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I. ZJAWISKA PATOLOGII SPOŁECZNEJ
1. INFORMACJA W FORMIE OPISOWEJ OBEJMUJĄCA ANALIZĘ

ZJAWISK, PODEJMOWANE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE ORAZ
EWENTUALNE WNIOSKI W PONIŻSZYCH ZJAWISKACH:

1) alkoholizm:
Nadużywanie alkoholu niesie za sobą poważne następstwa we wszystkich dziedzinach
życia codziennego. Alkohol stymuluje do zachowań agresywnych, pozbawia hamulców
emocjonalnych, w efekcie czego dochodzi do konfliktów z prawem i nieporozumień rodzinnych.
Niepokojącym jest fakt, iż po alkohol nadal sięgają osoby nieletnie. W 2011 roku
w województwie warmińsko-mazurskim ujawniono 1082 nieletnich pod wpływem alkoholu - w
roku 2010 ujawniono 1400 takich nieletnich, czyli o 318 mniej niż w roku 2010.
Dane liczbowe dotyczące problemu alkoholizmu w roku 2011 przedstawia poniższe
zestawienie:
1. wykreślono
2. Ilość ujawnionych przypadków łamania zakazu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych (art. 43
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości)

ogółem:

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

30
17

ogółem:

3

dorośli

nietrzeźwi

67

%

4,8

ogółem

14

1381

dorośli

ogółem

nieletni

2

nietrzeźwi

1

%

50,0

ogółem

352

dorośli

64,3

nieletni

9

%

nietrzeźwi

nietrzeźwi

8

%

4,1

ogółem

703

dorośli

Ø uszczerbek na zdrowiu:

dorośli nieletni

Ø udział w bójce lub pobiciu:
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29,9

nietrzeźwi

Ø zabójstwo:

Ø zgwałcenie

1599

%

nieletni

Ø ogólna liczba podejrzanych w wybranych
kategoriach

nietrzeźwi

nieletni

a) w tym za sprzedaż osobom do 18. roku życia - ........
2
4. Ilość nietrzeźwych podejrzanych (dorosłych) i nietrzeźwych nieletnich sprawców czynów karalnych w kategoriach przestępstw, w
których badany jest stan trzeźwości, na tle wszystkich podejrzanych w tych kategoriach - w liczbach bezwzględnych ogółem i procentowo
(Temida: T - 857: Podejrzani wg stanu trzeźwości)
ogółem
5340

93

%

26,4

nieletni

196

nietrzeźwi

277

%

39,4

nieletni

258

nietrzeźwi

13

%

5,0

ogółem

39

nietrzeźwi
%

15
38,4

0,0
2128

dorośli

%
ogółem

nieletni

nieletni

0

nietrzeźwi

8

%

2,1

ogółem

435

nieletni

375

dorośli

13,7

125

%

28,7

nieletni

291

%

nietrzeźwi
nieletni

144

nietrzeźwi

11
7,6
435

dorośli

%
ogółem
nietrzeźwi

nieletni

Ø kradzież z włamaniem

nietrzeźwi

11

%

7,6

ogółem

660

nieletni

144

dorośli

28,7

270

%

40,9

nieletni

125

%

nietrzeźwi
nieletni

202

nietrzeźwi

8

dorośli

Ø uszkodzenie rzeczy

nieletni

Ø przestępstwa przeciwko
funkcjonariuszowi publicznemu

4

nietrzeźwi

Ø kradzież cudzej rzeczy

Ø rozbój, kradzież i wymuszenie
rozbójnicze

nieletni
nietrzeźwi

%

3,9

ogółem

574

nietrzeźwi

394

%

68,6

nieletni

56

nietrzeźwi

7
12,5

%

5. Ujawniono nietrzeźwych nieletnich (formularz III/6)

1082

6. Izolowano nietrzeźwych,
których doprowadzono do:

14566

ogółem

6846

w tym kobiet

765
ogółem

w tym
nieletni

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

ogółem

6

chłopcy

14

ogółem

7720

w tym kobiet

511

w tym
nieletni

b) PDOZ (formularz III/3)

20

dziewczęta

ogółem

48

dziewczęta

6

chłopcy

42

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 wydziałami
rodzinnymi i nieletnich Sądów Rejonowych.
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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.
Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie brał aktywny udział w
pracach Zespołu ds. opracowania „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na lata 2012 - 2015”.
W roku 2011 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 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.
W ramach długofalowych działań edukacyjno – profilaktycznych prowadzonych na terenie
województwa od 1 września 2010 r. pt. „Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie - otwarte
jednostki Policji”, którego uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
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naszego województwa, w wyznaczonym dniu każdego miesiąca, w każdym powiecie, w
siedzibie Policji odbywają się spotkania edukacyjno – profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
Jednym z bloków tematycznych realizowanych w trakcie spotkania z młodzieżą gimnazjalną są
zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu.
 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 – na terenie miasta Elbląga przeprowadzono
wspólnie z lokalnymi mediami i właścicielami placówek handlowych i usługowych
sprzedających napoje alkoholowe, kampanię prewencyjno-edukacyjną pn „Pozory mylą,
dowód nie”. Kampania miała na celu uświadomienie sprzedającym alkohol jakie konsekwencje
prawne mogą ponieść sprzedając lub podając napoje alkoholowe nieletnim. Od kilku lat z
powodzeniem prowadzone są działania pn „Żółta i czerwona kartka”.
W ramach zajęć prewencyjno-edukacyjnych funkcjonariusze Zespołu Prewencji
Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Elblągu prowadzą spotkania z młodzieżą w Teatrze.
Po obejrzeniu sztuki „Przerwany lot” poruszającej problem choroby alkoholowej prowadzona
jest dyskusja na temat tego zagrożenia. Omawiane są aspekty prawne oraz zdrowotne. W
spotkaniach biorą udział policjanci, terapeuci i lekarze. W 2011 roku odbyły się 2 takie spektakle
w których uczestniczyło 200 uczniów.
W 2011 roku funkcjonariusze Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń 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, posiadanie, udzielanie, rozprowadzanie środków odurzających, stosowanie
przemocy. W 2011 roku odbyło się 18 takich spotkań w których uczestniczyło 3015 uczniów.


Komenda Powiatowa Policji w Braniewie - przeprowadziła 44 spotkania z rodzicami,
których m.in. uczulano na pierwsze sygnały świadczące o tym, że dziecko przejawia aspołeczne
zachowania.(sięga po alkohol, narkotyki) Informowano rodziców o sposobie postępowania w
takich przypadkach i reagowania w sytuacji ujawnienia faktu sprzedaży lub podawania alkoholu
małoletnim.


Komenda Powiatowa Policji w Działdowie realizowała „. „Akcję promocyjną w formie
tzw. „Ogródka Policyjnego” w ramach festynu „Wstąp po zdrowie”, ponadto działania „Stop z
Alkoholem na Drodze – Piłeś nie jedź” , „Nieletni Pod Nadzorem” „Rowerem Bezpiecznie do
celu” , „Trzeźwy Poranek – piłeś nie jedz”.
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W trakcie przeprowadzanych spotkań-pogadanek z dziećmi i młodzieżą jak również
rodzicami w szkołach, omawiane były tematy związane z problemem spożywania alkoholu.
 Komenda Powiatowa Policji w Działdowie realizowała „. „Akcję promocyjną w formie
tzw. „Ogródka Policyjnego” w ramach festynu „Wstąp po zdrowie”, ponadto działania „Stop z
Alkoholem na Drodze – Piłeś nie jedź” , „Nieletni Pod Nadzorem” „Rowerem Bezpiecznie do
celu” , „Trzeźwy Poranek – piłeś nie jedz”.
W trakcie przeprowadzanych spotkań-pogadanek z dziećmi i młodzieżą jak również
rodzicami w szkołach, omawiane były tematy związane z problemem spożywania alkoholu.
 policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ełku, włączyli się czynnie w kampanię
„Pozory mylą, dowód nie” . Podejmując działania profilaktyczne policjanci tej jednostki
dokonali kolportażu ulotek w formie apelu do sprzedawców i właścicieli sklepów, barów,
pubów, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w których zostały zawarte treści dot.
konsekwencji prawnych, naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz negatywnych skutków spożywania alkoholu przez osoby
nieletnie. Celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi na zjawisko spożywania alkoholu przez
dzieci i młodzież, zmiana postaw społecznych wobec tego problemu oraz zwiększenie poczucia
odpowiedzialności dorosłych za udostępnianie alkoholu osobom do 18 roku życia.
Policjanci z KPP w Ełku realizują także system „Żółtych i czerwonych kart”, których
celem jest ograniczenie zachowań patologicznych i zapobieganie zakłóceniom porządku
w rejonach lokali gastronomicznych.

na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Giżycku - przeprowadzono
działania prewencyjno – operacyjne pn. „Stop! alkohol nieletnim” , podczas których policjanci
ukierunkowani byli głównie na ujawnienie osób nieletnich spożywających alkohol, bądź
będących pod jego działaniem, ujawnienie osób spożywających alkohol w miejscu publicznym,
również funkcjonariusze dokonywali kontroli i obserwacji sklepów, pubów pod kątem
sprzedaży/podawania alkoholu nieletnim oraz kontrola miejsc grupowania się młodzieży.
Policjanci tej jednostki prowadzili również działania edukacyjne pod hasłem „Świadomi
– Odpowiedzialni” – których celem było ograniczenie liczby przestępstw, wykroczeń i aktów
przemocy wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły jak i po za jej terenem oraz uświadomienie
uczniów z zakresu konsekwencji prawnych wynikających z nieprzestrzegania prawa, m.in.
spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających.
W ramach działań profilaktycznych, na prośbę dyrekcji Gimnazjum w Rynie, w ramach
przedsięwzięcia „Szkolny Dzień Profilaktyki” funkcjonariusze przeprowadzili prelekcję, której
celem było uświadomienie młodzieży z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać na co dzień oraz
jak unikać niebezpiecznych sytuacji. W trakcie spotkania gimnazjaliści oglądali film edukacyjno
– profilaktyczny zrealizowany przez Komendę Miejską Policji w Elblągu z udziałem uczniów
Zespołu Szkół Ogólnokształcących pt. „Życie jest jedno – to nie gra”. Następnie policjanci
omówili przepisy Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Ustawa o przeciwdziałaniu
narkomanii, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wybrane
art. kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.
Ponadto, policjantka z giżyckiej komendy uczestniczyła w „Powiatowym Przeglądzie
Spektakli Profilaktycznych”, którego organizatorem było Centrum Profilaktyki Uzależnień i
Integracji Społecznej oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Celem przedsięwzięcia
było promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży, uświadomienie jakie zagrożenia mogą
wynikać z nałogów, zwłaszcza gdy młodzi ludzie piją alkohol i sięgają po papierosy
 policjanci z Komendy Powiatowej Policji z Gołdapi - cyklicznie prowadzą działania
pod nazwą „Stop 18”, których podstawowym celem zapobieganie patologiom społecznym wśród
dzieci i młodzieży tj.: palenie papierosów, spożywanie alkoholu . W zakresie tym podejmowana
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jest stała współpraca ze szkołami i Strażą Miejską m.in. w ramach wspólnych patroli podczas
przerw lekcyjnych np. działania pn. „Długa przerwa lekcyjna”.
 na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie funkcjonariusze 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.

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie – policjanci z tej jednostki w dniu 31 maja i
10 czerwca 2011 roku uczestniczyli w festynie edukacyjno – profilaktycznym zorganizowanym
przez Zespół Szkól nr 1 w Mrągowie w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. Impreza miała charakter integracyjny, edukacyjno – profilaktyczny oraz promujący
zdrowy .
Policjanci z KPP w Mrągowie współpracując z lokalnymi samorządami uczestniczyli w
kampanii „Pozory mylą, dowód nie” . W ramach działań przeprowadzono wspólnie z
funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz delegacją uczniowską kontrolę miejsc sprzedaży
alkoholu oraz wyrobów tytoniowych wręczając pakiety materiałów edukacyjnych i informując
sprzedawców o zakazie sprzedaży alkoholu oraz tytoniu osobom małoletnim oraz związanych z
tym konsekwencjach prawnych.


 na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy w ramach profilaktyki
także realizowany jest projekt „Żółte i czerwone kartki” którego głównym zamierzeniem jest
ograniczenie ilości ujawnianych przestępstw i wykroczeń występujących w obszarze obiektów
handlowych sprzedających alkohol i ich najbliższej okolicy.
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

również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim
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. Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście
Lubawskim w ramach profilaktyki realizowany jest także projekt „Żółte i czerwone kartki”
zmierzający do ograniczenia ilości przestępstw i wykroczeń z ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


 Komenda Powiatowa Policji w Olecku - funkcjonariusze pionu ruchu drogowego tej
jednostki prowadzili spotkania w szkołach jazdy, z kandydatami na kierowców. W trakcie
pogadanek informują o prawnych i społecznych konsekwencjach prowadzenia pojazdu pod
wpływem alkoholu.
 Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie – w dniu policjanci z tej jednostki wzięli
udział w spotkaniu Mikołajkowym, które odbyło się na placu przy Urzędzie Gminy w
Dąbrównie. Spotkanie było podsumowaniem akcji „Nieletnim alkohol i papierosy podajesz
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przestępcą się stajesz”. Dzieci ze świetlicy z Dąbrówna, które były jednocześnie organizatorem
akcji wręczyły sprzedawcom listy o przedmiotowej tematyce a policjanci poprowadzili
pogadankę na temat konsekwencji wynikających ze sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim.
Przedstawiciel tej jednostki brał udział w jury w Gimnazjum nr 1 w Ostródzie im. Polskich
Noblistów w Międzygimnazjalnym konkursie profilaktycznym. W konkursie uczestniczyli
uczniowie z Gimnazjów z terenu powiatu ostródzkiego. Pytania dotyczyły alkoholizmu,
narkomanii, przemocy. Oceniane były wiedza uczniów, prace plastyczne oraz przedstawienia
teatralne także o tematyce profilaktycznej.
 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”. Prowadzone one były w okresie 14.01-14.03.2011 roku w godzinach popołudniowych
i nocnych w blokach tylko na jednej z piskich ulic. Przedsięwzięcie to wynikało między innymi
z własnego rozpoznania odnośnie dewastowania mienia na klatkach schodowych i piwnicach w
konkretnych blokach. Sprawcami okazywali się zazwyczaj młode osoby będące pod działaniem
alkoholu, często mieszkańcy tych bloków.
Warto podkreślić, że działania te poprzedzone były spotkaniem przedstawicieli Policji, w
tym Komendanta Powiatowego i Komendanta Straży Miejskiej z mieszkańcami wspólnot
mieszkaniowych tych bloków. Założeniem tego spotkania, zorganizowanego z inicjatywy KPP
w Piszu, było wypracowanie wspólnych i jak najlepszych rozwiązań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa w lokalnym środowisku. Prośbą mieszkańców odnosiła się do częstszego
sprawdzania przez funkcjonariuszy klatek schodowych i piwnic.
W dniach 23 i 24.07.2011 roku na terenie jeziora Bełdany zostały przeprowadzone
działania porządkowo – represyjne pod nazwą „Trzeźwy wypoczynek” i „Kapok”.
Ukierunkowane one były na ujawnianie sterników łodzi żaglowych i motorowych będących pod
działaniem alkoholu oraz sprawdzanie wyposażenia łodzi w sprzęt ratunkowy. Do akcji
zaproszono funkcjonariuszy Straży Leśnej.
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2) 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?
W 2011 roku w województwie warmińsko-mazurskim ujawniono 44 nieletnich pod
wpływem narkotyków - w roku 2010 ujawniono 65 takich nieletnich, czyli o 21 mniej niż w
roku 2010.
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 2011 r.
Jednostka

Ogółem stwierdzonych przestępstw
narkotykowych

Osoby podejrzane

Czyny popełnione przez nieletnich

w tym osoby nieletnie

KMP Elbląg

360

23

107

5

KMP Olsztyn

443

193

171

29

KPP Bartoszyce

32

1

20

1

KPP Braniewo

15

0

9

0

KPP Działdowo

62

1

49

1

KPP Ełk

150

26

88

8

KPP Giżycko

28

2

25

2

KPP Gołdap

46

7

18

2

KPP Iława

88

21

58

13

KPP Kętrzyn

92

13

43

8

KPP Lidzbark Warm.

42

21

14

6

KPP Mrągowo

76

37

48

29

KPP Nidzica

184

11

42

10

KPP Nowe Miasto Lub.

26

0

18

0

KPP Olecko

41

7

30

5

KPP Ostróda

176

30

88

10

KPP Pisz

25

5

17

4

KPP Szczytno

88

41

77

43

KPP Węgorzewo

20

RAZEM

1994
* dane na podstawie Biuletynu KWP.
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8

19

6

447

941

182

Ilość osób podejrzanych w rozbiciu na poszczególne kwalifikacje prawne przestępstw
z "Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii" w 2011 r.
Osoby podejrzane

KWALIFIKACJA PRAWNA
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

w tym osoby nieletnie

Art. 53 ust. 1 – „wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie”.

3

0

Art. 53 ust. 2 – „wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie”. – znaczna ilość

1

0

Art. 55 ust. 1 i ust 2 – „dokonywanie przewozu, wywozu”

1

0

Art. 55 ust. 3 – „dokonywanie przewozu, wywozu”. – znaczna ilość

4

0

Art. 56 ust. 1 i ust. 2 – „wprowadzanie do obrotu”.

7

0

Art. 56 ust. 3 – „wprowadzanie do obrotu”. – znaczna ilość

21

0

Art. 58 – „udzielanie innej osobie”.

124

50

Art. 59 – „udzielanie innej osobie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”.

170

28

Art. 61 – „działanie wbrew przepisom rozporządzenia 273/2004 lub rozporządzenia 111/2005”.

1

0

Art. 62 ust. 1 i ust. 3 – „posiadanie”

545

100

Art. 62 ust. 2 – „posiadanie”– znaczna ilość

19

1

Art. 63 ust. 1 i ust. 3 – „uprawa maku”

43

3

Art. 63 ust. 2 – „zbieranie mleka makowego, opium, słomę makową …”

1

0

Art. 64 – „zabranie w celu przywłaszczenia środków odurzających …”

1

0

941

182

RAZEM

Z analizy powyższych danych wynika, iż w minionym roku 81 % ogólnej liczby
przestępstw narkotykowych popełniły osoby dorosłe, natomiast nieletni popełnili 19 % czynów
karalnych (15 % w roku 2010).
W 2011 roku odnotowano wzrost ogólnej liczby przestępstw narkotykowych 1994
( 1960 w 2010 r. – wzrost o 34), nastąpił jednocześnie znaczny wzrost ilości czynów
popełnionych przez osoby nieletnie 447 ( 293 w 2010 roku – wzrost o 154).
W 2011 roku nie stwierdzono sprawców w wybranych kategoriach przestępstw (t.j.:
zabójstwo, uszczerbek na zdrowiu, udział w bójce lub pobiciu, zgwałcenie, kradzież cudzej
rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przestępstwa przeciwko
funkcjonariuszom publicznym) popełnionych przez osoby pod wpływem narkotyków. Nie
stwierdzono również w tych kategoriach nieletnich sprawców czynów karalnych, będących pod
wpływem narkotyku.
Zastanawiając się nad przyczynami sięgania po narkotyki widzimy, że czymś innym będą
powody eksperymentów z narkotykami, a czymś innym przyczyny, dla których osoba, która
sięgnęła po narkotyk, uzależnia się od niego.
Brak życiowych perspektyw, duża przestępczość i bezrobocie to tylko niektóre czynniki
związane ze środowiskiem społecznym mogące podkopać wiarę młodego człowieka w siebie i
we własną przyszłość. Niebagatelną rolę odegrają tu grupy rówieśnicze, w których młody
człowiek funkcjonuje – a w których niekiedy narkotyki są atrybutem buntu i sprzeciwu wobec
społeczeństwa.
Rozbite rodziny, zachwiane relacje w rodzinach pełnych, brak wsparcia i porozumienia,
nieprawidłowe wzorce ze strony rodziców związane np. z nadużywaniem alkoholu generują
wśród dzieci postawy ucieczkowe, a narkotyk staje się jedną z form tej ucieczki. Niepewność i
niedojrzałość emocjonalna, mała odporność na stres, słaba motywacja do działań, które nie
przynoszą natychmiastowych korzyści – to tylko niektóre cechy jednostek podatnych na
uzależnienia
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W celu zminimalizowania skali zjawiska narkomanii na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego policjanci naszego garnizonu podejmują działania:
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.
W ramach długofalowych działań edukacyjno – profilaktycznych prowadzonych na
terenie województwa od 1 września 2010 r. pt. „Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie - otwarte
jednostki Policji”, którego uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
naszego województwa, w wyznaczonym dniu każdego miesiąca, w każdym powiecie, w
siedzibie Policji odbywają się spotkania edukacyjno – profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
Jednym z bloków tematycznych realizowanych w trakcie spotkania z młodzieżą gimnazjalną są
zagrożenia związane z używaniem narkotyków.
Przed wakacjami Policja podjęła ścisłą współpracę z pracownikami Promocji Zdrowia i
Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej i Państwowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznech
Województwie Warmińsko – Mazurskim zakresie przeprowadzenia wspólnych działań
„Bezpieczne i Zdrowe Wakacje 2011 ”. W ramach współpracy policjanci pozyskali od PSSE
film edukacyjny pt. „STOP DOPALACZOM”, który prezentowany był młodzieży podczas
organizowanych spotkań profilaktycznych.
Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w podczas konferencji pt.
„Jak chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami okresu dorastania, jak pomóc dzieciom
krzywdzonym (procedury, interwencja, Profilaktyka)? organizowanej przez Ośrodek
Konsultacyjno – Edukacyjny i Wsparcia Rodziny w Olsztynie, przeprowadził wykład na temat:
„Narkotyki i dopalacze – zapobieganie, reagowanie i procedury.

funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – w 2011 roku przeprowadzili
140 spotkań z młodzieżą których tematem wiodącym była odpowiedzialność osób nieletnich w
kontekście nieprzestrzegania Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
W ramach realizowanego programu prewencyjnego „Bez narkotyków w szkole bezpieczniej”
funkcjonariusze tej jednostki przeprowadzili 15 spotkań z rodzicami. Temat spotkania dotyczył
zjawiska narkomanii w szkole.
Przy współpracy z Katolickim Ruchem Antynarkotycznym „KARAN” podejmowano
wspólne działania których celem było wypracowanie metod podejmowania skutecznej
interwencji wobec młodzieży zażywającej szkodliwe substancje psychoaktywne. W 2011 rok
zorganizowano i przeprowadzono 3 szkolenia poświecone tej problematyce.
W ramach zajęć prewencyjno-edukacyjnych funkcjonariusze Zespołu Prewencji Kryminalnej
KMP w Elblągu prowadzą spotkania z młodzieżą w Teatrze. Po obejrzeniu sztuki „Narkomanka”
poruszającej problem narkomani prowadzona jest dyskusja na temat tego zagrożenia. Omawiane
są aspekty prawne oraz zdrowotne. W spotkaniach biorą udział policjanci, terapeuci i lekarze. W
2011 roku odbyły się 8 takie spektakl w których uczestniczyło 1160 uczniów.
Z tematyki związanej z przeciwdziałania narkomani szkoleni są również elbląscy policjanci.
Przy współpracy z Katolickim Ruchem Antynarkotycznym „KARAN” zorganizowano cykl
szkoleń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Szkolenie finansowano z
funduszy Unii Europejskiej. Propagatorem tego typu szkoleń jest Krajowe Biuro
Przeciwdziałania Narkomanii . Program nosi nazwę FreD . Celem programu jest podejmowanie
skutecznej interwencji wobec młodzieży zażywającej szkodliwe substancje psychoaktywne. W
2011 roku przeprowadzono 3 szkolenia poświęcone tej tematyce.
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na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Braniewie w szkołach
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych prowadzona była działalność
edukacyjna w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich w przypadku popełnienia czynu
zabronionego oraz przejawiania zachowań patologicznych (palenie papierosów, spożywanie
alkoholu, zażywanie narkotyków). W ubiegłym roku przeprowadzono 65 spotkania, w których
uczestniczyło 1.306 uczniów.
Podczas pokazów i imprez prewencyjnych dla społeczeństwa rozdawane były ulotki o
tematyce prewencyjnej zawierające m.in. informacje o medycznych i prawnych skutkach
zażywania narkotyków.
Podczas jednego ze spotkań z klasą mundurową z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
w Pieniężnie przeprowadzono szkolenie nt. działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania
zjawisk patologii społecznej. Licealiści obejrzeli filmy prewencyjne „Zatrzymaj przemoc w
rodzinie” oraz „Dlaczego STOP narkotykom”. Funkcjonariusz prowadzący szkolenie
uświadamiał młodzież o konsekwencjach przemocy w rodzinie oraz o skutkach prawnych i
społecznych zażywania środków odurzających lub psychotropowych.


 na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Działdowie przeprowadzone
zostały działania pod kryptonimem : „Narkomanii Mówimy – STOP!” oraz „Nieletni pod
nadzorem”. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego KPP Działdowo, Wydziału Kryminalnego KPP oraz podległego KP Lidzbark
podległego Posterunku Policji w Rybnie. Celem działań było podniesienie efektywności w
zakresie przeciwdziałania i zwalczania narkomanii, przeciwdziałanie popełnianiu czynów
karalnych przez osoby nieletni oraz ich ujawnianie.

