołanego przez Wojewodę

Warmińsko – Mazurskiego „Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przemocy w Rodzinie”.
Na spotkaniach Zespół omawiał między innymi propozycje zmian do ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, opracował propozycje procedur postępowania w sytuacjach zaistnienia
przemocy.
W ramach prac Zespołu w 2010 roku zorganizowane zostały Konferencje wojewódzkie: w dniu
14.04.2010 r. oraz w dniu 06.12.2010 r.:
•

w dniu 14.04.2010 r. podczas Konferencji wojewódzkiej
przemocy w rodzinie

pt. „Przeciwdziałanie

w województwie warmińsko-mazurskim.

Dobre praktyki –
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wymiana doświadczeń” przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
przedstawił prezentację pt. „Niebieskie Karty 2008-2009”.
w dniu 06.12.2010 r.

•

podczas Konferencji wojewódzka pt. „Przeciwdziałanie

przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim – zagadnienia praktyczne”
przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przedstawił prezentację
dotyczącą działań Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w świetle
nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W trakcie tej Konferencji
uczestnikom zostały również przedstawione ogólne założenia Porozumienia zawartego w
dniu 29.11.2010 r. pomiędzy: Ministerstwem

Sprawiedliwości, PARPA i Komendą

Główną Policji, dotyczącego funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego dla
osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie stosowaną przez osoby uprzednio skazane za
przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka
rodziny działającego w ramach ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w
rodzinie „Niebieska Linia” oraz Procedur współpracy służby kuratorskiej oraz
funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób wobec których wykonywane jest orzeczenie
sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy
lub groźby bezprawnej.
W

ramach

współpracy

z

Regionalnym

Ośrodkiem

Polityki

Społecznej

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, przedstawiciel
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, w dniu 16 września 2010 roku uczestniczył w
spotkaniu powiatowych koordynatorów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W trakcie
spotkania przedstawiony został, przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego
, Projekt: „Przeciwdziałanie przemocy domowej w Województwie Warmińsko – Mazurskim.
Budowanie lokalnych koalicji i interwencja”. W trakcie tego spotkania, w ramach omówienia
Mapy zjawiska przemocy domowej w województwie, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie omówił skalę zjawiska przemocy w rodzinie w oparciu o dane zgromadzone
w trakcie realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie skierował również swojego przedstawiciela do prac
powołanego przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Zespołu
opracowania

„Wojewódzkiego

Programu

Przeciwdziałania

Przemocy

w

do spraw

Rodzinie

w

Województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2011 – 2014”.
W ramach wymiany doświadczeń przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w
Olsztynie brał również aktywny udział w organizowanej przez Starostę Lidzbarskiego
Konferencji poświęconej zapobieganiu przemocy w rodzinie „Bezpieczny Powiat Lidzbarski”, w
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trakcie której przedstawił prezentację pt. „Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
rola i zadania Policji”.

W ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" w dniach 22-28 lutego 2010 roku
wzorem lat ubiegłych do działań aktywnie włączyła się również Policja. Zasadniczym celem tej
inicjatywy było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych
przestępstwem dlatego też w okresie tym podjęto zintensyfikowane działania na rzecz ofiar
przestępstw. W zakresie tym policjanci poszczególnych jednostek terenowych nawiązali
współpracę z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi na terenie powiatów, działającymi
na rzecz ofiar przestępstw, celem aktywnego włączenia się funkcjonariuszy do prac w Punktach
Informacyjnych organizowanych przez te podmioty. Punkty informacyjne, w którym osoby
zainteresowane mogły

otrzymać pomoc prawno-psychologiczną zarówno w kontakcie

bezpośrednim jak i telefonicznym uruchamiane były również w budynkach jednostek
terenowych Policji.
W skład

zespołów

dyżurujących

zaangażowani

byli

zarówno

policjanci

pionów

dochodzeniowo-śledczych jak i prewencji ( w tym specjaliści „Niebieskich Kart”, dzielnicowi,
kierownicy rewirów dzielnicowych). W dyżurach uczestniczyli również prawnicy, kuratorzy
sądowi, pedagodzy, pracownicy socjalni, psychologowie z instytucji współpracujących ( takich
jak: Sądy, PCPR, GOPS, MOPS, poradnie psychologiczno-pedagogicznej i inne).
W ramach działań dzielnicowi zostali zaktywizowani do przekazywania informacji dla
osób z rodzin szczególnie dotkniętych problemem ( np. objętych procedurą „Niebieska karta”) o
możliwości skorzystania z porad

specjalistów, którzy pełnili dyżury w ramach działań

prowadzonych na rzecz „Tygodnia…” .
Szczegóły dotyczące organizowanej akcji oraz informacje na temat uruchomionych
Punktów Informacyjnych ( dzień, godziny, numer telefonu i miejsce dyżurowania zespołów)
począwszy od 19 lutego 2010 r. nagłośniono w lokalnych mediach (gazety, radio, TV) i na
stronach internetowych. W ramach działań dokonano również
edukacyjnych,

promujących

działania

na

rzecz

osób

kolportażu materiałów

dotkniętych

przestępstwami

i

wyeksponowano je w miejscach dostępnych dla interesantów. Z oferowanego przez Policję
wsparcia w ramach „Tygodnia…” skorzystało 91 osób. Najczęstsze problemy, z jakimi zgłaszali
się

zainteresowani,

dotyczyły

przemocy

w

rodzinie,

nadużywania

alkoholu

przez

współmałżonka, prawa rodzinnego oraz praw osób poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych.
Policjanci z terenu województwa czynnie uczestniczyli w spotkaniach poświęconych
tworzeniu gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie. Działania
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podejmowane przez zespoły będą skierowane do osób i rodzin doświadczających przemocy.
Celem wspólnych działań będzie pomoc rodzinom, a tym samym wypracowanie modelu
współpracy międzyinstytucjonalnej prowadzącej do zwiększenia efektywności w zespołowym
podejmowaniu działań.
Na terenie powiatów policjanci wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów poszukują
nowych rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie tego problemu, np.:

•

- Komenda Miejska Policji w Elblągu - funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w
Elblągu w dniach 01-03 października 2010 r. uczestniczył w wizycie studyjnej w
Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie w ramach projektu „Działania na rzecz ofiar
przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej wobec kobiet”
realizowanego przez Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy
Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w ramach podpisanego z
Komendę Miejską Policji w Elblągu porozumienia o współpracy. Celem realizacji
przedsięwzięcia

międzynarodowego

było

prowadzenie

zajęć

z

zakresu

międzynarodowych prawnych, psychologiczny i wolontarystycznych standardów pracy z
osobami pokrzywdzonymi przestępstwem. Zajęcia prowadzone były dla psychologów,
studentów psychologii i pracy socjalnej udzielających się wolontarystycznie w
Kaliningradzkiej Regionalnej Dziecięco – Młodzieżowej Organizacji Inwalidów
„Maria”.
W lutym 2010 r. został opracowany przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji
Społecznej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Elblągu poradnik „Prawa osoby
pokrzywdzonej”. Poradnik został rozkolportowany na komórki organizacyjne Komendy
Miejskiej Policji w Elblągu oraz instytucje pomocowe z terenu Elbląga powołane do
niesienia pomocy ofiarom przestępstw.
W dniu 22 lutego 2010 r. funkcjonariusz Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich
i Patologii Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń KMP w Elblągu uczestniczył
w konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich

Janusza

Kochanowskiego pn. „Przeciw przemocy w rodzinie. Ręce są do przytulania”.
Konferencja odbyła się w Belwederze a zaproszeni na nią goście dyskutowali m.in. na
temat projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W dniu 05 listopada 2010 r. policjant z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
przeprowadził zajęcia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy dla grupy kobiet
w ramach realizacji projektu systemowego „Od wykluczenia do usamodzielnienia”
przygotowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu.
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Komenda Miejska Policji w Elblągu w okresie czasu od 15.02.2010 r. do 15.04.2010 r.
już po raz kolejny ( II edycja ) wspólnie z Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji
Społecznej zorganizowała kurs samoobrony dla kobiet. Cykl warsztatów obejmował
aspekty psychologiczne bezpiecznego kierowania swoim zachowaniem w sytuacji
zagrożeń oraz podstawowe elementy i techniki samoobrony. O dnia 22 listopada 2010 r.
prowadzona jest już trzecia edycja wspomnianego kursu.
• Komenda Powiatowa Policji w Braniewie - w ramach działań edukacyjnych
problematyka przemocy domowej poruszana była na szkoleniach z pedagogami szkolnymi
oraz w trakcie spotkania z słuchaczkami Uniwersytetu III Wieku. Ponadto powyższa
tematyka poruszana jest w czasie pogadanek z dziećmi i młodzieżą w szkołach.
Uczestnikom uświadamiano, że problem przemocy domowej, nie może być postrzegany
przez społeczeństwo jako „sprawa rodzinna”, a od naszej reakcji na przestępstwo może
zależeć czyjeś życie. Zadowalającym jest fakt otrzymywania

coraz większej ilości

sygnałów od nauczycieli i pedagogów o ich podejrzeniach, że w rodzinie może dochodzić
do przemocy wobec dziecka. Jest to efekt pracy funkcjonariuszy prewencji oraz
dzielnicowych, którzy systematycznie odwiedzają szkoły i utrzymują stały kontakt z
pedagogami szkół.
• Komenda

Powiatowa Policji w Mrągowie - W ramach realizacji działań Krajowego

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy współpracy z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, organizowano konferencje oraz warsztaty dla
policjantów, pedagogów, kuratorów i pracowników MOPS i GOPS, na których poruszane
są zagadnienia dotyczące zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie.
W dniu 12 października odbyło się seminarium doradcze pn. „Zasady Konferencji Grupy
Rodzinnej” oraz zastosowanie metod w ramach projektów systemowych przy
uwzględnieniu specyfiki ośrodka. W seminarium udział wzięli policjanci podejmujący
działania na rzecz dzieci i rodziny.
W dniu 21 października.2010 r.. policjanci z KPP w Mrągowie uczestniczyli w konferencji
z okazji Dnia Mediacji pn: „Mediacja – sztuka porozumienia”. Organizatorem spotkania
był Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny w Mrągowie. Podczas konferencji
omówiony został temat metod mediacji i jej zastosowania w codziennej pracy różnych
instytucji pracujących na rzecz rodziny.
•

Komenda Powiatowa Policji w Ełku. W zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej
policjanci tej jednostki współpracują z instytucjami rządowymi i pozarządowymi,
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a w szczególności z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji
Kryzysowej funkcjonującym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, gdzie
otrzymują pomoc kobiety doświadczające przemocy wraz ze swoimi dziećmi. Ośrodek
zapewnia ofiarom przemocy nocleg, wyżywienie oraz opiekę lekarską. Policjanci KPP w
Ełku

czynnie

uczestniczyli

w

spotkaniach

poświęconych

tworzeniu

Zespołu

Interdyscyplinarnego, zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Ełku. Działania podejmowane przez Zespół skierowane są do osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Celem wspólnych działań jest niwelowanie problemów
społecznych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej oraz
pomoc rodzinom z terenu gminy Ełk, a tym samym wypracowanie modelu współpracy
międzyinstytucjonalnej prowadzącej do zwiększenia efektywności w zespołowym
podejmowaniu działań.
•

policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku w ramach profilaktyki
przeciwdziałania przemocy w rodzinie wzięli m.in. udział w kampanii lokalnej „Stop
przemocy w rodzinie”. Kampania zorganizowana przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i
Integracji Społecznej w Giżycku przy współpracy z Radiem Planeta w Giżycku. W ramach
kampanii udzielono wywiadu dla Radia Planeta podczas, którego omówiono procedury
„Niebieskiej Karty” – formy i metody wykonywania czynności, które podejmowane są
wobec rodziny dotkniętej przemocą. Również przekazano informację, gdzie szukać
pomocy w przypadku zaistnienia przemocy w rodzinie.
W Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku przeprowadzono spotkanie/prelekcje w
ramach projektu pn. Ja obywatel – warsztaty aktywizujące społecznie dorosłe osoby
niepełnosprawne”. Projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym w Giżycku. Celem spotkania było zapoznanie z projektem
oraz uświadomienie zagrożeń z jakimi każda osoba może się spotkać na co dzień. Ponadto
omówiono zagadnienie dotyczące przemocy w rodzinie, w tym procedurę „Niebieskiej
Karty”.
Na prośbę Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku
przeprowadzono spotkanie z grupą emerytów i rencistów z działającego Klubu Seniora.
Celem spotkania było zwiększenie świadomości prawnej jak również wyrobienie
właściwych nawyków: przezorności, uwagi, itp. Uświadomienie starszym osobom
zagrożeń występujących w życiu codziennym oraz wskazanie właściwych zachowań.
Podczas spotkania omówiono procedurę postępowania w przypadku zaistnienia przemocy
w rodzinie.
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•

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi w
2010 roku realizował projekt systemowy „Zacznij od nowa- aktywna integracja
sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”. W ramach
powyższego projektu w siedzibie ośrodka powstało: „Biuro Porad Obywatelskich”, w
którym dyżurowali: prawnik, policjant, psycholog i terapeuta uzależnień. Zgłaszający się
obywatele mogli w sposób anonimowy i bezpłatny zaciągnąć porad w/w specjalistów
dotyczących m.in.: zjawiska przemocy w rodzinie.

•

Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie.

- w Kętrzynie istnieją dwa punkty

pomocowe dla ofiar przemocy w rodzinie: Ośrodek Konsultacyjno Psychoedukacyjny
„Niebieska Linia” dla osób doznających przemocy w rodzinie przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz Punkt Konsultacyjno Informacyjny przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Ofiary przemocy mogą w
punktach otrzymać wparcie psychologa, pedagoga. Ponadto w Punkcie Interwencji
Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przygotowane są
dwa pokoje dla poszkodowanych przemocą domową z terenu powiatu kętrzyńskiego.
Dzielnicowi współpracują z przedstawicielami MOPS , GOPS , PCPR oraz Ośrodka
Konsultacyjno - Psychoedukacyjnego ds. Przeciwdziałania Pomocy W Rodzinie
realizując zadania z zakresu procedury Niebieskiej Karty. Na bieżąco wymieniają się
wiedzą, uzgadniają dalsze postępowanie wobec rodziny. Dzielnicowi wiejscy uczestniczą
w cotygodniowych konsultacjach w w/w ośrodku, omawiają sytuację rodzin, w których
ujawniono przemoc oraz wspólnie z pracownikami GOPS, KPRA itp. uzgadniają
współprace z daną rodziną. Na terenie powiatu kętrzyńskiego zgodnie z wymogiem
ustawowym powołane zostały zespoły interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w skład których weszli przedstawiciele policji.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kętrzynie prowadzili

program „Partner”

-terapia dla sprawców przemocy domowej. Do objęcia programem typowani są sprawcy
przez policjantów, prokuratorów, są też osoby, które do udziału w programie obliguje
wyrok sądu.
•

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy -funkcjonariusze tej jednostki uczestniczyli w
dyżurach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Problem Uzależnienia oraz
Przemocy w rodzinie działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Nidzicy.
Trzech funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy uczestniczyło w cyklu
szkoleń z zakresu funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych zorganizowane przez
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podmioty zewnętrzne. Policjanci uczestniczyli w pracach nad gminnymi Strategiami
Rozwiązywania Problemów Społecznych i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy Domowej.
•

w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim w ramach działalności
profilaktycznej w lokalnych mediach nagłaśniane są przypadki znęcania się nad osobami
najbliższymi, opisując szczególnie sprawy, w których zastosowano środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania, orzeczono bezwzględną karę pozbawienia
wolności lub też orzeczono dozór.

•

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie - na terenie powiatu funkcjonują zespoły
interdyscyplinarne, których rolą jest rozwiązywanie 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. W razie potrzeby w spotkaniach uczestniczą przedstawiciele innych służb.
Zespoły spotykają się raz w miesiącu i omawiają konkretne przypadki rodzin, którym
udzielana jest pomoc. Wymieniają się wiedzą na dany temat, uzgadniają zadania do
wykonania. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Zespół poza wyznaczonym
terminem spotyka się na wezwanie lidera grupy. Na spotkania Zespołu zapraszani są także
goście, którzy w ramach wykonywanych przez siebie prac mogą być pomocni w
rozwiązaniu problemów, którymi się zajmują.
e) subkultury:
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 2010 roku prowadzili
systematyczne rozpoznanie w tym zakresie ujawnili subkultury młodzieżowe uaktywniające się
podczas trwania imprez sportowych – tzw. szalikowcy.. W celu wyeliminowania ewentualnych
zagrożeń związanych ze zbiorowym zakłóceniem porządku publicznego (w trakcie, przed lub po
zakończeniu

imprez

sportowych)

policjanci

systematycznie

utrzymywali

kontakt

z kierownictwem i zarządem klubów piłkarskich, przeglądali strony internetowe klubów
piłkarskich,

fora

internetowe,

dzięki

czemu

możliwe

było

podejmowanie

działań

zapobiegawczych skierowanych na eliminowanie agresywnych zachowań w zarodku i
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uspokajanie szczególnie aktywnych prowodyrów awantur i burd na stadionach jak również tzw.
„ustawek”.
Działania Policji wobec „szalikowców” mają charakter zapobiegawczy. Są one skierowane
na eliminowanie w zarodku agresywnych zachowań i uspokajanie szczególnie aktywnych
prowodyrów awantur i burd na stadionie.
W 2009 r. zainicjowano w KMP Elbląg program „Bezpieczny stadion”, którego głównym
założeniem jest przekazanie młodzieży informacji o kulturalnym i zgodnym z prawem
kibicowaniu. Program będzie realizowany do 2012 r.

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.

g) inne formy patologii:

•

Bezdomność:

(Według danych uzyskanych z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie - stan na
dzień 31.12.2010 r.)
Analizując zjawisko bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim w latach
2006-2010, można zauważyć, iż od stycznia 2006 do września 2009 r. szacunkowa liczba osób
bezdomnych podlegała niewielkim wahaniom. Na przestrzeni tego okresu trzy razy ilość osób
bezdomnych przekroczyła granicę 1200 osób: w styczniu 2007 roku (1221 osób), w grudniu
2008 roku (1262) oraz we wrześniu 2009 roku (1238).
Diagnoza zjawiska z grudnia 2009 oraz z grudnia 2010 roku wykazały zdecydowany wzrost
liczby osób bezdomnych w dwóch ostatnich okresach zimowych (1405 osób w 2009 r. i 1410
osób w 2010 r.). Od grudnia 2009 do września 2010 zanotowano gwałtowne zmniejszenie się
liczby osób bezdomnych w naszym regionie (o 155 osób tj. o 11%), po czym w okresie od
września do grudnia 2010 roku aktualna diagnoza ponownie wykazuje zdecydowany wzrost
liczby osób bezdomnych o 160 osób do liczby – 1410 osób.
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Przyczyny tego zjawiska należy prawdopodobnie upatrywać w trudnych warunkach
atmosferycznych, które w trakcie okresu zimowego zmuszają większą niż zazwyczaj liczbę osób
bezdomnych do zgłoszenia się o pomoc do ośrodków pomocy społecznej, schronisk,
noclegowni, jadłodajni i innych ośrodków wsparcia. Ośrodki pomocy społecznej mają wówczas
możliwość zarejestrowania osób, które dotychczas nie pojawiały się w statystykach pomocy
społecznej jako osoby bezdomne, gdyż samodzielnie dbały o swoje utrzymanie nie korzystając z
żadnych form wsparcia skierowanych do tej grupy podopiecznych.
Liczbę osób bezdomnych w przekroju lat 2006-2010 pokazuje poniższy rysunek.

Biorąc pod uwagę ilość osób bezdomnych ze względu na płeć można zauważyć, Że na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego zdecydowaną większość stanowią mężczyźni.
Najwięcej bezdomnych mężczyzn wykazuje aktualna diagnoza według stanu na 31 grudnia 2010
roku (1250 osób). Najmniej osób bezdomnych płci męskiej wykazała diagnoza z września 2007
roku – 975 osób, a także ze stycznia 2008 roku (985 osób) oraz z września 2006 roku (996).
Od grudnia 2009 do września 2010 zanotowano spadek liczby bezdomnych mężczyzn o 140
osób, tj. o 11,2%, po czym w grudniu 2010 roku ponownie zanotowano wzrost liczby
bezdomnych mężczyzn o 145 osób tj. o 13,1 %.
Rozpatrując ilość osób bezdomnych płci żeńskiej na terenie naszego województwa, można
zauważyć małe wahania. Najwięcej bezdomnych kobiet występuje w aktualnej
diagnozie -132 oraz diagnozie z grudnia 2009 roku – 131, a najmniej w styczniu 2008 roku –
106.
Niepokojącym faktem jest występowanie w naszym regionie bezdomnych dzieci. Najmniej
optymistyczna w tym względzie była diagnoza z września 2006 roku, która wykazała aż 37
dzieci dotkniętych problemem bezdomności. Dwadzieścioro bezdomnych dzieci wykazały
ośrodki pomocy społecznej w styczniu 2008 roku i 21 dzieci w poprzedniej diagnozie z września
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2010 roku. Aktualna diagnoza wykazuje ponowny wzrost liczby bezdomnych dzieci – do 28.
Liczby te były najniższe w latach 2006-2010 (szczegółowe informacje obrazuje poniższy
rysunek).
Liczba osób bezdomnych wg płci w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2006-2010

Diagnozy zjawiska bezdomności w latach 2006-2010 pokazują następującą zależność: im niższy
poziom wykształcenia, tym większa liczba osób bezdomnych. Zdecydowana liczba osób
bezdomnych legitymuje się wykształceniem podstawowym, a znikoma wykształceniem
wyższym (na przestrzeni 2006-2008 liczba ta wahała się w granicach 5-8 osób) wyjątkiem jest
wrzesień 2009 r. i grudzień 2010 r., gdzie liczba bezdomnych z wykształceniem wyższym
wyniosła odpowiednio 12 i 14 osób. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, tj.
grudnia 2009 roku – liczba bezdomnych z wykształceniem wyższym wzrosła o 3 osoby.
Poziom wykształcenia osób bezdomnych z województwa warmińsko-mazurskiego 2006-2010
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Analizy zjawiska bezdomności z ostatnich pięciu lat wykazują, że wraz z wiekiem rośnie liczba
osób bezdomnych. Ich największa ilość występuje w grupie wiekowej powyżej 50 lat. Od 15
września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku zanotowano wzrost liczby osób bezdomnych
powyżej 50 roku życia o 80 osób, tj. 12,7% natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego, tj. grudnia 2009 roku – liczba ta wzrosła o 22 osoby tj. o 3,2%. Najmniej osób
dotkniętych tym problemem stanowią osoby w wieku 18-30 lat. Najniższa ich liczba wyniosła 53
osoby we wrześniu 2008 roku oraz 54 osoby w styczniu tego samego roku.

Liczba bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim wg kryterium wieku w latach 2006-2010

Z informacji nadesłanych przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego wynika, iż
największa liczba indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności w latach 2006- 2010
wyniosła 77 w styczniu 2006 roku. Analiza z września 2010 i grudnia 2010 roku wykazały
najmniejszą ich ilość w ciągu ostatnich pięciu lat – odpowiednio 20 i 25.
Liczba indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności w latach 2006-2010
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Analizując kolejny rysunek można zauważyć, że od stycznia 2001 roku do grudnia 2008 roku
znacząco wzrosła liczba osób, którym udało się wyjść z kręgu bezdomności. W 2008 roku aż 23
osoby pomyślnie zakończyły program, natomiast w grudniu 2009 roku zanotowano gwałtowny
spadek o 17 osób, tymczasem we wrześniu 2010 roku liczba osób, które wyszły z bezdomności
wzrosła o 4 osoby.
. Liczba osób objętych indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności i jego efekty

Podsumowując problem bezdomności na terenie województwa warmińsko – mazurskiego na
przestrzeni ostatnich pięciu lat można stwierdzić, że w latach 2006-2010 stopień tego zjawiska
wzrósł, a jego nasilenie obserwować można było w grudniu 2009 r. i obecnie w grudniu 2010 r.
Wśród osób bezdomnych zdecydowana większość to mężczyźni, kobiety stanowią niewielki
procent. W naszym regionie wśród osób bezdomnych występują także dzieci.
W województwie warmińsko-mazurskim można zauważyć pewną prawidłowość: w każdej
przeprowadzonej diagnozie najliczniejszą grupę wśród bezdomnych stanowiły osoby z
wykształceniem podstawowym. Osoby powyżej 50 lat to najbardziej liczna kategoria wiekowa
wśród bezdomnych.
Informacje przekazywane systematycznie w ciągu ostatnich lat przez gminy województwa do
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, pokazują
spadek liczby indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. Niepokojącym faktem,
jest również coraz mniejsza liczba bezdomnych pozytywnie kończących programy wychodzenia
z bezdomności.
Pomoc osobom bezdomnym

realizowana jest głównie ze środków własnych gmin,

zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej, która przypisała to zadanie gminom do
realizacji. Pomoc organizowana jest w różnych formach wsparcia: udzielanie schronienia,
zabezpieczanie pomocy medycznej, wsparcie w postaci udostępniania żywności, ubrania itp.
Istnieje co prawda rozbieżność pomiędzy liczbą osób bezdomnych na terenie województwa
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warmińsko-mazurskiego a liczbą miejsc w placówkach

oferujących schronienie, jednakże

można przyjąć, że potrzeby w tym zakresie są zabezpieczone ponieważ w wielu placówkach
istnieją możliwości zwiększenia liczby miejsc noclegowych w okresie zimowym.
Osoby bezdomne niejednokrotnie nie chcą korzystać z pomocy i opieki schronisk i
noclegowni, ponieważ nie chcą zaakceptować regulaminu organizacyjnego tych placówek, a
zwłaszcza punktu dotyczącego zakazu picia alkoholu. Wielu bezdomnych z tzw. „własnego
wyboru” zamieszkuje między innymi w pustostanach lub w altankach na terenie ogródków
działkowych i nie można, pomimo perswazji, nakłonić ich do skorzystania z oferowanej
pomocy.
Bazując na doświadczeniach lat ubiegłych w celu niwelowania zagrożeń utraty życia i
zdrowia osób szczególnie narażonych na działanie fali silnych mrozów, terenie działania
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podejmowano szereg działań zmierzających do
udzielenia

pomocy

osobom

szczególnie

zagrożonym

m.in.

bezdomnym,

starszym,

niepełnosprawnym i samotnym .
Podczas zeszłorocznej zimy 2009/2010 w związku z utrzymującą się falą silnych mrozów
stwarzającą bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców województwa
warmińsko-mazurskiego oraz wystąpieniem przypadków zgonów w wyniku wyziębienia w
okresie przedświątecznym w dniu 18 grudnia 2009 roku wprowadzono podwyższony stan
pogotowia zimowego wobec osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych i samotnych.
Konieczna była wzmożona aktywność służb publicznych oraz wprowadzenie lokalnych patroli
monitorujących miejsca w których mogą przebywać osoby bezdomne. Dodatkowo w celu
zdiagnozowania ilościowego oraz monitorowania działań Policji w zakresie przeciwdziałania
zagrożeniom utraty życia i zdrowia osób szczególnie narażonych jednostki terenowe
zobligowano do przygotowywania cotygodniowych informacji na temat podjętych działań.
W okresie trwania wzmożonych działań Policji w okresie od 18.12.2009 r. – 28.02.2010
roku warmińsko – mazurscy policjanci 2371 razy interweniowali w stosunku do osób
zagrożonych wyziębieniem, 547 razy policjanci udzielili pomocy osobom zagrożonym w
zakresie ich przewiezienia do miejsc zamieszkania lub przewożenia osób zagrożonych do
instytucji pomocowych ( noclegownie, schroniska, szpitale itp.), 434 osób zagrożonych
wyziębieniem przebywających pod wpływem alkoholu w miejscach publicznych doprowadzono
do izb wytrzeźwień lub PDOZ w celu wytrzeźwienia .
Niestety

duża

liczba

osób

odmawiała

możliwości

skorzystania

z

pomocy

funkcjonariuszy. Osoby bezdomne niejednokrotnie nie chcieli korzystać z pomocy i opieki
schronisk i noclegowni, ponieważ nie chcą zaakceptować regulaminu organizacyjnego tych
placówek, a zwłaszcza punktu dotyczącego zakazu picia alkoholu. W trakcie trwania
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zeszłorocznych działań średnio każdego tygodnia z pomocy policjantów nie chciało skorzystać
około 150 osób. W sytuacjach takich rola funkcjonariuszy sprowadzała się przede wszystkim do
informowania w/w o możliwości skorzystania z pomocy MOPS oraz noclegowni.
Również w 2010 roku, jeszcze przed rozpoczęciem okresu zimowego 2010/2011 podjęto
uprzedzające działania w kierunku ustalenia osób bezdomnych, samotnych i bezradnych, które
narażone mogą być na utratę życia i zdrowia w wyniku wychłodzenia organizmu. W zakresie
tym, w oparciu o posiadane przez dzielnicowych rozpoznanie osobowe, sporządzono wykazy
osób zamieszkujących samotnie (zwłaszcza osób starszych), które z uwagi na zajmowanie lokali
mieszkalnych ogrzewanych samodzielnie (ogrzewanie piecowe, elektryczne itp.) narażone są na
skutki niskich temperatur. Ustalenia z tego rozpoznania przekazano do instytucji pomocowych
( MOPS, GOPS, PCPR itp.) w celu podjęcia działań zgodnie z ich kompetencjami. W ramach
rozpoznania terenowego ustalono tzw. koczowiska osób bezdomnych. Funkcjonariuszom
przekazano również informację dotyczącą funkcjonującej bezpłatnej, całodobowej infolinii dla
osób bezdomnych o numerze 0 800 165 320 jak również o lokalnych instytucjach niosących
pomoc w przedmiotowym zakresie.
Z chwilą nastania zimy policjanci zostali zobowiązani do kontroli miejsc gromadzenia się
osób bezdomnych.

•
•

Bezrobocie
Z danych uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Olsztynie, według stanu na koniec listopada

2010 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa
warmińsko-mazurskiego wynosiła 99,7 tys. osób:
•

ludność (stan w dniu 30.06.2010 r.) – 1427,6 tyś. osób

•

bezrobotni zarejestrowani – 99,7 tyś osób

•

stopa bezrobocia – 19,0 %

•

liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy – 209
Wysoki poziom bezrobocia w znacznym stopniu wpływa na liczbę sprawców, którzy

dopuszczają się czynów o charakterze przestępczym.
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LICZBA PODEJRZANYCH BEZROBOTNYCH ORAZ NIEPRACUJĄCYCH I NIEPUSZUKUJĄCYCH PRACY
W WYBRANYCH KATEGORIACH PRZESTĘPSTW W 2009 ROKU
Podejrzani
NIEPRACUJĄCY I

Kategorie przestępstw
OGÓŁEM

BEZROBOTNI

%

NIEPOSZUKUJĄCY

%

PRACY

zabójstwo

25

11

44%

5

20%

uszczerbek na zdrowiu

545

142

26%

25

4,6%

udział w bójce lub pobiciu

1001

286

28,6%

47

4,7%

37

18

48,6%

1

2,7%

kradzież cudzej rzeczy

2185

1005

46%

215

9,8%

kradzież z włamaniem

1415

689

48,7%

161

11,3%

rozbój, wymuszenie rozbójnicze

526

231

43,9%

68

12,9%

610

253

41,7%

36

5,9%

zgwałcenie

przestępstwa przeciwko
funkcjonariuszom publicznym

• Żebractwo
Analizując informacje przesłane przez KMP / KPP województwa warmińskomazurskiego należy stwierdzić, że skala tej patologii nie jest w chwili obecnej niepokojąca i ma
charakter incydentalny Z danych dotyczących liczby wykroczeń ujawnionych przez policjantów
( Formularz III/5) wynika, że w 2010 roku funkcjonariusze ujawnili 49 przypadków naruszenia
przepisu art. 58§ 1 kw oraz 15 przypadków z art. 58§ 2 kw. W roku ubiegłym policjanci ujawnili
5 osób nieletnich trudniących się żebractwem. Głównym miejscem procederu żebractwa są
dworce PKP i PKS, stacje paliw, tereny przyległe do supermarketów, kościoły oraz centrum
miast. Zjawisko to w naszym województwie nie stanowi istotnego zagrożenia dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
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2. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów profilaktycznych.
a) Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród
Dzieci i Młodzieży
Podobnie jak w latach uprzednich, tak i w tym roku policjanci naszego garnizonu
prowadzili spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą (7266 spotkań), podczas których
omawiano tematy dotyczące: odpowiedzialności karnej za popełniane czyny karalne oraz
wynikającej z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przedstawiano zagrożenia związane ze
spożywaniem alkoholu i paleniem papierosów, cyberprzemocy oraz uwrażliwiano na problem
przemocy w rodzinie ze szczególnym zwróceniem uwagi na krzywdzenie dzieci. W trakcie
spotkań edukacyjnych z najmłodszymi uczyli zasad właściwego i bezpiecznego zachowania w
szkole, w domu, na ulicy oraz w czasie wolnym spędzanym poza domem. Natomiast podczas
spotkań z nauczycielami (1879 spotkań) omawiano i przypominano Procedury postępowania
nauczycieli ... oraz ustalano formy współpracy w zakresie demoralizacji i przestępczości oraz
zachowań agresywnych wśród uczniów.
W roku 2010 policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji uczestniczyli lub realizowali
przedsięwzięcia profilaktyczne, z ich inicjatywy we wszystkich powiatach naszego
województwa podjęto działania:
•

W roku 2010 kontynuowano realizację wzmożonych działań prewencyjno – operacyjnych
pn. „Chrońmy dzieci przed alkoholem”. Celem działań jest zapobieganie demoralizacji i
przestępczości nieletnich poprzez ograniczenie dostępu do alkoholu osobom do lat 18. Na
podstawie policyjnych baz danych, informacji uzyskiwanych podczas spotkań i rozmów z
młodzieżą oraz doniesień massmediów, stwierdzono niebezpieczny wzrost spożycia
alkoholu przez młodzież, a także obniżenia wieku osób rozpoczynających jego spożycie.
Wśród młodzieży zawsze panowało przekonanie, iż alkohol jest warunkiem dobrej
zabawy. Jednak obecnie coraz więcej młodych ludzi trafia do szpitali celem odtrucia
organizmu. Ponadto pojawiła nowa moda: uczniowie umawiają się na krótkie spotkania
po lekcjach jedynie celem wypicia butelki alkoholu, zdarza się że spożywają alkohol w
czasie przerw lekcyjnych, po czym wracają na lekcje. Szczególnie niepokojąca jest
obojętna postawa pozostałych osób (rówieśników, rodziców) wobec takich zachowań.
W roku 2007 na zlecenie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na
terenie naszego województwa przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów klas II
gimnazjalnych i II ponadgimnazjalnych. W anonimowych ankietach młodzież przyznaje
się picia alkoholu. Okazuje się, iż w trzeciej klasie gimnazjum zdecydowana większość
ankietowanych uczniów miała już za sobą inicjację alkoholową (tj. 88% - 87% chłopców
i 89% dziewcząt). W przypadku

uczniów drugiej klasy ponadgimnazjalnej, można
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powiedzieć że alkohol spożywali prawie wszyscy (tj. 97% (po 97% chłopców i
dziewcząt. Młodzież pije nie tylko piwo i wino, coraz częściej sięga po mocniejsze
alkohole.
Do rozpowszechnienia „mody” na picie alkoholu wśród młodzieży z pewnością
przyczynia się łatwa jego dostępność, co oznacza iż zakaz sprzedaży/podawania napojów
alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia jest nieprzestrzegany. Badania ankietowe
potwierdzają, iż młodzież nie ma problemu z nabyciem alkoholu.
młodzieży szczególnie łatwo

W opinii badanej

można zdobyć piwo. W ciągu 30 dni poprzedzających

badanie piwo kupował co trzeci uczeń trzeciej klasy gimnazjum (31%) oraz co drugi uczeń
drugich klas szkół ponadgimnazjalnych (47%). Często alkohol młodzież zaopatruje się w
alkohol bezpośrednio w placówkach handlowych, czasami korzysta z pomocy osób
dorosłych, które za drobną opłatą kupuje im alkohol.
Młodzież

spożywa

alkohol

również

w

placówkach

gastronomicznych,

przykładowo do spożycia piwa w kawiarniach, restauracjach, pubach czy dyskotekach
itp., w ciągu ostatniego miesiąca przyznało się 27% uczniów szkół gimnazjalnych i 58%
uczniów ponadgimnazjalnych.
W związku, iż alkohol niesie ze sobą wiele zagrożeń i konsekwencji w tym
prawnych konieczne było podjęcie działań w kierunku ograniczenia dostępności do niego
dzieci i młodzieży. Dotychczasowe działania tzn., pogadanki profilaktyczne rozmowy z
nieletnimi i ich rodzicami, prowadzenie kampanii medialnej skierowanej do sprzedawców
alkoholi nt. odpowiedzialnej sprzedaży nie przyniosły pożądanych efektów.