Komenda Powiatowa Policji w Giżycku – w ramach przeciwdziałania zjawisku
narkomanii wśród młodzieży przeprowadzono działania edukacyjne pn. . „Świadomi –
Odpowiedzialni”, w trakcie spotkań prowadzonych z młodzieżą policjanci przekazali informacje
z zakresu konsekwencji prawnych wynikających z nieprzestrzegania prawa w myśl Ustawy o
narkomanii, Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz skutki zdrowotne zażywania
środków odurzających. Ponadto 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.


policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w ramach działań profilaktycznych
przeprowadzali spotkania z rodzicami , nauczycielami oraz uczniami. Z dorosłymi omawiane
były sposoby postępowania w przypadkach stwierdzenia, że ich dziecko ma kontakt ze środkami
odurzającymi . Z nieletnimi omawiane były aspekty odpowiedzialności za posiadanie i handel.
Ponadto w trakcie spotkań dotyczących „bezpiecznych zachowań” przeprowadzanych w klasach
szkół podstawowych nakreśla się dzieciom sposób postępowania w przypadku kontaktu z
substancjami, których pochodzenia nie znają.


 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 - ze środków Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy burmistrzu Miasta Kętrzyn opłacone zostały spektakle
profilaktyczne dla młodzieży kętrzyńskich gimnazjów i szkół średnich na temat uzależnienia od
narkotyków. W ramach programu realizowanego przez Komendę Główną Policji pod nazwą
Profilaktyka a Teatr 20.10.2011r. w gimnazjum odbył się I przegląd filmów i spektakli
teatralnych ZaPaTka. W przeglądzie wzięli udział uczniowie z pięciu gimnazjów powiatu
kętrzyńskiego. Uczniowie ci wcześniej w lipcu wyjeżdżali na przystanek Pat.
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W ramach spotkań z rodzicami i nauczycielami omawiane były sposoby jak rozpoznać czy
dziecko zażywa narkotyki, gdzie szukać pomocy, gdzie i w jaki sposób wykonać badanie na
zawartość narkotyków. Na spotkaniach z nieletnimi poruszana była odpowiedzialność karna
wynikająca z ustawy o narkomanii.
 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim podczas spotkań
edukacyjnych „Profilaktyka używania nowych narkotyków tzw. dopalaczy”- omawiali z
młodzieżą konsekwencje i odpowiedzialność karna wynikająca z łamania przepisów ustawy o
narkomanii.
 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie - przez cały rok 2011
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.
W marcu mrągowska policja przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno –
Epidemiologiczną rozpoczęła akcję „NIE dopalaczom”. W ramach przedsięwzięcia odbył się
cykl spotkań skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na których przekazano
młodzieży informacje z zakresu skutków zdrowotnych zażywania środków odurzających w tym
dopalaczy, jak również konsekwencji prawnych.
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie wspólnie z
pedagogiem szkolnym zrealizowano działania profilaktyczno – edukacyjne skierowane do
uczniów klas 6 szkoły podstawowej, które dotyczyły współczesnych zagrożeń wynikających ze
stosowania środków odurzających tj. narkotyki, alkohol. Podczas spotkań dzieciom przekazane
zostały treści z zakresu konsekwencji prawnych posiadania, zażywania i udostępniania innym
osobom środków odurzających. Uczniowie poznali w jaki sposób należy odmawiać osobom,
które namawiają do zażywania narkotyków, lub spożywania alkoholu.

funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy przy współudziale dyrektora
MOPS oraz pracowników Nidzickiego Ośrodka Kultury zorganizowali konkurs plastyczny pt.
„Narkotyki – bo nie”. Do konkursu przystąpiło łącznie 150 uczniów w dwóch kategoriach
wiekowych: szkół podstawowych i gimnazjalnych.


 Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim - funkcjonariusze z tej
jednostki na wywiadówkach przekazują wiedzę na temat tego, jak działają narkotyki, jak
wyglądają, jakie są objawy po ich zażyciu, gdzie rodzice mogą szukać pomocy, a także o
odpowiedzialności nieletnich za posiadanie czy handel narkotykami, konsekwencjach
wynikających z tych przestępstw dla rodziców. Policjanci sami w ramach realizowanego
„Programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2010 –
2012” uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez psychologa - terapeutę pracującego przy
Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim podczas których
zgłębiali wiedzę i dzielili się doświadczeniami z pracy zawodowej.

w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku - przeprowadzono 7 spotkań z rodzicami,
pedagogami i uczniami ukierunkowanych na rozpoznawanie i zapobieganie problemom
związanym z narkotykami oraz dopalaczami w tym odpowiedzialność karna. W zakresie
profilaktyki przeprowadzono również szkolenie kadry pedagogicznej oraz pedagogów szkolnych
wspólnie z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olecku odnośnie
dopalaczy.
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funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Piszu aktywnie włączyli się w
organizację szkolenia pt. „Od ciekawości do uzależnienia – zagrożenia związane z
dopalaczami” zorganizowanego przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu. Adresatem
szkolenia byli dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy oraz pielęgniarki szkolne. Rola Policji
sprowadziła poprowadzenia część tego szkolenia w zakresie omówienia problematyki związanej
z przestępczością narkotykową w powiecie piskim oraz zagrożenia dopalaczami na tym terenie.
„Zachowanie młodzieży a konsekwencje karne” to działania edukacyjno – profilaktyczne
przeprowadzone w miesiącu grudniu w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie. Jest to
przedsięwzięcie, które rok rocznie odbywa się w tej szkole. Działania te polegają na
przeprowadzeniu przez policjanta ds. nieletnich i patologii KPP w Piszu spotkań z uczniami
wszystkich klas pierwszych, a następnie ich rodzicami. W trakcie tych prelekcji poruszane są
zagadnienia dot. odpowiedzialności prawnej młodego człowieka za popełniane czyny, różnic
między odpowiedzialnością prawną osoby nieletniej a karną osoby pełnoletniej, przypomnienie
przepisów dot. spożywania alkoholu i narkotyków oraz pokazania im konsekwencji naruszania
prawa, np. utrata prawa jazdy, czy niemożność znalezienia pracy przez osobę karaną. Rodzicom
prezentowane są także materiały dot. narkomanii w tym poglądowa walizeczka z zawartością
środków odurzających oraz przedmiotów służących do ich zażywania.


 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie przeprowadzili 308
spotkań w szkołach z dziećmi i młodzieżą, 8 spotkań z rodzicami i 20 spotkań z pedagogami,
na których w 59 przypadkach poruszano temat „dopalaczy”, jak również „Życia z dala od
nałogów”.
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3) 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
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 2011 na terenie woj. warmińsko – mazurskim nie stwierdzono przypadku
prostytuowania się osób nieletnich, ujawniono natomiast:
− 39 podejrzanych dorosłych i 4 nieletnich sprawców czynu karalnego - o czyn z art. 197 kk
− 45 podejrzanych dorosłych i 18 nieletnich sprawców czynów karalnych - o czyn z art. 200
kk
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4) przemoc w rodzinie:
Aktywności Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywa się przede
wszystkim poprzez realizację procedury „Niebieskie Karty”. Do czasu wejścia w życie w dniu
18.10.2011 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” realizacja tejże procedury
odbywała się na zasadach określonych w 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” .
W 2011 roku nadal odnotowywano wysoki poziom efektywności pracy Policji w
zakresie podejmowanych działań ramach procedury „Niebieskie Karty”.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. na terenie województwa warmińsko –
mazurskiego odnotowano:
1. Liczba interwencji domowych (ogółem) - 28458
2. Liczba sporządzonych notatek urzędowych o przemocy w rodzinie
/Niebieskich Kart/
– 4100
3. Miejsce sporządzenia Niebieskich Kart /według miejsca zamieszkania ofiary/:
miasto
wieś

– 2363
– 1737

4. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem – 6905
w tym:
kobiety
– 4061
mężczyźni
– 649
małoletni do ukończenia lat 13
– 1492
małoletni od 13 do 18 lat
– 703
5. Liczba sprawców przemocy domowej ogółem – 4131
w tym:

kobiety
mężczyźni
nieletni

– 216
– 3894
– 21

6. Liczba sprawców przemocy domowej zatrzymanych ogółem – 2075
w tym:

kobiety
mężczyźni
nieletni

– 71
– 1998
–6

7. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu ogółem – 2693
kobiety
mężczyźni
nieletni

– 107
– 2581
–5

w tym: przewiezionych do Izby Wytrzeźwień – 328
- 17 -

kobiety
mężczyźni
nieletni

– 19
– 309
–0

przewiezionych do policyjnych
do wytrzeźwienia – 1713
kobiety
mężczyźni
nieletni

pomieszczeń

dla

osób

zatrzymanych

– 50
– 1660
–3

8. Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej – 114
pokrzywdzony/a/
sprawca

– 53
– 61

9. Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placówki, oddanych pod opiekę osoby
spokrewnionej – 4
10.Liczba
postępowań
przygotowawczych
dotyczących
w których była prowadzona procedura „Niebieskich Kart”

przemocy

domowej,

wszczętych stwierdzonych Zakończonych
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

656

500

570

11. Liczba informacji przesłanych do:
ośrodków pomocy społecznej – 2537
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 964
placówek służby zdrowia – 1
organizacji pozarządowych /wykonujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania
przemocy
w
rodzinie,
przez
organy
administracji
rządowej
i jednostki samorządu terytorialnego/ – 183
5) innych /placówki opiekuńczo-wychowawcze, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie, itp./ – 1605
1)
2)
3)
4)

RAZEM – 5290
Podsumowując zgromadzone dane w kontekście porównania z ich z rokiem 2010 należy
stwierdzić, że w 2011 roku ogólna liczba interwencji domowych przeprowadzonych na terenie
całego województwa przez policjantów utrzymała się na zbliżonym poziomie w porównaniu do
analogicznego okresu roku 2010 ( w 2010 roku – 28982; w 2011 roku – 28458). Natomiast
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liczba interwencji wobec przemocy w rodzinie tożsama z liczbą założonych „Niebieskich Kart”
jest mniejsza niż w poprzednich latach (w 2009 – 4803 Niebieskie Karty i w 2010 – 4843
Niebieskich Kart, w 2011 – 4100 Niebieskich Kart ).
Analizując dane ilościowe w kontekście spadku ilości Niebieskich Kart, należy
zauważyć, iż tendencja spadkowa została odnotowana w drugim półroczu 2011 roku. (I półrocze
2010 – 2312 Niebieskie Karty II półrocze 2010 – 2536 Niebieskie Karty I półrocze 2011 – 2166
Niebieskie Karty II półrocze 2011 – 1934 Niebieskie Karty ). Bezpośrednią przyczyną
odnotowania spadku ilości sporządzonych przez funkcjonariuszy formularzy bez wątpienia
mogła być całkowita zmiana regulacji prawnych w tym zakresie, a przede wszystkim wejście w
życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, które w pewnym stopniu
zrewolucjonizowało dotychczasowe rozwiązania, zwłaszcza w kontekście „obszerności”
formularza A. Należy jednak zaznaczyć, iż dzięki szybkiemu zorganizowaniu, przez
poszczególne jednostki terenowe Policji, wewnętrznych przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu
stosowania „nowych” rozwiązań udało się je sprawnie wdrożyć do stosowania.
Zdecydowanie najczęściej przemocy wobec osób najbliższych dopuszczali się
mężczyźni, którzy stanowili 94% ogólnej liczby sprawców ( z 4131 sprawców przemocy
domowej 3894 stanowili mężczyźni). Ogólna liczba sprawców zatrzymanych przez Policję w
związku z przemocą w rodzinie wynosiła 2075. W 2011 roku 65 % 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. Rok 2011 był również przełomowy w zakresie prac w ramach powoływanych na
podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „Zespołach Interdyscyplinarnych” i
„Grupach Roboczych”. Należy podkreślić iż w zeszłym roku nadal na wysokim poziomie
utrzymywała 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 5290 wnioskami do różnych instytucji o wsparcie dla rodzin
dotkniętych przemocą. Najwięcej wniosków skierowano do Ośrodków Pomocy Społecznej
(2537 wniosków), 964 wniosków do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, 183 wniosków do organizacji pozarządowych i 1605 wniosków do innych
instytucji w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych ośrodków
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
W przypadku, gdy sytuacja towarzysząca przemocy w rodzinie wyczerpuje znamiona
przestępstwa z art. 207 kk wszczynane były postępowania przygotowawcze w sprawie, i tak, w
2011 roku na terenie województwa wszczęto 656 takich postępowań (2010 – 641) . Z kolei w toku
postępowania stwierdzono łącznie 500 przestępstw (2010 – 395) oraz zakończono 570
wszczętych postępowań (2010 – 557) .
Rok 2011 podobnie jak 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
aktów wykonawczych do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, opracował
propozycje procedur postępowania w sytuacjach zaistnienia przemocy. W roku 2011 zespół
opracował m.in. „Procedurę postępowania pracownika socjalnego przy wykonywaniu
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czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie” w trybie art. 12 a Ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz narzędzia pomocnicze w formie druków.
Opracowanie procedury oraz jednolitych druków dla pracowników socjalnych
województwa bez wątpienia ułatwi sprawne przeprowadzanie tego typu czynności.
Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie brał również aktywny udział
w pracach Zespołu ds. opracowania „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2011 – 2014”.
Przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie przeprowadzili szereg szkoleń
z zakresu stosowania procedury „Niebieskie Karty” w tym:
• Szkolenia dla nauczycieli pt. „Pomóc dziecku krzywdzonemu. Procedura „Niebieskie
Karty” w ramach projektu „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły, otwarte
jednostki Policji”,
•
Szkolenia z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty” dla przedstawicieli
podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
zaproszenia samorządów lokalnych ( przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia),
•
szkolenia dla funkcjonariuszy Policji zarówno służb patrolowo – interwencyjnych jak
również dzielnicowych.
Poza przedsięwzięciami szkoleniowymi, Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wystosował do jednostek terenowych Policji szereg pism
instruktarzowych dotyczących szczegółowych aspektów dotyczących realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym również realizacji procedury
„Niebieskie Karty”.
W ramach projektu długofalowych działań edukacyjno – profilaktycznych skierowanych do
osób starszych realizowanych na terenie województwa warmińsko –mazurskiego pn.
„Bezpieczna jesień życia” przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
(psycholog oraz specjalista ds. przemocy) w formie wykładu dla słuchaczy Warmińsko –
Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie przedstawili psychologiczne aspekty
zjawiska przemocy oraz prawne narzędzia przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" w dniach 22-26 lutego 2011
roku wzorem lat ubiegłych do działań aktywnie włączyła się również Policja. Zasadniczym
celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób
pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to będzie realizowane we współpracy z
sadami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji oraz organizacjami
pozarządowymi.
Ze względu, że Dzień Pomocy ofiarom Przestępstw przypadł w roku na 22 lutego 2011
roku zostało przyjęte, że „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” realizowano w dniach od
21.02.2011r. do 26.02.2011r.
W związku z powyższym, policjanci naszego województwa zintensyfikowali działania w
tym zakresie, nawiązali współpracę z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi na terenie
powiatów, działającymi na rzecz ofiar przestępstw, celem aktywnego włączenia się
funkcjonariuszy do prac w Punktach Informacyjnych organizowanych przez te podmioty. Punkty
informacyjne, w którym osoby zainteresowane mogły otrzymać pomoc prawno-psychologiczną
zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i telefonicznym uruchamiane były również w budynkach
jednostek terenowych Policji.
Punkty Informacyjne, w których uczestniczyli policjanci utworzono:
-20 w Komendach Miejskich/Powiatowych, Posterunkach, oraz Rewirach Dzielnicowych,
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- 4 w Sądach lub Zespołach Kuratorskich
- 3 w PCPR
-2 w MOPS/GOPS
W skład zespołów dyżurujących zaangażowani byli zarówno policjanci pionów
dochodzeniowo-śledczych jak i prewencji ( w tym specjaliści „NK”, dzielnicowi, kierownicy
rewirów dzielnicowych). W dyżurach uczestniczyli również prawnicy, kuratorzy sądowi,
pedagodzy, pracownicy socjalni, psychologowie z instytucji współpracujących ( takich jak:
Sądy,
PCPR, GOPS MOPS, poradnie psychologiczno-pedagogicznej, Przewodniczący
Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie).
W ramach działań dzielnicowi zostali zaktywizowani do przekazywania informacji o
możliwości skorzystania z porad specjalistów, którzy pełnili dyżury w ramach działań
prowadzonych na rzecz „Tygodnia…” osobom z rodzin szczególnie dotkniętych problemem
(np. objętych procedurą „Niebieska karta”) .
Szczegóły dotyczące organizowanej akcji oraz informacje na temat uruchomionych
Punktów Informacyjnych ( dzień, godziny, numer telefonu i miejsce dyżurowania zespołów)
nagłośniono w lokalnych mediach (gazety, radio, TV) i na stronach internetowych. W ramach
działań dokonano również kolportażu materiałów edukacyjnych, promujących działania na
rzecz osób dotkniętych przestępstwami i wyeksponowano je w miejscach dostępnych dla
interesantów.
W tym roku z pomocy skorzystało więcej osób niż w roku ubiegłym. Z oferowanego
przez Policję wsparcia skorzystało 151 osób ( w 2010r.- 91 osób). Najczęstsze problemy,
z jakimi zgłaszali się zainteresowani, dotyczyły przemocy w rodzinie, nadużywania alkoholu
przez współmałżonka, prawa rodzinnego oraz praw osób poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych.
Zgodnie z informacjami otrzymanymi z kmp/kpp w 7 powiatach utworzono 12 Punktów
Informacyjnych, działających niezależnie (policjanci nie pełnili w nich dyżurów):
4 w Sądach
1 w PCRR
3 w Prokuraturach
1 w Centrum Mediacji
3 MOPS/GOPS
Uczestniczyli w nich sędziowie, kuratorzy sądowi, pracownicy PCPR, prokuratorzy, pracownicy
pomocy społecznej.
Na terenie województwa podjęto działania mające na celu realizację zobowiązań Policji
wynikających z „Porozumienia dotyczącego funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego
dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie stosowaną przez osoby uprzednio skazane za
przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny.” oraz

podpisanych przez Komendanta Głównego Policji z Ministrem Sprawiedliwości „Procedur
współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec
których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych,
polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej.”, które bezpośrednio odnoszą się
do zasad współpracy Policji i kuratorów zawodowych, w przypadku zatrzymania przez Policję
sprawcy przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby najbliższej, czy też innych działań
sprawcy związanych z naruszeniem nakazów i zakazów nałożonych przez sąd na terenie
województwa warmińsko - mazurskiego
W zakresie tym we wszystkich jednostkach terenowych województwa warmińsko –
mazurskiego, na początku roku 2011, odbyły się robocze spotkania dotyczące szczegółowych
zasad współpracy pomiędzy policjantami a kuratorami sądowymi. Dodatkowo komendy
miejskie i powiatowe Policji województwa warmińsko- mazurskiego zostały zobowiązane do
wypracowania algorytmu postępowania w sytuacji nieobecności właściwego dzielnicowego
odpowiedzialnego za przekazanie informacji zgodnie z pkt 12 „Procedur …”. W każdej
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jednostce terenowej Policji wyznaczony został funkcjonariusz odpowiedzialny za monitorowanie
stanu realizacji przyjętych w „Procedurach…” oraz „Porozumieniu ….” rozwiązań.
Na terenie województwa warmińsko – mazurskiego już w marcu 2011 roku nastąpiło
efektywne wykorzystanie aplikacji „NADZÓR KURATORA” w Elektronicznej Książce Służby
Dyżurnego poprzez wprowadzenie danych osób i postanowień dotyczących nadzoru kuratora.
Z chwilą uruchomienia aplikacji, wprowadzenie wszystkich otrzymanych od służby
kuratorskiej spraw dozorowanych zrealizowano do końca kwietnia 2011 roku. Po tym okresie,
kolejne otrzymane sprawy dozorowane do systemu wprowadzane były na bieżąco. Narzędzie to
bez wątpienia umożliwiło sprawowanie systematycznego i efektywnego nadzoru nad osobami,
wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu. Dodatkowo w dniu 21 kwietnia 2011 roku, w
trakcie szkolenia zawodowego dyżurnych jednostek terenowych województwa warmińsko –
mazurskiego, które zostało zorganizowane w WSPol w Szczytnie, wojewódzki koordynator
procedury „Niebieskie Karty” przeszkolił dyżurnych z zakresu dokonywania sprawdzeń osób,
pod kątem aktywnego nadzoru kuratora.
W 2011 roku do aplikacji wprowadzono łącznie 3129 spraw dozorowanych, na dzień 31
grudnia 2011 roku w z zakładce nadzór kuratora aktywnych było 2502 sprawy dozorowane. Do
końca 2011 roku posługując się tą aplikacją dokonano 3252 sprawdzeń osób pod kątem objęcia
jej nadzorem kuratora. W wyniku dokonywanych sprawdzeń odnotowano 92 trafienia.
Policjanci z terenu województwa czynnie uczestniczyli w spotkaniach poświęconych
tworzeniu gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie. Działania
podejmowane przez zespoły będą skierowane do osób i rodzin doświadczających przemocy.
Celem wspólnych działań będzie pomoc rodzinom, a tym samym wypracowanie modelu
współpracy międzyinstytucjonalnej prowadzącej do zwiększenia efektywności w zespołowym
podejmowaniu działań.
Na terenie powiatów policjanci wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów
poszukują nowych rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie tego problemu, np.:
 Komenda Miejska Policji w Elblągu - funkcjonariusz Zespołu Prewencji Kryminalnej
Komendy Miejskiej Policji w Elblągu uczestniczył w rewizycie studyjnej w uczestników z
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 2011 r. została opracowana przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
wspólnie z Komendą Miejską Policji w Elblągu broszura „Autentyczna opowieść
czternastolatki o przemocy w rodzinie”. Broszura została rozkolportowana na komórki
organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Elblągu oraz instytucje pomocowe z terenu Elbląga
powołane do niesienia pomocy ofiarom przestępstw.
Funkcjonariusz Zespołu Prewencji Kryminalnej KMP 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.
„Kobiety walczą ze współuzależnieniem” – w ramach tego projektu policjant Zespołu
Prewencji Kryminalnej KMP w Elblągu wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie
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„Szansa” dzięki przychylności i wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Elbląg, realizują projekt
pn. „Radzenie sobie z współuzależnieniem”. Jest to ponadstandardowy program terapii
uzależnień. Z psychoterapii w formie warsztatów grupowych oraz spotkań indywidualnych. W
programie uczestniczy dwadzieścia kobiet zmotywowanych do dokonywania zmian w swoim
funkcjonowaniu. Podstawowym celem programu jest nabycie przez uczestniczki podstawowych
umiejętności radzenia sobie z problemem na co dzień, poprzez:
 rozpoznawanie sytuacji bycia uwikłaną w problemy uzależnienia męża (osoby znaczącej)
 rozpoznawanie indywidualnego wzorca współuzależnienia w powiązaniu z drogą
życiową
 rozpoznawanie powstawania systemu przekonań i zachowań podtrzymujących destrukcję
alkoholową i wzmacniających patologiczne przystosowanie „współuzależnieniowe”
 odkrywanie dynamiki funkcjonowania patologicznego w oparciu o naturalną „potrzebę
bycia podmiotem i wywierania wpływu”
 poznawanie siebie ze swoimi możliwościami i ograniczeniami
 planowanie i wprowadzanie zmian,
 wzbudzanie i wspieranie samodzielności i umożliwienie dokonywania wyborów.
Swoje osobiste, intymne problemy panie omawiają podczas spotkań indywidualnych z
terapeutą, gdyż każda z kobiet miała
zagwarantowaną godzinę terapii indywidualnej
tygodniowo. Program potrwa do końca bieżącego roku i jest wielką szansą na zmianę sytuacji
życiowej kobiet, które w nim uczestniczą.
W październiku 2011 roku Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu wspólnie z
instytucjami pomocowymi z miasta Elbląg byli organizatorami konferencji „Pomoc rodzinie w
kryzysie”, podczas której dyskutowano o tym, jak usprawnić ten proces, zintegrować służby
pomocowe.
Od września do listopada 2011 roku policjanci Zespołu Prewencji Kryminalnej KMP w
Elblągu prowadzili zajęcia kursu samoobrony. Przez dziewięć tygodni uczestniczki kursu uczyły
się przewrotów, chwytów, uderzeń i kopnięć, które w sytuacji zagrożenia mogą pozwolić na
zaskoczenie napastnika i unieszkodliwienie go. Kurs samoobrony dla kobiet to wspólna
inicjatywa Komendy Miejskiej Policji w Elblągu i Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji
Społecznej. W zajęciach uczestniczyło 20 pań . Była to IV edycja zajęć organizowanych przez
policję.
Funkcjonariusze Zespołu Prewencji Kryminalnej uczestniczyli w prelekcjach na temat
przemocy w rodzinie z uczniami szkół ,osobami dorosłymi z Klubu Seniora Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zakrzewo”, Związku Emerytów i Rencistów Okręgu Elbląskiego, Związku
Kombatantów RP w Elblągu i słuchaczami „Uniwersytetu III Wieku” w Elblągu.
 Komenda Powiatowa Policji w Ełku. W zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej
policjanci tej jednostki współpracują z instytucjami rządowymi i pozarządowymi,
a w szczególności z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji
Kryzysowej funkcjonującym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, gdzie
otrzymują pomoc kobiety doświadczające przemocy wraz ze swoimi dziećmi. Ośrodek zapewnia
ofiarom przemocy nocleg, wyżywienie oraz opiekę lekarską.
W październiku bieżącego roku koordynator procedury Niebieskiej Karty z KPP w Ełku
aktywnie włączył się w organizowaną przez Gminę Ełk konferencję pt. „Gmina Ełk skutecznie
przeciw przemocy w rodzinie” . policjantka wygłosiła wykład na temat realizacji procedury
„Niebieskiej Karty”.
 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku na prośbę Centrum Profilaktyki
Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku przeprowadzili prelekcje dotyczące
bezpieczeństwa seniorów – prelekcja skierowana była do słuchaczy Giżyckiego Uniwersytetu III
Wieku. Celem spotkania było zwiększenie świadomości prawnej jak również wyrobienie
właściwych nawyków: przezorności, uwagi, itp. Uświadomienie starszym osobom zagrożeń
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występujących w życiu codziennym oraz wskazanie właściwych zachowań. Podczas spotkania
omówiono procedurę postępowania w przypadku zaistnienia przemocy w rodzinie.
Dzielnicowi KPP w Giżycku uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez
przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dotyczące opracowania
„Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie”.
 Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi w
2011 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 Iławie - w dniu 27 stycznia 2011 roku, policjanci z tej
jednostki uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym dot. realizacji programu edukacyjnokorekcyjnego dla sprawców przemocy domowej „PARTNER”. Program ten realizowany jest
przez Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie przy
współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, jak również Policji w Iławie.
 Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie. – w 2011 roku zorganizowana została
przez Urząd Miasta w Kętrzynie debata „Razem przeciwko przemocy”. Podobna debatę
zorganizował Urząd Gminy 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.

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie – Policjanci z KPP w Mrągowie aktywnie
uczestniczą w spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie dla przedstawicieli placówek oświatowych, pracowników gminnych i miejskich
ośrodków pomocy społecznej, jak również kuratorów. Tematem spotkań jest przemoc w
rodzinie, formy pomocy osobom dotkniętych tym problemem i inne.
Dzielnicowi na bieżąco współpracują z instytucjami pomocowymi na terenie powiatu
mrągowskiego. W/w instytucje oprócz udzielania pomocy w postaci porad, wsparcia jak
również samego interweniowania w rodzinę, zajmują się również sprawcą przemocy domowej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi grupy wsparcia, oraz grupy terapeutyczne
skierowane do ofiar przemocy, ale również prowadzi spotkania korekcyjno – edukacyjne dla
sprawców przemocy. Są to działania ukierunkowane na zmianę zachowań i postaw osób
stosujących przemoc w rodzinie. Pokrzywdzonym, policjanci przekazują informacje na temat
funkcjonowania punktu konsultacyjno – informacyjnego, gdzie mogą uzyskać porady
psychologiczne, psychiatryczne, prawne itp.


Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy -policjanci tej jednostki uczestniczyli w
projekcie „Stop Przemocy w rodzinie”, organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nidzicy w ramach którego funkcjonariusze zajmujący się problematyką przemocy
domowej, w roku 2011 brali udział w szkoleniach tematycznych dot. tej problematyki.
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W dniu 18.05.2011 roku w KPP Nidzica zostało przeprowadzone szkolenie dla policjantów,
kuratorów sądowych i pracowników socjalnych na temat „Psychologiczny portret ofiary”
prowadzone przez psychologa z KWP Olsztyn.
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.
 w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie - w związku z wprowadzeniem zmian w
procedurze „Niebieska Karta” w Morągu odbyło się spotkanie z pedagogami szkolnymi,
pracownikami socjalnymi oraz kuratorami, na którym omówiono praktyczne aspekty wdrażania
procedury „Niebieskie Karty” przez Policję oraz inne podmioty wymienione w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieska Karta” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta”
W dniu 02.12.2011r. w Hotelu Paltinum w Ostródzie odbyła się konferencja
podsumowująca program realizowany przez MOPS Ostróda „W dzień i w nocy bez przemocy”.
Na konferencji obecnych było ok. 90 osób. Byli to kuratorzy, pracownicy socjalni, pedagodzy,
nauczyciele. Podczas spotkania Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w
Ostródzie przedstawiła prezentację zawierają analizę problemu przemocy w rodzinie na
podstawie danych zgromadzonych przez Policję na terenie działania KPP Ostróda. Policjanci
zostali wyposażeni w maskotki promujące w/w akcję, które były rozdawane małoletnim ofiarom
przemocy.


Komenda Powiatowa Policji w Piszu - w miesiącu październiku policjanci z tej
jednostki przeprowadzili spotkanie z uczestniczkami Klubu Integracji Społecznej w piskim
MOPS uczestniczących w projekcie – „Mój wybór – moje życie”. W spotkaniu wzięło udział
10 kobiet. Omówiono zagadnienie przemocy w rodzinie i obowiązujących przepisów prawnych
w tej kwestii oraz temat dot. sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem w świetle
obowiązujących przepisów.
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5) 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 2011 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
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.
Od 2009 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu realizowany jest program
„Bezpieczny stadion”, którego głównym założeniem jest przekazanie młodzieży informacji o
kulturalnym i zgodnym z prawem kibicowaniu. W 2011 roku przeprowadzono 31 spotkań
poświęconych tej tematyce. W spotkaniach wzięło udział 1558 słuchaczy. Program będzie
realizowany w 2012 r.

6) 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.

- 26 -

7) bezdomność i żebractwo:
•

Bezdomność:

(Według danych uzyskanych z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie - stan na
dzień 15.10.2012 r.)
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 1999 roku systematycznie diagnozuje zjawisko
bezdomności w regionie Warmii i Mazur, przeprowadzając monitoring dwukrotnie w ciągu roku
kalendarzowego (w styczniu i we wrześniu, a od 2008 we wrześniu oraz w grudniu).
We wrześniu 2011 roku ROPS wystąpił do 116 ośrodków pomocy społecznej o udzielenie
informacji dotyczącej skali zjawiska bezdomności w każdej gminie. Informacje napłynęły ze
wszystkich ośrodków pomocy społecznej województwa. Opierając się na danych z ośrodków
pomocy społecznej szacuje się, że według stanu na dzień 15 września 2011 r. w województwie
warmińsko-mazurskim liczba bezdomnych wyniosła 1242 osoby, z czego zdecydowana
większość to mężczyźni – 87,4% (1085 osób), a 10,1% to kobiety (126 osób). Niepokój budzi
fakt, iż problem ten dotyka również 31 dzieci – 2,5%
Analizując liczbę bezdomnych w województwie można zauważyć, że najwięcej z nich przebywa
w ośrodkach miejskich:
- Elbląg
390
- Olsztyn
102
- Ostróda
49
- Ełk
44
- Giżycko
41
- Kętrzyn
37
- Nidzica
35
- Bartoszyce 30
- Mrągowo 26
- Szczytno
23
- Gołdap 2
2
Przyczyny które powodują bezdomność są umowne, i często nakładają się na siebie (np.
alkoholizmowi bardzo często towarzyszą eksmisja oraz choroby).
Poniższe dane przedstawiają liczbę osób bezdomnych w gminach województwa, z
uwzględnieniem przyczyn bezdomności:
- alkoholizm
850 osób,
- inne przyczyny
485 osób,
- eksmisja
390 osób,
- choroby
201 osób,
- przestępczość
187 osób.
Pod określeniem „inne przyczyny bezdomności” wymieniane są m.in.: problemy i
konflikty rodzinne, rozpad rodziny, rozwód, wymeldowanie administracyjne, sprzedaż
mieszkania, zawalenie domu, pożar mieszkania, utrata źródła dochodu oraz narkomania.
Największą grupę wśród 1211 dorosłych osób bezdomnych stanowią osoby w wieku
powyżej 50 roku życia: 651 (609 mężczyzn i 42 kobiety). Wśród 370 osób bezdomnych w wieku
od 40 do 50 roku życia znajduje się 334 mężczyzn i 36 kobiet, w grupie 133 osób w wieku od 30
do 40 roku życia jest 104 mężczyzn i 29 kobiet. Natomiast w grupie wiekowej od 18 do 30 roku
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życia znajduje się 57 osób, z czego 39 to mężczyźni a 18 kobiety. Procentowo te dane
przedstawiają się następująco:
- osoby bezdomne powyżej 50 roku życia stanowią 53,8% ogółu bezdomnych
- osoby bezdomne pomiędzy 40-50 rokiem życia stanowią 30,5% ogółu bezdomnych
- osoby bezdomne pomiędzy 30-40 rokiem życia stanowią 11 % ogółu bezdomnych
- osoby bezdomne pomiędzy 18-30 rokiem życia stanowią 4,7% ogółu bezdomnych
Biorąc pod uwagę kryterium wykształcenia, największą grupę bezdomnych stanowią osoby z
wykształceniem podstawowym: 654 osoby (577 mężczyzn i 77 kobiet). Natomiast najmniejszą
grupę bezdomnych stanowią osoby z wykształceniem wyższym: jest to 15 mężczyzn i 1 kobieta.
Poniższe dane przedstawiają liczbę dorosłych osób bezdomnych wg kryterium wykształcenia:
- wykształcenie podstawowe: 654 osoby (577 mężczyzn i 77 kobiet) 54 %
- wykształcenie zawodowe: 412 osoby (383 mężczyzn i 29 kobiet) 34 %
- wykształcenie średnie: 129 osób (112 mężczyzn i 17 kobiet) 10,7%
- wykształcenie wyższe: 16 osób (15 mężczyzn i 1 kobieta) 1,3%
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.
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.
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
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 przedsięwzięć
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zmierzających do udzielenia pomocy osobom szczególnie zagrożonym m.in. bezdomnym,
starszym, niepełnosprawnym i samotnym .
Jak wskazywały doświadczenia ubiegłych lat, zima stanowi poważne zagrożenie dla
życia i zdrowia zwłaszcza osób bezdomnych i samotnych. Każdego roku w okresie jesiennozimowym odnotowuje się przypadki zgonów osób z powodu wychłodzenia organizmu
(2008/2009 – 10 przypadków zamarznięć; 2009/2010 – 36 przypadków zamarznięć; 2010/2011 –
12 przypadków zamarznięć).
W okresie zimowym 2010/2011 jak i jeszcze przed rozpoczęciem okresu zimowego
2011/2012, na terenie województwa podjęto zapobiegawcze. W działaniach tych niezwykle
istotna jest szybkość reakcji oraz aktywność służb publicznych, zmierzająca do niwelowania
zagrożeń utraty życia i zdrowia oraz wprowadzenie lokalnych patroli monitorujących miejsca, w
których mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. W związku z powyższym jednostkom
terenowym polecono w okresie jesienno zimowym zobligować dzielnicowych, aby w oparciu o
posiadane rozpoznanie osobowe, objęli szczególnym nadzorem osoby zamieszkujące samotnie,
zwłaszcza osoby starsze, które z uwagi na zajmowanie lokali mieszkalnych ogrzewanych
samodzielnie (ogrzewania piecowe, elektryczne itp.) narażone są na zagrożenie życia lub
zdrowia z powodu panujących niskich temperatur. W sytuacji powzięcia informacji o osobach
szczególnie zagrożonych niezwłocznie powiadamiano instytucje pomocowe (MOPS, GOPS,
PCPR itp.), w celu podjęcia działań zgodnie z ich kompetencjami. W przypadku wystąpienia
spadków temperatur, powodujących zagrożenie dla życia i zdrowia osób, policjantom pełniących
służbę patrolową i obchodową zlecano kontrolę miejsc gromadzenia się osób bezdomnych
(działek letniskowych / ogrodowych, dworców kolejowych, pustostanów itp.) i udzielanie
pomocy potrzebującym. Dyżurni jednostek Policji posiadali aktualne wykazy instytucji
udzielających wsparcia, które działają na terenie właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej
Policji.
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.

• 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 2011 roku funkcjonariusze ujawnili 21 przypadków naruszenia
przepisu art. 58§ 1 kw oraz 7 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. Nieletni Ci są znani personalnie, są z rodzin
patologicznych, w poprzednich latach powiadamiano o ich sytuacji MOPS, Sąd Rodzinny
Wydział Rodzinny i Nieletnich, dzięki tym działaniom w szkołach pobierają darmowe obiady,
ich rodziny są pod nadzorem kuratorskim.
Zjawisko to w naszym województwie nie stanowi istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
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8) inne formy patologii:
• Bezrobocie
Z danych uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Olsztynie, według stanu na koniec listopada
2011 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa
warmińsko-mazurskiego wynosiła 103,2 tys. osób:
• ludność (stan w dniu 31.12.2010 r.) – 1427,2 tyś. osób
• bezrobotni zarejestrowani – 103,2 tyś osób
• stopa bezrobocia – 19,4 %
• liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy – 140
Wysoki poziom bezrobocia w znacznym stopniu wpływa na liczbę sprawców, którzy
dopuszczają się czynów o charakterze przestępczym.
LICZBA PODEJRZANYCH BEZROBOTNYCH ORAZ NIEPRACUJĄCYCH I NIEPUSZUKUJĄCYCH PRACY
W WYBRANYCH KATEGORIACH PRZESTĘPSTW W 2011 ROKU
Podejrzani
Kategorie przestępstw
OGÓŁEM

BEZROBOTNI

%

NIEPRACUJĄCY I
NIEPOSZUKUJĄCY
PRACY

%

zabójstwo

16

5

31,3%

4

25,0%

uszczerbek na zdrowiu

548

132

24,1%

31

5,7%

udział w bójce lub pobiciu

961

292

30,4%

57

5,9%

zgwałcenie

43

15

34,9%

2

4,7%

kradzież cudzej rzeczy

2503

1249

49,9%

184

7,4%

kradzież z włamaniem

1484

762

51,3%

110

7,4%

Rozbój, wymuszenie rozbójnicze

579

254

43,9%

59

10,2%

przestępstwa przeciwko
funkcjonariuszom publicznym

630

268

42,5%

36

5,7%
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2. REALIZACJA
ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH
PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH
a.

Z

RZĄDOWYCH

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem
Bezpieczniej”

OBSZAR 4.1.
„Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania":
1) Ogólna ocena realizacji Programu w obszarze „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych
i miejscu zamieszkania”.
Dostępne siły i środki.
Województwo warmińsko-mazurskie na dzień 31 grudnia 2011 posiadało 3677 etatów
policyjnych, w tym:
Jednostka
Liczba etatów w
Różnica
organizacyjna
2010 r.
2011r.
KPP/KMP
3019
2972
47
KWP
476
462
14
Oddział
Prewencji
243
243
0
Policji
Razem
3738
3677
61
Z powyższego zestawienia wynika, iż w garnizonie warmińsko-mazurskim w 2011 roku
stan etatowy uległ zmniejszeniu o 61etaty.
Zgodnie z Zarządzeniem Organizacyjnym Komendanta Głównego Policji Nr 49/10 z dnia
26 listopada 2010 roku z dniem 1 stycznia 2011 roku zwiększono etat garnizonu warmińskomazurskiego o 11 etatów, jednakże kolejnym Zarządzeniem Organizacyjnym Nr 10/11 z dnia
22 marca 2011 roku w sprawie ustalenia liczby etatów w Policji i pracowników Policji w
województwie warmińsko-mazurskim, Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk z
dniem 1 kwietnia 2011 roku zmniejszono etat garnizonu o 72 etaty.
W konsekwencji garnizon warmińsko-mazurski utracił w 2011 roku 61 etatów
policyjnych.
W 17 Komendach Powiatowych Policji oraz 2 Komendach Miejskich Policji w
Elblągu oraz Olsztynie na dzień 31 grudnia 2010 roku do pracy „na ulicy” było
wyodrębnionych 988 etatów (przy 1032 w 2010 roku i 974 etatach w 2009 r.), w tym 300
etatów dzielnicowych ( w 2010 roku 303 etatów), których etat zmniejszył się o 3.
Rodzaj służby

2010 roku
Stan
Wakaty
etatowy

2011 roku
Stan
Wakaty
etatowy
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Różnica w
Etacie

Wakatach

patrolowointerwencyjna

729

55

688

45

- 41

- 10

303

5

300

8

-3

+3

1032

60

988

53

- 44

-7

dzielnicowi
Razem

Z powyższego zestawienia wynika, iż nastąpił spadek w ilości etatów w służbie
patrolowo-interwencyjnej o 41 etatów w porównaniu do 2010 roku, co oczywiście miało
bezpośrednie przełożenie na spadek ilości wykonanych służb patrolowych w województwie.
Również zmniejszyła się ilość etatów w służbie dzielnicowych o 3 etaty. W sumie w służbach
prewencyjnych etat zmniejszył się o 44 etaty.
Liczba wykonanych służb patrolowych ogółem w KPP/KMP województwa
Jednostka Policji
KPP/KMP
Województwo

Ilość wykonanych
służb patrolowych
za okres styczeń –
grudzień 2010 roku

Ilość wykonanych
służb patrolowych
za okres styczeń –
grudzień 2011 roku

Wzrost (+)
Spadek (-)

149 879

159 983

- 10 105
( 6,32%)

W tym wykonano:



17 912 służb w patrolach pieszych (21 730) służb w 2010 roku;
1151 służb na wodzie (925 służb w 2010 roku);

.
Ponadto dzielnicowi wykonali 37 361 służb obchodowych (38 216 służb w 2010
roku). Nastąpił spadek o 855 służb obchodowych.
W sumie w województwie wykonano 187 240 (w 2010 roku 198 199) służb
patrolowych i obchodowych w ramach sił Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. W
porównaniu do 2010 roku nastąpił spadek o 10959 wykonanych służb patrolowych i
obchodowych w województwie.
Poniżej przedstawiam jak w garnizonie warmińsko-mazurskim kształtowała się dynamika
postępowań wszczętych pierwszy raz w kategoriach przestępstw społecznie dokuczliwych, na
które ma wpływ służba patrolowa:
Kategoria przestępstw

Bójka i pobicie
Kradzież cudzej rzeczy
Kradzież z włamaniem
Kradzież i kradzież

2010 r.

2011 r.

Wzrost/
spadek

593

497

- 96

83,8

6467

6527

60

100,9

4153

4163

10

100,2

377

454

77

120,4
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Wskaźnik
dynamiki

poprzez włamanie do
samochodu
Rozbój, wymuszenie
rozbójnicze, kradzież
rozbójnicza
Uszkodzenie mienia
Uszczerbek na zdrowiu
Ogółem w tych
kategoriach

503

457

- 46

90,9

2544

2524

- 20

99,2

830

711

- 119

85,7

15090

14879

- 211

98,6

Z powyższego zestawienia wynika, iż ogółem w ww. 7 kategoriach przestępstw w
okresie 2011 roku w województwie odnotowano spadek o 211 przestępstw w porównaniu do
2010 roku, co stanowi wskaźnik dynamiki na poziomie 98,6 %. Rozpatrując każdą kategorię
przestępstw indywidualnie stwierdza się, iż wzrost nastąpił w kategorii: kradzieży cudzej
rzeczy (60 przestępstw), kradzieży z włamaniem (10 przestępstw), oraz kradzieży
samochodów (77 przestępstw).
W pozostałych kategoriach, tj. bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, uszkodzenie
mienia, uszczerbek na zdrowiu nastąpił spadek dynamiki przestępstw, co obrazuje szczegółowo
powyższa tabela.
Również nastąpił spadek dynamiki ogółem postępowań wszczętych pierwszy raz o
charakterze kryminalnym o 266 przestępstw w porównaniu do 2010 roku.
Kategoria
Wskaźnik
2010 r.
2011 r.
Wzrost/spadek
przestępstw
dynamiki
Liczba przestępstw
stwierdzonych
23 558
23 292
- 266
98,9
kryminalnych
-ogółem
Aby mieć wiedzę, jaki jest średni czas reakcji Policji na zgłoszoną interwencję/ zdarzenie
kryminalne/ zdarzenie drogowe przez obywatela w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego
KWP w Olsztynie w systemie miesięcznym monitoruje się powyższe zagadnienie. W 2011 roku
w garnizonie warmińskim osiągnięto następujące czasy:
średni czas reakcji na zgłoszenie w terenie miejskim – 8,50 min. (w 2010 r. - 9,28 min).
w tym: - średni czas reakcji w interwencjach – 8,38 min. (w 2010 r. - 9,10 min).
- średni czas reakcji na zdarzenia kryminalne –7,22 min.(w 2010 roku 9,45 min)
- średni czas reakcji na zdarzenia w ruchu drogowym – 10,29 min. (w 2010
roku - 11,12 min).
 średni czas reakcji na zgłoszenie w terenie wiejskim – 16,11 min. (w 2010 roku - 18,16
minut);
w tym: - średni czas reakcji w interwencjach – 18,12 min. ( w 2010 roku
- 19,54 min).
- średni czas reakcji na zdarzenia kryminalne – 14,20 min. (w 2010
roku – 9,54 min).
- średni czas reakcji na zdarzenia w ruchu drogowym – 13,52 min.
(w 2010 roku - 15,42 min).
Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do 2010 roku czas podjęcia
interwencji od momentu jej zgłoszenia na Policję uległ skróceniu zarówno w terenie
miejskim i wiejskim, również w rozbiciu na kategorię zgłaszanych zdarzeń.
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Podobnie jak w latach poprzednich Komendy Powiatowe i Miejskie Policji były
wspierane funkcjonariuszami Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, którzy byli kierowani do
służby patrolowej oraz służby na drodze. W 2011 roku policjanci OPP w Olsztynie na rzecz
KPP/KMP wykonali 16697 służb patrolowych
2) Ocena współdziałania ze służbami, strażami i inspekcjami, z uwzględnieniem form tej
współpracy i ewentualnych problemów.
W ramach realizacji zintegrowanego systemu organizacji i dyslokacji służby w miesiącu
kwietniu 2007 roku wprowadzono obowiązek tworzenia na szczeblu Komend
Powiatowych/Miejskich Policji tzw. map zagrożeń z udziałem podmiotów pozapolicyjnych w
ramach cyklicznych i systematycznych spotkań, co jest w dalszym ciągu kontynuowane.
Ideą tworzenia tzw. map zagrożeń jest wzajemne informowanie Policji i podmiotów
pozapolicyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakresie występujących zagrożeń, co
do ich rodzaju, miejsca i czasu ich występowania, aby można było na bieżąco i skutecznie
podejmować działania przez Policję wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi odpowiedzialnymi
za bezpieczeństwo, jak też przez same podmioty pozapolicyjne w ramach posiadanych
kompetencji, aby poprawić bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.
Za okres 2011 roku w garnizonie warmińsko-mazurskim podmioty pozapolicyjne
wspólnie z Policją wykonały 5060 (5537 służb w 2010 roku, 5300 służb w 2009 roku) służb
patrolowych, w tym z:
Podmiot pozapolicyjny

2010 rok

2011 rok

Różnica

Strażą Gminną/Miejską
Żandarmerią Wojskową
Służbą Ochrony Kolei
Strażą Graniczną
Strażą
leśną,
Strażą
Rybacką , WOPR, inne
Ogółem służb