Ponadto

ograniczenie się do ujawniania nieletnich pod wpływem alkoholu i prowadzenia
postępowań wyjaśniających celem ustalenia źródła pochodzenia alkoholu posiadanego
przez nieletniego, najczęściej nie prowadziło do ukarania osób dopuszczających się
przestępstwa (rozpijanie małoletniego - art. 208 KK , sprzedaż, podawanie alkoholu art.43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi). Toteż, w
celu zmniejszenia zjawiska spożywania alkoholu przez osoby do lat 18 podjęto na terenie
całego województwa działania prewencyjno – operacyjne, polegające na prowadzeniu
obserwacji placówek gastronomicznych w celu ujawniania faktów sprzedaży/ podawania
alkoholu osobom małoletnim.
Przynajmniej raz w miesiącu,
pełniąc służbę w

na terenie każdego powiatu funkcjonariusze

ubraniu cywilnym, obserwują placówki handlowe celem ujęcia na

gorącym uczynku sprawców przestępstwa sprzedaży/ podawania

alkoholu

osobom

małoletnim.
•

Program

profilaktyczny

„Profilaktyka

a

Teatr

–

Grupa

Olsztyńska”

–

Współorganizatorzy: Komenda Główna Policji, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej
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Policji w Olsztynie, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko - Mazurskiego

oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Honorowy Patronat sprawuje Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko – Mazurski.
Patronat medialny – TVP Olsztyn, Radio „Planeta” i Gazeta Olsztyńska. Celem działań
jest zmniejszanie zjawiska narkomanii wśród uczniów szkół ponadpodstawowych,
inspirowanie rodziców młodzieży szkolnej do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki
narkotykowej oraz komunikowanie i inicjowanie przez Policję wspólnych działań
skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej. Program adresowany jest do
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech części: ankiety
badawczej, dyskusji z młodzieżą, spektakl edukacyjno-profilaktyczny "Blackout", którego
aktorami jest wybrana w drodze castingu grupa młodzieży gimnazjalnej. W roku 2010 w
programie uczestniczyło 1200 gimnazjalistów olsztyńskich szkół.
•

Projekt edukacyjno – profilaktyczny „Razem przeciwko narkotykom” skierowany do
licealistów z powiatu ostródzkiego.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Komenda

Wojewódzka Policji w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Ostródzie i Komenda
Powiatowa Policji w Ostródzie. Działania patronatem objęli: Włodzimierz Brodiuk Starosta Ostródzki oraz insp. Sławomir Mierzwa – Komendant Wojewódzki Policji w
Olsztynie. Pomimo podejmowanych od lat działań uświadamiających, problem
narkotyków i narkomani ciągle rośnie. Narkotyki dotarły już do mniejszych miast i
miasteczek. W narkotyczny nałóg popada coraz więcej młodych ludzi, którzy często
beztrosko sięgają po te niebezpieczne i szkodliwe używki, bagatelizując lub lekceważąc
ich niebezpieczeństwo. Idea realizowanego przedsięwzięcia polega na włączeniu
młodzieży szkolnej do działań profilaktycznych poprzez uczestnictwo w spektaklach
teatralnych o tematyce antynarkotykowej. W tym celu ogłoszono konkurs na spektakl o
tematyce antynarkotykowej. Następnym etap działań to spotkania profilaktyczne dla
młodzieży ponadgimnazjalnej na których wystawiany jest wspominany spektakl teatralny.
Podczas spotkania z młodzieżą szkolną rozmawia profilaktyk ds. uzależnień oraz policjant
ds. nieletnich i patologii. Zamierzeniem organizatorów jest, aby młodzi ludzie/aktorzy
poprzez pracę nad scenariuszem sztuki nie tylko podnosili swoją świadomość nt. używania
narkotyków, ale również stawali się w swoim środowisku rówieśniczym swoistymi
emisariuszami życia bez nałogów. Cel podejmowanych działań zawarto w sześciu
głównych punktach:
7) przygotowanie

spektaklu

teatralnego

na

podstawie

autorskiego

szkolnego

scenariusza,
8) integracja środowiska szkolnego w walce przeciwko narkotykom i narkomani,
negatywnemu zjawisku społecznemu dotykającemu młode pokolenie,
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9) ukazanie destrukcyjnych skutków używania narkotyków,
10) umocnienie w młodzieży postawy asertywnej wobec narkotyków,
11) promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od używek,
12) pobudzenie aktywności nauczycieli szkół na rzecz pracy twórczej z młodzieżą.

•

Długofalowe działania edukacyjno – profilaktyczne pn. „Do źródeł wiedzy o
bezpieczeństwie - otwarte jednostki Policji” prowadzonych na terenie województwa od
1 września 2010r. Uczestnikami Projektu są uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjalnych naszego województwa Od wielu lat prowadzimy działania edukacyjne
mające na celu wyposażenie dzieci i młodzież w umiejętności

pozwalające uniknąć

niebezpiecznych sytuacji. Poszukujemy ciągle nowych sposobów przekazywania wiedzy,
tak aby spotkania z policjantami nie były nudne i dostarczały takich wrażeń, aby
przekazywane wskazówki na temat bezpieczeństwa zapadały na zawsze w pamięci dzieci.
Realizując działania stawiamy przed sobą cele:
1) podniesienie wiedzy na temat zagrożeń, sposobów ich unikania i przeciwdziałania.
2) nauczanie właściwych postaw społecznych.
3) zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.
4) przybliżenie roli i pracy Policji.
5) kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji.
W wyznaczonym dniu każdego miesiąca, w każdym powiecie, w siedzibie Policji
odbywają się spotkania edukacyjno – profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Spotkania
składają się z trzech bloków tematycznych:
1) przedstawienie roli i zadań Policji,
2) prezentowanie wyposażenia Policji, np. środków transportu, wyposażenia osobistego
policjanta, pomieszczeń służbowych itd.
3) prelekcja: nt. zagrożeń, adekwatnych do wieku słuchaczy i pory roku, bądź omówienie
tematyki wcześniej wskazanej przez nauczyciela.
Z młodszymi dziećmi omawiane są zagrożeniach , między innymi: bezpieczna droga do
szkoły - przekazanie podstawowej wiedzy o zasadach ruchu drogowego; przemoc
rówieśnicza - jak należy i nie należy zachowywać się w szkole, aby nie stało się nic złego;
zabawa na podwórku - jak bezpiecznie spędzać czas na podwórku; uwaga obcy; czy pies
musi gryźć – zasady postępowania z psem, nauka bezpiecznej postawy „żółwia”; sam w
domu – zagrożenia jakie mogą czyhać na dziecko przebywające w domu bez opieki osób
dorosłych i jak ich uniknąć; fajerwerki i petardy; bezpieczne ferie zimowe -jak bezpiecznie
spędzać czas podczas zabaw na śniegu i lodzie; bezpieczne wakacje; bezpieczny Internet.
Z młodzieżą policjanci rozmawiają na tematy: pojęcie nieletni, demoralizacja, czyn
karalny. odpowiedzialność prawna i karna nieletnich za popełnione czyny; zagrożenia
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związane ze spożywaniem alkoholu, używaniem narkotyków; przemoc rówieśnicza, z
uwzględnieniem cyberprzemocy; przepisy Rd; ucieczki z domu; działalność sekt.
•

Impreza edukacyjno – rozrywkowa o charakterze zamkniętym pn. „Bądź świadomy, czyli
jak przestrzegać praw autorskich w Internecie”,

w której uczestniczyło 1200 dla

gimnazjalistów z olsztyńskich szkół. Projekt organizowany przez: Koalicję antypiracką,
Fundację KidProtect, Allegro, Urząd Miasta Olsztyn i Komendę Wojewódzką Policji w
Olsztynie. Projekt odbywa się pod patronatem Narodowego Centrum Kultury. Na potrzeby
imprezy opracowano i wydano ulotkę w której zawarto dobre rady

i informacje nt.

własności intelektualna, cyberprzemocy.
•

uczestniczono w ramach Dni Orientacyjnych organizowanych przez Uniwersytet
Warmińsko – Mazurski, w spotkaniu z zagranicznymi studentami programu Erasmus LLP,
podczas którego przedstawiono zagranicznym gościom podstawowe przepisy prawa
obowiązujące w naszym kraju.

•

Włączono się i promowano idee centralnych przedsięwzięć profilaktycznych oraz
dystrybuowano materiały edukacyjne „Każdy ruch w Internecie zostawia ślad”, „Dziecko
–świadek szczególnej troski””, , „Dziecko zaginione” („m.in. scenariusza lekcji
wychowawczej „Ucieczka nie jest rozwiązaniem”),” Pozory, mylą – Dowód Nie”
„Program Odpowiedzialnej Sprzedaży . STOP 18”.

•

Jak co roku włączono się w organizację „IV Światowych dni Bajki” podczas których
zorganizowano Punkt Profilaktyczny na którym dzieci w wieku szkolnym poprzez zabawę
utrwalali swoją wiedzę nt. bezpiecznych zabaw i zachowań.

•

Uczestniczono w spotkaniach z przedszkolakami na których omawiano zagadnienia
bezpiecznego zachowania w szczególności na drodze, w kontaktach z osobami obcymi, w
domu itd.

•

Zorganizowano II edycję Międzyszkolnego Konkursu Plastyczny „Dbam o swoje
bezpieczeństwo”, pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn, Warmińsko – Mazurskiego
Kuratora Oświaty i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Uczestniczyli w
nim uczniowie klas I-III olsztyńskich szkół podstawowych.
Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do refleksji nad obowiązującymi zasadami,
otoczeniem, zachowaniem swoim i rówieśników, a w szczególności:
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1) Rozwijanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
2) Podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie
dzieciom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na drodze.
3) Zrozumienie zagrożenia niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego doboru
miejsca zabaw.
4) Rozwijanie wyobraźni i umiejętności przewidywania zagrożeń w domu podczas
nieobecności rodziców.
5) Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu, przeciwdziałanie
cyberprzemocy.
6) Utrwalanie właściwych postaw wobec osób nieznanych.
Patronatem konkurs objęli: Prezydent Miasta Olsztyn , Starosta Olsztyński, WarmińskoMazurski Kurator Oświaty oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.
Zadaniem dzieci było wykonanie pracy plastycznej formatu A-3 techniką dowolną.
Każda ze szkół mogła nadesłać po 5 prac z każdej grupy wiekowej (klasy I, II, III), w sumie
nie więcej niż 15 prac. Nadesłane rysunki oceniała komisja, w skład której wchodzili:
funkcjonariusz Policji, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie i plastyk z Pałacu
Młodzieży w Olsztynie. Spośród wielu pięknych i wartościowych prac, Komisja
Konkursowa wybiera po 4 zwycięzców i 4 wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
Ogłoszenie wyników odbywa się podczas uroczystej gali, w której uczestniczą zaproszeni
goście oraz dzieci z klas laureatów i osób wyróżnionych. Oprócz indywidualnych nagród,
laureaci konkursu wygrywają również dla swojej klasy, wycieczkę edukacyjno –
profilaktyczną do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Dzięki pomocy Krajowego Duszpasterza Kierowców ks. Mariana Midury, wydany został
Kalendarz na 2011 rok, w którym umieszczono prace plastyczne laureatów Konkursu roku
2010. Kalendarz trafił głównie do szkół.
•

Uczestniczono w naradzie z dyrektorami szkół i placówek województwa warmińsko –
mazurskiego organizowanym przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w
Olsztynie.

•

Uczestniczono w Konferencji organizowanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego
nt. „Przeciwdziałanie przemocy w szkole”, na której przedstawiono referat na temat
„Rola i zadania Policji w podejmowaniu działań prewencyjnych dotyczących poprawy
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” oraz przedstawiono aspekty prawne „cyberprzemocy”.

•

Uczestniczono w XVI Konferencji naukowej pt. „Prawo dziecka do ochrony zdrowia z
cyklu „Prawa Człowieka zaczynają się od praw dziecka” organizowanej przez
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Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Wojewódzki w Olsztynie i Komendę Wojewódzką Policji
w Olsztynie. Uczestnikami konferencji byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Olsztynie,

policjanci,

nauczyciele,

przedstawiciele

organizacji

pozarządowych.

Przedsięwzięcie składało się z trzech części; debaty, konferencji i warsztatów. W Debacie
prowadzonej przez olsztyńskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli:
Rzecznik Praw Dziecka, Wiceminister Zdrowia, Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski,
poseł na Sejm RP Lidia Staroń, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz
przedstawiciel Warmińsko –Mazurskiego Kuratora Oświaty. Panel warsztatów pn.
„Bezpieczeństwo Młodych” organizowali policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji
podczas których prowadzili edukację prawną nt. narkotyków oraz przestępczości
internetowej.
•

Uczestniczono w Konferencjach:
- Konferencji organizowanej przez Departament Analiz i Nadzoru MSWiA dot. programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
- „Zwalczanie przestępstw popełnionych przy użyciu Internetu - Cyberprzemoc
wśród dzieci i młodzieży, pornografia dziecięca” – szkolenie dla funkcjonariuszy policji,
prokuratorów, sędziów.
- Konferencji poświęconej bezpieczeństwu w szkole i edukacji dla bezpieczeństwa,
organizowanej przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora w Olsztynie.
We wszystkich powiatach naszego województwa realizowano akcje profilaktyczno –

zapobiegawcze pn. „Bezpieczne ferie 2010”, „Pierwszy Dzień wiosny 2010” „Bezpieczne
wakacje 2010”, „Bezpieczna droga do szkoły 2010”.
Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą oprócz przekazywanej wiedzy nt. bezpieczeństwa i
zagrożeń, policjanci na terenie całego województwa popularyzowali ideę funkcjonowania
ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży nr 116 111 oraz strony
internetowej www.116111.pl. Podczas rozmów bezpłatnych i anonimowych młodzi ludzie mogą
otrzymać odpowiedź na nurtujące ich pytania oraz uzyskać pomoc konsultantów (psychologów i
pedagogów)w trudnych sytuacjach kryzysowych. Na stronie internetowej mogą nie tylko
porozmawiać z konsultantem onlinie ale również z rówieśnikami na forum. Starsi uczestnicy
spotkań otrzymywali ulotki nt.Hiv/AIDS.
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Na terenie powiatów policjanci oprócz wyżej wymienionych realizowali przedsięwzięć
szereg własnych działań profilaktycznych:
Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
•

„Błękitny

Profil

-

Przegląd

Spektakli

Profilaktycznych

-

Głównym

celem

przedsięwzięcia było obniżenie poziomu uzależnień i przemocy w środowiskach szkolnych
oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dzięki inicjatywie

bartoszyckiej Policji uczniowie i nauczyciele zaangażowali się w działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa w szkołach i ograniczenie uzależnień przygotowując i wystawiając
spektakle o tematyce profilaktyczno edukacyjnej mówiące o szkodliwości zażywania
narkotyków,

nadużywania

alkoholu,

stosowania

przemocy

oraz

o

zagrożeniach

wynikających z nie przestrzegania przepisów drogowych. Poprzez spektakle uczniowie
przekazali zdobytą przez siebie wiedzę rówieśnikom, którzy w dużej mierze dołączyli się do
grupy osób sprzeciwiających się wszelkim uzależnieniom, przemocy oraz innym
zachowaniom patologicznym.
W tegorocznym przeglądzie udział wzięło 25 grup teatralnych z trzech powiatów tj.
bartoszycki, lidzbarski oraz kętrzyński.
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
•

Współpraca w ramach Zespołu Kooperacyjnego ds. Dzieci i Młodzieży, w skład którego
wchodzą oprócz funkcjonariuszy Policji, pedagodzy ze szkół powiatu braniewskiego. Zespół
spotyka się 1 raz w miesiącu. Każda szkoła ma „przypisanego” funkcjonariusza prewencji podział taki pozwala uniknąć niepotrzebnego oczekiwania lub poszukiwania policjanta,
który ma być pomocny w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza kompetencje
pedagoga szkolnego, a jednocześnie policjant jest zorientowany, którzy uczniowie sprawiają
problemy wychowawcze i tym samym ma podjąć zdecydowane działania wobec niego.