3277
344
263
1028

3372
163
225
672

95
- 181
- 38
- 356

625

628

3

5537

5060

- 477

W porównaniu do 2010 roku z podmiotami pozapolicyjnymi wykonano o 477 służb
patrolowych mniej. Rozpatrując indywidualnie każdy podmiot pozapolicyjny stwierdza się, iż
wzrost wspólnych służb odnotowano jedynie z ze Strażą Gminną/Miejską. Na poziomie
zbliżonym do 2010 roku odnotowano wspólne służby z Strażą Leśną, Strażą Rybacką , WOPR.
Spadek odnotowano z Żandarmerią Wojskową, Służbą Ochrony Kolei, Strażą Graniczną.
Celem podniesienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania
w wielu powiatach samorządy finansowały w okresie sezonu turystycznego, jak też poza
sezonem turystycznym zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy Oddziału Prewencji
Policji w Olsztynie, którzy pełnili służbę patrolową w niniejszych powiatach, jako wzmocnienie
Komend Powiatowych/Miejskich Policji. Tego typu delegowania funkcjonariuszy finansowały
samorządy miejskie i gminne w następujących powiatach:
1. Braniewskim
2. Ełckim
3. Giżyckim
4. Mrągowskim
5. Olsztyńskim
6. Piskim
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7. Węgorzewskim.
Ponadto w niektórych powiatach z inicjatywy Komendantów Powiatowych/Miejskich
Policji podpisano porozumienia z samorządami, na mocy których samorządy finansowały służby
patrolowe tzw. służby ponadnormatywne realizowane przez funkcjonariuszy Komend
Powiatowych/Miejskich Policji na terenie działania samorządu, który takie służby opłacał. Były
to służby realizowane przez policjantów w czasie wolnym. Za okres 2011 roku sfinansowano
1613 służb ponadnormatywnych (w 2010 roku samorządy sfinansowały 923 służb, 2009 roku
samorządy sfinansowały 825 służb), co daje wzrost o 656 sfinansowane służby.
Dodatkowe służby finansowały samorządy w powiatach:
1. Braniewskim
– 41 służb
2. Działdowskim
– 34 służb
3. Elbląskim
– 80 służb
4. Ełckim
– 601 służb
5. Gołdapskim
– 44 służb
6. Lidzbarskim
– 220 służb
7. Mrągowskim
– 42 służby
8. Oleckim
– 86 służb
9. Olsztyńskim
– 194 służb
10. Ostródzkim
– 16 służb
11. Piskim
– 50 służb
12. Szczytnie
– 75 służb
13. Węgorzewskim
– 130 służb.
3) Ocena współdziałania z instytucjami pozarządowymi i administracją samorządową, z
uwzględnieniem liczby jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji
pozarządowych, które w ubiegłym roku:
 zgłosiły akces przystąpienia do Programu i jego realizacji;
 aplikowały o dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa zabezpieczonej na
realizację Programu,
 otrzymały i wykorzystały dofinansowanie.
W związku z realizacją ustawowych zadań Policja jest zobowiązana do współpracy z
administracją samorządową jak również instytucjami pozarządowymi.
W dalszym ciągu bardzo dobrze układa się współpraca z samorządami gminnymi i
powiatowymi. Samorządy w miarę posiadanych możliwości starają się wspierać Policję
przekazując środki finansowe dla KPP/KMP na fundusz wsparcia Policji.
W 2011 roku wszystkie Komendy Powiatowe/Miejskie Policji otrzymały wsparcie
finansowe od władz samorządowych i powiatowych między innymi na takie rzeczy jak:
 modernizacja budynków, w tym pomieszczeń dla osób zatrzymanych;
 zakup: sprzętu biurowego, materiałów i sprzętu eksploatacyjnego, pojazdów
służbowych, psa służbowego,
 finansowanie napraw radiowozów,
 finansowanie zakupu radiowozów
 zakup komputerów i drukarek
 opłacenie abonamentu telefonów komórkowych dla dzielnicowych
 finansowanie auditu wewnętrznego systemu zarządzania jakością w jednostce
Policji, działania promocyjne jednostki Policji, zakup materiałów promocyjnych
 finansowanie służb ponadnormatywnych;
 finansowanie nagród uznaniowych dla policjantów;
 finansowanie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji
Policji kierowanych do jednostek Policji, celem wsparcia w realizacji służb
patrolowych oraz na drodze;
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W sumie w 2011 roku jednostki Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego na fundusz
wsparcia Policji otrzymały kwotę 1 641 894,92 zł. Otrzymane pieniądze głównie były
przekazane na służby ponadnormatywne, zakup pojazdów służbowych oraz inwestycje
związane z modernizacją budynków.
4) Podejmowane działania profilaktyczne w zakresie podniesienia bezpieczeństwa w
miejscach publicznych i miejscu zamieszkania:
W roku 2011 na terenie naszego województwa
ogólnowojewódzkie przedsięwzięcia profilaktyczne:

realizowano

następujące

a) Projekt. pn. „BEZPIECZNA JESIEŃ ŻYCIA” w ostatnich latach na terenie kraju nasiliły
się przypadki oszustw szczególnie na szkodę osób starszych. Sprawcy wykorzystując dobroć i
łatwowierność pozbawiają seniorów pieniędzy, często oszczędności całego życia. Jedynym
sposobem przeciwdziałania przestępstwom jest wzmożenie czujności osób starszych poprzez
podniesienie świadomości na temat zagrożeń, poznanie metod działania oszustów i stosowanych
przez nich technik. Dlatego, podjęto działania edukacyjne zmierzające do podniesienia
poziomu wiedzy osób starszych na temat zagrożeń. Wzrost świadomości prawnej i obalenie mitu
iż oszustom ulegają tylko osoby starsze mniej sprawne fizycznie i psychicznie, przyczyni się do
ograniczenia liczby przestępstw.
Od roku 2011 policjanci naszego województwa prowadzą działalność edukacyjną w
środowisku osób starszych, omawiając zagadnienia:
• Jak nie dać się oszustom. Metody działania i techniki manipulacji stosowane przez
sprawców oszustw.
• Bezpieczne korzystanie z płatniczych kart bankowych – sposoby działania sprawców,
zasady bezpieczeństwa.
• Przemoc w rodzinie – psychologiczne aspekty, prawne narzędzia przeciwdziałania
przemocy m. in. procedura „Niebieskie Karty”.
b) Program "MÓJ DZIELNICOWY" – Celem projektu jest przybliżenie sylwetki, służby i roli
dzielnicowego w społeczności lokalnej oraz ułatwienie kontaktu obywatela z dzielnicowym.
Informacje na temat dzielnicowego przekazywane są społeczeństwu za pomocą lokalnych
mediów (lokalne gazety), Internetu (na pierwszej karcie strony internetowej każdej komendy
miejskiej/ powiatowej Policji znajduje się zakładka „Twój Dzielnicowy”), a także na tablicach
ogłoszeniowych w budynkach mieszkalnych, instytucjach itd. znajdują się ulotki zawierające
dane o dzielnicowym obsługującym dany rejon.
c) W ramach projektu „SPOŁECZNE KONSULTACJE” na stronie internetowej Komendy
Wojewódzkiej Policji i Komend miejskich i Powiatowych Policji utworzono baner pn. „Aby
żyło się bezpieczniej”. Każdy anonimowo ma możliwość wysłania informacji o
nieprawidłowościach, które wpływają negatywnie na poczucie bezpieczeństwa obywateli.
Przekazywane informacje wykorzystywane są do formułowania zadań doraźnych dla
policjantów i właściwej dyslokacji służby, a także do sporządzania wystąpień do winnych
zaniedbania, z prośbą o ich usunięcie.
d) Inicjatywa pn. „CHROŃMY DZIECI PRZED ALKOHOLEM”. Od roku 2010 na terenie
naszego województwa realizowane są wzmożone działania prewencyjno – operacyjne. Celem
działań jest zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich poprzez ograniczenie dostępu
do alkoholu osobom do lat 18. Na podstawie policyjnych baz danych, informacji uzyskiwanych
podczas spotkań i rozmów z młodzieżą oraz doniesień massmediów, stwierdzono niebezpieczny
wzrost spożycia alkoholu przez młodzież, a także obniżenia wieku osób rozpoczynających jego
spożycie. Wśród młodzieży zawsze panowało przekonanie, iż alkohol jest warunkiem dobrej
zabawy. Jednak obecnie coraz więcej młodych ludzi trafia do szpitali w związku z zatruciem
- 36 -

organizmu. Ponadto pojawiła się nowa moda: uczniowie umawiają się na krótkie spotkania po
lekcjach jedynie celem wypicia butelki alkoholu, zdarza się że spożywają alkohol w czasie
przerw lekcyjnych, po czym wracają na lekcje. Szczególnie niepokojąca jest obojętna postawa
pozostałych osób (rówieśników, rodziców) wobec takich zachowań.
W związku, iż alkohol niesie ze sobą wiele zagrożeń i konsekwencji, w tym prawnych
konieczne było podjęcie działań w kierunku ograniczenia dostępności do niego dzieci i
młodzieży. Dotychczasowe działania tzn. pogadanki profilaktyczne rozmowy z nieletnimi i ich
rodzicami, prowadzenie kampanii medialnej skierowanej do sprzedawców alkoholi nt.
odpowiedzialnej sprzedaży nie przyniosły pożądanych efektów. Ponadto ograniczenie się do
ujawniania nieletnich pod wpływem alkoholu i prowadzenia postępowań wyjaśniających celem
ustalenia źródła pochodzenia alkoholu posiadanego przez nieletniego, najczęściej nie prowadziło
do ukarania osób dopuszczających się przestępstwa (rozpijanie małoletniego - art. 208 KK ,
sprzedaż, podawanie alkoholu - art.43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi). Toteż, w celu zmniejszenia zjawiska spożywania alkoholu przez osoby do lat
18 podjęto na terenie całego województwa działania prewencyjno – operacyjne, polegające na
prowadzeniu obserwacji placówek gastronomicznych w celu ujawniania faktów sprzedaży/
podawania alkoholu osobom małoletnim. Przynajmniej raz w miesiącu, na terenie każdego
powiatu funkcjonariusze pełniąc służbę w ubraniu cywilnym, obserwują placówki handlowe
celem ujęcia na gorącym uczynku sprawców przestępstwa sprzedaży/ podawania alkoholu
osobom małoletnim.
e) Długofalowe działania edukacyjno – profilaktyczne „DO ŹRÓDEŁ WIEDZY O
BEZPIECZEŃSTWIE - OTWARTE JEDNOSTKI POLICJI” prowadzone na terenie
województwa od 1 września 2010r. Uczestnikami Projektu są uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjalnych naszego województwa Od wielu lat Policja prowadzi działania edukacyjne
mające na celu wyposażenie dzieci i młodzież w umiejętności pozwalające uniknąć
niebezpiecznych sytuacji. Poszukujemy ciągle nowych sposobów przekazywania wiedzy, tak
aby spotkania z policjantami nie były nudne i dostarczały takich wrażeń, aby przekazywane
wskazówki na temat bezpieczeństwa zapadały na zawsze w pamięci dzieci. Realizując działania
stawiamy przed sobą cele:
•
podniesienie wiedzy na temat zagrożeń, sposobów ich unikania i przeciwdziałania.
•
nauczanie właściwych postaw społecznych.
•
zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.
•
przybliżenie roli i pracy Policji.
•
kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji.
Każdego miesiąca, w wyznaczonym dniu, w każdym powiecie, w siedzibie Policji
również w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie odbywają się spotkania edukacyjno –
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Spotkania składają się z trzech bloków tematycznych:
•
przedstawienie roli i zadań Policji,
•
prezentowanie wyposażenia Policji, np. środków transportu, wyposażenia osobistego
policjanta, pomieszczeń służbowych itd.
•
prelekcja: nt. zagrożeń, adekwatnych do wieku słuchaczy i pory roku, bądź omówienie
tematyki wcześniej wskazanej przez nauczyciela.
Z młodszymi dziećmi omawiane są zagrożenia, między innymi: bezpieczna droga do
szkoły - przekazanie podstawowej wiedzy o zasadach ruchu drogowego; przemoc rówieśnicza jak należy i nie należy zachowywać się w szkole, aby nie stało się nic złego; zabawa na
podwórku - jak bezpiecznie spędzać czas na podwórku; uwaga obcy; czy pies musi gryźć –
zasady postępowania z psem, nauka bezpiecznej postawy „żółwia”; sam w domu – zagrożenia
jakie mogą czyhać na dziecko przebywające w domu bez opieki osób dorosłych i jak ich
uniknąć; fajerwerki i petardy; bezpieczne ferie zimowe -jak bezpiecznie spędzać czas podczas
zabaw na śniegu i lodzie; bezpieczne wakacje; bezpieczny Internet. Z młodzieżą policjanci
rozmawiają na tematy: pojęcie nieletni, demoralizacja, czyn karalny. odpowiedzialność prawna i
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karna nieletnich za popełnione czyny; zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu,
używaniem narkotyków; przemoc rówieśnicza, z uwzględnieniem cyberprzemocy; przepisy RD;
ucieczki z domu; działalność sekt.
f) W roku 2011 przeprowadzono „Plebiscyt na najbardziej przyjaznego dzielnicowego”,
umożliwiający społeczności lokalnej dokonanie oceny poszczególnych dzielnicowych pod kątem
znajomości ich sylwetek, jakości wykonywanych obowiązków.
g) Spotkania ze społecznościami lokalnymi:
- z działkowcami - policjanci spotykali się z działkowcami zrzeszonymi w poszczególnych
Rodzinnych Ogrodach Działkowych, na których omawiali zasady współpracy z dzielnicowym,
skuteczne sposoby zabezpieczania mienia, oraz współpracy sąsiedzkiej na rzecz bezpieczeństwa
na terenie ogrodów jak i w miejscu zamieszkania.
- ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi - Dzielnicowi stale współpracują z
administratorami obiektów użytkowych i mieszkalnych, administratorami osiedli Spółdzielni
Mieszkaniowej Pionier wymieniając się spostrzeżeniami dot. stanu bezpieczeństwa oraz
podejmując wspólne przedsięwzięcia mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Między innymi
są to spotkania dzielnicowego i administratora z mieszkańcami na temat zagrożeń, wadliwej
infrastruktury oraz projektowania bezpiecznej przestrzeni w miejscu zamieszkania.
h) realizowano działania pn. „BEZPIECZNY WEEKEND”, w ramach których podejmowano
działania prewencyjne zmierzające do niedopuszczenia do zakłócenia ładu i porządku
publicznego, popełniania przestępstw i wykroczeń oraz ujawnianie nieletnich zagrożonych
demoralizacja, w czasie świąt i dni wolnych od pracy
i) policjanci uczestniczyli w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy - poprzez udział w
ulicznej kweście, włącznie się w realizację przedsięwzięć podczas których prezentowali
policyjny sprzęt, a przede wszystkim czuwali nad bezpieczeństwem wolontariuszy. Policjanci
przekazywali również różne przedmioty na aukcje orkiestry.
j) Funkcjonariusze Wydziału WPiRD KWP w Olsztynie uczestniczyli w I Międzynarodowej
Konferencji, pt. „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych” organizowanej przez Uniwersytet
Warmińsko – Mazurski Wydział Prawa i Administracji.
Na terenie powiatów policjanci z komend miejskich i powiatowych Policji, oprócz wyżej
wymienionych przedsięwzięć realizowali szereg własnych działań profilaktycznych:
Komenda Miejska Policji w Elblągu
• Kurs samoobrony dla kobiet Od września do listopada ubiegłego roku policjanci Zespołu
Prewencji Kryminalnej prowadzili zajęcia kursu samoobrony. Przez dziewięć tygodni
uczestniczki kursu uczyły się przewrotów, chwytów, uderzeń i kopnięć, które w sytuacji
zagrożenia mogą pozwolić na zaskoczenie napastnika i unieszkodliwienie go. Kurs
samoobrony dla kobiet to wspólna inicjatywa Komendy Miejskiej Policji w Elblągu i
Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej. W zajęciach uczestniczyło 20 pań .
Była to IV edycja zajęć organizowanych przez policję.
• Od 2009 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu realizowany jest program
„Bezpieczny stadion”, którego głównym założeniem jest przekazanie młodzieży informacji o
kulturalnym i zgodnym z prawem kibicowaniu. W 2011 roku przeprowadzono 31 spotkań
poświęconych tej tematyce. W spotkaniach wzięło udział 1558 słuchaczy. Program będzie
realizowany w 2012 r.
W projekcie stronami współuczestniczącymi są:
 Urząd Miasta w Elblągu,
 Starostwo Powiatowe w Elblągu,
 Warmińsko-Mazurskim Związkiem Piłki Nożnej
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 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 gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz kibice zrzeszeni w „klubach
kibica”. W 2011 roku przeprowadzono 31 spotkań z uczniami elbląskich szkół. W
spotkaniach wzięło udział 1558 uczniów.
Projekt realizowany jest poprzez organizowanie spotkań z młodzieżą oraz kibicami.
W trakcie spotkań organizatorzy promują kulturalny doping ,przedstawią aktualnie
obowiązujące przepisy prawne związane z bezpieczeństwem imprez sportowych. W ramach
projektu zaplanowano konkursy, turnieje piłkarskie, na które zapraszani byli znani ludzie ze
świata sportu.
Patronat medialny nad projektem sprawuje „Dziennik Elbląski”. Realizacje projektu
zaplanowano do czerwca 2012 roku.
• W październiku 2011 roku, z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu zostały

zorganizowane przez funkcjonariuszy Zespołu Prewencji Kryminalnej dwie konferencje pn.
„Edukacja prawna dla bezpieczeństwa”. W konferencji zorganizowanej w Starostwie
Powiatowym uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie i dyrektorzy szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z powiatu elbląskiego. Konferencja dla dyrektorów
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Elbląga z udziałem Komendanta
Miejskiego Policji i Naczelnika Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego odbyła się w Sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego. 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.

• ”Sąsiedzka czujność” - mając na uwadze główne założenie projektu takie jak aktywizowanie

społeczności lokalnej do przekazywania informacji lub uwag mogących służyć poprawie
bezpieczeństwa w poszczególnym rejonie służbowym oraz propagowanie poradnictwa w
zakresie prewencji kryminalnej, dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
przeprowadzali spotkania ze społeczeństwem oraz przedstawicielami samorządu lokalnego.
W 2011 roku odbyło się 930 spotkań z lokalnym społeczeństwem oraz 353 spotkań z
przedstawicielami samorządu lokalnego. Jednocześnie dzielnicowi wystosowali 1524
wystąpień w związku ze stwierdzeniem wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, uchybień
mających wpływ na poziom bezpieczeństwa.

• „Dzielnicowy Ci pomoże” - projekt ten realizowany jest w okresie od maja do września

każdego roku. W 2011 roku dzielnicowi spotykali się z lokalną społecznością w
wytypowanych punktach miasta. Spotkania zorganizowano w specjalnie oznakowanym
namiocie prewencyjnym. W 2011 roku projekt realizowany był tak jak w latach ubiegłych
przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz zarządcami zasobów
mieszkaniowych na terenie Elbląga. Współpraca polegała współuczestnictwie w spotkaniach
dzielnicowych, przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zarządcy lub
przedstawiciela poszczególnych zasobów mieszkaniowych.

• „ Radiowa Sieć alarmowa – „Bezpieczny Elbląg – Oko” - w miesiącu grudniu 2011

roku , przeprowadzono analizę efektów uzyskanych w związku z realizowanym przez
Komendę Miejską Policji w Elblągu programem Radiowa Sieć Alarmowa „Bezpieczny
Elbląg – OKO”. Jak wspomniano na wstępie
głównym celem funkcjonowania
przedmiotowego programu miało być wsparcie działań miejscowej Policji w zapobieganiu
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popełnianiu przestępstw i wykroczeń na terenie miasta Elbląga. Dodatkowo program ten
miał przyczynić się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta. Do
udziału w programie zaproszono Urząd Miejski w Elblągu, korporacje taxi ,firmy ochrony
osób i mienia oraz przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Zgodnie z założeniami
programu , podmioty te przy użyciu sprzętu radiowego na wcześniej przyznanych
częstotliwościach, miały powiadamiać Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu o
zaobserwowanych i ujawnionych przypadkach łamania prawa i porządku publicznego na
terenie miasta. Na terenie miasta na przełomie lat 2010-2011 nie stwierdzono rozbojów
napadów na kierowców Taxi. Zmniejszeniu uległa liczba zdarzeń dot. uszkodzenia wiat
przystankowych . W związku z powyższym realizację programu zakończono. Jednakże,
policjanci na bieżąco utrzymują współpracę z dyspozytorami i kierowcami Zakładu
Komunikacji Miejskiej i Agencjami Ochrony Mienia działającymi na terenie miasta.
• Warsztaty „samoobrony” dla kobiet - w 2011 roku dla mieszkanek Elbląga wspólnie z

Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej policjanci Komendy Miejskiej
Policji zorganizowali zajęcia warsztatowe oraz praktyczne z samoobrony dla kobiet.
Warsztaty były już IV edycją zajęć z tego cyklu. Uczestniczki kursu miały możliwość pod
okiem specjalisty od samoobrony nauczyć się rzutów, chwytów oraz jak wykonać unik w
momencie kiedy zostaną zaatakowane przez sprawcę. Instruktor uczył panie jak rozpoznać
zagrożenie i jak go uniknąć. W trakcie zajęć teoretycznych uczestniczki kuru spotkały się z
psychologiem policyjnym, prawnikiem, mediatorem, oraz policjantami zajmującymi się
zagadnieniem przemocy w rodzinie. Zajęcia adresowane były do kobiet ze środowisk
zagrożonych patologią i przemocą w rodzinie. W czwartej edycji uczestniczyło 20 kobiet.
Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem elblążanek.

• Program Prewencyjny „Bezpieczne Przestrzenie” - 1 września 2011 r. w Zespole Szkół

Technicznych przy ul. Grottgera ruszyła innowacja pedagogiczna pn. „Bezpieczna przestrzeń
jako innowacyjność w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym”. To również
nazwa projektu realizowanego wspólnie z Komendą Miejską Policji w Elblągu, w którym
będzie wykorzystywany m. in. potencjał mieszkańców. Na spotkaniach organizowanych
przez administratorów terenów i budynków będą promowane i kształtowane tzw. bezpieczne
przestrzenie poprzez szkolenie przedstawicieli administratorów w zakresie: monitoringu
wizyjnego, bezpiecznej infrastruktury, metod technicznego zabezpieczenia mienia.
Współpraca ta będzie realizowana przy współudziale lokalnych mediów. Na łamach portali
internetowych (patronat medialny portEL), w miejscu komunikowania się z czytelnikami
mogą oni zgłaszać tereny, budynki, których niekorzystnie zaplanowane otoczenie może
stwarzać zagrożenie przestępczością. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, w ramach
praktyk, bezpłatnie przeprojektują wskazane tereny. Z ich pracy będą mogli skorzystać
właściciele czy zarządcy budynków. Na początku listopada w Zespole Szkół Technicznych
odbyła się konferencja, podczas której omówione zostały szczegóły programu „Bezpieczne
przestrzenie”. Wzięli w nim udział przedstawiciele KMP w Elblągu, zarządcy nieruchomości,
prezesi spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele Departamentu Urbanistyki i
Architektury Urzędu Miejskiego, radni, samorządowcy, a także dyrektorzy Instytutów PWSZ
- uczelni, która również stanie się partnerem projektu. Policjanci realizują szkolenia dla
wszystkich funkcjonariuszy KMP w Elblągu, przybliżając założenia projektu. Szkolenia
prowadzone są również dla przedstawicieli władz samorządowych oraz szkół i placówek
oświatowych z terenu powiatu elbląskiego.

Komenda Miejska Policji w Olsztynie
• Przeprowadzono wspólnie z pracownikiem Urzędu Ochrony Konsumenta 3 spotkania z
osobami starszymi pn. “Bądź świadomym konsumentem 60+”
• Funkcjonariusze współpracowali z Radami Osiedli w ramach programu „Sąsiedzki Program
Przeciwdziałania Przestępczości” na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie osiedla
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(kierowanie wspólnych wniosków do odpowiednich organów , celem uzyskania poprawy
stanu bezpieczeństwa).
Realizowany jest również projekt TAXI-OKO. Współpraca polega na informowaniu przez
korporacje dyżurnego KMP o stwierdzonych nieprawidłowościach i przekazywaniu przez
dyżurnego
kierowcom
Taxi
lub
służbom
ochroniarskim
odpowiednich
komunikatów( przedstawiciel WPR KMP Olsztyn uczestniczy w posiedzeniach raz w
miesiącu).
“STOP kradzieżom kieszonkowym” KMP Olsztyn systematycznie współpracuje z MPK
Olsztyn i marketami na terenie miasta Olsztyna . Nasilone działania prowadzone były w
okresie wzmożonych zakupów oraz szczytów komunikacyjnych poparte licznymi
komunikatami akustycznymi w komunikacji miejskiej ostrzegającymi przed kradzieżami. W
autobusach miejskich funkcjonowały plakaty ostrzegające przed kradzieżami.
Na terenie powiatu olsztyńskiego funkcjonował Punkt konsultacyjno-informacyjny
“Niebieski Namiot” . Odbywały się tam spotkania z mieszkańcami miast podczas których
promowano bezpieczne zachowania i udzielane były porady z zakresu bezpieczeństwa. W
punktach konsultacyjnych można było również uzyskać pomoc od przedstawicieli instytucji
takich jak : MZPiTU, WORD, PCPR, LOK, Straż Pożarna.
Funkcjonariusze na terenie powiatu uczestniczyli w wielu festynach, których to byli
współorganizatorami ( Festyn : “Bezpieczni- Ja, Ty, My “ , “Mama marzenie “ , Festyn z
okazji 10-lecia Wydziału i Administracji UWM Olsztyn, Festyn z okazji Dnia Dziecka
współorganizowany przez Wydział Komunikacji KWP I WPR KMP Olsztyn, Festyn
“Olsztyn kocham” na terenie plaży miejskiej, Festyn “ Bezpieczne i Zdrowe Święta” w
hali Urania, W trakcie tych imprez organizowano pokazy sprzętu policyjnego oraz działań
służb ratowniczych
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
Do ustalenia sprawców czynów zabronionych wykorzystywano monitoring wizyjny, który
funkcjonuje w Braniewie i Fromborku.
Zdarzenia, które ujawniano
przy pomocy monitoringu były nagłaśniane w lokalnych mediach oraz na stronie
internetowej naszej jednostki. Nadmienić należy, że w obu przypadkach stanowisko
kierowania monitoringiem mieści się w jednostce policji i obsługiwane
jest przez policjantów.
Brano udział w rodzinnej majówce zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa
Zastępczego Powiatu Braniewskiego, Stowarzyszenie Charytatywne Lacrimosa, Drużynę
Wikingów Nidhogg z Braniewa i Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży w Braniewie (pokaz
policyjnego sprzętu i uzbrojenia).
We wrześniu. w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie trwała ankietyzacja klientów
urzędu. Ankietyzacja była kolejnym etapem działań realizowanych w projekcie „Klient w
centrum uwagi administracji”, w którym Komenda Powiatowa Policji w Braniewie, jako
jedyna jednostka Policji z garnizonu warmińsko-mazurskiego, uczestniczy już od
października 2010 r. Wybierany losowo klient, przy wyjściu z jednostki byl poproszony
przez ankietera do wypełnienia ankiety. Ankieterem był przedstawiciel niezależnej od Policji
firmy odpowiedzialnej za realizację projektu „Klient w centrum uwagi administracji”.
Wyniki badań ankietowych pozwolą nam ocenić poziom satysfakcji naszych klientów ze
świadczonych przez Komendę Powiatową Policji w Braniewie usług oraz dadzą nam szansę
poznać opinie klientów na temat naszej pracy. Wiedza ta pozwoli nam zaplanować działania
doskonalące i usprawniające pracę Komendy Powiatowej Policji w Braniewie w
poszczególnych zakresach działania jednostki. W ramach w/w projektu przeprowadzone
zostały w naszej jednostce szkolenia policjantów i pracowników cywilnych z zakresu
nowoczesnych standardów obsługi klienta.
Pod
patronatem
naszej
jednostki
w
Zespole
Szkół
Licealnych
i Zawodowych w Pieniężnie utworzono klasę mundurową. W/w szkoła jest jedyną placówką
na terenie powiatu braniewskiego posiadającą zgodę warmińsko-mazurskiego kuratora
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oświaty i starosty braniewskiego na wprowadzenie innowacji pedagogicznej polegającej na
utworzeniu klasy o profilu „Bezpieczeństwo publiczne”. Na podstawie podpisanego
Porozumienia pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Braniewie, a Dyrektorem
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie młodzież spotyka się z policjantami i
zdobywa wiedzę z zakresu wybranych zagadnień bezpieczeństwa i służby w policji. Podczas
pierwszego spotkania licealiści w niebieskich mundurach zostali zapoznani z blokami
tematycznymi, które będą realizowane przez cały rok szkolny, poznali historię policji oraz
zasady jej funkcjonowania. Kolejnym etapem szkolenia było zapoznanie się uczniów ze
strukturą Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Młodzież zwiedziła nowoczesny
budynek naszej jednostki i poznawała specyfikę służby w wydziale kryminalnym i
prewencji. Choć przed nimi jeszcze dużo nauki, mamy nadzieję, że wielu z nich w
przyszłości wstąpi w nasze szeregi. Podczas kolejnych spotkań omawiane były następujące
tematy: regulamin i akty prawne policji, musztra policyjna, działania edukacyjnowychowawcze podejmowane przez policję, prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta,
Konstytucja RP.