•

„Projekt edukacyjny „Bezpiecznie z Sierżantem Bobrem” w ramach którego
przeprowadzono 137 spotkań z 2.507 dzieci.

Komenda Miejska Policji w Elblągu
•

kontynuowano projekt prewencyjny pn. „Bezpieczny Stadion”. W projekcie stronami
współuczestniczącymi

są: Urząd Miasta w Elblągu, Starostwo Powiatowe w Elblągu,

Warmińsko-Mazurski Związkiem Piłki Nożnej, kluby piłkarskie: Olimpia Elbląg, Olimpia
2004 Elbląg, Concordia Elbląg oraz Polonia Pasłęk. Wymienione podmioty współpracują
przy realizacji projektu, którego głównymi celami jest wzrost bezpieczeństwa uczestników
masowych imprez

o charakterze sportowym oraz ograniczenie zakłóceń porządku

publicznego na stadionach piłkarskich. Adresatami projektu są uczniowie szkół
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gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz kibice zrzeszeni w „klubach kibica”. W 2010 roku
przeprowadzono 2 spotkania z uczniami elbląskich szkół.
•

w ramach aktywizowania młodzieży organizują turnieje piłkarskie o „Puchar Komendanta
Miejskiego Policji w Elblągu”. W 2010 roku turniej taki zorganizowany został dla uczniów
szkół gimnazjalnych z terenu miasta i powiatu elbląskiego. Uroczyste wręczenie pucharów
dla zwycięzców odbyło się w maju po finałowym meczu.

•

Organizowano lub uczestniczono w konferencjach:
- W październiku 2010 roku zorganizowano dwie konferencje pn. „Do źródeł wiedzy o
bezpieczeństwie – Otwarte Jednostki Policji”. W pierwszej konferencji uczestniczyli
burmistrzowie

i

dyrektorzy

szkół

podstawowych,

gimnazjalnych

oraz

ponadgimnazjalnych z powiatu elbląskiego. Natomiast w drugiej dyrektorzy szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Elbląga. Podczas konferencji zwrócono
uwagę na zjawiska związane z przestępczością nieletnich wymagające zdecydowanie w
większym

zakresie

uwzględnienia

działań

profilaktycznych

w

programowaniu

całokształtu zadań policyjnych, jak i szerszego zainteresowania ze strony podmiotów
pozapolicyjnych

odpowiedzialnych

za

opiekę,

wychowanie

i

ochronę

przed

demoralizacją i przestępczością.
- konferencja „Bezpieczna Szkoła”. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji
wspierających proces edukacyjno-wychowawczy - Komendy Miejskiej Policji w Elblągu,
Policyjnej Izby Dziecka w Elblągu, Straży Granicznej w Elblągu, Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Elblągu i Pasłęku, licznie zgromadzona młodzież szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu elbląskiego,
dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice. Tematem wiodącym konferencji były
zachowania młodzieży polegające na wywieraniu presji fizycznej i psychicznej.
Organizatorzy prowadzili

dyskusję moderowaną w trakcie oglądanego filmu pt.

„Mobbing” na temat głównych aspektów poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w
środowisku szkolnym .
- uczestniczono w

podsumowaniu III Ogólnopolskiego

projektu „Szkoła bez

przemocy”, które odbyło się w Gimnazjum nr 7 w Elblągu.
Komenda Miejska Policji w Olsztynie:
•

Działania prewencyjne „Poszukiwany Wagarowicz”. Czynności wykonywano w
miejscach szczególnie ulubionych przez uczniów uchylających się od nauki. W pięciu
edycjach wspólnie ze Strażą Miejską i Strażą Ochrony Kolei ujawniono 30 uczniów
zagrożonych demoralizacją.
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Komenda Powiatowa Policji w Ełku:
•

Policjanci czynnie włączyli się w organizację „Święta Błękitnej Wstążeczki – Nie
zgadzam się na przemoc” Dzieci ze Szkoły w Chełchach przez dwa tygodnie nosiły
błękitne wstążeczki wyrażając w ten sposób sprzeciw wobec agresji i przemocy. W ramach
akcji specjalista ds. nieletnich uczestniczyła w uroczystych apelach poświęconych
przeciwdziałaniu przemocy.

•

„Pedagog uliczny – daj mi szansę, ja też potrafię” – do programu zaangażowano
policjanta, który osiągnął wysokie wyniki międzynarodowe w sztukach walki Viet Vo Dao.
Funkcjonariusz prowadzi zajęcia sportowe raz w tygodniu dla dzieci i młodzieży, które
spotkały się z szerokim zainteresowaniem młodych osób.

•

Ponadto zrealizowano działania pn.
- „Bezpieczny Uczeń”
- uczestniczono w Dniu „Szkoła bez przemocy”
- Konkurs plastyczny „Bezpieczne zabawy przedszkolaków”
- „Bezpieczny przedszkolak”
- „Porządek”
- „Bezpieczne Miasta”

•

Zorganizowano działania w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Ełku i powiatu
Ełckiego działania pod nazwą „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Policjanci podczas
pogadanek oraz tematycznych konkursów

zwrócili uwagę dzieci na kwestie zagrożeń

płynących z Internetu. Dzięki współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje funkcjonariusze rozdali
uczniom tematyczne kolorowanki, zakładki do książek, komiksy i naklejki.

•

Organizowano działania „Bezpieczne Miasta”. Są one ukierunkowane m.in. na grupy
młodych osób i polegają na bezwzględnej reakcji na wykroczenia oraz na wzmożone
legitymowania

osób

przebywających

bez

wyraźnego

celu

na

terenie

osiedli

mieszkaniowych.
•

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

•

Współorganizowano i uczestniczono:
-

konferencji p.n „Dajmy szansę – pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonych

marginalizacją”. Celem konferencji było utworzenie interdyscyplinarnej

przestrzeni

współpracy i wymiany doświadczeń instytucji zajmujących się dziećmi i młodzieżą.
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- konferencji pn. „Odpowiedzialność szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniomdziałania profilaktyczne”, na której policjantka wygłosiła wykład dla dyrektorów

i

pedagogów szkół z 5 powiatów: ełckiego, oleckiego, piskiego, giżyckiego i gołdapskiego
na temat prawa wobec nieletnich, współpracy szkoły z policją oraz procedur działania w
przypadku popełnieniu przez ucznia czynu karalnego oraz ujawnienia ucznia pod wpływem
alkoholu lub środka odurzającego. Poruszono również kwestię ochrony prawnej nauczycieli.
- szkoleniu

kadry kierowniczej Zespołu Samokształceniowego Dyrektorów

Placówek Oświatowych na spotkaniu zorganizowanym w

Ełckich

październiku 2010r. przez

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Ełku.
•

Ponadto:
- uczestniczono w ubieraniu choinki w odblaski w jednym z ełckich przedszkoli. Przy tej
okazji odbyła się również pogadanka na temat bezpieczeństwa.
- uczestniczono w otwarciu obiektów sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, tym samym oficjalnie popierając przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i
młodzieży poprzez zajęcia sportowe.
- wspólnie z Caritas Diecezji Ełckiej i Telewizją Polską współorganizowano „Ogólnopolski
Dzień Dziecka”. Na imprezie zaprezentowano sprzęt policyjny, a ponadto w trakcie
zaplanowanego bloku policyjnego zorganizowano dzieciom konkursy z nagrodami.

•

włączono się w organizację imprez plenerowych:
- festynu pn. „Bezpieczny Czas Wakacji” w Starych Juchach i
- „Festynu Rodzinnego” w Siedliskach.
Podczas imprez prezentowano sprzęt i wyposażenie policji oraz promowano zasady
bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.

•

czynnie uczestniczono w „Turnieju Rodzinnym” w Stradunach, „Turnieju Rodzinnym” w
Nowej Wsi Ełckiej i „Festiwalu Talentów Mieszkańców Konieczek” w Ełku. Odbiorcami
tych imprez były osoby najmłodsze. Policjanci podczas konkursów z zakresu
bezpieczeństwa rozdawali dzieciom plany lekcji, odblaski i naklejki.

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi
•

realizowano program „Powiedz NIE na niebiesko”. W celu zintegrowania uczniów
gimnazjum względem przeciwdziałania

zagrożeniom wynikającym

ze stosowania

przemocy w szkole ogłoszono „dzień na niebiesko”- w tym dniu każdy uczeń mógł na znak
protestu założyć jakiś niebieski element ubioru bądź ozdobę np. niebieską wstążkę, którą
rozdawali przedstawiciele samorządu szkolnego. W ramach programu przeprowadzano
spotkania z uczniami klas I w/w szkoły- na początku każdego spotkania psycholog szkolny
ustalał z uczniami czym jest agresja i przemoc, następnie aby pokazać, jaki ma ona wpływ
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na drugiego człowieka inicjowano scenkę której akcja rozgrywała się na sali sądowej.
Dzięki interakcyjnej formie zajęć i pracy w grupie, młodzież uczyła się od pozostałych jej
uczestników dużo efektywniej i z większą motywacją.
•

policjanci uczestniczyli w posiedzeniach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
którego zakres pracy obejmuje sprawy niewydolności wychowawczej rodziny lub w sprawie
dotyczącej zawodowej rodziny zastępczej.

Komenda Powiatowa Policji w Iławie:
•

działania pn. „Długa przerwa” podczas trwania długich przerw międzylekcyjnych
w szkołach iławskich w pobliżu szkół wdrożono patrole. W skład takich patroli wchodzili
policjanci i strażnicy miejscy mający za zadanie szybkie reagowanie na różne niepokojące
incydenty zarówno na terenie szkół oraz w ich pobliżu. Podczas takich patroli ujawniano
nieprawidłowości dot. zachowania nieletnich m.in. palenie papierosów, wulgarne słowa –
za te przejawy demoralizacji policjanci wystosowywali listy do rodziców uczniów z prośbą
o wzmożenie opieki nad swoimi dziećmi.

Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie:
•

W ramach realizacji programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” w Zespole Szkół
Podstawowych w Korszach przeprowadzono szkolenie doskonalące nauczycieli na temat
procedur postępowania w przypadku ujawnienia narkotyków w szkole, ujawnienia ucznia
pod działaniem narkotyków, bądź alkoholu.

Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim:
•

Uczestniczono w comiesięcznych spotkaniach z grupą wsparcia pedagogów ( również
kuratorzy, pracownicy instytucji pomocowych) przedstawiano procedury postępowania
nauczycieli w sytuacjach kryzysowych, zasady współpracy kadry pedagogicznej z Policją
oraz stan zagrożenia przestępczością i demoralizacją nieletnich

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie:
•

wspólnie z przedstawicielami miasteczka Mrongoville organizowano

„Pierwszy Dzień

wiosny” oraz „Dzień Dziecka”. W przedsięwzięciu udział wzięły dzieci i młodzież w
powiatu mrągowskiego. Rolą Policji było przygotowanie prezentacji multimedialnej na
tematy związane z uzależnieniami.
•

zorganizowano Turniej Szkół Ponadpodstawowych w Piłkę Siatkową o Puchar Komendanta
Powiatowego Policji w Mrągowie. Cała impreza przebiegała pod hasłem „Nie wpadnij w
siatkę nałogów” i skierowana była do młodzieży z Powiatu Mrągowskiego. Głównym
celem turnieju było promowanie zachowań prospołecznych i prozdrowotnych, promocja
sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, jako alternatywy wobec
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zachowań patologicznych. Podczas imprezy młodzież otrzymała ulotki, broszury oraz
uzyskała informacje na temat nałogów.
•

w ramach Ogólnopolskiego „Dnia Odpowiedzialności Sprzedaży wyrobów tytoniowych”
nawiązano współpracę z uczniami szkół oraz samorządem miasta Mrągowa. W ramach
działań dzielnicowi wspólnie z młodzieżą odwiedzili wszystkie punkty sprzedaży tytoniu
oraz informowali sprzedawców o konsekwencjach prawnych wynikających ze sprzedaży go
osobom nieletnim.

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
•

w ramach zawartego Porozumienia Starosty Nidzickiego, Burmistrza Miasta Nidzicy i
Komendanta

Powiatowego

Policji w

Nidzicy,

kontynuowano

realizację

spotkań

Interdyscyplinarnego Zespołu Roboczego (pedagodzy szkolni, przedstawiciele Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, kuratorzy sądowi, przedstawiciele MOPS oraz policjanci
zajmujący się problematyka nieletnich). W trakcie których przypominano i szczegółowo
omawiano procedury postępowania z nieletnimi sprawcami czynów karalnych bądź
przejawiającymi oznaki demoralizacji.
•

uczestniczono w realizacji spektaklu profilaktycznego „To nie moja wina”, który poruszał
zagrożenia i konsekwencje dla młodzieży związane z tzw. „pigułką gwałtu”. Przedstawienie
było połączone z debatą policjantów z uczestnicząca w przedstawieniu młodzieżą szkolną
dot. problematyki uzależnień młodzieży szkolnej W spektaklach uczestniczyło 200 uczniów
klas III nidzickich gimnazjów, 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz pedagodzy
szkolni, nauczyciele i przedstawiciele władz samorządowych. Zorganizowanie tego
przedsięwzięcia było możliwe dzięki zaangażowaniu Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy,
Nidzickiego Ośrodka Kultury, Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu oraz Komendy Powiatowej
Policji w Nidzicy.

•

Ponadto realizowano działania:
- „Bezpieczne miasto Nidzica”
- „Kafejka”

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie:
•

Projekt edukacyjny „Bezpiecznie z Sierżantem Bobrem”. W projekcie uczestniczą dwie
szkoły podstawowe .Projekt zakład comiesięczne lekcje/spotkania z dziećmi na których
policjant bądź nauczyciel przekazuje słuchaczom treści prewencyjne. Nieodzownym
elementem zajęć jest książeczka „Elementarz z Sierżantem Bobrem”, dzięki której poprzez
zabawę dzieci utrwalają nabyta wiedzę.

•

Ponadto realizowano:
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- Projekt prewencyjny „Redukcja strachu przed staniem się ofiarą przemocy rówieśniczej i
wykorzystywania seksualnego na terenie szkół i placówek oświatowych
- uczestniczono „Dniu bez przemocy” organizowanym w Gimnazjum
Realizowani projekt „Redukcja strachu przed staniem się ofiarą przemocy rówieśniczej

•

i wykorzystywania seksualnego na terenie szkół i placówek oświatowych w
województwie warmińsko-mazurskim” W sumie przeprowadzono 29 spotkań w szkołach
gimnazjalnych z młodzieżą na których omówiono odpowiedzialność prawną osób nieletnich
za popełnienie czynów karalnych, w spotkaniach uczestniczyło łącznie 1177 uczniów oraz
65 nauczycieli.
•

uczestniczono w jury IV Konkursy Profilaktycznego, w konkursie startowało 9
Gimnazjów,

•

codziennie kontrolowano tereny przy szkołach gimnazjalnych, mieli wyznaczone podczas
długich przerw miejsca zagrożone.