•

•

•

•

Komenda Powiatowa Policji w Ełku
W lutym 2011 r. tut. KPP uruchomiła numer alarmowy sms dla osób głuchoniemych i
mających problem z wymową, które w razie konieczności mogą zaalarmować policjantów o
sytuacji zagrażającej ich życiu i zdrowiu oraz o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub
wykroczenia na ich szkodę.
Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
20 lipca 2011 r. Policjanci wspólnie z przedstawicielami Straży Miejskiej oraz Centrum
Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej przeprowadzili działania edukacyjno –
profilaktyczne pn. „ Odpowiedzialny sprzedawca” – w ramach programu
Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18!. Celem działań była edukacja sprzedawców
wyrobów tytoniowych m.in. poprzez zwracanie szczególnej uwagi na to, że dorosły wygląd
klienta nie oznacza jego pełnoletniości. Przekazem działań był fakt, że dowody osobiste
wydawane są osobom, które nie ukończyły 18 lat. Stąd przy zakupie wszelkiego rodzaju
tytoniu przez młodych ludzi, sprzedawca powinien zwrócić uwagę na zamieszczoną w
dokumencie datę urodzenia. Jak również zwrócenie uwagi, że w przeciwdziałaniu sprzedaży
tytoniu nieletnim duży wpływ ma postawa sprzedawcy oraz właściwa reakcja osób
dorosłych. Aktywność Policjantów miała na celu skupiać się na edukacji sprzedawców,
którzy sprzedają/podają wyroby tytoniowe. Dlatego też w trakcie działań Policjanci
przypominali sprzedawcom o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom małoletnim
oraz o grożących konsekwencjach łamania prawa. Przypominali również o prawie
żądania/okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość – tym samym potwierdzając
pełnoletniość osoby kupującej papierosy.
Właścicielom i sprzedawcom placówek handlowych przekazano materiały edukacyjne –
ulotki.
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
Obsługa monitoringu miejskiego wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta – nadzór wizyjny,
monitorowanie rejonu, rejestracja zdarzeń, kierowanie w miejsca przestępstw i wykroczeń
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowo
W maju, lipcu i wrześniu 2011 roku odbywały się szkolenia dla mieszkańców powiatu
mrągowskiego z zakresu samoobrony. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych
w tej dziedzinie policjantów z KPP w Mrągowie. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik
otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.
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Utrzymywana jest również stała współpraca z uczestnikami prewencyjnego programu
„Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości”, dzięki czemu odnotowuje się
niewielką ilość zdarzeń związanych ze zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia w rejonach
zamieszkania uczestników wskazanego programu.
W dalszym ciągu funkcjonuje system bezpieczeństwa o nazwie „TAXI – OKO”, polegający
na dbaniu o bezpieczeństwo obywateli przy współpracy podmiotów poza policyjnych.
W kwietniu przy współpracy z Mazurskim Automobilklubem zorganizowano Wiosenny
Really Sprint – celem działań było propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu
drogowym poprzez udostępnienie profesjonalnego toru rajdowego w Mikołajkach dla
kierowców amatorów, gdzie pod okiem doświadczonych zawodników oraz instruktorów
mogli doskonalić technikę jazdy biorąc udział w próbach sportowych.
W maju zorganizowano Turniej Piłki Nożnej w Zełwągach w gminie Mikołajki, w którym
udział wzięła drużyna mrągowskich policjantów. Celem imprezy była popularyzacja piłki
nożnej wśród mieszkańców gminy Mikołajki i sposób na spędzanie czasu wolnego.
W czerwcu Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie przeprowadziła w ramach programu
trzy przedsięwzięcia rekreacyjno – sportowe, mające na celu promocję wśród mieszkańców
powiatu aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego, kształtowanie właściwych postaw
społecznych w czasie sportowej rywalizacji oraz kształtowanie prawidłowego wizerunku
policji jako służby działającej na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz przyjaznej
obywatelowi.
W sierpniu 2011 roku w Mikołajkach odbył się Dzień Ratownictwa Wodnego w
Mikołajkach zorganizowany przy współpracy z lokalnymi samorządami, który przybrał
formę festynu rodzinnego. Podczas imprezy policjanci zorganizowali turniej piłki plażowej
promując bezpieczne i aktywne spędzanie czasu wolnego podczas wakacji. Przygotowany
program edukacyjny oraz atrakcje sportowe przyciągnęły mieszkańców i turystów w każdym
wieku.
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim realizują
Powiatowy Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i
porządku publicznego, przyjęty Uchwalą Rady powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr
XL/289/09 z dnia 23 lipca 2009 roku, na lata 2009-2015. Założenia tego programu ściśle
pokrywają się z zadaniami przewidzianymi dla Policji w ramach Rządowego Programu
Razem Bezpieczniej a także z zadaniami wynikającymi z Ustawy o Policji w zakresie
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli przed
bezprawnymi zamachami na ich Zycie, zdrowie a także mienie.
Komenda Powiatowa Policji w Olecko
W ramach własnych działań profilaktycznych w lutym 2011 roku przeprowadzono na
terenie Olecka działania pn. „Stop Kradzieżom sklepowym”, których celem było
zapobieganie demoralizacji i przestępczości małoletnich poprzez ujawnianie faktów
kradzieży sklepowych na terenie miasta Olecko
oraz ograniczenie kradzieży w
szczególności w sklepach wielko powierzchniowych.
Funkcjonariusze KPP Olecko w okresie letnim współuczestniczyli w organizacji festynów
min. „ Bezpieczny Powiat”, który odbył się na obiektach MOSIR w Olecku. W trakcie tej
imprezy zorganizowano stanowisko z quizem policyjnym , udostępniono uczestnikom
radiowóz policyjny oraz wykonywano wszystkim chętnym pamiątkową fotografię wykonaną
przez technika kryminalistyki. Ponadto policjanci uczestniczyli w festynach wiejskich na
terenie naszego powiatu jak też w Olecku gdzie demonstrowano sprzęt policyjny oraz
propagowano bezpieczne zachowanie w okresie wakacyjnego wypoczynku.
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
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W dniu 03.06.2011r. na nadbrzeżu Jeziora Drwęckiego w Ostródzie odbyło się
przedsięwzięcie pod hasłem” Świadomi i bezpieczni czyli jak nie utonąć na kąpielisku”.
W akcji, która miała na celu promowanie bezpiecznego i właściwego zachowania nad wodą
wzięło udział około 150 dzieci z ostródzkich szkół podstawowych. Uczniowie i inni
uczestnicy pokazu oglądali wspólne działania Policji, Straży Pożarnej i WOPR.
Komenda Powiatowa Policji w Piszu
„Bezpieczne osiedle” – działania prewencyjne przeprowadzone w okresie
14.01-14.03.2011 roku w godzinach popołudniowych i nocnych w blokach tylko na jednej z
piskich ulic. Przedsięwzięcie to wynikało między innymi z własnego rozpoznania odnośnie
dewastowania mienia na klatkach schodowych i piwnicach w konkretnych blokach.
Sprawcami okazywali się zazwyczaj młode osoby będące pod działaniem alkoholu, często
mieszkańcy tych bloków.
Warto podkreślić, że działania te poprzedzone były spotkaniem przedstawicieli Policji, w
tym Komendanta Powiatowego i Komendanta Straży Miejskiej z mieszkańcami wspólnot
mieszkaniowych tych bloków. Założeniem tego spotkania, zorganizowanego z inicjatywy
KPP w Piszu, było wypracowanie wspólnych i jak najlepszych rozwiązań mających na celu
poprawę bezpieczeństwa w lokalnym środowisku. Prośbą mieszkańców odnosiła się do
częstszego sprawdzania przez funkcjonariuszy klatek schodowych i piwnic. Stąd w/w
działania.
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
W lipcu 2011r podpisano porozumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w
Szczytnie, Burmistrzem Miasta Szczytno oraz dwiema korporacjami Radio - Taxi w
Szczytnie na temat przekazywania przez kierowców w/w korporacji drogą radiowa
informacji do oficera dyżurnego KPP w Szczytnie o zauważonych naruszeniach przepisów
prawa.
Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie
Nawiązano współpracę z lokalną prasą, gazetą „Węgorzewski Tydzień”, gdzie na bieżąco
nagłaśniano problem odpowiedzialności karnej i skutkach społecznych czynów
przestępczych publikując artykuły informacyjne oraz na stronie internetowej jednostki
Policji.
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OBSZAR 4.1.A
„Przemoc w rodzinie":
Aktywności Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywa się przede
wszystkim poprzez realizację procedury „Niebieskie Karty”. Do czasu wejścia w życie w dniu
18.10.2011 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” realizacja tejże procedury
odbywała się na zasadach określonych w 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” .
W 2011 roku nadal odnotowywano wysoki poziom efektywności pracy Policji w
zakresie podejmowanych działań ramach procedury „Niebieskie Karty”.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. na terenie województwa warmińsko –
mazurskiego odnotowano:
2. Liczba interwencji domowych (ogółem) - 28458
2. Liczba sporządzonych notatek urzędowych o przemocy w rodzinie
/Niebieskich Kart/
– 4100
3. Miejsce sporządzenia Niebieskich Kart /według miejsca zamieszkania ofiary/:
miasto
wieś

– 2363
– 1737

4. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem – 6905
w tym:
kobiety
– 4061
mężczyźni
– 649
małoletni do ukończenia lat 13
– 1492
małoletni od 13 do 18 lat
– 703
5. Liczba sprawców przemocy domowej ogółem – 4131
w tym:

kobiety
mężczyźni
nieletni

– 216
– 3894
– 21

6. Liczba sprawców przemocy domowej zatrzymanych ogółem – 2075
w tym:

kobiety
mężczyźni
nieletni

– 71
– 1998
–6
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7. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu ogółem – 2693
kobiety
mężczyźni
nieletni

– 107
– 2581
–5

w tym: przewiezionych do Izby Wytrzeźwień – 328
kobiety
mężczyźni
nieletni

– 19
– 309
–0

przewiezionych do policyjnych
do wytrzeźwienia – 1713
kobiety
mężczyźni
nieletni

pomieszczeń

dla

osób

zatrzymanych

– 50
– 1660
–3

8. Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej – 114
pokrzywdzony/a/
sprawca

– 53
– 61

9. Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placówki, oddanych pod opiekę osoby
spokrewnionej – 4
10.Liczba
postępowań
przygotowawczych
dotyczących
w których była prowadzona procedura „Niebieskich Kart”

przemocy

wszczętych stwierdzonych
z art. 207 k.k. znęcanie
się
fizyczne
lub
psychiczne nad osobą najbliższą
lub nad inną osobą pozostającą w
stałym lub przemijającym stosunku
zależności od sprawcy albo nad
małoletnim lub osobą nieporadną
ze względu na jej stan psychiczny
lub fizyczny

656

500

domowej,

zakończonych
570

11. Liczba informacji przesłanych do:
ośrodków pomocy społecznej – 2537
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 964
placówek służby zdrowia – 1
organizacji pozarządowych /wykonujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania
przemocy
w
rodzinie,
przez
organy
administracji
rządowej
i jednostki samorządu terytorialnego/ – 183
10) innych /placówki opiekuńczo-wychowawcze, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie, itp./ – 1605
6)
7)
8)
9)
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RAZEM – 5290
Podsumowując zgromadzone dane w kontekście porównania z ich z rokiem 2010 należy
stwierdzić, że w 2011 roku ogólna liczba interwencji domowych przeprowadzonych na terenie
całego województwa przez policjantów utrzymała się na zbliżonym poziomie w porównaniu do
analogicznego okresu roku 2010 ( w 2010 roku – 28982; w 2011 roku – 28458). Natomiast
liczba interwencji wobec przemocy w rodzinie tożsama z liczbą założonych „Niebieskich Kart”
jest mniejsza niż w poprzednich latach (w 2009 – 4803 Niebieskie Karty i w 2010 – 4843
Niebieskich Kart, w 2011 – 4100 Niebieskich Kart ).
Analizując dane ilościowe w kontekście spadku ilości Niebieskich Kart, należy
zauważyć, iż tendencja spadkowa została odnotowana w drugim półroczu 2011 roku. (I półrocze
2010 – 2312 Niebieskie Karty II półrocze 2010 – 2536 Niebieskie Karty I półrocze 2011 – 2166
Niebieskie Karty II półrocze 2011 – 1934 Niebieskie Karty ). Bezpośrednią przyczyną
odnotowania spadku ilości sporządzonych przez funkcjonariuszy formularzy bez wątpienia
mogła być całkowita zmiana regulacji prawnych w tym zakresie, a przede wszystkim wejście w
życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, które w pewnym stopniu
zrewolucjonizowało dotychczasowe rozwiązania, zwłaszcza w kontekście „obszerności”
formularza A. Należy jednak zaznaczyć, iż dzięki szybkiemu zorganizowaniu, przez
poszczególne jednostki terenowe Policji, wewnętrznych przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu
stosowania „nowych” rozwiązań udało się je sprawnie wdrożyć do stosowania.
Zdecydowanie najczęściej przemocy wobec osób najbliższych dopuszczali się
mężczyźni, którzy stanowili 94% ogólnej liczby sprawców ( z 4131 sprawców przemocy
domowej 3894 stanowili mężczyźni). Ogólna liczba sprawców zatrzymanych przez Policję w
związku z przemocą w rodzinie wynosiła 2075. W 2011 roku 65 % 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. Rok 2011 był również przełomowy w zakresie prac w ramach powoływanych na
podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „Zespołach Interdyscyplinarnych” i
„Grupach Roboczych”. Należy podkreślić iż w zeszłym roku nadal na wysokim poziomie
utrzymywała 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 5290 wnioskami do różnych instytucji o wsparcie dla rodzin
dotkniętych przemocą. Najwięcej wniosków skierowano do Ośrodków Pomocy Społecznej
(2537 wniosków), 964 wniosków do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, 183 wniosków do organizacji pozarządowych i 1605 wniosków do innych
instytucji w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych ośrodków
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
W przypadku, gdy sytuacja towarzysząca przemocy w rodzinie wyczerpuje znamiona
przestępstwa z art. 207 kk wszczynane były postępowania przygotowawcze w sprawie, i tak, w
2011 roku na terenie województwa wszczęto 656 takich postępowań (2010 – 641) . Z kolei w
toku postępowania stwierdzono łącznie 500 przestępstw (2010 – 395) oraz zakończono 570
wszczętych postępowań (2010 – 557) .
Rok 2011 podobnie jak 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
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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
aktów wykonawczych do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, opracował
propozycje procedur postępowania w sytuacjach zaistnienia przemocy. W roku 2011 zespół
opracował m.in. „Procedurę postępowania pracownika socjalnego przy wykonywaniu
czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie” w trybie art. 12 a Ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz narzędzia pomocnicze w formie druków.
Opracowanie procedury oraz jednolitych druków dla pracowników socjalnych
województwa bez wątpienia ułatwi sprawne przeprowadzanie tego typu czynności.
Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie brał również aktywny udział
w pracach Zespołu ds. opracowania „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2011 – 2014”.
Przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie przeprowadzili szereg szkoleń
z zakresu stosowania procedury „Niebieskie Karty” w tym:
• Szkolenia dla nauczycieli pt. „Pomóc dziecku krzywdzonemu. Procedura „Niebieskie
Karty” w ramach projektu „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły, otwarte
jednostki Policji”,
•
Szkolenia z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty” dla przedstawicieli
podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
zaproszenia samorządów lokalnych ( przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia),
• szkolenia dla funkcjonariuszy Policji zarówno służb patrolowo – interwencyjnych jak
również dzielnicowych.
Poza przedsięwzięciami szkoleniowymi, Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wystosował do jednostek terenowych Policji szereg pism
instruktarzowych dotyczących szczegółowych aspektów dotyczących realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym również realizacji procedury
„Niebieskie Karty”.
W ramach projektu długofalowych działań edukacyjno – profilaktycznych skierowanych do
osób starszych realizowanych na terenie województwa warmińsko –mazurskiego pn.
„Bezpieczna jesień życia” przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
(psycholog oraz specjalista ds. przemocy) w formie wykładu dla słuchaczy Warmińsko –
Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie przedstawili psychologiczne aspekty
zjawiska przemocy oraz prawne narzędzia przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w dniach 22-26 lutego 2011
roku wzorem lat ubiegłych do działań aktywnie włączyła się również Policja. Zasadniczym
celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób
pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to będzie realizowane we współpracy z
sadami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji oraz organizacjami
pozarządowymi.
Ze względu, że Dzień Pomocy ofiarom Przestępstw przypadł w roku na 22 lutego 2011
roku zostało przyjęte, że „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” realizowano w dniach od
21.02.2011r. do 26.02.2011r.
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W związku z powyższym, policjanci naszego województwa zintensyfikowali działania w
tym zakresie, nawiązali współpracę z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi na terenie
powiatów, działającymi na rzecz ofiar przestępstw, celem aktywnego włączenia się
funkcjonariuszy do prac w Punktach Informacyjnych organizowanych przez te podmioty. Punkty
informacyjne, w którym osoby zainteresowane mogły otrzymać pomoc prawno-psychologiczną
zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i telefonicznym uruchamiane były również w budynkach
jednostek terenowych Policji.
Punkty Informacyjne, w których uczestniczyli policjanci utworzono:
-20 w Komendach Miejskich/Powiatowych, Posterunkach, oraz Rewirach Dzielnicowych,
- 4 w Sądach lub Zespołach Kuratorskich
- 3 w PCPR
-2 w MOPS/GOPS
W skład zespołów dyżurujących zaangażowani byli zarówno policjanci pionów
dochodzeniowo-śledczych jak i prewencji ( w tym specjaliści „NK”, dzielnicowi, kierownicy
rewirów dzielnicowych). W dyżurach uczestniczyli również prawnicy, kuratorzy sądowi,
pedagodzy, pracownicy socjalni, psychologowie z instytucji współpracujących ( takich jak:
Sądy,
PCPR, GOPS MOPS, poradnie psychologiczno-pedagogicznej, Przewodniczący
Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie).
W ramach działań dzielnicowi zostali zaktywizowani do przekazywania informacji o
możliwości skorzystania z porad specjalistów, którzy pełnili dyżury w ramach działań
prowadzonych na rzecz „Tygodnia…” osobom z rodzin szczególnie dotkniętych problemem
(np. objętych procedurą „Niebieska karta”) .
Szczegóły dotyczące organizowanej akcji oraz informacje na temat uruchomionych
Punktów Informacyjnych ( dzień, godziny, numer telefonu i miejsce dyżurowania zespołów)
nagłośniono w lokalnych mediach (gazety, radio, TV) i na stronach internetowych. W ramach
działań dokonano również kolportażu materiałów edukacyjnych, promujących działania na
rzecz osób dotkniętych przestępstwami i wyeksponowano je w miejscach dostępnych dla
interesantów.
W tym roku z pomocy skorzystało więcej osób niż w roku ubiegłym. Z oferowanego
przez Policję wsparcia skorzystało 151 osób ( w 2010r.- 91 osób). Najczęstsze problemy,
z jakimi zgłaszali się zainteresowani, dotyczyły przemocy w rodzinie, nadużywania alkoholu
przez współmałżonka, prawa rodzinnego oraz praw osób poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych.
Zgodnie z informacjami otrzymanymi z kmp/kpp w 7 powiatach utworzono 12 Punktów
Informacyjnych, działających niezależnie (policjanci nie pełnili w nich dyżurów):
4 w Sądach
1 w PCRR
3 w Prokuraturach
1 w Centrum Mediacji
3 MOPS/GOPS
Uczestniczyli w nich sędziowie, kuratorzy sądowi, pracownicy PCPR, prokuratorzy, pracownicy
pomocy społecznej.
Na terenie województwa podjęto działania mające na celu realizację zobowiązań Policji
wynikających z „Porozumienia dotyczącego funkcjonowania telefonu interwencyjnoinformacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie stosowaną przez osoby
uprzednio skazane za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej
wobec członka rodziny.” oraz podpisanych przez Komendanta Głównego Policji z Ministrem
Sprawiedliwości „Procedur współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w
stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem
czynów karalnych, polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej.”, które
bezpośrednio odnoszą się do zasad współpracy Policji i kuratorów zawodowych, w przypadku
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zatrzymania przez Policję sprawcy przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby najbliższej, czy
też innych działań sprawcy związanych z naruszeniem nakazów i zakazów nałożonych przez
sąd na terenie województwa warmińsko - mazurskiego
W zakresie tym we wszystkich jednostkach terenowych województwa warmińsko –
mazurskiego, na początku roku 2011, odbyły się robocze spotkania dotyczące szczegółowych
zasad współpracy pomiędzy policjantami a kuratorami sądowymi. Dodatkowo komendy
miejskie i powiatowe Policji województwa warmińsko- mazurskiego zostały zobowiązane do
wypracowania algorytmu postępowania w sytuacji nieobecności właściwego dzielnicowego
odpowiedzialnego za przekazanie informacji zgodnie z pkt 12 „Procedur …”. W każdej
jednostce terenowej Policji wyznaczony został funkcjonariusz odpowiedzialny za monitorowanie
stanu realizacji przyjętych w „Procedurach…” oraz „Porozumieniu ….” rozwiązań.
Na terenie województwa warmińsko – mazurskiego już w marcu 2011 roku nastąpiło
efektywne wykorzystanie aplikacji „NADZÓR KURATORA” w Elektronicznej Książce Służby
Dyżurnego poprzez wprowadzenie danych osób i postanowień dotyczących nadzoru kuratora.
Z chwilą uruchomienia aplikacji, wprowadzenie wszystkich otrzymanych od służby
kuratorskiej spraw dozorowanych zrealizowano do końca kwietnia 2011 roku. Po tym okresie,
kolejne otrzymane sprawy dozorowane do systemu wprowadzane były na bieżąco. Narzędzie to
bez wątpienia umożliwiło sprawowanie systematycznego i efektywnego nadzoru nad osobami,
wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu. Dodatkowo w dniu 21 kwietnia 2011 roku, w
trakcie szkolenia zawodowego dyżurnych jednostek terenowych województwa warmińsko –
mazurskiego, które zostało zorganizowane w WSPol w Szczytnie, wojewódzki koordynator
procedury „Niebieskie Karty” przeszkolił dyżurnych z zakresu dokonywania sprawdzeń osób,
pod kątem aktywnego nadzoru kuratora.
W 2011 roku do aplikacji wprowadzono łącznie 3129 spraw dozorowanych, na dzień 31
grudnia 2011 roku w z zakładce nadzór kuratora aktywnych było 2502 sprawy dozorowane. Do
końca 2011 roku posługując się tą aplikacją dokonano 3252 sprawdzeń osób pod kątem objęcia
jej nadzorem kuratora. W wyniku dokonywanych sprawdzeń odnotowano 92 trafienia.
Policjanci z terenu województwa czynnie uczestniczyli w spotkaniach poświęconych
tworzeniu gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie. Działania
podejmowane przez zespoły będą skierowane do osób i rodzin doświadczających przemocy.
Celem wspólnych działań będzie pomoc rodzinom, a tym samym wypracowanie modelu
współpracy międzyinstytucjonalnej prowadzącej do zwiększenia efektywności w zespołowym
podejmowaniu działań.
Na terenie powiatów policjanci wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów
poszukują nowych rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie tego problemu, np.:
 Komenda Miejska Policji w Elblągu - funkcjonariusz Zespołu Prewencji Kryminalnej
Komendy Miejskiej Policji w Elblągu uczestniczył w rewizycie studyjnej w uczestników z
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 2011 r. została opracowana przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
wspólnie z Komendą Miejską Policji w Elblągu broszura „Autentyczna opowieść
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czternastolatki o przemocy w rodzinie”. Broszura została rozkolportowana na komórki
organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Elblągu oraz instytucje pomocowe z terenu Elbląga
powołane do niesienia pomocy ofiarom przestępstw.
Funkcjonariusz Zespołu Prewencji Kryminalnej KMP 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.
„Kobiety walczą ze współuzależnieniem” – w ramach tego projektu policjant Zespołu
Prewencji Kryminalnej KMP w Elblągu wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie
„Szansa” dzięki przychylności i wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Elbląg, realizują projekt
pn. „Radzenie sobie z współuzależnieniem”. Jest to ponadstandardowy program terapii
uzależnień. Z psychoterapii w formie warsztatów grupowych oraz spotkań indywidualnych. W
programie uczestniczy dwadzieścia kobiet zmotywowanych do dokonywania zmian w swoim
funkcjonowaniu. Podstawowym celem programu jest nabycie przez uczestniczki podstawowych
umiejętności radzenia sobie z problemem na co dzień, poprzez:
 rozpoznawanie sytuacji bycia uwikłaną w problemy uzależnienia męża (osoby znaczącej)
 rozpoznawanie indywidualnego wzorca współuzależnienia w powiązaniu z drogą
życiową
 rozpoznawanie powstawania systemu przekonań i zachowań podtrzymujących destrukcję
alkoholową i wzmacniających patologiczne przystosowanie „współuzależnieniowe”
 odkrywanie dynamiki funkcjonowania patologicznego w oparciu o naturalną „potrzebę
bycia podmiotem i wywierania wpływu”
 poznawanie siebie ze swoimi możliwościami i ograniczeniami
 planowanie i wprowadzanie zmian,
 wzbudzanie i wspieranie samodzielności i umożliwienie dokonywania wyborów.
Swoje osobiste, intymne problemy panie omawiają podczas spotkań indywidualnych z
terapeutą, gdyż każda z kobiet miała
zagwarantowaną godzinę terapii indywidualnej
tygodniowo. Program potrwa do końca bieżącego roku i jest wielką szansą na zmianę sytuacji
życiowej kobiet, które w nim uczestniczą.
W październiku 2011 roku Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu wspólnie z
instytucjami pomocowymi z miasta Elbląg byli organizatorami konferencji „Pomoc rodzinie w
kryzysie”, podczas której dyskutowano o tym, jak usprawnić ten proces, zintegrować służby
pomocowe.
Od września do listopada 2011 roku policjanci Zespołu Prewencji Kryminalnej KMP w
Elblągu prowadzili zajęcia kursu samoobrony. Przez dziewięć tygodni uczestniczki kursu uczyły
się przewrotów, chwytów, uderzeń i kopnięć, które w sytuacji zagrożenia mogą pozwolić na
zaskoczenie napastnika i unieszkodliwienie go. Kurs samoobrony dla kobiet to wspólna
inicjatywa Komendy Miejskiej Policji w Elblągu i Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji
Społecznej. W zajęciach uczestniczyło 20 pań . Była to IV edycja zajęć organizowanych przez
policję.
Funkcjonariusze Zespołu Prewencji Kryminalnej uczestniczyli w prelekcjach na temat
przemocy w rodzinie z uczniami szkół ,osobami dorosłymi z Klubu Seniora Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zakrzewo”, Związku Emerytów i Rencistów Okręgu Elbląskiego, Związku
Kombatantów RP w Elblągu i słuchaczami „Uniwersytetu III Wieku” w Elblągu.
 Komenda Powiatowa Policji w Ełku. W zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej
policjanci tej jednostki współpracują z instytucjami rządowymi i pozarządowymi,
a w szczególności z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji
Kryzysowej funkcjonującym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, gdzie
otrzymują pomoc kobiety doświadczające przemocy wraz ze swoimi dziećmi. Ośrodek zapewnia
ofiarom przemocy nocleg, wyżywienie oraz opiekę lekarską.
W październiku bieżącego roku koordynator procedury Niebieskiej Karty z KPP w Ełku
aktywnie włączył się w organizowaną przez Gminę Ełk konferencję pt. „Gmina Ełk skutecznie
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przeciw przemocy w rodzinie” . policjantka wygłosiła wykład na temat realizacji procedury
„Niebieskiej Karty”.
 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku na prośbę Centrum Profilaktyki
Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku przeprowadzili prelekcje dotyczące
bezpieczeństwa seniorów – prelekcja skierowana była do słuchaczy Giżyckiego Uniwersytetu III
Wieku. 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.
Dzielnicowi KPP w Giżycku uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez
przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dotyczące opracowania
„Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie”.
 Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi w
2011 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 Iławie - w dniu 27 stycznia 2011 roku, policjanci z tej
jednostki uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym dot. realizacji programu edukacyjnokorekcyjnego dla sprawców przemocy domowej „PARTNER”. Program ten realizowany jest
przez Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie przy
współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, jak również Policji w Iławie.
 Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie. – w 2011 roku zorganizowana została
przez Urząd Miasta w Kętrzynie debata „Razem przeciwko przemocy”. Podobna debatę
zorganizował Urząd Gminy 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.
 Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie – Policjanci z KPP w Mrągowie aktywnie
uczestniczą w spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie dla przedstawicieli placówek oświatowych, pracowników gminnych i miejskich
ośrodków pomocy społecznej, jak również kuratorów. Tematem spotkań jest przemoc w
rodzinie, formy pomocy osobom dotkniętych tym problemem i inne.
Dzielnicowi na bieżąco współpracują z instytucjami pomocowymi na terenie powiatu
mrągowskiego. W/w instytucje oprócz udzielania pomocy w postaci porad, wsparcia jak
również samego interweniowania w rodzinę, zajmują się również sprawcą przemocy domowej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi grupy wsparcia, oraz grupy terapeutyczne
skierowane do ofiar przemocy, ale również prowadzi spotkania korekcyjno – edukacyjne dla
sprawców przemocy. Są to działania ukierunkowane na zmianę zachowań i postaw osób
stosujących przemoc w rodzinie. Pokrzywdzonym, policjanci przekazują informacje na temat
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funkcjonowania punktu konsultacyjno – informacyjnego, gdzie mogą uzyskać porady
psychologiczne, psychiatryczne, prawne itp.
 Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
-policjanci tej jednostki uczestniczyli w
projekcie „Stop Przemocy w rodzinie”, organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nidzicy w ramach którego funkcjonariusze zajmujący się problematyką przemocy
domowej, w roku 2011 brali udział w szkoleniach tematycznych dot. tej problematyki.
W dniu 18.05.2011 roku w KPP Nidzica zostało przeprowadzone szkolenie dla policjantów,
kuratorów sądowych i pracowników socjalnych na temat „Psychologiczny portret ofiary”
prowadzone przez psychologa z KWP Olsztyn.