Komenda Powiatowa Policji w Piszu:
•

realizowano działania o charakterze jednorazowym pn. „Dzień Wagarowicza”, w celu
ujawnianie uczniów przebywających na wagarach, ale także ujawnianie przypadków
spożywania alkoholu przez nieletnich oraz łamania przepisów Ustawy o wychowaniu w
trzeźwości . Według własnego rozpoznania szkoły przeprowadziły w tym dniu zajęcia
sportowe lub rekreacyjne. W ramach tych działań: wylegitymowano 31 osób, w tym 26
uczniów, sprawdzono 20 miejsc grupowania i przebywania osób niepełnoletnich, nie
ujawniono nietrzeźwych nieletnich, jak również przypadków naruszenia przepisów
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

•

prowadzono działania prewencyjne pn. „Bezpieczne

Osiedle”. Za każdym razem

przeprowadzone były na terenie innej jednostki, tj. KP Biała Piska, KP Orzysz, KP
Ruciane Nida, KPP Pisz. W działaniach przeprowadzanych na terenie komisariatów
uczestniczyli policjanci z Pisza i odwrotnie, aby zwiększyć ich skuteczność. Zasadność
tych działań wynikała z własnego rozpoznania tj. spożywania alkoholu w miejscach do
tego nie przeznaczonych, naruszanie ładu i porządku publicznego na terenie osiedli i w
blokach (klatkach schodowych i piwnicach), często przez osoby nieletnie, na co skarżyli
się mieszkańcy. Gromadząca się w klatkach i piwnicach młodzież dopuszcza się bowiem
aktów chuligaństwa i wandalizmu, co jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców. W ramach
tych działań: ujawniono sprawcę przestępstwa z art. 178a§1 kk (około godz. 23.00
nieletnia w wieku 15 lat kierowała motorowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości
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0,26 mg/l alkoholu) i art. 178a§2 kk, ujawniono sprawcę wykroczenia z art. 87§2 kw,
wylegitymowano 96 osób, w tym 21 nieletnich, sprawdzono 42 punkty, w których
podawany i sprzedawany jest alkohol, nałożono 14 mandatów karnych z art. 43’ Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości, nałożono 1 mandat karny z art. 140 kw, nałożono 3
mandaty karne z art. 97 kw.
•

Działania jednorazowe p.n. „DYSKOTEKA W Piszu” wynikające z własnego
rozpoznania – licznych interwencji dot. zakłócenia ładu i porządku publicznego
przeprowadzanych w soboty w rejonie jednego z barów w Piszu, nietrzeźwych nieletnich
wracających w porze nocnej z tego lokalu, a w konsekwencji sprzedaż alkoholu osobom
niepełnoletnim,

czy

nietrzeźwym

oraz

podejrzenie

rozprowadzania

środków

odurzających na terenie tego lokalu.
Z uwagi na charakter i cel działań, zaangażowani zostali policjanci operacyjni oraz
funkcjonariusze z podległych komisariatów, którzy w Piszu nie są rozpoznawalni.
W ramach tych działań: wylegitymowano 33 osoby, w tym 2 nieletnie, sprawdzono 11
miejsc, gdzie podawany i sprzedawany jest alkohol, ujawniono przestępstwo posiadania
suszu konopii indyjskich w trakcie kontroli drogowej

pojazdu, zatrzymano do

wyjaśnienia czterech mężczyzn w wieku 19-25 lat, ujawniono przestępstwo z art. 178a§1
kk; zastosowano 2 pouczenia z art. 140 kw, 1 pouczenie z art. 141 kw, 1 pouczenie z art.
154 kw
•

Jednorazowe działania prewencyjne pn. „Blokersi” wynikające z własnego rozpoznania,
tj. gromadzenia się młodzieży przed blokami, w klatkach schodowych i piwnicach, gdzie
dochodzi do aktów chuligaństwa, wandalizmu, niszczenia mienia, a także spożywania
alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych, naruszania ładu i porządku
publicznego. Celem tych działań było egzekwowanie przepisów Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości ze zwróceniem szczególnej uwagi na nieletnich będących pod działaniem
alkoholu oraz przypadków sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, a także
ujawnianie przestępstw związanych z posiadaniem i handlem środkami odurzającymi.
W ramach tych działań:

ujawniono sprawcę przestępstwa z art. 64 Ustawy o

przeciwdziałaniu narkomanii (w trakcie legitymowania osoby policjanci RPI WPiRD w
Piszu ujawnili zwitek papieru, który mężczyzna ten próbował odrzucić. Po jego
sprawdzeniu okazało się, że były to niedosuszone liście wyglądem przypominające
marihuanę. W/w zatrzymano do wyjaśnienia w kierunku art. 65 w/w ustawy , ponieważ
policjanci w toku dalszych czynności ujawnili w domu kolejne porcje i sadzonki tego
narkotyku), wylegitymowano 65 osób, w tym 4 nieletnich, ujawniono 1 nieletniego w
stanie nietrzeźwości, nałożono 1 MKK z art. 43’ Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 1
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MKK z art. 65 kw, 1 MKK z art. 141 kw, ujawniono 1 sprawcę wykroczenia z art. 51 kw,
przeprowadzono 12 kontroli drogowych.
•

realizowano projekt profilaktyczno –edukacyjny pn. „Bezpieczne przedszkole”. W
trakcie pogadanek poruszane są różne tematy w zależności od wieku odbiorców. I tak w
przedszkolu spotykamy się z dziećmi raz w miesiącu. Każde spotkanie to inne
zagadnienie, np: bezpieczna droga do przedszkola, strzeż się obcego, bezpiecznie w
przedszkolu i na placu zabaw, bezpiecznie w domu, nie ufaj psu, itp. Głównym celem
tego projektu jest uświadomienie i przybliżenie najmłodszym istniejących zagrożeń w
domu, w przedszkolu i na podwórku, a jednocześnie kształtowanie pozytywnego
wizerunku policjanta.

•

Wdrożono projekty pn. „Bezpieczna szkoła podstawowa”, „Bezpieczne gimnazjum”,
„Bezpieczna szkoła ponadpodstawowa”. Realizacja

w/w projektów polega na

spotkaniach policjantów z dziećmi i młodzieżą. W trakcie których omawiana jest
problematyka dot. m.in. odpowiedzialności prawnej osób nieletnich za popełnione czyny,
profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki), przemocy i agresji – sposoby radzenia sobie
z tym zjawiskiem. Sposób przekazu treści adekwatny jest do wieku odbiorców podobnie,
jak poruszana tematyka. Zasadniczymi celami realizacji w/w projektów jest poprawa
bezpieczeństwa na terenie szkół oraz spadek przestępczości wśród nieletnich, czy
pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W zależności od potrzeb, w ramach w/w projektów, przeprowadzane są także spotkania
z rodzicami, czy nauczycielami.

Ze strony dyrektorów szkół istnieje duże

zapotrzebowanie na tego rodzaju działania podejmowane i realizowane przez Policję.
•

projekt p.n. „Wagary” mający na celu ograniczenie tego zjawiska. Policjanci w trakcie
codziennej służby, szczególnie w godzinach porannych i południowych legitymują
uczniów, którzy w tym czasie powinni być na zajęciach w szkole. Dzieci i młodzież
często tłumaczą się policjantom, że mają w tym czasie tzw. „okienko”. Policjanci
telefonicznie

potwierdzają

w

szkołach

prawdziwość

oświadczenia

nieletniego.

Przedsięwzięcie zyskało aprobatę dyrektorów.
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie:
•

Podczas rad szkoleniowych grona nauczycielskiego policjanci przekazują obowiązujące
procedury związane z reakcją nauczycieli na negatywne zachowania ucznia.
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Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie:
•

Na początku każdego roku szkolnego policjanci przypominali nauczycielom „Procedury
postępowania nauczycieli i współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz
młodzieży przestępczością i demoralizacja, a w szczególności narkomanią, alkoholizmem i
prostytucją” . Przeprowadzono 4 spotkania z rodzicami i 29 z pedagogami.

b) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Policjanci w ramach programu realizują przede wszystkim zadania wynikające z
Zarządzenia nr 162 KGP z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie metod i form wykonywania przez
Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
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. W celu udzielenia ofiarom wszechstronnej
pomocy policjanci współpracują z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej,
komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodkami interwencji kryzysowej,
centrami pomocy rodzinie, a w przypadku krzywdzenia dzieci również ze szkołami, poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi oraz sądami rodzinnymi.
Rok 2010 wiązał się z aktywnością związaną z udziałem w spotkaniach, szkoleniach
i konferencjach mających na celu wymianę doświadczeń oraz omówieniu zmian do ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W trakcie tych spotkań przedstawiciele wszystkich
podmiotów i organizacji pozarządowych, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w
rodzinie mieli możliwość omówić i wypracować obszary współpracy w zakresie podejmowania
działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Przedstawiciel Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,

uczestniczył w pracach Powołanego przez Wojewodę

Warmińsko – Mazurskiego „Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przemocy w Rodzinie”.
Na spotkaniach Zespół omawiał między innymi propozycje zmian do ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, opracował propozycje procedur postępowania w sytuacjach zaistnienia
przemocy.
W ramach prac Zespołu w 2010 roku zorganizowane zostały Konferencje wojewódzkie: w dniu
14.04.2010 r. oraz w dniu 06.12.2010 r.:
•

w dniu 14.04.2010 r. podczas Konferencji wojewódzkiej
przemocy w rodzinie

pt. „Przeciwdziałanie

w województwie warmińsko-mazurskim.

Dobre praktyki –
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wymiana doświadczeń” przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
przedstawił prezentację pt. „Niebieskie Karty 2008-2009”.
w dniu 06.12.2010 r.

•

podczas Konferencji wojewódzka pt. „Przeciwdziałanie

przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim – zagadnienia praktyczne”
przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przedstawił prezentację
dotyczącą działań Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w świetle
nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W trakcie tej Konferencji
uczestnikom zostały również przedstawione ogólne założenia Porozumienia zawartego w
dniu 29.11.2010 r. pomiędzy: Ministerstwem

Sprawiedliwości, PARPA i Komendą

Główną Policji, dotyczącego funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego dla
osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie stosowaną przez osoby uprzednio skazane za
przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka
rodziny działającego w ramach ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w
rodzinie „Niebieska Linia” oraz Procedur współpracy służby kuratorskiej oraz
funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób wobec których wykonywane jest orzeczenie
sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy
lub groźby bezprawnej.
W

ramach

współpracy

z

Regionalnym

Ośrodkiem

Polityki

Społecznej

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, przedstawiciel
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, w dniu 16 września 2010 roku uczestniczył w
spotkaniu powiatowych koordynatorów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W trakcie
spotkania przedstawiony został, przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego
, Projekt: „Przeciwdziałanie przemocy domowej w Województwie Warmińsko – Mazurskim.
Budowanie lokalnych koalicji i interwencja”. W trakcie tego spotkania, w ramach omówienia
Mapy zjawiska przemocy domowej w województwie, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie omówił skalę zjawiska przemocy w rodzinie w oparciu o dane zgromadzone
w trakcie realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie skierował również swojego przedstawiciela do prac
powołanego przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Zespołu
opracowania

„Wojewódzkiego

Programu

Przeciwdziałania

Przemocy

w

do spraw

Rodzinie

w

Województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2011 – 2014”.
W ramach wymiany doświadczeń przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w
Olsztynie brał również aktywny udział w organizowanej przez Starostę Lidzbarskiego
Konferencji poświęconej zapobieganiu przemocy w rodzinie „Bezpieczny Powiat Lidzbarski”, w
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trakcie której przedstawił prezentację pt. „Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
rola i zadania Policji”.

W ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" w dniach 22-28 lutego 2010 roku
wzorem lat ubiegłych do działań aktywnie włączyła się również Policja. Zasadniczym celem tej
inicjatywy było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych
przestępstwem dlatego też w okresie tym podjęto zintensyfikowane działania na rzecz ofiar
przestępstw. W zakresie tym policjanci poszczególnych jednostek terenowych nawiązali
współpracę z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi na terenie powiatów, działającymi
na rzecz ofiar przestępstw, celem aktywnego włączenia się funkcjonariuszy do prac w Punktach
Informacyjnych organizowanych przez te podmioty. Punkty informacyjne, w którym osoby
zainteresowane mogły

otrzymać pomoc prawno-psychologiczną zarówno w kontakcie

bezpośrednim jak i telefonicznym uruchamiane były również w budynkach jednostek
terenowych Policji.
W skład

zespołów

dyżurujących

zaangażowani

byli

zarówno

policjanci

pionów

dochodzeniowo-śledczych jak i prewencji ( w tym specjaliści „Niebieskich Kart”, dzielnicowi,
kierownicy rewirów dzielnicowych). W dyżurach uczestniczyli również prawnicy, kuratorzy
sądowi, pedagodzy, pracownicy socjalni, psychologowie z instytucji współpracujących ( takich
jak: Sądy, PCPR, GOPS, MOPS, poradnie psychologiczno-pedagogicznej i inne).
W ramach działań dzielnicowi zostali zaktywizowani do przekazywania informacji dla
osób z rodzin szczególnie dotkniętych problemem ( np. objętych procedurą „Niebieska karta”) o
możliwości skorzystania z porad

specjalistów, którzy pełnili dyżury w ramach działań

prowadzonych na rzecz „Tygodnia…” .
Szczegóły dotyczące organizowanej akcji oraz informacje na temat uruchomionych
Punktów Informacyjnych ( dzień, godziny, numer telefonu i miejsce dyżurowania zespołów)
począwszy od 19 lutego 2010 r. nagłośniono w lokalnych mediach (gazety, radio, TV) i na
stronach internetowych. W ramach działań dokonano również
edukacyjnych,

promujących

działania

na

rzecz

osób

kolportażu materiałów

dotkniętych

przestępstwami

i

wyeksponowano je w miejscach dostępnych dla interesantów. Z oferowanego przez Policję
wsparcia w ramach „Tygodnia…” skorzystało 91 osób. Najczęstsze problemy, z jakimi zgłaszali
się

zainteresowani,

dotyczyły

przemocy

w

rodzinie,

nadużywania

alkoholu

przez

współmałżonka, prawa rodzinnego oraz praw osób poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych.
Policjanci z terenu województwa czynnie uczestniczyli w spotkaniach poświęconych
tworzeniu gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie. Działania
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podejmowane przez zespoły będą skierowane do osób i rodzin doświadczających przemocy.
Celem wspólnych działań będzie pomoc rodzinom, a tym samym wypracowanie modelu
współpracy międzyinstytucjonalnej prowadzącej do zwiększenia efektywności w zespołowym
podejmowaniu działań.
Na terenie powiatów policjanci wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów poszukują
nowych rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie tego problemu, np.:

•

- Komenda Miejska Policji w Elblągu - funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w
Elblągu w dniach 01-03 października 2010 r. uczestniczył w wizycie studyjnej w
Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie w ramach projektu „Działania na rzecz ofiar
przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej wobec kobiet”
realizowanego przez Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy
Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w ramach podpisanego z
Komendę Miejską Policji w Elblągu porozumienia o współpracy. Celem realizacji
przedsięwzięcia

międzynarodowego

było

prowadzenie

zajęć

z

zakresu

międzynarodowych prawnych, psychologiczny i wolontarystycznych standardów pracy z
osobami pokrzywdzonymi przestępstwem. Zajęcia prowadzone były dla psychologów,
studentów psychologii i pracy socjalnej udzielających się wolontarystycznie w
Kaliningradzkiej Regionalnej Dziecięco – Młodzieżowej Organizacji Inwalidów
„Maria”.
W lutym 2010 r. został opracowany przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji
Społecznej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Elblągu poradnik „Prawa osoby
pokrzywdzonej”. Poradnik został rozkolportowany na komórki organizacyjne Komendy
Miejskiej Policji w Elblągu oraz instytucje pomocowe z terenu Elbląga powołane do
niesienia pomocy ofiarom przestępstw.
W dniu 22 lutego 2010 r. funkcjonariusz Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich
i Patologii Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń KMP w Elblągu uczestniczył
w konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich

Janusza

Kochanowskiego pn. „Przeciw przemocy w rodzinie. Ręce są do przytulania”.
Konferencja odbyła się w Belwederze a zaproszeni na nią goście dyskutowali m.in. na
temat projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W dniu 05 listopada 2010 r. policjant z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
przeprowadził zajęcia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy dla grupy kobiet
w ramach realizacji projektu systemowego „Od wykluczenia do usamodzielnienia”
przygotowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu.
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Komenda Miejska Policji w Elblągu w okresie czasu od 15.02.2010 r. do 15.04.2010 r.
już po raz kolejny ( II edycja ) wspólnie z Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji
Społecznej zorganizowała kurs samoobrony dla kobiet. Cykl warsztatów obejmował
aspekty psychologiczne bezpiecznego kierowania swoim zachowaniem w sytuacji
zagrożeń oraz podstawowe elementy i techniki samoobrony. O dnia 22 listopada 2010 r.
prowadzona jest już trzecia edycja wspomnianego kursu.
• Komenda Powiatowa Policji w Braniewie - w ramach działań edukacyjnych
problematyka przemocy domowej poruszana była na szkoleniach z pedagogami szkolnymi
oraz w trakcie spotkania z słuchaczkami Uniwersytetu III Wieku. Ponadto powyższa
tematyka poruszana jest w czasie pogadanek z dziećmi i młodzieżą w szkołach.
Uczestnikom uświadamiano, że problem przemocy domowej, nie może być postrzegany
przez społeczeństwo jako „sprawa rodzinna”, a od naszej reakcji na przestępstwo może
zależeć czyjeś życie. Zadowalającym jest fakt otrzymywania

coraz większej ilości

sygnałów od nauczycieli i pedagogów o ich podejrzeniach, że w rodzinie może dochodzić
do przemocy wobec dziecka. Jest to efekt pracy funkcjonariuszy prewencji oraz
dzielnicowych, którzy systematycznie odwiedzają szkoły i utrzymują stały kontakt z
pedagogami szkół.
• Komenda

Powiatowa Policji w Mrągowie - W ramach realizacji działań Krajowego

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy współpracy z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, organizowano konferencje oraz warsztaty dla
policjantów, pedagogów, kuratorów i pracowników MOPS i GOPS, na których poruszane
są zagadnienia dotyczące zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie.
W dniu 12 października odbyło się seminarium doradcze pn. „Zasady Konferencji Grupy
Rodzinnej” oraz zastosowanie metod w ramach projektów systemowych przy
uwzględnieniu specyfiki ośrodka. W seminarium udział wzięli policjanci podejmujący
działania na rzecz dzieci i rodziny.
W dniu 21 października.2010 r.. policjanci z KPP w Mrągowie uczestniczyli w konferencji
z okazji Dnia Mediacji pn: „Mediacja – sztuka porozumienia”. Organizatorem spotkania
był Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny w Mrągowie. Podczas konferencji
omówiony został temat metod mediacji i jej zastosowania w codziennej pracy różnych
instytucji pracujących na rzecz rodziny.
•

Komenda Powiatowa Policji w Ełku. W zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej
policjanci tej jednostki współpracują z instytucjami rządowymi i pozarządowymi,
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a w szczególności z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji
Kryzysowej funkcjonującym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, gdzie
otrzymują pomoc kobiety doświadczające przemocy wraz ze swoimi dziećmi. Ośrodek
zapewnia ofiarom przemocy nocleg, wyżywienie oraz opiekę lekarską. Policjanci KPP w
Ełku

czynnie

uczestniczyli

w

spotkaniach

poświęconych

tworzeniu

Zespołu

Interdyscyplinarnego, zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Ełku. Działania podejmowane przez Zespół skierowane są do osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Celem wspólnych działań jest niwelowanie problemów
społecznych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej oraz
pomoc rodzinom z terenu gminy Ełk, a tym samym wypracowanie modelu współpracy
międzyinstytucjonalnej prowadzącej do zwiększenia efektywności w zespołowym
podejmowaniu działań.
•

policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku w ramach profilaktyki
przeciwdziałania przemocy w rodzinie wzięli m.in. udział w kampanii lokalnej „Stop
przemocy w rodzinie”. Kampania zorganizowana przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i
Integracji Społecznej w Giżycku przy współpracy z Radiem Planeta w Giżycku. W ramach
kampanii udzielono wywiadu dla Radia Planeta podczas, którego omówiono procedury
„Niebieskiej Karty” – formy i metody wykonywania czynności, które podejmowane są
wobec rodziny dotkniętej przemocą. Również przekazano informację, gdzie szukać
pomocy w przypadku zaistnienia przemocy w rodzinie.
W Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku przeprowadzono spotkanie/prelekcje w
ramach projektu pn. Ja obywatel – warsztaty aktywizujące społecznie dorosłe osoby
niepełnosprawne”. Projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym w Giżycku. Celem spotkania było zapoznanie z projektem
oraz uświadomienie zagrożeń z jakimi każda osoba może się spotkać na co dzień. Ponadto
omówiono zagadnienie dotyczące przemocy w rodzinie, w tym procedurę „Niebieskiej
Karty”.
Na prośbę Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku
przeprowadzono spotkanie z grupą emerytów i rencistów z działającego Klubu Seniora.
Celem spotkania było zwiększenie świadomości prawnej jak również wyrobienie
właściwych nawyków: przezorności, uwagi, itp. Uświadomienie starszym osobom
zagrożeń występujących w życiu codziennym oraz wskazanie właściwych zachowań.
Podczas spotkania omówiono procedurę postępowania w przypadku zaistnienia przemocy
w rodzinie.
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•

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi w
2010 roku realizował projekt systemowy „Zacznij od nowa- aktywna integracja
sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”. W ramach
powyższego projektu w siedzibie ośrodka powstało: „Biuro Porad Obywatelskich”, w
którym dyżurowali: prawnik, policjant, psycholog i terapeuta uzależnień. Zgłaszający się
obywatele mogli w sposób anonimowy i bezpłatny zaciągnąć porad w/w specjalistów
dotyczących m.in.: zjawiska przemocy w rodzinie.

•

Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie.

- w Kętrzynie istnieją dwa punkty

pomocowe dla ofiar przemocy w rodzinie: Ośrodek Konsultacyjno Psychoedukacyjny
„Niebieska Linia” dla osób doznających przemocy w rodzinie przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz Punkt Konsultacyjno Informacyjny przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Ofiary przemocy mogą w
punktach otrzymać wparcie psychologa, pedagoga. Ponadto w Punkcie Interwencji
Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przygotowane są
dwa pokoje dla poszkodowanych przemocą domową z terenu powiatu kętrzyńskiego.
Dzielnicowi współpracują z przedstawicielami MOPS , GOPS , PCPR oraz Ośrodka
Konsultacyjno - Psychoedukacyjnego ds. Przeciwdziałania Pomocy W Rodzinie
realizując zadania z zakresu procedury Niebieskiej Karty. Na bieżąco wymieniają się
wiedzą, uzgadniają dalsze postępowanie wobec rodziny. Dzielnicowi wiejscy uczestniczą
w cotygodniowych konsultacjach w w/w ośrodku, omawiają sytuację rodzin, w których
ujawniono przemoc oraz wspólnie z pracownikami GOPS, KPRA itp. uzgadniają
współprace z daną rodziną. Na terenie powiatu kętrzyńskiego zgodnie z wymogiem
ustawowym powołane zostały zespoły interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w skład których weszli przedstawiciele policji.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kętrzynie prowadzili

program „Partner”

-terapia dla sprawców przemocy domowej. Do objęcia programem typowani są sprawcy
przez policjantów, prokuratorów, są też osoby, które do udziału w programie obliguje
wyrok sądu.
•

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy -funkcjonariusze tej jednostki uczestniczyli w
dyżurach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Problem Uzależnienia oraz
Przemocy w rodzinie działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Nidzicy.
Trzech funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy uczestniczyło w cyklu
szkoleń z zakresu funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych zorganizowane przez
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podmioty zewnętrzne. Policjanci uczestniczyli w pracach nad gminnymi Strategiami
Rozwiązywania Problemów Społecznych i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy Domowej.
•

w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim w ramach działalności
profilaktycznej w lokalnych mediach nagłaśniane są przypadki znęcania się nad osobami
najbliższymi, opisując szczególnie sprawy, w których zastosowano środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania, orzeczono bezwzględną karę pozbawienia
wolności lub też orzeczono dozór.

•

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie - na terenie powiatu funkcjonują zespoły
interdyscyplinarne, których rolą jest rozwiązywanie 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. W razie potrzeby w spotkaniach uczestniczą przedstawiciele innych służb.
Zespoły spotykają się raz w miesiącu i omawiają konkretne przypadki rodzin, którym
udzielana jest pomoc. Wymieniają się wiedzą na dany temat, uzgadniają zadania do
wykonania. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Zespół poza wyznaczonym
terminem spotyka się na wezwanie lidera grupy. Na spotkania Zespołu zapraszani są także
goście, którzy w ramach wykonywanych przez siebie prac mogą być pomocni w
rozwiązaniu problemów, którymi się zajmują.

c. 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.
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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 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:
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.
W roku 2010 kontynuowano realizację wzmożonych działań prewencyjno – operacyjnych
pn. „Chrońmy dzieci przed alkoholem”. Celem działań jest zapobieganie demoralizacji i
przestępczości nieletnich poprzez ograniczenie dostępu do alkoholu osobom do lat 18.
Na podstawie policyjnych baz danych, informacji uzyskiwanych podczas spotkań i rozmów z
młodzieżą oraz doniesień massmediów, stwierdzono niebezpieczny wzrost spożycia alkoholu
przez młodzież, a także obniżenia wieku osób rozpoczynających jego spożycie. Wśród
młodzieży zawsze panowało przekonanie, iż alkohol jest warunkiem dobrej zabawy. Jednak
obecnie coraz więcej młodych ludzi trafia do szpitali celem odtrucia organizmu. Ponadto
pojawiła nowa moda: uczniowie umawiają się na krótkie spotkania po lekcjach jedynie celem
wypicia butelki alkoholu, zdarza się że spożywają alkohol w czasie przerw lekcyjnych, po czym
wracają na lekcje. Szczególnie niepokojąca jest obojętna postawa pozostałych osób
(rówieśników, rodziców) wobec takich zachowań.
W roku 2007 na zlecenie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na terenie
naszego województwa przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów klas II gimnazjalnych
i II ponadgimnazjalnych. W anonimowych ankietach młodzież przyznaje się picia alkoholu.
Okazuje się, iż w trzeciej klasie gimnazjum zdecydowana większość ankietowanych uczniów
miała

już za sobą inicjację alkoholową (tj. 88% - 87% chłopców i 89% dziewcząt).

W przypadku

uczniów drugiej klasy ponadgimnazjalnej, można powiedzieć że alkohol
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spożywali prawie wszyscy (tj. 97% (po 97% chłopców i dziewcząt. Młodzież pije nie tylko
piwo i wino, coraz częściej sięga po mocniejsze alkohole.
Do rozpowszechnienia „mody” na picie alkoholu wśród młodzieży z pewnością
przyczynia się łatwa jego dostępność, co oznacza iż zakaz sprzedaży/podawania napojów
alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia jest nieprzestrzegany. Badania ankietowe
potwierdzają, iż młodzież nie ma problemu z nabyciem alkoholu. W opinii badanej młodzieży
szczególnie łatwo można zdobyć piwo. W ciągu 30 dni poprzedzających badanie piwo kupował
co trzeci uczeń trzeciej klasy gimnazjum (31%) oraz co drugi uczeń drugich klas szkół
ponadgimnazjalnych (47%). Często alkohol młodzież zaopatruje się w alkohol bezpośrednio w
placówkach handlowych, czasami korzysta z pomocy osób dorosłych, które za drobną opłatą
kupuje im alkohol.
Młodzież spożywa alkohol również w placówkach gastronomicznych, przykładowo
do spożycia piwa w kawiarniach, restauracjach, pubach czy dyskotekach itp., w ciągu ostatniego
miesiąca przyznało się 27% uczniów szkół gimnazjalnych i 58% uczniów ponadgimnazjalnych.
W związku, iż alkohol niesie ze sobą wiele zagrożeń i konsekwencji w tym prawnych
konieczne było podjęcie działań w kierunku ograniczenia dostępności do niego dzieci i
młodzieży. Dotychczasowe działania tzn., pogadanki profilaktyczne rozmowy z nieletnimi i ich
rodzicami, prowadzenie kampanii medialnej skierowanej do sprzedawców alkoholi nt.
odpowiedzialnej sprzedaży nie przyniosły pożądanych efektów. Ponadto ograniczenie się do
ujawniania nieletnich pod wpływem alkoholu i prowadzenia postępowań wyjaśniających celem
ustalenia źródła pochodzenia alkoholu posiadanego przez nieletniego, najczęściej nie prowadziło
do ukarania osób dopuszczających się przestępstwa (rozpijanie małoletniego - art. 208 KK ,
sprzedaż, podawanie alkoholu - art.43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi). Toteż, w celu zmniejszenia zjawiska spożywania alkoholu przez osoby do lat
18 podjęto na terenie całego województwa działania prewencyjno – operacyjne, polegające na
prowadzeniu obserwacji placówek gastronomicznych w celu ujawniania faktów sprzedaży/
podawania alkoholu osobom małoletnim.
Przynajmniej raz w miesiącu, na terenie każdego powiatu funkcjonariusze pełniąc służbę
w

ubraniu cywilnym, obserwują placówki handlowe celem ujęcia na gorącym uczynku

sprawców przestępstwa sprzedaży/ podawania alkoholu osobom małoletnim.
Policjanci garnizonu warmińsko – mazurskiego aktywnie włączyli się realizację zadań
w ramach w ogólnopolskiej kampanii „Pozory mylą, dowód nie” której głównym celem była
edukacja sprzedawców napojów alkoholowych m.in. poprzez zwracanie uwagi, że dorosły
wygląd klienta nie oznacza jego pełnoletniości. Istotnym przekazem kampanii jest ponadto, fakt,
że dowody osobiste są wydawane osobom, które nie ukończyły 18. roku życia. Stąd przy zakupie
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napoju alkoholowego istotne jest, aby sprzedawcy zwracali uwagę na umieszczoną w tym
dokumencie datę urodzenia. W ramach kampanii policjanci m.in. przekazali sprzedawcom i
właścicielom sklepów plakaty, ulotki oraz informacje dot. konsekwencji naruszenia przepisów
Ustawy….Łącznie w ramach kampanii rozkolportowali: 2800 szt. ulotek przypominających
sprzedawcom o prawnym zakazie sprzedaży alkoholu osobom do 18, roku życia oraz w
przypadku wątpliwości, co do pełnoletniości, o konieczności sprawdzania dokumentu
tożsamości ; 5600 szt. plakatów przypominających klientom sklepów z alkoholem o zakazie
jego sprzedaży małoletnim oraz zachęcające do czynnej reakcji świadków na próby sprzedaży
alkoholu małoletnim; 2800 szt. naklejek - oznakowanie sklepu zawierające komunikat, że w tym
miejscu nie sprzedaje się alkoholu osobom, które nie ukończyły 18. roku życia.
- policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie – opracowali i zrealizowali program
dotyczący zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim podczas juwenaliów studenckich. W ramach
działań nawiązano współpracę ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego
( pozyskanie materiałów informacyjnych kampanii „Pozory mylą- dowód nie” i „Alkoholtylko dla pełnoletnich”), lokalnymi mediami w formie przekazu zagrożeń oraz kreowania
postaw bezpiecznych związanych ze sprzedażą alkoholu nieletnim, właścicielami lokali
i sklepów ( przekazano materiały informacyjne w postaci broszur i plakatów)
- Komenda Miejska Policji w Elblągu - prowadzono działania prewencyjni-informacyjne pn
„Pilnuj Drinka”. Od kilku lat z powodzeniem prowadzone są działania pn „Żółta i czerwona
kartka”.
Policjanci z Komisariatu Policji w Pasłęku w ramach prowadzonego monitoringu
placówek prowadzących sprzedaż i podawania napoi alkoholowych przeprowadzili 6 spotkań
prewencyjnych z właścicielami dyskotek i lokali gastronomicznych. Tematem spotkań było
wzmożenie nadzoru przez właścicieli tych lokali nad osobami przebywającymi w dyskotekach
oraz zwrócenie uwagi na osoby przebywające na terenie przyległym do budynku dyskotek.
W 2010 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Elblągu kontynuowali
w ramach współpracy z Teatrem im.A.Sewruka w Elblągu działania prewencyjne pn.
„Spotkania w Teatrze” zmierzające do przeciwdziałania patologiom społecznym takim jak:
alkoholizm, narkomania, przemoc. Punktem wyjścia do dyskusji i rozmowy z młodzieżą są
spektakle teatralne wystawiane przez elbląski teatr.

Tematem przedstawień są problemy

głównych bohaterów z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków czy doświadczanie przemocy lub
jej stosowanie wobec innych. Po spektaklu na pytania młodzieży związane z danym
uzależnieniem czy problemem życiowym, odpowiadają profesjonaliści zaproszeni do dyskusji –
terapeuta, psycholog, sędzia, policjant, lekarz. Podczas spotkania przekazywane są młodym
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ludziom

niezbędne informacje o danym uzależnieniu, formach leczenia oraz miejscach w

których otrzymają pomoc. Spotkania mają na celu uświadomienie młodym ludziom o skutkach
zdrowotnych uzależnienia, oraz poinformowanie ich o odpowiedzialności prawnej ponoszonej
przez nich za popełniane czyny karalne i wykroczenia, takie jak spożywanie alkoholu do 18 roku
życia, prowadzenie pojazdu

będąc pod wpływem alkoholu,

rozprowadzanie środków odurzających, stosowanie przemocy.

posiadanie, udzielanie,

W 2010 roku odbyły się 4

przedstawienia w których uczestniczyło 400 uczniów.
- funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach – w okresie wakacyjnym
przeprowadzili działania pod nazwą „Alkohol”. Podczas działań skontrolowano sklepy
funkcjonujące na terenie powiatu bartoszyckiego prowadzące obrót alkoholem. Kontrole
przeprowadzono z przedstawicielami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Komenda Powiatowa Policji w Działdowie realizowała „. „Akcję promocyjną w formie
tzw. „Ogródka Policyjnego” w ramach festynu „Wstąp po zdrowie”,„ Alkohol i
Narkotyki”,„Majowy Wieczór”, „Kafejka”, „Młodzież przed Wakacjami”. Realizowano
również szereg akcji i działań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod kątem
nietrzeźwych użytkowników dróg które zlecane były przez KWP Olsztyn czy tez inicjatywy
KPP. W trakcie przeprowadzanych spotkań-pogadanek z dziećmi i młodzieżą jak również
rodzicami w szkołach poruszane były tematy związane z problemem spożywania alkoholu.
- Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ełku, również realizują

system „Żółtych i

czerwonych kart”, których celem jest ograniczenie zachowań patologicznych i zapobieganie
zakłóceniom porządku w rejonach lokali gastronomicznych. Podejmując działania profilaktyczne
policjanci tej jednostki dokonywali m.in kolportażu ulotek w formie apelu do sprzedawców i
właścicieli sklepów, barów, pubów, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w których
zostały zawarte treści dot. konsekwencji prawnych, naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz negatywnych skutków spożywania
alkoholu przez osoby nieletnie. Celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi na zjawisko
spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież, zmiana postaw społecznych wobec tego problemu
oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności dorosłych za udostępnianie alkoholu osobom do
18 roku życia.
- na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy w ramach profilaktyki także
realizowany jest projekt „Żółte i czerwone kartki” zmierzający do ograniczenia ilości
przestępstw i wykroczeń porządkowych w tym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
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przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ramach realizacji projektu sporządzono tzw. żółte kartki do
właścicieli sklepów i poinformowano właściwe urzędy gminne wydające zezwolenia

na

sprzedaż alkoholu.
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy współorganizowali przegląd Małych
Form Teatralnych pod hasłem „Styl życia a zdrowie”. Impreza ta skierowana była do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych i głównym celem było promowanie zdrowego stylu życia
oraz uświadomienie dla dzieci i młodzieży szkolnej zagrożeń, jakie niosą nałogi i zjawiska
patologiczne. Finał tej imprezy odbył się w dniu 18.11.2010 roku na nidzickim zamku.
- Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie - w dniu 29 maja mrągowska Policja
zorganizowała i przeprowadziła Turniej Szkół Ponadpodstawowych w Piłkę Siatkową o Puchar
Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie. Cała impreza przebiegała pod hasłem „Nie
wpadnij w siatkę nałogów” i skierowana była do młodzieży ze szkól powiatu mrągowskiego.
Głównym celem turnieju było promowanie zachowań prospołecznych i prozdrowotnych,
promocja sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, jako alternatywy
wobec zachowań patologicznych.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie w dniu 14 – 15 czerwca 2010
roku uczestniczyli w festynie edukacyjno – profilaktycznym zorganizowanym przez Zespół
Szkól nr 1 w Mrągowie w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Celem przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu i używek, oraz
eliminowanie agresywnych zachowań uczniów poprzez pokazywania alternatywnych sposobów
spędzania czasu wolnego.
W dniu 1 października 2010 roku Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie wspólnie z
Burmistrzem