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.
 w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie - w związku z wprowadzeniem zmian w
procedurze „Niebieska Karta” w Morągu odbyło się spotkanie z pedagogami szkolnymi,
pracownikami socjalnymi oraz kuratorami, na którym omówiono praktyczne aspekty wdrażania
procedury „Niebieskie Karty” przez Policję oraz inne podmioty wymienione w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieska Karta” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta”
W dniu 02.12.2011r. w Hotelu Paltinum w Ostródzie odbyła się konferencja
podsumowująca program realizowany przez MOPS Ostróda „W dzień i w nocy bez przemocy”.
Na konferencji obecnych było ok. 90 osób. Byli to kuratorzy, pracownicy socjalni, pedagodzy,
nauczyciele. Podczas spotkania Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w
Ostródzie przedstawiła prezentację zawierają analizę problemu przemocy w rodzinie na
podstawie danych zgromadzonych przez Policję na terenie działania KPP Ostróda. Policjanci
zostali wyposażeni w maskotki promujące w/w akcję, które były rozdawane małoletnim ofiarom
przemocy.


Komenda Powiatowa Policji w Piszu - w miesiącu październiku policjanci z tej
jednostki przeprowadzili spotkanie z uczestniczkami Klubu Integracji Społecznej w piskim
MOPS uczestniczących w projekcie – „Mój wybór – moje życie”. W spotkaniu wzięło udział
10 kobiet. Omówiono zagadnienie przemocy w rodzinie i obowiązujących przepisów prawnych
w tej kwestii oraz temat dot. sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem w świetle
obowiązujących przepisów.
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OBSZAR 4.2.
"Bezpieczeństwo w szkole"
Podobnie jak w latach uprzednich, tak i w tym roku policjanci naszego garnizonu
prowadzili spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą (6312 spotkań), podczas których
omawiali tematy dotyczące: odpowiedzialności karnej za popełniane czyny karalne oraz
wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przedstawiali zagrożenia związane ze
spożywaniem alkoholu i paleniem papierosów, fascynacji pirotechniką, cyberprzemocy oraz
uwrażliwiali na problem przemocy w rodzinie ze szczególnym zwróceniem 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 (1784 spotkań) omawiali i przypominali
Procedury postępowania nauczycieli ... oraz ustalano formy współpracy w zakresie
demoralizacji i przestępczości oraz zachowań agresywnych wśród uczniów. Prelekcje te
odbywają się zarówno z inicjatywy Policji, jak i są to przedsięwzięcia proponowane przez
szkoły.
W roku 2011 włączono się i promowano idee centralnych przedsięwzięć profilaktycznych oraz
dystrybuowano materiały edukacyjne:
- pn. „Mamo, Tato już wiem jak być bezpiecznym” – przedsięwzięcie przygotowane przez z
Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.
- Festiwal Filmów Społecznych „STOP Narkotykom” organizowany przez KMP w Katowicach,
- Ogólnopolska Akcja Edukacyjno – artystyczna pn. „VI Przystanek PAT Ostrołęka”
organizowany przez KGP,
- Ogólnopolski program edukacyjno – alternatywny kształtujący pozytywne zachowania dzieci i
młodzieży jako uczestników imprez sportowych pn. „Jestem kibicem przez duże K” –
Partnerzy wspierający idee programu: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo
Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Pełnomocnika
Rządu ds. Równego Traktowania, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Polski Komitet Olimpijski, Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji Szkolnej i
Komenda Głowna Policji.
W roku 2011 policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji uczestniczyli lub realizowali
przedsięwzięcia profilaktyczne a także inicjowali realizację działań we wszystkich powiatach
naszego województwa:
a) Wzmożone działania prewencyjno – operacyjne pn. „CHROŃMY DZIECI PRZED
ALKOHOLEM”. Od roku 2010 na terenie naszego województwa realizowane są wzmożone
działania prewencyjno – operacyjne. Celem działań jest zapobieganie demoralizacji i
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przestępczości nieletnich poprzez ograniczenie dostępu do alkoholu osobom do lat 18. Na
podstawie policyjnych baz danych, informacji uzyskiwanych podczas spotkań i rozmów z
młodzieżą oraz doniesień massmediów, stwierdzono niebezpieczny wzrost spożycia alkoholu
przez młodzież, a także obniżenia wieku osób rozpoczynających jego spożycie. Wśród
młodzieży zawsze panowało przekonanie, iż alkohol jest warunkiem dobrej zabawy. Jednak
obecnie coraz więcej młodych ludzi trafia do szpitali w związku z zatruciem organizmu. Ponadto
pojawiła się nowa moda: uczniowie umawiają się na krótkie spotkania po lekcjach jedynie
celem wypicia butelki alkoholu, zdarza się że spożywają alkohol w czasie przerw lekcyjnych,
po czym wracają na lekcje. Szczególnie niepokojąca jest obojętna postawa pozostałych osób
(rówieśników, rodziców) wobec takich zachowań.
W związku, iż alkohol niesie ze sobą wiele zagrożeń i konsekwencji, w tym prawnych
konieczne było podjęcie działań w kierunku ograniczenia dostępności do niego dzieci i
młodzieży. Dotychczasowe działania tzn. pogadanki profilaktyczne rozmowy z nieletnimi i ich
rodzicami, prowadzenie kampanii medialnej skierowanej do sprzedawców alkoholi nt.
odpowiedzialnej sprzedaży nie przyniosły pożądanych efektów. Ponadto ograniczenie się do
ujawniania nieletnich pod wpływem alkoholu i prowadzenia postępowań wyjaśniających celem
ustalenia źródła pochodzenia alkoholu posiadanego przez nieletniego, najczęściej nie prowadziło
do ukarania osób dopuszczających się przestępstwa (rozpijanie małoletniego - art. 208 KK ,
sprzedaż, podawanie alkoholu - art.43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi). Toteż, w celu zmniejszenia zjawiska spożywania alkoholu przez osoby do lat
18 podjęto na terenie całego województwa działania prewencyjno – operacyjne, polegające na
prowadzeniu obserwacji placówek gastronomicznych w celu ujawniania faktów sprzedaży/
podawania alkoholu osobom małoletnim. Przynajmniej raz w miesiącu, na terenie każdego
powiatu funkcjonariusze pełniąc służbę w ubraniu cywilnym, obserwują placówki handlowe
celem ujęcia na gorącym uczynku sprawców przestępstwa sprzedaży/ podawania alkoholu
osobom małoletnim
b) Długofalowe działania edukacyjno – profilaktyczne „DO ŹRÓDEŁ WIEDZY O
BEZPIECZEŃSTWIE - OTWARTE JEDNOSTKI POLICJI” prowadzone na terenie
województwa od 1 września 2010r. Uczestnikami Projektu są uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjalnych naszego województwa Od wielu lat Policja prowadzi działania edukacyjne
mające na celu wyposażenie dzieci i młodzież w umiejętności pozwalające uniknąć
niebezpiecznych sytuacji. Poszukujemy ciągle nowych sposobów przekazywania wiedzy, tak
aby spotkania z policjantami nie były nudne i dostarczały takich wrażeń, aby przekazywane
wskazówki na temat bezpieczeństwa zapadały na zawsze w pamięci dzieci. Realizując działania
stawiamy przed sobą cele:
•

podniesienie wiedzy na temat zagrożeń, sposobów ich unikania i przeciwdziałania.

•

nauczanie właściwych postaw społecznych.

•

zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.

•

przybliżenie roli i pracy Policji.

•

kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji.

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

przedstawienie roli i zadań Policji,

•

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

•

prelekcja: nt. zagrożeń, adekwatnych do wieku słuchaczy i pory roku, bądź omówienie
tematyki wcześniej wskazanej przez nauczyciela.
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Z młodszymi dziećmi omawiane są zagrożenia, między innymi: bezpieczna droga do
szkoły - przekazanie podstawowej wiedzy o zasadach ruchu drogowego; przemoc rówieśnicza jak należy i nie należy zachowywać się w szkole, aby nie stało się nic złego; zabawa na
podwórku - jak bezpiecznie spędzać czas na podwórku; uwaga obcy; czy pies musi gryźć –
zasady postępowania z psem, nauka bezpiecznej postawy „żółwia”; sam w domu – zagrożenia
jakie mogą czyhać na dziecko przebywające w domu bez opieki osób dorosłych i jak ich
uniknąć; fajerwerki i petardy; bezpieczne ferie zimowe -jak bezpiecznie spędzać czas podczas
zabaw na śniegu i lodzie; bezpieczne wakacje; bezpieczny Internet. Z młodzieżą policjanci
rozmawiają na tematy: pojęcie nieletni, demoralizacja, czyn karalny. odpowiedzialność prawna i
karna nieletnich za popełnione czyny; zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu,
używaniem narkotyków; przemoc rówieśnicza, z uwzględnieniem cyberprzemocy; przepisy RD;
ucieczki z domu; działalność sekt.
c) Projekt edukacyjno – profilaktyczny pn. „UCZYĆ, INFORMOWAĆ, ZAPOBIEGAĆ.
OTWARTE SZKOŁY – OTWARTE JEDNOSTKI POLICJI”. W ramach przedsięwzięcia
organizowane są szkolenia dla nauczycieli z terenu województwa. Przedsięwzięcie patronatem
objęli: Wacław Bryżys – Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, Grażyna Przasnyska Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty, insp. Sławomir Mierzwa - Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie. Niniejsze działania edukacyjno -profilaktyczne zainicjowane przez Policję
są odpowiedzią na zapotrzebowanie pracowników oświaty w zakresie radzenia sobie z
zachowaniami agresywnymi w szkołach. Aby skutecznie podejmować interwencję i nie
dopuszczać do eskalacji przemocy w szkołach potrzebna jest umiejętność szybkiej i
zdecydowanej reakcji w oparciu o przepisy prawa i normy społeczne już we wczesnej fazie.
Dlatego też istotną rolę w skutecznej interwencji podejmowanej przez pedagogów odgrywa
znajomość procedur i możliwości prawnych służących przeciwdziałaniu przemocy. Policja w
swoich działaniach profilaktycznych koncentruje się nie tylko na uświadamianiu konsekwencji
prawnych czynów karalnych popełnianych przez nieletnich, ale również kładzie nacisk na
podnoszenie świadomości praw i ochronie godności ofiary. Działania te są kluczowe w
zapobieganiu wtórnej wiktymizacji i kształtowaniu właściwych postaw wobec sprawców i ich
ofiar. Powyższe przedsięwzięcie niewątpliwie przyczynia się do budowania pozytywnego
wizerunku Policji w społeczeństwie oraz wpływa na optymalizację współpracy z placówkami
oświatowymi w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy wśród młodzieży. Organizatorami
jak i prelegentami są sędziowie Sądu Okręgowego w Olsztynie, policjanci z Komendy
Wojewódzka Policji w Olsztynie z wydziałów: Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego,
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Sekcja Psychologów.
Zakres tematyczny szkolenia:
• Aspekty psychologiczne przemocy rówieśniczej.
• Przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji.
• Działania zmniejszające ryzyko wystąpienia przemocy i agresji.
• Zasady i podstawy prawne współdziałania szkół z sądami rodzinnymi w zakresie
przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
• Cyberprzemoc - rodzaje zagrożeń, sposoby reagowania.
• Pomóc dziecku krzywdzonemu – procedura „Niebieskie Karty”.
• Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
przestępczością oraz demoralizacją.
Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz uzyskuje
certyfikat. W celu ułatwienia rejestracji uczestników szkolenia we wrześniu 2011r. uruchomiono
tzw. „rezerwacje internetową”, co znacznie ułatwiło zapisy uczestników. Do grudnia 2011r.
przeprowadzono 6 szkoleń, w których uczestniczyło 160 osób. W szkoleniu uczestniczą
nauczyciele ze szkół całego województwa, często z odległych małych miejscowości. Opinia o
powyższym przedsięwzięciu dotarła również poza granice województwa, w jednym ze szkoleń
uczestniczył wykładowca z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i nauczycielka z
województwa mazowieckiego.
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Szkolenia realizowane w ramach projektu spotkały się z wielkim zainteresowaniem
grona nauczycielskiego, o czym świadczy między innymi tempo naboru uczestników na
organizowane kolejne edycje – we wrześniu nabór 150 uczestników na 5 szkoleń trwał jedynie 3
dni. Należy również nadmienić iż przedsięwzięcie spotkało się również z wysoką oceną
Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty. W marcu br. rusza kolejna, już trzecia edycja
programu.
d) Jak co roku włączono się w organizację „V ŚWIATOWYCH DNI BAJKI” organizowanych
przez Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie „Bajka”. W ramach imprez kulturalno rekreacyjnych policjanci zorganizowali Punkt Profilaktyczny, na którym dzieci w wieku
szkolnym poprzez zabawę utrwalali swoją wiedzę nt. bezpiecznych zabaw i zachowań.
e) Konkurs pn. „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO” – przedsięwzięcie
zainicjowane przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty. Przedstawiciel Policji
wchodził w skład kapituły, przyznającej wyżej wymieniony tytuł szkołom wyróżniającym się
skutecznym, sprawnym i inspirującym działaniem w zakresie zapobiegania agresji i zapewnienie
bezpieczeństwa.
f) „BĄDŹ ŚWIADOMY, CZYLI JAK PRZESTRZEGAĆ PRAW AUTORSKICH W
INTERNECIE” –
impreza edukacyjno – rozrywkowa o charakterze zamkniętym,
organizowana w naszym województwie już od dwóch lat, w roku 2011 zorganizowano jej
kolejna edycję. We roku 2011 uczestniczyło w niej 2400 gimnazjalistów z elbląskich i ełckich
szkół. Projekt organizowany przez: Hirka Wronę, Koalicję antypiracką, Komendę Wojewódzką
Policji w Olsztynie, Komendę Miejską Policji w Elblągu i Komendę Powiatową Policji w Ełku.
W roku 2011 gwiazdami – edukatorami byli: D.J Luck, D.J Medium i Kris Winter. Projekt
odbywa się pod patronatem Narodowego Centrum Kultury.
Funkcjonariusze Wydziału WPiRD KWP w Olsztynie uczestniczyli często w charakterze
prelegentów w naradach, konferencjach, szkoleniach, panelach dyskusyjnych organizowanych
przez podmioty pozapolicyjne:
•

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

•

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

•

Ogólnopolska konferencja „Razem bezpieczniej w Europie” organizowana przez
Departament Analiz i Nadzoru MSWiA,

•

Narada z dyrektorami szkół i placówek organizowanym przez Warmińsko – Mazurskiego
Kuratora Oświaty,

•

III Konferencja pn. „Stosowanie i wykonywanie środków wychowawczych, w tym
środka tymczasowego, w kontekście specyfiki młodzieżowych ośrodków
wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii” organizowanej przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ośrodek
Rozwoju Edukacji,

•

Konferencja pt. „Bezpieczny Lidzbark” poświecona przemocy w szkole” organizowanej
przez Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim,

•

Konferencja pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa” – poświęcona bezpieczeństwu w szkole,
organizowana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.
- 57 -

We wszystkich powiatach naszego województwa realizowano akcje profilaktyczno –
zapobiegawcze pn. „Bezpieczne ferie 2011”, „Pierwszy Dzień wiosny 2011” „Bezpieczne
wakacje 2011”, „Bezpieczna droga do szkoły 2011”.
Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą oprócz przekazywanej wiedzy nt. bezpieczeństwa i
zagrożeń, policjanci na terenie całego województwa popularyzowali ideę funkcjonowania
ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży nr 116 111 oraz strony
internetowej www.116111.pl , gdzie młodzi ludzie mogą otrzymać odpowiedź na nurtujące ich
pytania oraz uzyskać pomoc konsultantów (psychologów i pedagogów)w trudnych sytuacjach
kryzysowych. Na stronie internetowej mogą nie tylko porozmawiać z konsultantem online, ale
również z rówieśnikami na forum. Starsi uczestnicy spotkań otrzymywali ulotki nt. HIV/AIDS.
Na terenie powiatów policjanci oprócz wyżej wymienionych przedsięwzięć realizowali
szereg własnych działań profilaktycznych, spośród których na podkreślenie zasługują :

•

•

•

•

•

•

•

Komenda Miejska Policji w Elblągu:
W grudniu 2011 r. w Zespole Szkół w Pasłęku odbyła się po raz szósty
powiatowa 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 PsychologicznoPedagogicznej 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.
Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych oraz
ograniczenie przestępczości wśród dzieci i młodzieży, funkcjonariusze Komendy Miejskiej
Policji w Elblągu oraz jednostek podległych uczestnicząc w spotkaniach z uczniami szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodzicami prezentowali film
prewencyjny zrealizowany w KMP w Elblągu „Życie jest jedno to nie gra”.
Komenda Miejska Policji w Olsztynie:
policjanci wspólnie ze Świetlicą Terapeutyczną nr 2 tworzyli portal internetowy
www.koordynacja.olsztyn.pl, skupiającego wszystkich specjalistów z wielu dziedzin i
instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych obejmujących szeroko rozumianą
pomoc i wsparcie dzieci , młodzieży i rodziny.
„Pozytywne Rodzicielstwo” – w roku 2011 realizowano kolejną edycję
programu skierowanego do rodziców uczniów klas VI szkół podstawowych na terenie
miasta Olsztyna. Program realizowany wspólnie ze Świetlica Terapeutyczną nr 2 w
Olsztynie. Na spotkaniach omawiany jest okres adolescencji młodych ludzi oraz
problematyka z zakresu odpowiedzialności prawnej i karnej osób nieletnich.
Funkcjonariusze KMP Olsztyn przeprowadzili szkolenie dla pracowników
Ośrodków OHP z zakresu demoralizacji, przestępczości nieletnich i patologii.
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie:
W roku 2011r. realizowano pogadanki dla dzieci klas I-III w ramach programu
profilaktyczno – edukacyjnego „Bezpiecznie z sierżantem Bobrem”. W sumie
przeprowadzono 115 spotkań, w których uczestniczyło 2327 dzieci,
Komenda Powiatowa Policji w Działdowie:
przeprowadzano własne działania i akcje tj.
Festyn „Wstąp po Zdrowie”,
„Narkomanii Mówimy-Stop!”, „ Nieletni pod nadzorem”. „Jestem widoczny, jestem
bezpieczny”.
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•