Miasta

oraz

Związkiem

Pracodawców

Polski

Przemysł

Spirytusowy

przeprowadziła szkolenie dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży i serwowania napojów
alkoholowych skierowane do właścicieli i pracowników sklepów, stacji benzynowych oraz dla
osób zajmujących się sprzedażą alkoholu. Inicjatywę podjęto w celu ograniczenia sprzedaży
alkoholu nieletnim, a także konsekwencji nadmiernego, nieodpowiedzialnego spożywania
alkoholu.
- Komenda Powiatowa Policji w Giżycku - prowadzono akcje dot. „Ograniczenie liczby
przestępstw, wykroczeń i aktów przemocy rówieśniczej na terenie szkoły”

- celem

przedsięwzięcia było ograniczenie liczby przestępstw, wykroczeń i aktów przemocy wśród
dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych jak również uświadomienie uczniów z
zakresu konsekwencji prawnych wynikających z nieprzestrzegania prawa, m.in. spożywanie

70

alkoholu i zażywanie środków odurzających, jak również wypracowanie procedur postępowania
– współpraca szkół i policji.
W

ramach

tego

przedsięwzięcia

policjanci

przeprowadzili

szkolenie

grona

pedagogicznego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, podczas którego
omówiono procedury postępowania w sytuacjach ujawnienia nieletniego – wychowanka
internatu pod działaniem alkoholu lub innego środka odurzającego. Również do placówek
oświatowych przesłano pismo dot. wypracowania metod współpracy w zakresie niepokojącego i
aspołecznego zjawiska jakim jest problem alkoholu wśród dorastającej młodzieży oraz wspólnie
z kierownikiem internatu ZSKŚiA opracowano procedury postępowania wobec osób, które
znajdują się pod działaniem alkoholu na terenie placówki oświatowej
Pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł – Alkohol i Narkotyki” –przeprowadzono po raz
kolejny działania na terenie miasta. Były one ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w
ruchu drogowym, a zwłaszcza eliminowanie kierujących pojazdami, którzy znajdują się pod
działanie alkoholu lub innego podobnie działającego środka.
Ponadto, policjantka z giżyckiej komendy uczestniczyła w „Giżyckim Przeglądzie
Teatrów Profilaktycznych” – celem przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia
wśród młodzieży, uświadomienie uczestnikom jakie zagrożenia mogą wynikać z nałogów,
zwłaszcza gdy po alkohol sięgają osoby, które nie ukończyły 18 lat.
„Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa” – w trakcie spotkań z młodzieżą
omówiono skutki i konsekwencje, jakie wynikają z nieprzestrzegania prawa, tj: „spożywanie
alkoholu, posiadanie, zażywanie i udostępnianie środków odurzających. Zakres treści omówiono
na podstawie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Ustawa o wychowaniu w
trzeźwości, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.
- na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w ramach projektu
„Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” z inicjatywy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gołdapi utworzono zespół interdyscyplinarny na rzecz aktywizacji grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach współpracy w sytuacjach problemowych
przedstawiciele różnych instytucji np. OPS, PCPR, księża, funkcjonariusz Policji lub inne
podmioty fizyczne oraz przedstawiciele urzędów w zależności od podnoszonej problematyki
zbierają się w celu zapewnienia wszechstronnej pomocy lub wyjaśnienia problemowej sytuacji –
w 2010 roku zespół zbierała się dziesięciokrotnie m.in. w sprawach osób nadużywających
alkoholu.
- policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie są członkami Gminnych Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Biorąc udział w pracach komisji mają wpływ na
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kreowanie lokalnej działań w zakresie

przeciwdziałania alkoholizmowi. W Kętrzynie z

pieniędzy za tzw. „kapslowe” opłacano nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć
sportowych, artystycznych. Większość szkół

w powiecie realizuje własne programy

profilaktyczne, w które włączani są również rodzice uczniów, na realizację których przyznawane
są środki właśnie z GKRPA. Prowadzona jest stała wymiana informacji pomiędzy szkołami, a
policją i innymi zainteresowanymi instytucjami o nieletnich zagrożonych alkoholizmem.
- Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie – przedstawiciel tej jednostki w dniu 28 maja brał
udział w jury w Gimnazjum nr 1 w Ostródzie im. Polskich Noblistów w IV
Międzygimnazjalnym konkursie profilaktycznym. W konkursie uczestniczyli uczniowie z 9
Gimnazjów z terenu powiatu ostródzkiego. Pytania dotyczyły alkoholizmu, narkomanii,
przemocy. Pytania dotyczyły alkoholizmu, narkomanii, przemocy, oceniane były wiedza
uczniów, prace plastyczne oraz przedstawienia teatralne także o tematyce profilaktycznej,
Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie dniu 12 października brał również udział
w szkoleniu pracowników, właścicieli pubów, kawiarni, sklepów sprzedających, podających
alkohol które odbyło się w Urzędzie Miasta w Ostródzie . Szkolenie przeprowadzono w ramach
kampanii nad którą objął honorowy patronat Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej
Matejuk pod nazwą „Odpowiedzialna sprzedaż i serwowanie napojów alkoholowych”. Na
szkoleniu przedstawiciel ostródzkiej Policji omówił odpowiedzialność karną za sprzedaż
alkoholu osobom małoletnim oraz za rozpijanie małoletnich.
- funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Piszu realizowali działania o charakterze
jednorazowym pn. „Dzień Wagarowicza”, w celu ujawniania uczniów przebywających na
wagarach, ale także ujawniania przypadków spożywania alkoholu przez nieletnich oraz łamania
przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości .
Na terenie tej jednostki prowadzono również działania prewencyjne pn. „Bezpieczne
Osiedle”. Za każdym razem przeprowadzone były na terenie innej jednostki, tj. KP Biała Piska,
KP Orzysz, KP Ruciane Nida, KPP Pisz. W działaniach przeprowadzanych na terenie
komisariatów uczestniczyli policjanci z Pisza i odwrotnie, aby zwiększyć ich skuteczność.
Zasadność tych działań wynikała z własnego rozpoznania tj. spożywania alkoholu w miejscach
do tego nie przeznaczonych, naruszanie ładu i porządku publicznego na terenie osiedli i w
blokach (klatkach schodowych i piwnicach), często przez osoby nieletnie, na co skarżyli się
mieszkańcy.
W reakcji na odnotowanie licznych interwencji dot. zakłócenia ładu i porządku
publicznego przeprowadzanych w soboty w rejonie jednego z barów w Piszu, nietrzeźwych
nieletnich wracających w porze nocnej z tego lokalu, a w konsekwencji sprzedaż alkoholu
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osobom niepełnoletnim, czy nietrzeźwym oraz podejrzenie rozprowadzania środków
odurzających na terenie tego lokalu policjanci tej jednostki przeprowadzili działania p.n.
„DYSKOTEKA W Piszu” Z uwagi na charakter i cel działań, zaangażowani zostali policjanci
operacyjni oraz funkcjonariusze

z podległych komisariatów, którzy w Piszu nie są

rozpoznawalni.
Na terenie powiatu Piskiego wdrożono również projekty
podstawowa”,

„Bezpieczne

gimnazjum”,

„Bezpieczna

pn. „Bezpieczna szkoła

szkoła

ponadpodstawowa”.

Realizacja w/w projektów polega na spotkaniach policjantów z dziećmi i młodzieżą. W trakcie
których omawiana jest problematyka dot. m.in. odpowiedzialności prawnej osób nieletnich za
popełnione czyny, profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki), przemocy i agresji – sposoby
radzenia sobie z tym zjawiskiem. Sposób przekazu treści adekwatny jest do wieku odbiorców
podobnie, jak poruszana tematyka. Zasadniczymi celami realizacji w/w projektów jest poprawa
bezpieczeństwa na terenie szkół oraz spadek przestępczości wśród nieletnich, czy pełnoletnich
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W zależności od potrzeb, w ramach w/w projektów, przeprowadzane są także spotkania
z rodzicami, czy nauczycielami. Ze strony dyrektorów szkół istnieje duże zapotrzebowanie na
tego rodzaju działania podejmowane i realizowane przez Policję.
W ramach projektu p.n. „Wagary” policjanci w trakcie codziennej służby, szczególnie w
godzinach porannych i południowych legitymowali uczniów, którzy w tym czasie powinni być
na zajęciach w szkole. Dzieci i młodzież często tłumaczą się policjantom, że mają w tym czasie
tzw. „okienko”. Policjanci telefonicznie potwierdzali w szkołach prawdziwość oświadczenia
nieletniego. Przedsięwzięcie zyskało aprobatę dyrektorów.
W pierwszy weekend wakacji na terenie akwenów wodnych jeziora Śniardwy, Roś i
rzeki Pisa oraz terenu przywodnego zostały przeprowadzone działania porządkowo – represyjne
pod nazwą „KAPOK”. Jednym z celów tych działań było ujawnianie osób nietrzeźwych
sterujących jednostkami pływającymi. . Do współpracy zaproszeni zostali także funkcjonariusze
Straży Miejskiej i MWOPR.
KPP w Piszu oraz KP Biała Piska włączyli się w realizację projektu pn. „JESTEŚMY
RAZEM” zainicjowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Białej Piskiej. Projekt zakładał szerokie spektrum działania, ale jego głównym celem było
propagowanie „Trzeźwego modelu życia”, jako świadomego wyboru poprzez tworzenie systemu
oddziaływań opartego na profesjonalnym wsparciu w profilaktycznym procesie wychowawczym
społeczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży. Stąd jednym z jego założeń było
minimalizowanie skutków alkoholizmu poprzez zapobieganie temu zjawisku przez edukację,
uświadamianie, wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego i radzenia sobie w
trudnych sytuacjach.
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W projekcie wzięli udział mi.in. nauczyciele, psycholodzy, terapeuci, kuratorzy sądowi
członkowie GKRP oraz policjanci. Rola funkcjonariuszy (specjalista ds. nieletnich KPP w Piszu
i dwóch dzielnicowych z KP Biała Piska) polegała na przeprowadzeniu spotkań z uczniami szkół
podstawowych i gimnazjalnych dot. uzależnień oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich za
popełnione czyny.
- policjant z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie przeprowadził z dziećmi i
młodzieżą, jak również z rodzicami oraz nauczycielami spotkania na temat: „Życie z dala
od nałogów”. W ramach prowadzonych działań profilaktycznych

nawiązano również

współpracę z lokalną prasą, gazetą „Węgorzewski Tydzień”, gdzie na bieżąco nagłaśniano
problem nieletnich spożywających alkohol oraz informowano o skutkach spożywania alkoholu
publikując artykuły informacyjne oraz na stronie internetowej.

d.

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2006-2010
W roku 2010 przedsięwzięcia profilaktyczne policjantów garnizonu warmińsko-

mazurskiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii koncentrowały między innymi na
realizacji programów profilaktycznych oraz na kontynuowaniu szkoleń i spotkań z młodzieżą,
rodzicami i nauczycielami w zakresie odpowiedzialności karnej wynikającej z „Ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii” wśród najciekawszych należy wymienić:
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.
- W celu rozpowszechnienia informacji dotyczącej bezpieczeństwa turystyki zagranicznej
obywateli

polskich

w

kontekście

nieświadomego

przemytu

narkotyków

policjanci

rozpowszechniali ulotki pn.: „Czy wiesz co przewozisz? Niewiedza kosztuje” otrzymane z
Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii.
- Program profilaktyczny „Profilaktyka a Teatr – Grupa Olsztyńska” – Współorganizatorzy:
Komenda Główna Policji, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie,
Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko - Mazurskiego oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Honorowy Patronat sprawuje
Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko – Mazurski. Patronat medialny – TVP Olsztyn,
Radio „Planeta” i Gazeta Olsztyńska. Celem działań jest zmniejszanie zjawiska narkomanii
wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, inspirowanie rodziców młodzieży szkolnej do
pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki narkotykowej oraz komunikowanie i inicjowanie
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przez Policję wspólnych działań skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej.
Program adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Składa się z
trzech części: ankiety badawczej, dyskusji z młodzieżą, spektakl edukacyjno-profilaktyczny
"Blackout", którego aktorami jest wybrana w drodze castingu grupa młodzieży gimnazjalnej. W
roku 2010 w programie uczestniczyło 1200 gimnazjalistów olsztyńskich szkół.
-

Projekt edukacyjno – profilaktyczny „Razem przeciwko narkotykom” skierowany do

licealistów z powiatu ostródzkiego. Organizatorami przedsięwzięcia są: Komenda Wojewódzka
Policji w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Ostródzie i Komenda Powiatowa Policji w
Ostródzie. Działania patronatem objęli: Włodzimierz Brodiuk - Starosta Ostródzki oraz insp.
Sławomir Mierzwa – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Pomimo podejmowanych od
lat działań uświadamiających, problem narkotyków i narkomani ciągle rośnie. Narkotyki dotarły
już do mniejszych miast i miasteczek. W narkotyczny nałóg popada coraz więcej młodych ludzi,
którzy często beztrosko sięgają po te niebezpieczne i szkodliwe używki, bagatelizując lub
lekceważąc ich niebezpieczeństwo. Idea realizowanego przedsięwzięcia polega na włączeniu
młodzieży szkolnej do działań profilaktycznych poprzez uczestnictwo w spektaklach teatralnych
o tematyce antynarkotykowej. W tym celu ogłoszono konkurs na spektakl

o tematyce

antynarkotykowej. Następnym etap działań to spotkania profilaktyczne dla młodzieży
ponadgimnazjalnej na których wystawiany jest wspominany spektakl teatralny. Podczas
spotkania z młodzieżą szkolną rozmawia profilaktyk ds. uzależnień oraz policjant ds. nieletnich i
patologii. Zamierzeniem organizatorów jest, aby młodzi ludzie/aktorzy poprzez pracę nad
scenariuszem sztuki nie tylko podnosili swoją świadomość nt. używania narkotyków, ale
również stawali się w swoim środowisku rówieśniczym swoistymi emisariuszami życia bez
nałogów. Cel podejmowanych działań zawarto w sześciu głównych punktach:
13) przygotowanie

spektaklu

teatralnego

na

podstawie

autorskiego

szkolnego

scenariusza,
14) integracja środowiska szkolnego w walce przeciwko narkotykom i narkomani,
negatywnemu zjawisku społecznemu dotykającemu młode pokolenie,
15) ukazanie destrukcyjnych skutków używania narkotyków,
16) umocnienie w młodzieży postawy asertywnej wobec narkotyków,
17) promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od używek,
18) pobudzenie aktywności nauczycieli szkół na rzecz pracy twórczej z młodzieżą.
- Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w ramach realizowanego programu
prewencyjnego „Bez narkotyków w szkole bezpieczniej” prowadzili zajęcia edukacyjne

z

młodzieżą szkół gimnazjalnych, szkół średnich, rodzicami uczniów tych szkół oraz pedagogami
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szkolnymi. Na spotkaniach przekazywane są informacje o szkodliwym działaniu substancji
psychotropowych. Tę część spotkania prowadzą psychologowie lub terapeuci z instytucji
prowadzących na co dzień spotkania z ludźmi uzależnionymi od tych środków. O skutkach
prawnych wynikających z naruszenia przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
informują policjanci. Tego typu tematyka cieszy się dużym zainteresowaniem osób dorosłych,
sprawujących opiekę nad małoletnimi. Policjanci uczestniczą w spotkaniach z rodzicami a także
z osobami starszymi w trakcie spotkań z cyklu „ Bądź bezpiecznym emerytem”.
Przy współpracy z Katolickim Ruchem Antynarkotycznym „KARAN” zorganizowano
cykl szkoleń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu finansowanego z
funduszy Unii Europejskiej a propagowanego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania
Narkomanii . Program nosi nazwę „FreD” . Celem programu jest wypracowanie metod
podejmowania skutecznej interwencji wobec młodzieży zażywającej szkodliwe substancje
psychoaktywne. W grudniu 2010 roku odbyły się 2 szkolenia. Na 2011 roku planowane są
kolejne 3 szkolenia.
W 2010 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w ramach
współpracy z Teatrem Dramatycznym w Elblągu kontynuowali działania prewencyjne pn.
„Spotkania w Teatrze” zmierzające do przeciwdziałania patologiom społecznym takim jak:
alkoholizm, narkomania, przemoc. Punktem wyjścia do dyskusji i rozmowy z młodzieżą był
spektakl teatralny wystawiany przez elbląski teatr „Narkomanka” Tematem przedstawienia
jest problem głównej bohaterki z uzależnieniem od narkotyków. Po spektaklu na pytania
młodzieży związane z uzależnieniem czy problemem życiowym, odpowiadają profesjonaliści
zaproszeni do dyskusji – terapeuta, psycholog, sędzia, policjant, lekarz. Podczas spotkania
przekazywane są młodym ludziom niezbędne informacje o uzależnieniu, formach leczenia oraz
miejscach w których otrzymają pomoc. Spotkania mają na celu uświadomienie młodym ludziom
o skutkach zdrowotnych uzależnienia, oraz poinformowanie ich o odpowiedzialności prawnej
ponoszonej przez nich za popełniane czyny karalne takie jak

posiadanie, udzielanie,

rozprowadzanie środków odurzających.
- Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach – Wzorem roku ubiegłego zrealizowano
przedsięwzięcie profilaktyczno – edukacyjne „Błękitny profil”, którego celem jest między
innymi obniżenie poziomu uzależnień wśród dzieci i młodzieży. W tegorocznym przeglądzie
udział wzięło 25 grup teatralnych z trzech powiatów tj. bartoszycki, lidzbarski oraz kętrzyński.
Przeważającym tematem wystawianych przez szkoły spektakli był właśnie problem wszelkiego
rodzaju uzależnienia m.in. od narkotyków przez osoby nieletnie.