•

•

•

•

•

•

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi:
Program „Powiedz NIE na niebiesko” powstały 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. W ramach
programu przeprowadzano spotkania z uczniami klas I w/w szkoły. Podczas spotkania
psycholog szkolny ustalał z uczniami czym jest agresja i przemoc, następnie aby pokazać,
jaki ma ona wpływ 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.
Realizowano działania pn. „Poszukiwany Wagarowicz” funkcjonariusze Policji oraz
Straży Miejskiej w Gołdapi dokonywali kontroli miejsc wagarowania dzieci i młodzieży
których celem było ograniczenie tego typu zjawisk.
„Moja odpowiedzialność” - w ramach Porozumienia z dnia 26 lutego 1993 roku między
Komendantem Głównym Policji i Komendantem Głównym Ochotniczych Hufców Pracy w
sprawie współpracy w zakresie prowadzenia działalności wychowawczej resocjalizacyjnej
wśród młodzieży zagrożone i niedostosowanej społecznie, wymagających specjalnych
oddziaływań w internacie CKiW OHP w Gołdapi odbyły się spotkania poświęcone
zagrożeniom wynikającym ze stosowania przemocy m.in. omówiono zagadnienia związane
z przemocą domową – procedura „Niebieskiej Karty”.
Komenda Powiatowa Policji w Iławie:
W dniu 14 kwietnia policjanci z KPP w Iławie, uczestniczyli w realizacji działań
profilaktycznych organizowanych w Samorządowym Gimnazjum nr 1 w Iławie, w ramach
ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy”. Między innymi w trakcie tych działań,
wygłosili prelekcję nt. odpowiedzialności prawnej nieletnich ze szczególnym
uwzględnieniem problemu przemocy.
24 i 25 maja 2011 roku o tym jak „Klikać z głową” dowiedzieli się iławscy
gimnazjaliści na spotkaniach z specjalistami Fundacji Kidprotect i portalu Nasza Klasa.
Organizatorem spotkania byli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Specjaliści
od bezpieczeństwa i cyberprzemocy z Fundacji Kidprotect i z portalu społecznościowego
Nasza Klasa, przekazywali uczniom i nauczycielom wiedzę, jak mądrze i bezpiecznie
korzystać z Internetu. Projekt ten odbywa się w ramach programu "Szkoła Bezpiecznego
Internetu", który jest włączony do działań rządowego programu na rzecz poprawy
bezpieczeństwa pn. "Razem Bezpieczniej”.
Komenda Powiatowa Policji w Ełku:
policjanci czynnie włączyli się w organizację przedsięwzięć realizowanych na terenie
szkół:
- „Święto Błękitnej Wstążeczki - Nie zgadzam się na przemoc” w ZSS w Chełchach.
Dzieci z wymienionej szkoły nosiły błękitne wstążeczki wyrażając swój sprzeciw wobec
agresji i przemocy oraz brały udział w licznych konkursach i zabawach. Policjantka wraz z
dzielnicowym prowadziła z dziećmi pogadanki dotyczące szeroko rozumianego zjawiska.
- akcja organizowana w SP nr 3 pn. „ Ogólnopolski Dzień Szkoły bez Przemocy”, w
ramach której odbywały się pogadanki na temat przeciwdziałaniu agresji szkolnej).
- akcja organizowana przez Szkołę Podstawową nr 5 w Ełku pn. „Zielony Tydzień w naszej
Szkole” pod hasłem „Promujemy bezpieczeństwo no co dzień i w święta”. Policjanci wzięli
udział w uroczystych apelach oraz spotkaniach z dziećmi, na których poruszali tematykę
bezpieczeństwa w domu, w szkole, podczas zabaw oraz w kontaktach z obcymi.
funkcjonariusze cyklicznie prowadzili działania pn. „Długa przerwa”. Policjanci w
ubraniu cywilnym na długich przerwach międzylekcyjnych sprawdzali okolice szkół
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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;
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim:
„ODPOWIEDZIALNOŚC WYNIKAJĄCA Z WŁADZY RODZICIELSKIEJ”–
działania edukacyjne skierowane do rodziców uczniów szkół powiatu lidzbarskiego.
„PROFILAKTYKA
UŻYWANIA
NOWYCH
NARKOTYKÓW
tzw.
DOPALACZY” – działania edukacyjne dla młodzieżą – omawiane są konsekwencje i
odpowiedzialność karna wynikająca z łamania przepisów ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o narkomanii.
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie:
Policjanci uczestniczyli w festynie edukacyjno – profilaktycznym zorganizowanym przez
Zespół Szkół nr 1 w Mrągowie w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. Impreza miała charakter integracyjny, edukacyjno – profilaktyczny oraz promujący
zdrowy styl życia.
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy:
konkurs plastyczny „Narkotyki – jestem na nie”.
przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem „Styl życia a zdrowie”.
przedsięwzięcie p.n. „Stop 18 nie zatruwaj życia”.
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie:
działania pod nazwą „Długa przerwa”. W działania włączona była Straż Miejska.
Funkcjonariusze obu służb w czasie długich przerw obserwowali teren wyznaczonych szkół
pod kątem wszelkich nieprawidłowości ze zwróceniem uwagi na palenie papierosów i
spożywanie alkoholu przez młodzież.
na nadbrzeżu Jeziora Drwęckiego w Ostródzie odbyło się przedsięwzięcie pod
hasłem „Świadomi i bezpieczni czyli jak nie utonąć na kąpielisku”. W akcji, która miała
na celu promowanie bezpiecznego i właściwego zachowania nad wodą wzięło udział około
150 dzieci z ostródzkich szkół podstawowych. Uczniowie i inni uczestnicy pokazu oglądali
wspólne działania Policji, Straży Pożarnej i WOPR.
„Bezpiecznie z sierżantem Bobrem” – program edukacyjno = profilaktyczny, w
ramach którego raz w miesiącu odbywają się spotkania z dziećmi klas I-III.
Komenda Powiatowa Policji w Piszu:
z uwagi na sygnały ze strony dyrektorów szkół odnośnie dużej liczby uczniów
przebywających na wagarach, wprowadzono w życie projekt „WAGARY” mający na celu
ograniczenie tego zjawiska.
projekt „BEZPIECZNA SZKOŁA” obejmujący cztery projekty adresowane do dzieci
i młodzieży, tj.:„Bezpieczne przedszkole”, „Bezpieczna szkoła podstawowa”, „Bezpieczne
gimnazjum”, „Bezpieczna szkoła ponadpodstawowa”
działania „SZKOŁA BEZ NARKOTYKÓW”. Policjanci w godz. 08.00-12.00
legitymowali młode osoby szczególnie w pobliżu szkół pod kątem posiadania środków
odurzających. W trakcie działań nie ujawniono żadnej osoby posiadającej takie środki.
Ważny jest jednak efekt profilaktyczny - wśród młodzieży rozeszła się bowiem informacja,
że policjanci szukają narkotyków także wśród uczniów i także w ciągu dnia, nie tylko w
porach wieczorowych, czy nocnych.
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie:
policjanci uczestniczą w działaniach „STOP 18” mających na celu zapobieganie
sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom, które nie ukończyły 18 lat.
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•

Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie:
„Turniej szachowy” dla dzieci szkolnych pod patronatem Komendanta
Powiatowego Policji w Węgorzewie, który został rozegrany w kilku kategoriach wiekowych,

•

z okazji Dnia Dziecka na terenie Zespołu Szkół w Radziejach funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie po wcześniejszym pozyskaniu środków
finansowych w kwocie 2500 złotych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, zorganizowali festyn, do którego przyłączyli się funkcjonariusze z Placówki
Staży Granicznej, żołnierze z 11 Pułku Artylerii, strażacy z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownicy Ośrodek Sportu i Rekreacji . Udział w festynie
wzięło około 200 osób. Podczas zabaw i konkursów propagowano bezpieczne zachowania
dzieci w każdej sytuacji, szkodliwość alkoholu i narkotyków oraz niebezpieczeństwo i
konsekwencje prawne przemocy i agresji w szkołach,

•

policjanci czynnie uczestniczyli w II Salwatoriańskim Festynie Rodzinnym, który
był organizowany na Placu Wolności w Węgorzewie. 137 dzieci wykonało prace plastyczne
na temat pracy Policji, 63 mogły uczestniczyć w pokazie zbierania dowodów poprzez
daktyloskopię. Wszyscy uczestniczy mogli oglądać pokaz tresury psa służbowego,

•

Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie zadeklarowała swoje przystąpienie do
programu „Jestem Kibicem przez duże K”, którego celem jest kształtowanie pozytywnego
zachowania dzieci i młodzieży jako uczestników imprez sportowych,
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OBSZAR 4.3.
„Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej":
Analiza stan bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej ze względu na
specyfikę poszczególnych rodzajów komunikacji publicznej została podzielona na dwie części:
 Część pierwsza - obejmuje analizę stanu bezpieczeństwa w środkach komunikacji
kolejowej,
 Część druga - obejmuje analizę stanu bezpieczeństwa w środkach komunikacji
drogowej.
Analizę stanu bezpieczeństwa sporządzono na podstawie danych statystycznych
programu TEMIDA w oparciu o lata 2009-2011.
BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODKACH KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ.
Na obszarach kolejowych województwa warmińsko - mazurskiego znajduje się łącznie
ok.1500 km szlaków kolejowych, z czego używanych jest około 1060 km. Na terenie
województwa znajdują się 153 dworce i przystanki PKP. Cechą charakterystyczną obiektów
kolejowych (w szczególności dworców i przystanków PKP) jest ich otwartość i łatwodostępność
dla społeczeństwa. Dworce PKP stały się dostępne nie tylko dla osób podróżujących, ale także
dla osób, które robią tam zakupy, świadczą usługi i załatwiają wiele „różnych spraw”. Wszystko
to powoduje, że na dworcach gromadzą się osoby różnego pokroju. Nie zawsze przestrzegające
norm akceptowanego zachowania społecznego.
Codziennie po teranie województwa porusza się 148 pociągów pasażerskich, które
przewożą około 20 000 pasażerów.
Wyspecjalizowaną służbą zapewniającą bezpieczeństwo pasażerów na obszarach
kolejowych w myśl Ustawy o Transporcie Kolejowym jest Straż Ochrony Kolei, których 114
funkcjonariuszy pełni służbę na terenie województwa warmińsko -mazurskiego.
1. Skala przestępczości na obszarach kolejowych w województwie warmińsko mazurskim;
I.

Na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w 2011 roku stwierdzono 35093
przestępstw z czego na obszarach kolejowych naszego województwa stwierdzono 235
przestępstwa, co stanowi około 0,6% ogółu popełnionych przestępstw.
Tabela nr 1: Dane dotyczące liczby przestępstw stwierdzonych na obszarach kolejowych w latach 20092011.
L.p.
1.
2.
3.
4.

Kategoria
przestępstwa ogółem
p-ko życiu i zdrowiu
p-ko mieniu
inne przestępstwa

Dane: KGP oraz opracowania własne
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2009

2010

2011

219
4
146
69

202
11
136
55

235
4
192
39

Wykres nr 1: Liczba przestępstw stwierdzonych na obszarach kolejowych w latach 2009-2011.
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Jak prezentują powyższe dane, liczba stwierdzonych ogółem przestępstw na obszarach
kolejowych województwa warmińsko - mazurskiego na przestrzeni trzech lat wzrosła z 219 w
2009 roku do 235 w roku 2011. Wskaźnik dynamiki w tym okresie wynosi 107,3%. W
poszczególnych kategoriach wynosi on:
- przeciwko życiu i zdrowiu - 100%,
- przeciwko mieniu - 131,5%,
- inne przestępstwa - 56,5%.
Tabela nr 2: Dane dotyczące liczby przestępstw stwierdzonych na obszarach kolejowych w 2011 roku oraz
analogicznego okresu 2010 roku.
L.p.
1.
2.
3.
4.

Kategoria
przestępstwa ogółem
przeciwko życiu i zdrowiu
przeciwko mieniu
inne przestępstwa

2011

2010

Różnica

235
4
192
39

202
11
136
55

+33
-7
+56
-16

Wskaźnik dynamiki przestępczości we wskazanym okresie wynosi 116,3%.
W poszczególnych kategoriach wynosi on:
- przeciwko życiu i zdrowiu - 36,3%,
- przeciwko mieniu - 141,1%,
- inne przestępstwa - 70,9%.
Ogólna liczna przestępstw w porównaniu do roku 2010 wzrosła o 33 przestępstwa.
Odnotowano wzrost przestępstw w kategorii przeciwko mieniu o 56 przypadków, natomiast
spadek w kategoriach przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu o 7 przypadków, a także w
kategorii inne przestępstwa o 16 przypadków.
Szczegółowe dane dotyczące przestępstw stwierdzonych na obszarach kolejowych prezentują tabele nr
3,4,5.
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Tabela nr 3: Zestawienie wybranych kwalifikacji prawnych - dane porównawcze 2011/10.

Województwo
Warmińsko-Mazurskie

% wykrycia

Zabójstwo

Uszczerbek na
zdrowiu

Bójka/pobicie

Rozbój/kradzież/w
ymuszenie
rozbójnicze

Rozbój przy
użyciu broni lub
innego
narzędzia

Kradzież
cudzej rzeczy

Kradzież
dokumentu

Kradzież
kieszonkowa

Inne
przestępstwa

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

-

-

1
100

5
80

3
66,7

6
66,7

7
100

3
66,7

-

-

185
22,1

133
20,9

10
10

7
-

2
50

-

39
-

55
-

Dane: KGP
Tabela nr 4: Dane dotyczące miejsca popełnienia przestępstwa - dane porównawcze 2011/10.
Dane: KGP
Dworzec kolejowy

Województwo Warmińsko-Mazurskie
Zabójstwa
Uszczerbek na zdrowiu
Bójka/pobicie
Rozbój/kradzież/wymuszenie rozbójnicze
Rozbój przy użyciu broni lub niebezpiecznego
narzędzia
Kradzież cudzej rzeczy w tym:
Kradzież dokumentu
Kradzież kieszonkowa
Inne przestępstwa
Ogółem

Wagon

Obszar kolejowy

Pasażerski

Ogółem

Towarowy

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

1
4

1
6
2

2
1

2
1

1
2

1
-

-

1
-

1
3
7

5
6
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40
4
1
17
62

35
3
23
67

88
1
15
106

60
14
77

51
5
1
6
60

35
4
13
49

6
1
7

3
5
9

185
10
2
39
235

133
7
55
202

Tabel nr 5: Wykrywalność przestępczości - dane porównawcze 2011/10.
Województwo
WarmińskoMazurskie

Liczba przestępstw na dworcu
kolejowym

Liczba przestępstw w wagonie

Liczba przestępstw na obszarze
kolejowym

Pasażerskim

Towarowym

2011

%
wykrycia

2010

%
wykrycia

2011

%
wykrycia

2010

% wykrycia

2011

%
wykrycia

2010

%
wykrycia

2011

%
wykrycia

2010

%
wykrycia

62

42,9

67

48,5

106

33,6

77

37,2

60

11,7

49

28

7

28,6

9

11,1

Dane: KGP
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Analizując tabelę nr 3 widzimy, że najwięcej przestępstw jest w kategorii kradzież cudzej
rzeczy - 185 przypadków (wzrost o 52). Nastąpił spadek przestępstw w kategoriach uszczerbek
na zdrowiu (o 4 przypadki), bójka/pobicie (spadek o 3) oraz inne przestępstwa (spadek o 16),
natomiast w kategoriach rozbój/kradzież/wymuszenie rozbójnicze nastąpił wzrost o 4 przypadki,
kradzież dokumentów (wzrost o 3),. Nie odnotowano przestępstw w kategorii zabójstwo.
Z uwagi na miejsce popełnienia przestępstwa (tabela nr 4) :
1. w 2010 roku najwięcej, tj. 38,1% zdarzeń zostało dokonanych na terenie obszaru
kolejowego (77 przestępstw), a następnie;
- na dworcu kolejowym - 33,1% (67 przestępstw),
- w wagonie pasażerskim - 24,2% (49 przestępstw),
- w wagonie towarowym - 4,4% (9 przestępstw).
2. w 2011 roku najwięcej, tj. 45,1% zdarzeń zostało dokonanych na terenie obszaru
kolejowego (106 przestępstw), a następnie;
- na dworcu kolejowym - 26,3% (62 przestępstwa),
- w wagonie pasażerskim - 25,5% (60 przestępstw),
- w wagonie towarowym - 2,9% (7 przestępstw).
Wykres nr 2: Miejsce popełnienia czynów zabronionych - porównanie 2009/2011.
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Jak prezentują powyższe dane, spadła liczba popełnionych przestępstw w większości
kategoriach, nastąpił wzrost na obszarach kolejowych (o 39 przypadków).
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych kategorii popełnianych przestępstw
prezentują poniższe wykresy:
Wykres nr 3: Dworzec kolejowy.
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45

Jak prezentuje wykres nr 3 na dworcu kolejowym wzrosły przestępstwa w kategorii
kradzież kieszonkowa, natomiast w pozostałych kategoriach nastąpił spadek. W analizowanym
okresie na dworcach kolejowych dokonano najwięcej przestępstw kradzieży cudzej rzeczy.

Wykres nr 4: Obszar kolejowy.
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Na obszarze kolejowym (wykres nr 4), najwięcej dokonywanych przestępstw jest w
kategorii kradzieży cudzej rzeczy - 88 przypadków (wzrost o 28 w stosunku do 2010 roku).
Wykres 5: Wagon pasażerski.
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W porównaniu do 2009 roku w wagonie pasażerskim spadła liczba dokonywanych
przestępstw w kategorii inne przestępstwa (o 16), natomiast w pozostałych kategoriach
utrzymuje się na podobnym poziomie.
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Z analizy tabeli nr 5 wynika, że największa wykrywalność przestępstw następuję w
stosunku do przestępstw popełnionych na dworcu kolejowym 42,9%, następnie na obszarze
kolejowym 33,6%, w wagonie towarowym 28,6%. Najmniejsza wykrywalność występuje wśród
przestępstw popełnionych w wagonie pasażerskim 11,7%.
Średnia wykrywalność w kraju wynosi 29,6%, w województwie warmińsko - mazurskim
wykrywalność wynosi 30,4%.
2. Dane porównawcze wybranych kategorii przestępstw stwierdzonych na obszarach
kolejowych na terenie kraju w latach 2011 - 2010 prezentują tabele nr 6 - 8;
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Tabela nr 6.
Rozbój/kradzież/wymuszenie
rozbójnicze

Województwa

Zabójstwo

2011

Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie(bez KSP)
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
KSP Warszawa
POLSKA

2010

Bójka/pobicie
Ogółem

Rozbój przy
użyciu broni
lub innego
narzędzia

Ogółem

W tym
kradzież
dokumentu

W tym
kradzież
kieszonkowa

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

4
4

5
1
3
1
5
2
2
2

1
4

1

1

5
8
2
11

3
5
1
9

39
8
13
3
31
49
13
16
8
3
31
86
7
10
32
15
90

46
36
7
4
26
70
14
16
19
4
32
95
15
7
40
33
83

4

1
6
2
10

577
213
75
97
205
799
164
197
145
40
667
2707
131
133
327
421
683

8
7
2

27
28
1
7
18
5
66

19
5
2
1
17
19
14
2
4
7
39
30
3
3
9
6
79

1

1
3
2
4
3
3
3
7
20
1
6
6
1
18

18
5
6
2
16
9
15
3
4

7
8
8

4
2
1
2
2
2
3
4
3
1
4
26

3

62

70

72

83

230

259

7581

454

547

184
73
71
58
87
150
50
61
26
20
187
502
63
39
174
103
348
2196

205
84
51
47
83
133
57
63
47
14
341
445
49
55
148
122
359
2303

3
3
3
5
4
1
1
8
7

1

2
1

4

4
3

2

1

12

13

689
273
129
80
273
756
188
266
174
61
756
3129
146
185
490
417
720

22

25

8732

1
2

1
1
1

4
146

2

118
2

4
6
5
4
16
1
2
2
5
113

1
3
129

325

292

1
12
4
16

Dane: KGP

Tabela nr 7.
Województwa

Inne
przestępstwa

2011

2
1

5

Uszczerbek
na zdrowiu

Kradzież cudzej rzeczy

Liczba przestępstw na dworcu
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Liczba przestępstw na obszarze

Liczba przestępstw w wagonie

kolejowym

Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie (bez KSP)
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
KSP Warszawa
POLSKA

Pasażerskim

kolejowym

Towarowym

2011

%
wykrycia

2010

%
wykrycia

2011

%
wykrycia

2010

%
wykrycia

2011

%
wykrycia

2010

%
wykrycia

2011

%
wykrycia

2010

%
wykrycia

262
96
49
61
85
348
70
58
43
20
217
571
20
62
216
141
508
2827

45,8
36,5
52
59
49,4
10,9
50
43,1
34,9
35
33
29
15
42,9
49,1
40,4
44,2
36,6

244
92
25
49
83
378
75
59
52
26
393
524
27
67
174
197
556
3021

49,2
29
52
68
51,8
22,5
37,3
39
45,3
48,1
57,6
21
18,5
48,5
43,1
38,7
46
39,4

414
160
66
46
164
229
113
175
88
33
245
2103
84
106
281
206
188
4701

46,2
41,4
43,9
50
24,2
25,9
44,1
43,7
35,9
57,6
45,5
24,9
44,1
33,6
61,9
40,3
27,1
33,9

325
100
44
60
123
270
85
115
51
14
275
1592
64
77
142
156
174
3667

39,3
25,7
40,9
28,3
40,3
26,9
39,4
27,4
53,8
35,7
19,9
24,7
27,7
37,2
41
41,4
27,6
29,3

184
78
53
26
97
290
73
61
66
27
472
338
39
60
156
167
414
2601

19
33,8
17
19,2
23,7
15,8
17,8
24,6
4,5
25,9
17,5
36
15,4
11,7
31,2
17,3
17,9
21,2

198
84
39
27
86
287
75
59
87
27
361
252
51
49
158
187
384
2411

28,8
26,2
20,5
18,5
22,1
18,1
18,7
32,2
9,2
14,8
12,7
26,1
11,8
28
30,8
21,3
16,9
20,4

42
24
39
12
35
54
7
44
11
3
53
680
67
7
42
15
55
1190

47,1
16,7
0
25
22,9
3,7
0
9,1
0
0
5,7
15,5
6
28,6
32,6
6,7
7,3
14,9

41
31
23
11
22
21
7
34
9
4
37
845
42
9
27
12
50
1225

22
16,1
8,7
36,4
13,6
4,8
0
8,8
33,3
50
21,6
11,9
2,4
11,1
0
16,7
12
12,3

Dane: KGP
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Tabela nr 8.

Województwo

Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie (bez KSP)
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
KSP Warszawa
POLSKA

Liczba podejrzanych

Liczba przestępstw
stwierdzonych

5
9
15
16
8
4
11
10
14
17
3
1
13
12
6
7
2

% wykrycia

Straty w zł.
Ogółem

W tym nieletnich

Wartość odzyskana
w zł.

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

902
358
207
145
381
921
263
338
208
83
987
3692
210
235
695
529
1165
11319

808
307
131
147
314
956
242
267
199
71
1066
3213
184
202
501
552
1164
10324

40,7
36,9
30,8
46,2
29,6
15,8
37,3
35,8
24,1
39,8
27,2
24,7
26,2
30,4
49,2
32,2
30,4
29,6

38,8
25,9
31,3
40,5
36,6
22,1
31,5
28,6
32,7
33,3
31,4
20,8
16,2
37,6
36,3
33,1
32,2
28,1

317
97
83
74
107
141
92
77
57
22
225
731
44
87
240
165
367
2926

261
86
42
65
98
145
92
71
62
24
161
502
29
75
177
138
378
2406

32
10
9
10
11
6
10
5
7
1
22
101
7
8
36
11
53
339

29
10
4
7
16
21
4
6
3
6
14
76
1
8
21
14
58
298

2272495
1084801
702375
1421274
907025
5485418
1059622
1041236
312674
263159
3848277
15239704
605617
807844
1913337
1832465
2925153
41722476

1676544
1562573
553401
509449
567874
2751671
598811
656766
250010
62147
2437100
11162171
465677
287380
1931384
1647662
3219895
30340515

76297
16752
16402
47200
34560
63794
29967
57187
22732
4152
80402
262220
4870
15214
110716
70195
38150
950810

43852
13364
13642
8801
13394
40651
33302
7838
15298
1225
80152
260036
27375
19004
30212
57908
35878
701932

Dane: KGP

Z analizy tabeli nr 8 wynika, że województw warmińsko - mazurskie jest na 12 miejscu pod względem ilości przestępstw stwierdzonych na
obszarach kolejowych. Jednocześnie w województwie warmińsko - mazurskim wykrywalność przestępstw kształtuje się na poziome 30,4 %
(średnia w kraju jest na poziomie 29,6%).
W porównaniu do 2010 roku liczba podejrzanych wzrosła z 75 na 87. Liczba osób nieletnich podejrzanych o popełnienie przestępstwa
pozostała na poziomie 8.
Na terenie województwa warmińsko - mazurskiego popełniono 2% ogółu przestępstw stwierdzonych na obszarach kolejowych w kraju.
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3. Działania własne organizowane w ramach akcji „Bezpieczna Podróż” oraz
przejazdy uczestników imprez masowych;
W 2011 roku zorganizowano na poziomie wojewódzkim 14 akcji porządkowo - represyjnych
„Bezpieczna Podróż”. Działania zostały przeprowadzone przy współudziale KMP/KPP woj.
warmińsko - mazurskiego, Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz Oddziału Regionalnego
SOK w Iławie. W trakcie działań zabezpieczono 170 pociągów pasażerskich poruszających się
po terenie województwa warmińsko - mazurskiego. Do działań skierowano 53 policjantów OPP
w Olsztynie, 56 funkcjonariuszy SOK oraz 2 funkcjonariuszy SG. Działania łącznie trwały 14
dni.
4. Organizacja przejazdów uczestników imprez masowych w komunikacji kolejowej;
W trakcie przejazdów uczestników imprez masowych prowadzono wszechstronne
działania zmierzające do wyeliminowania zakłóceń porządku publicznego. Działania te polegały
m.in. na organizowaniu patroli wahadłowych w pociągach rejsowych, zabezpieczeń
prewencyjnych dworców kolejowych, wnioskowaniu o przyłączenie do składu pociągu
dodatkowych wagonów przeznaczonych wyłącznie dla kibiców.
Nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego.
II. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji drogowej.
Skala przestępczości w komunikacji drogowej;
Skalę przestępczości w wybranych środkach komunikacji drogowej na przestrzeni dwóch
lat (2011 -2010) prezentuje poniższa tabela:
1.