Przegląd spektakli

profilaktycznych „Błękitny profil” W dniach od 24 do 26 marca 2010 marcu 2010 r. na
deskach Klubu Garnizonowego w Bartoszycach odbył się II Przegląd Spektakli Profilaktycznych
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„Błękitny Profil” organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Bartoszycach przy
współudziale Wiceministra Edukacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego, Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego,

Warmińsko-

Mazurskiego Kuratorium Oświaty,

Urzędu

Marszałkowskiego w Olsztynie, Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w
Warszawie, Michelin Polska SA, Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, Urzędu Miasta w
Bartoszycach w Lidzbarku Warmińskim i Kętrzynie oraz wszystkich szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Głównym celem przedsięwzięcia było obniżenie poziomu narkomanii,
alkoholizmu i agresji w szkołach oraz uświadomienie młodym ludziom, jakie zagrożenia niosą te
zjawiska. Ponad 250 uczniów szkół powiatu bartoszyckiego, miasta Lidzbark Warmiński i
Kętrzyn, wystawili 25 spektakli profilaktyczno – edukacyjnych.
O sukcesie projektu świadczy duże zainteresowanie środowisk szkolnych. Dzięki
inicjatywie bartoszyckiej Policji uczniowie i nauczyciele zaangażowali się w działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa w szkołach i ograniczenie uzależnień przygotowując i wystawiając
spektakle o tematyce profilaktyczno edukacyjnej mówiące o szkodliwości zażywania
narkotyków, nadużywania alkoholu, stosowania przemocy oraz o zagrożeniach wynikających z
nie przestrzegania przepisów drogowych.
Podczas prowadzonych spotkań profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach poruszany był
temat narkomanii. Omówiono odpowiedzialność prawna w tym zakresie oraz narkomanię jako
przejaw demoralizacji.
- na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Działdowie przeprowadzone zostały
działania pod kryptonimem : „Majowy Wieczór” oraz

„Kafejka”. W działaniach

uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Działdowo oraz
podległego KP Lidzbark przy wsparciu funkcjonariuszy KWP Celem działań było: Zapobieganie
przestępczości i aspołecznym zachowaniom nieletnich oraz przeciwdziałanie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń

przez nieletnich

w tym również ujawnianie przestępstw

narkotykowych.
- Komenda Powiatowa Policji w Giżycku - w ramach przeciwdziałania zjawisku narkomanii
wśród młodzieży przeprowadzono działania edukacyjne pn. . „Ograniczenie liczby przestępstw,
wykroczeń i aktów przemocy rówieśniczej na terenie szkoły” . W trakcie spotkań prowadzonych
z dziećmi i młodzieżą przekazano informacje z zakresu konsekwencji prawnych wynikających z
nieprzestrzegania prawa, m.in. spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających.
Również w ramach planu zorganizowano szkolenie dla grona pedagogicznego Zespołu Szkół
Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, wspólnie z kierownictwem internatu opracowano
procedury postępowania z nieletnim – wychowankiem internatu, który znajduje się pod
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działaniem środka odurzającego, bądź posiada przy sobie narkotyki – dopalacze, W toku
spotkania z kierownictwem internatu, omówiono zakres współpracy szkoły i policji.
Ponadto w ciągu 2010 roku prowadzono rozmowy z pedagogami szkół, podczas których
poruszono temat spożywania alkoholu lub zażywania/posiadania środków odurzających przez
nieletnich oraz omówiono zakres współpracy szkół i policji.
Zorganizowano spotkanie z rodzicami uczniów gimnazjum, na którym rodzice poznali
konsekwencje jakie ponosi osoba nieletnia posiadająca lub zażywająca, również przedstawiono
rodzicom sposób postępowania w przypadku ujawnienia swojej pociech pod działaniem środka
odurzającego lub posiadania przy sobie dopalaczy – narkotyków.
- policjanci Komendy Powiatowej Policji w Iławie przeprowadzili szereg pogadanek i prelekcji
na temat „Społeczne i prawne aspekty narkomanii” oraz „Odpowiedzialność nieletnich w świetle
Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”.
- Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie - w styczniu w Szkole Podstawowej w Solance, w
maju w Szkole Podstawowej w Srokowie oraz w listopadzie w Szkole Podstawowej w
Biedaszkach, podczas wywiadówek szkolnych

odbyły się spotkania z rodzicami na temat:

„Narkotyki? Na pewno nie moje dziecko!”,

„Dopalacze”. Omawiane były sposoby jak

rozpoznać czy dziecko zażywa narkotyki, gdzie szukać pomocy, gdzie i w jaki sposób wykonać
badanie na zawartość narkotyków. Na zakończenie spotkania rodzice otrzymali broszurki „Jak
uchronić dziecko od środowiska narkotycznego”.
W czerwcu odbyło się spotkanie z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji d/s
promocji bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi insp.
Grzegorzem Jach, który przyjechał

do Kętrzyna na zaproszenie Burmistrza Miasta Pana

Krzysztofa Hećmana, oraz Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie insp. Wiesława
Skudelskiego. W Sali Sesyjnej Urzędu Miasta spotkali się, przedstawiciele Samorządów,
Dyrektorzy Szkół Gimnazjalnych i Średnich z powiatu kętrzyńskiego, oraz przedstawiciele
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. W czasie spotkania
zaprezentowano innowacyjne działania prewencyjne prowadzone przez Policję w postaci
programu profilaktycznego realizowanego przez Komendę Główną Policji pod nazwą
Profilaktyka a Teatr.
W grudniu 200 uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych z powiatu kętrzyńskiego zasiadło
na widowni w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kętrzynie, aby obejrzeć spektakl "Blackout"
zrealizowany w ramach programu Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a Teatr". Zanim
rozpoczął się spektakl przeprowadzono badania ankietowe dotyczącego zagrożenia zjawiskiem
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narkomanii wśród młodzieży.

Insp. Grzegorz Jach rozmawiał z młodymi widzami o

narkomanii, aranżował sytuacje, z jakimi mogą się zetknąć w szkole, dyskotece, na ulicy.
"Wywołane" z widowni osoby mogły w tak niecodziennej scenerii skonfrontować ich
wyobrażenia o sobie samych. Jak zachowałyby się, gdyby ktoś zaproponował im pierwszą
działkę? Co zrobiłyby, oraz do kogo się zwróciły, wiedząc, że przyjaciel zaczyna brać narkotyki.
Na spotkaniach z nieletnimi poruszana była odpowiedzialność karna wynikająca z ustawy o
narkomanii. Monitorowane są miejsca grupowania się młodzieży, gdzie może dochodzić do
dystrybucji narkotyków.

- policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie prowadzili spotkania profilaktyczno
– edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkół powiatu mrągowskiego, na których
omawiali konsekwencje wynikające z nie przestrzegania Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
propagowali styl życia bez narkotyków, a także uczyli jak mówić NIE w sytuacjach, gdy ktoś
proponuje środki odurzające.
W trakcie spotkań z nauczycielami i rodzicami mówiono głównie o skali zjawiska,
stopniu zagrożenia, rodzajach narkotyków, ich wyglądzie, sposobach pakowania, a także o tym
jak rozpoznać że dziecko jest pod wpływem narkotyków.
Mrągowscy policjanci uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowym z zakresu narkomanii.
Realizatorem szkolenia na zlecenie Miasta Mrągowo była Pracownia Profilaktyczna „Krokus” z
Krakowa. Na spotkaniu poruszono temat dotyczący problemu uzależnienia od narkotyków oraz
sposobów leczenia, jak również omówiono podział narkotyków i ich rodzaje oraz rynek
narkotykowy w Polsce. Odbiorcami przedmiotowego zagadnienia oprócz funkcjonariuszy Policji
byli przedstawiciele szkół, pedagodzy i nauczyciele. Policjanci z Zespołu do Walki z
Przestępczością Narkotykową
- funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy uczestniczyli w realizacji spektaklu
profilaktycznego „To nie moja wina”, który poruszał zagrożenia i konsekwencje dla młodzieży
związane z tzw. „pigułką gwałtu”. Przedstawienie było połączone z

debatą policjantów z

uczestnicząca w przedstawieniu młodzieżą szkolną dot. problematyki uzależnień. młodzieży
szkolnej i., dotycząca problemu narkomanii. W spektaklach uczestniczyło 200 uczniów klas III
nidzickich gimnazjów, 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz pedagodzy szkolni,
nauczyciele i przedstawiciele władz samorządowych.
Policjanci z Nidzicy wspólnie z Zespołem Obsługi Oświaty i Sportu, Nidzicki Ośrodkiem
Kultury i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nidzicy Przegląd Małych Form
Teatralnych „Styl Życia a zdrowie” dotyczący tematyki związanej z narkomanią i innymi
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uzależnieniami oraz konkurs plastyczny pod hasłem „Narkotyki – jestem na nie”, zrealizowane
ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
- w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku - w grudniu 2010 roku zorganizowano wspólnie
z Wydziałem Edukacji Starostwa Powiatowego oraz Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w
Olecku spotkanie z grupą teatralną „ PAT ”. Młodzi artyści wystąpili w spektaklu edukacyjnoprofilaktycznym „Blackout” w którym poruszane były problemy narkotyków. Przedstawienie
obejrzeli uczniowie wszystkich oleckich

szkół ponadgimnazjalnych, wychowankowie

warsztatów terapii zajęciowej, pedagodzy i dyrektorzy szkół. W spotkaniu brali również udział
policjanci z Olecka. W ramach profilaktyki podjęto również działania związane z wyczuleniem
grona pedagogicznego odnośnie podejmowania interwencji w przypadku stwierdzenia, że uczeń
znajduje pod wpływem środka odurzającego.
- funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Piszu w reakcji na odnotowanie licznych
interwencji dot. zakłócenia ładu i porządku publicznego przeprowadzanych w soboty w rejonie
jednego z barów w Piszu, nietrzeźwych nieletnich wracających w porze nocnej z tego lokalu, a
w konsekwencji sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim, czy nietrzeźwym oraz podejrzenie
rozprowadzania środków odurzających na terenie tego lokalu policjanci tej jednostki
przeprowadzili działania p.n. „DYSKOTEKA W Piszu” Z uwagi na charakter i cel działań,
zaangażowani zostali policjanci operacyjni oraz funkcjonariusze z podległych komisariatów,
którzy w Piszu nie są rozpoznawalni.
- policjanci Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie w zakresie przeciwdziałania narkomani
wspólnie z wykwalifikowanymi pedagogami w 2007 roku opracowali program profilaktyczno –
edukacyjny „Od Ciebie zależy”, którego realizację zakończono w maju 2010 r. Środki na
realizację programu pozyskano z budżetu Gminy Miejskiej w Szczytnie. Program skierowany
był 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 było rozwijanie umiejętności społecznych, pozwalających na przeciwstawienie się
presji społecznej oraz poszukiwanie sposobu pomocy kolegom zagrożonym uzależnieniem.
Program składał 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, które pod
opieką pedagogów pojechały na warsztaty edukacyjne. Podczas warsztatów poznawali swoje
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słabości, ćwiczyli sposoby radzenia sobie z naciskiem grupy, poznawali czynniki chroniące
przed uzależnieniem. Funkcjonariusz policji omawiał 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 było przeprowadzenie przez uczestników warsztatów zajęć dla swoich
rówieśników. Zapewniono dla najbardziej aktywnych nagrody rzeczowe.
W listopadzie 2007 roku utworzono punkt konsultacyjny dla osób z problemem
narkotykowym i członków ich rodzin. Funkcjonariusze współpracują z terapeutą poradni a osoby
u których zauważą problem narkotykowy kierują do punktu konsultacyjnego.
Wszystkie wskazane wyżej inicjatywy zostały uruchomione we współudziale i ścisłej
współpracy Gminy Miejskiej w Szczytnie, policji i pedagogów.

e)

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”).
Uczą zasad właściwego i bezpiecznego zachowania w szkole, w domu, podczas wakacji i ferii
oraz czasu wolnego spędzanego poza domem. Treści profilaktyczne przekazywane są podczas
spotkań

w szkołach jak organizowanych działań związanych z wakacjami, feriami i

zakończeniem roku szkolnego w ramach działań pn. „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”
i „Bezpieczna droga do szkoły”. Informacje w powyższym zakresie omawiane są również za
pośrednictwem lokalnych mediów (artykuły prasowe, wywiady radiowe i telewizyjne).
Policjanci poszukując ciągle nowych form promowania wiedzy o bezpieczeństwie i kreowania
właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży realizowali działania pn. „Do źródeł wiedzy o
bezpieczeństwie – otwarte jednostki Policji”, „Chrońmy dzieci przed alkoholem”. Policjanci
włączali się w realizację przedsięwzięć promujących zdrowe życie, m.in. Konferencja naukowa
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pt. „Prawo dziecka do ochrony zdrowia” z cyklu „Prawa Człowieka zaczynają się od praw
dziecka” organizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Wojewódzki w Olsztynie i
Komendę Wojewódzka Policji w Olsztynie. W ramach tego przedsięwzięcia policjanci
przeprowadzili warsztaty dla młodzieży pt. „Bezpieczeństwo Młodych”
f) Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011
W dniu 22 sierpnia 2008 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski Zarządzeniem nr 235
utworzył

Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i

Zapobiegania Zakażeniom HIV. W skład Zespołu wchodzi 12 członków przedstawicieli różnych
instytucji. W posiedzeniach Zespołu uczestniczył funkcjonariusz z WPiRD Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
W ramach realizacji zadań wynikających z Krajowego programu w województwie
warmińsko – mazurskim podejmowano działania:
- rozkolportowano Kalendarze na rok 2011 promujące zdrowie i zapobieganie zakażenia
wirusem HIV.
- podczas spotkań edukacyjnych z młodzieżą realizowanych przed letnim wypoczynkiem w
ramach wzmożonych działań „Bezpieczne wakacje 2010” omawiano zagrożenie zakażeniem
HIV/AIDS oraz przekazywano ulotki (książeczki) pn. Druga strona wakacji.
- Uczestniczono w Konferencji poświęconej HIV/AIDS pt.” Profilaktyka i edukacja
zdrowotna w pracy pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania”
- Przypomniano pismem nr I-7813/7806/10 wprowadzone Decyzją nr 11/2008 Komendanta
Wojewódzkiego Policji w procedury: „Zasady postępowania profilaktycznego po ekspozycji na
zakażenie wirusem HIV oraz wirusem zapalenia wątroby typu B i C dla funkcjonariuszy i
pracowników Policji”, Procedury postępowania w przypadkach potencjalnego narażenia na
szkodliwe czynniki biologiczne”, „Procedury postępowania z osobami zatrzymanymi i
doprowadzanymi w celu wytrzeźwienia, co do których istnieje podejrzenie o chorobę zakaźną”
oraz poinformowano policjantów o placówkach służby zdrowia, które mają obowiązek
świadczenia usług medycznych na rzecz warmińsko – mazurskiej Policji w ramach podpisanej
umowy.
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II. Tabela z zakresu rozpoznania i pracy profilaktycznej Policji na rzecz nieletnich:
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Wyszczególnien
ie
L.p.
liczba
Wnioski,
zawiadomienia,
interwencje
skierowane do
instytucji i
organizacji
Ogółem: (suma
poz.5-11)
1.
5515

z tego do:
sądów
rodzinnych
2.
3295

szkół i innych
placówek
oświaty i
wychowania
3.
644
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Wnoszę o zatwierdzenie:

NACZELNIK WYDZIAŁU
PREWENCJI i RUCHU DROGOWEGO
KWP W OLSZTYNIE
mł. insp. Robert Zalewski
Opracowali:
kom. Małgorzata Bojarowska
podkom. Mariusz Zieliński
Sporządzono w 1 egz.
Przesłano do KGP : mail: wnpp.bprew@policja.gov.pl