1.
2.
3.
4.
5.

Miejsce popełnienia
przestępstwa
autobus/autokar
dworzec autobusowy
przystanek komunikacyjny
taksówka
trolejbus/tramwaj

6.

RAZEM

L.p.

2011

2010

Różnica

129
27
43
11
17

302
36
64
10
34

-173
-9
-21
+1
-17

227

446

-219

opr. kom. T. Górny - dane TEMIDA

Wyżej wymienione przestępstwa stwierdzone stanowią około 0,6% ogółu popełnionych
przestępstw na obszarze województw warmińsko - mazurskiego. Wskaźnik dynamiki
przestępczości w porównywanym okresie wynosi 50,8%.
Biorąc pod uwagę miejsce popełnienia przestępstwa najwięcej bo około 56,8% ogółu
przestępstw popełnia się w autobusie/autokarze, następnie na przystanku komunikacyjnym
18,9%, na dworcu autobusowym 11,8%, w trolejbusie/tramwaju 7,4% oraz w taksówce 4,8%.
Wykres nr 1: Liczba popełnionych przestępstw w latach 2010-2011.
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2. Szczegółowe dane dotyczące liczby popełnianych przestępstw, ich kategorii oraz
miejsca popełnienia prezentują tabele nr 2 - 3;
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Tabela nr 2: Dane dotyczące przestępstw w 2010 roku.
Autobus/autokar
Rok 2010
uszczerbek na zdrowiu
bójka lub pobicie
rozbój
rozbój przy użyciu nieb.narz.
kradzież rozbójnicza
wymuszenie rozbójnicze
p-ko f-szowi publicznemu
inne przestępstwa kryminalne
p-stwa p-ko narkomanii
zgwałcenie
p-stwa p-ko obyczajności
kradzież cudzej rzeczy
kradzież kieszonkowa
kradzież dokumentów
kradzież z włamaniem
uszkodzenie rzeczy
oszustwo /kryminalne/
oszustwo /gospodarcze/
fałszerstwo /kryminalne/
fałszerstwo /gospodarcze/
RAZEM
p-stwa kryminalne
p-stwa gospodarcze

Liczba
p-stw
3
1
1
167
3
62
19
22
4
302
20
-

wykryw.
%
100
100
0
37,4
0
28,8
56,5
69,6
100
41,6
52,6
-

Dworzec autobusowy
Liczba
p-stw
3
2
2
4
4
7
4
3
1
36
6
-

wykryw.
%
100
100
100
100
0
50
0
100
100
64,9
83,3
-

Przystanek
komunikacyjny
Liczba
wykryw.
p-stw
%
9
88,9
4
75
2
50
1
100
1
100
11
81,8
14
40
6
0
64
58,5
16
56,3
-

Taksówka
Liczba
p-stw
1
6
1
10
2
-

wykryw.
%
0
16,7
0
20
50
-

Trolejbus /tramwaj
Liczba
p-stw
1
1
1
5
8
10
2
1
34
5
-

wykryw.
%
100
100
0
100
100
36,4
66,7
100
72,2
80
-

opr. kom. T. Górny - dane TEMIDA

W 2010 roku najwięcej przestępstw dokonano w autobusie/autokarze w sumie 302, największą liczbą z pośród nich stanowiły kradzieże
cudzej rzecz - 167 przypadków, kradzieże dokumentów - 62 przypadki, fałszerstwa kryminalne - 22 przypadki oraz przestępstwa kryminalne - 20
przypadków. Odnotowano 4 przypadki przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
Na dworcu autobusowym stwierdzono 36 przestępstw, z czego 7 to kradzieże cudzej rzeczy. Odnotowano 3 przestępstwa przeciwko życiu i
zdrowiu oraz 4 rozboje i 4 wymuszenia rozbójnicze.
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Na przystanku komunikacyjnym stwierdzono 64 czynów zabronionych, spośród nich największą liczbą stanowiły przestępstwa kradzieży 20 przypadków, przestępstw kryminalnych -16 przypadków, przeciwko życiu i zdrowiu - 13 przypadków oraz 11 przypadków przestępstw
przeciwko narkomanii. W taksówkach stwierdzono ogólnie 10 przestępstw, z czego najwięcej to kradzieże - 7 przypadków. W kategorii
trolejbus/tramwaj stwierdzono ogólnie 34 przestępstwa, największą liczbę z pośród nich stanowiły kradzieże - 12 przypadków, przestępstw
przeciwko narkomanii odnotowano 8 przypadków, przestępstw przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu - 5 przypadków oraz 2 przypadki
przeciwko życiu i zdrowiu.
Tabela nr 3: Dane dotyczące przestępstw w 2011 roku.
Autobus/autokar
Rok 2011
uszczerbek na zdrowiu
bójka lub pobicie
rozbój
rozbój przy użyciu nieb.narz.
kradzież rozbójnicza
wymuszenie rozbójnicze
p-ko f-szowi publicznemu
inne przestępstwa kryminalne
p-stwa p-ko narkomanii
zgwałcenie
p-stwa p-ko obyczajności
kradzież cudzej rzeczy
kradzież kieszonkowa
kradzież dokumentów
kradzież z włamaniem
uszkodzenie rzeczy
oszustwo /kryminalne/
oszustwo /gospodarcze/
fałszerstwo /kryminalne/
fałszerstwo /gospodarcze/
RAZEM
p-stwa kryminalne
p-stwa gospodarcze

Liczba
p-stw
6
1
1
2
16
58
4
21
4
1
14
1
129
127
2

wykryw.
%
100
100
0
100
58,8
24,6
0
13,6
0
100
57,1
100
35,1
34,1
100

opr. kom. T. Górny - dane TEMIDA
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Dworzec autobusowy
Liczba
p-stw
4
3
1
3
1
11
2
1
1
27
27
-

wykryw.
%
100
100
100
66,7
0
18,2
0
100
100
51,9
51,9
-

Przystanek
komunikacyjny
Liczba
wykryw.
p-stw
%
2
100
8
100
2
50
9
88,9
2
50
12
61,5
1
0
2
66,7
2
50
1
100
2
50
43
73,3
43
73,3
-

Taksówka
Liczba
p-stw
5
1
3
1
1
11
9
2

wykryw.
%
25
100
66,7
0
0
44,4
0

Trolejbus /tramwaj
Liczba
p-stw
3
2
1
1
2
7
1
17
17
-

wykryw.
%
100
50
100
100
66,7
85,7
0
78,9
78,9
-

W 2011 roku najwięcej przestępstw dokonano w autobusie/autokarze w sumie 129,
największą liczbą z pośród nich stanowiły kradzieże cudzej rzecz -58 przypadków, kradzieże
dokumentów - 21 przypadków, inne przestępstwa kryminalne - 16 przypadków oraz
fałszerstwa kryminalne - 14 przypadków. Odnotowano 7 przypadków przestępstw przeciwko
życiu i zdrowiu.
Na dworcu autobusowym stwierdzono 27 przestępstw, z czego 11 to kradzieże cudzej
rzeczy. Odnotowano 4 przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz 3 rozboje.
Na przystanku komunikacyjnym stwierdzono 43 czyny zabronione, spośród nich
największą liczbą stanowiły przestępstwa kradzieży - 17 przypadków, przeciwko życiu i
zdrowiu - 10 przypadków oraz 9 przypadków innych przestępstw kryminalnych.
W taksówkach stwierdzono ogólnie 11 przestępstw, z czego najwięcej to kradzieże 7 przypadków.
W kategorii trolejbus/tramwaj stwierdzono ogólnie 17 przestępstw, największą liczbę z
pośród nich stanowiły kradzieże - 7 przypadków oraz 5 przypadków przeciwko życiu i zdrowiu.

OBSZAR 4.4.
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym":
Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w roku 2011 wydarzyły się 1648 wypadki
drogowe, w wyniku których śmierć poniosło 179 osób, a 2100 osób zostało rannych. W
odniesieniu do roku 2010 odnotowano spadek liczby wypadków drogowych o 77 (-4,5%),
wzrost liczby zabitych o 11 osób (+6,5%) i spadek liczby osób rannych o 238 (-11,3%).
Do głównych przyczyn wypadków drogowych należały:
•
przekraczanie dopuszczalnej prędkości lub niedostosowanie jej do warunków ruchu z tej
przyczyny zaistniało 553 wypadków, co stanowiło 33,6% ogółu wypadków,
•
nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 235 wypadków tj. 14,3% do ogółu wypadków,
•
nieprawidłowe wyprzedzanie – 105 wypadków tj. 6,4% ogółu wypadków
Działania w ramach nadzoru nad ruchem:
1. Do nadzoru nad ruchem na głównych i najbardziej zagrożonych drogach woj. warmińskomazurskiego kierowano patrole ruchu drogowego między innymi w ramach koordynacji
centralnej i wojewódzkiej. Harmonogram służb w ramach koordynacji okresowo
dostosowywany był do występującego zagrożenia i natężenia ruchu.
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieć dróg publicznych ( o twardej nawierzchni
wynosi 12354 km. Z przedstawionej długości poszczególne kategorie dróg stanowią:
- drogi krajowe 10,7%,
- drogi wojewódzkie 15,4%,
- drogi powiatowe 56,6%,
- drogi gminne 17,1%.
W roku 2011 na drogach krajowych w woj. warmińsko-mazurskim wydarzyło się 468
wypadków drogowych, co stanowiło 28,4% ogółu wypadków. W roku 2011 w odniesieniu do
roku 2010 odnotowano spadek liczby wypadków na tych drogach o 78.
W wypadkach na drogach krajowych zginęło 76 osób, co stanowiło 42,5% ogółu zabitych. W
stosunku do roku 2010 liczba osób zabitych w wypadkach na drogach krajowych wzrosła o 6.
Na drogach wojewódzkich w roku 2011 zaistniało 368 wypadków drogowych, stanowiło to
22,3% ogółu wypadków (w roku 2010- 22%). W wypadkach drogowych, które wydarzyły się na
drogach wojewódzkich w roku 2011 zginęły 42 osoby (2010 - 35 osób) , o 7 osób więcej niż w
roku poprzednim. Liczba osób zabitych w wypadkach na drogach wojewódzkich w roku
2011stanowiła 23,5% ogółu zabitych (w roku 2010 - 21% ogółu zabitych).
Na drogach powiatowych w roku 2011 wydarzyło się 276 wypadków drogowych (w 2010 – 299)
co stanowiło 16,7%, ogółu wypadków ( w roku 2010 - 17%). W wypadkach na drogach
powiatowych zginęło 39 osób co stanowiło 21,8% ogółu zabitych (w 2010 roku – 23%).
2. W celu ograniczenia głównych przyczyn wypadków drogowych, poprawy skuteczności
pracy policjantów pionu ruchu drogowego oraz podniesienia poziomu wykonywanych zadań
na miejscu zdarzeń drogowych, jednostkom Policji województwa warmińsko-mazurskiego w
2011 roku przekazano, zakupione rok wcześniej przez KGP, pojazdy:
- samochody oznakowane z wideorejestratorem „Alfa Romeo” – szt. 10
- motocykle marki „Triumph” i „Honda” - w ilości 37 szt.
3. Policjantów pełniących służbę w Zespole Ruchu Drogowego WP i RD KWP w Olsztynie
kierowano do służby na drogach z pominięciem granic administracyjnych powiatu, w ramach
centralnej i wojewódzkiej koordynacji służby oraz kierowano do wsparcia jednostek
terenowych Policji.
4. Kontynuowano współpracę z podmiotami poza policyjnymi, uprawnionymi do kontroli
ruchu drogowego. Co miesiąc przesyłano informację o zaplanowanych działaniach
prewencyjno-kontrolnych o zasięgu wojewódzkim i powiatowym do kierownictwa
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Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, Żandarmerii Wojskowej Oddział w
Elblągu i Izby Celnej w Olsztynie w celu podejmowania wspólnych działań na drogach w
ramach nadzoru nad ruchem.
5. Policjanci uczestniczyli w wiosennych i jesiennych przeglądach oznakowania dróg. Przed
rozpoczęciem roku szkolnego dokonano również przeglądu oznakowania dróg w
przebiegających w pobliżu placówek oświatowych. W roku 2011 tylko na drogach
krajowych i wojewódzkich zaopiniowano 1148 projektów stałej i tymczasowej organizacji
ruchu.
6. Realizując, z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji wynikający z art. 65b ust. 5
pkt 1 Ustawy Prawo o ruchy drogowym, obowiązek opiniowania wniosków skierowanych do
organów zarządzających ruchem o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób
szczególny, w 2011 r. wydano – 191 opinii w sprawie organizacji zawodów sportowych,
rajdów, wyścigów i innych imprez powodujących utrudnienia w ruchu. tj. mniej o 15 niż w
roku poprzednim.
7. Znacznymi siłami i środkami policyjnymi zabezpieczano przebieg 15 dużych imprez i
uroczystości religijnych obejmujących swym zasięgiem kilka powiatów województwa:
• 68 Samochodowy Rajd Polski - obejmujący 4 powiaty: mrągowski, giżycki, ełcki i olecki.
• „Parada Motocyklowa Lekarzy DoctoRRiders”- obejmujący 4 powiaty: giżycki,
mrągowski, kętrzyński i piski;
• „Wyścig kolarski Gwiazda Mazurska”, obejmujący 2 powiaty: ełcki i olecki;
• „Piesza Pielgrzymka z Warszawy do Gietrzwałdu - obejmująca 4 powiaty: działdowski,
nidzicki, ostródzki i olsztyński;
• „V Ogólnopolska Pielgrzymka Piesza z Łomianek do Gietrzwałdu”, obejmująca
3 powiaty: działdowski, nidzicki i olsztyński;
• „II Pielgrzymka Rowerowa z Sandomierza do Świętej Lipki”, obejmująca 3 powiaty: piski,
mrągowski, kętrzyński;
• „Piesza Pielgrzymka z Milanówka do Gietrzwałdu”, obejmująca 3 powiaty: działdowski,
nidzicki i olsztyński;
• „Piesza Pielgrzymka z Rucianego Nida do Świętej Lipki”, obejmująca 3 powiaty: piski,
mrągowski, kętrzyński;
• „XXI Warmińska Pielgrzymka Piesza do Ostrej Bramy”, obejmująca 3 powiaty:
kętrzyński, węgorzewski, gołdapski;
• „VI Sztafeta im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki ku czci Męczenników Stanu Wojennego
Olsztyn – Warszawa”, obejmująca 3 powiaty: działdowski, nidzicki i olsztyński;
• „Pielgrzymki Ziemia Lubawska”, obejmująca 3 powiaty: działdowski, iławski,
nowomiejski;
• „XIX Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę”, obejmująca 7 powiatów: olecki,
gołdapski, ełcki, piski, giżycki, mrągowski, szczycieński;
• „XXVIII Warmińska Pielgrzymka Piesza do Częstochowy obejmująca 9 powiatów:
olsztyński, braniewski, bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński, mrągowski, szczycieński,
ostródzki oraz nidzicki;
• „XVIII Elbląska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę”, obejmująca 4 powiaty: elbląski,
ostródzki, iławski, nowomiejski.
• „II Pielgrzymka Rowerowa z Elbląga na Jasną Górę”, obejmująca 3 powiaty: elbląski,
iławski, nowomiejski;

Działania profilaktyczno-kontrolne:
W celu ograniczenia głównych przyczyn zdarzeń drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego realizowano następujące działania prewencyjno – kontrolne
o zasięgu centralnym, wojewódzkim i powiatowym:
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„Prędkość” – działania ukierunkowane na egzekwowanie od kierujących pojazdami
stosowania się do ograniczeń prędkości. W roku 2011 przeprowadzono 6 działań centralnych i
10 wojewódzkich, podczas których policjanci skontrolowali 10880 pojazdów. Policjanci RD za
pomocą wideorejestratorów i ręcznych mierników prędkości ujawnili łącznie i ujawnili 6733
przekroczeń prędkości, za które nałożyli 5980 mandatów karnych.
• „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” - ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa
niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów poprzez egzekwowanie
stosowania się do przepisów ruchu drogowego, kształtowanie właściwych relacji kierujący –
pieszy oraz propagowanie używania elementów odblaskowych. W 2011 roku na terenie
województwa zrealizowano 6 działań centralnych i 11 wojewódzkich, podczas których
policjanci ujawnili:
304 wykroczenia popełnione przez kierujących względem pieszych, za które nałożyli 224
mandaty i skierowali 17 wniosków do sądu.;
630 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów, za które nałożono 180 mandatów a wobec
22 rowerzystów skierowano wnioski do sądu;
2654 wykroczeń popełnionych przez pieszych, za które nałożono 1457 mandatów
i skierowano 42 wnioski do sądu.
• „Alkohol i Narkotyki” - ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie z ruchu nietrzeźwych
kierujących pojazdami oraz pieszych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. W 2011 r. Policjanci ujawnili ogółem 7538 kierujących pod wpływem działania
alkoholu tj. o 14,2% więcej w stosunku do roku ubiegłego. Policjanci garnizonu warmińskomazurskiego w 2011 roku przeprowadzili 5 działań centralnych, 15 wojewódzkich, podczas
których sprawdzili stan trzeźwości 47415 kierujących.
• „Pasy” – ukierunkowane na egzekwowanie od kierujących i pasażerów jazdy w zapiętych
pasach bezpieczeństwa oraz stosowania urządzeń do przewożenia dzieci.
W roku 2011 przeprowadzono 4 działania centralne i 3 wojewódzkie, ponadto kontrole w
tym zakresie realizowane były w trakcie działań „Prędkość” oraz „Alkohol i narkotyki”. W
trakcie działań policjanci skontrolowali ogółem 5939 pojazdów, podczas kontroli ujawnili 1410
przypadków nie korzystania z pasów bezpieczeństwa oraz 26 przypadków nieprawidłowego
przewożenia dzieci w pojazdach. Za popełnione wykroczenia nałożono 1282 mandaty i
skierowano 18 wniosków do sądu.
• „Dyskoteka” – celem działań jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych poprzez
ujawnianie naruszeń przepisów ruchu drogowego powodowanych przez młodych użytkowników
dróg, zwłaszcza będących pod wpływem działania alkoholu lub środków działających podobnie
do alkoholu. W roku 2011 policjanci przeprowadzili 4 działania wojewódzkie.
• „Bezpieczny Weekend” - ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym podczas wzmożonego ruchu pojazdów wynikającego z tzw. „długiego weekendu”.
Zwiększona liczba patroli kierowana była do służby na drogach o największym natężeniu ruchu
pojazdów. W roku 2011 przeprowadzono 7 działań związanych z wydłużonymi weekendami,
podczas których skontrolowano łącznie 28129 pojazdów i 446 pieszych. Na sprawców
wykroczeń nałożono 10158 mandatów i skierowano 434 wnioski o ukaranie do sądu.
• „BUS i TRUCK’ - działania ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości
występujących podczas wykonywania przewozu drogowego osób i rzeczy oraz kontroli stanu
technicznego pojazdów, którymi te przewozy są wykonywane. Działania były przeprowadzone
ośmiokrotnie.
• Z uwagi na położenie województwa warmińsko-mazurskiego przy granicy z Federacją
Rosyjską, w celu zapobiegania popełnianiu czynów zabronionych związanych z przestępczością
transgraniczną, w dniach 18, 19, 20, 21, 27 i 28.04.2011r. przeprowadzono działania
profilaktyczno – kontrolne pn „Szlak”, w ramach których patrole policyjne kierowano do służby
na drogach prowadzących do przejść granicznych.
W czasie działań kontrolnych policjanci zwracali szczególną uwagę na pojazdy:
co do których istniało podejrzenie, że są niesprawne techniczne, lub w których mogły
•
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zostać dokonane zmiany konstrukcyjne niezgodnie z przepisami ruchu drogowego,
których kierujący swoim zachowaniem stwarzali wrażenie, że chcą uniknąć kontroli,
których wygląd wskazywał na to, że może być przekroczona dopuszczalna masa całkowita
lub masa własna pojazdu,
pojazdy typu BUS,
poruszające się na zagranicznych tablicach rejestracyjnych,
których kierujący naruszali przepisy ruchu drogowego lub wobec których istniało
podejrzenie, że mogą kierować pojazdem pod wpływem działania alkoholu lub podobnie
działających środków,
pojazdy ciężarowe lub zespoły pojazdów ciężarowych.
Ponadto, zwracano uwagę na możliwość dodatkowego wyposażenia pojazdu w
(dodatkowe) zbiorniki lub inne elementy służące do przewozu paliwa, papierosów lub alkoholu,
oraz innych dokonanych zmian konstrukcyjnych pojazdów (np. liczba siedzeń do przewozu osób
niezgodna z liczba określoną w dowodzie rejestracyjnym), niezgodnych z przepisami ruchu
drogowego.
Podczas działań policjanci wykonali 123 służby. Wspólne służby z policjantami
wykonało 16 funkcjonariuszy służb poza policyjnych, uprawnionych do kontroli ruchu
drogowego. Skontrolowanych zostało ogółem 750 pojazdów, z czego samochodów osobowych 634, samochodów ciężarowych (lub zespołów pojazdów) - 26, samochodów dostawczych typu
bus (do 3,5 tony) – 41, autobusów – 9, motocykli – 18 i innych pojazdów -20. Podczas kontroli
ujawnionych zostało 409 wykroczeń. Wobec osób które popełniły tego rodzaju czyn zabroniony
zastosowano środki prawne w postaci – mandatów karnych – 368, pouczeń 34 i wniosków o
ukaranie 7. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami dotyczącymi stanu technicznego
i wyposażenia pojazdów zatrzymano 40 dowodów rejestracyjnych. 10 pojazdów nie
dopuszczono do dalszego ruchu. W czasie kontroli ujawniono 13 kierujących pojazdami pod
wpływem działania alkoholu.
Wszystkie wyżej wymienione działania dodatkowo były realizowane przez KMP/KPP
województwa warmińsko-mazurskiego w ramach działań własnych.
•
W dniach od 24 stycznia do 06 lutego 2011r. w związku ze wzmożonymi wyjazdami
dzieci i młodzieży na ferie zimowe, na drogach woj. warmińsko-mazurskiego prowadzone były
wzmożone działania prewencyjno – kontrolne pn. „Bezpieczne Ferie 2011”.
Do służby na drogach skierowano w tym czasie 2179 policjantów ruchu drogowego oraz
pozostałych służb pionu prewencji. Działania policjantów wspomagało 111 funkcjonariuszy
Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Żandarmerii Wojskowej
oraz Straży Miejskich/Gminnych.
Podczas działań skontrolowanych zostało 12350 pojazdów, w tym 158 autobusów, które
przewoziły dzieci i młodzież na wypoczynek w sposób zorganizowany. Policjanci ujawnili 877
pieszych, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego.
Na użytkowników dróg naruszających przepisy ruchu drogowego nałożono 3262 mandaty
karne. Wobec 126 sprawców wykroczeń skierowane zostaną wnioski o ukaranie do sądu, a 854
osób pouczono.
Najczęstszym wykroczeniem popełnianym przez kierujących pojazdami było przekraczanie
dopuszczalnej prędkości - 1301 wykroczeń. Ponadto, ujawniono 657 przypadków niestosowania
środków bezpieczeństwa w pojazdach tj. pasów i fotelików oraz 263 wykroczenia dotyczące
nieprawidłowego wyprzedzania i zawracania.
Policjanci podczas kontroli drogowych ujawnili 50 kierujących poruszających się w stanie po
spożyciu alkoholu oraz 126 kierujących w stanie nietrzeźwości.
Kierującym zatrzymano 84 praw jazdy. W wyniku ujawnionych niesprawności w stanie
technicznym pojazdów lub braków w ich prawidłowym wyposażeniu zatrzymano 659 dowodów
rejestracyjnych.
Podczas kontroli autobusów policjanci ujawnili 29 nieprawidłowości, które w większości
dotyczyły
nadmiernie zużytych bieżników opon oraz nieprawidłowości w układzie
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hamulcowym. Kierującym autobusami zatrzymano 37 dowodów rejestracyjnych, 14 ukarano
mandatami a 8 pouczono.
W związku z rozpoczęciem ferii zimowych w naszym województwie policjanci ruchu
drogowego, oprócz prowadzonych kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież na
zimowy wypoczynek, przeprowadzili jednodniową akcję pn. "Bądź widoczny w ferie". Celem
akcji było zwrócenie uwagi na konieczność zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na drogach
poprzez stosowanie elementów odblaskowych.
Organizatorem przedsięwzięcia była firma Group Auto Union Polska, honorowego patronatu
działaniom udzielił Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP.
Policjanci w ramach czynności kontrolnych zachęcali do stosowania odblasków a
przedstawiciele organizatora przekazywali kamizelki odblaskowe oraz ulotki informacyjne.
W celu poprawy bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym w okresie wakacyjnym
w okresie od 23.06.2011r. do 31.08.2011r. przeprowadzono wzmożone działania prewencyjno –
kontrolne na drogach pn. „Bezpieczne Wakacje 2011”.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas podróży autobusami na letni
wypoczynek w okresie od 1 czerwca do końca wakacji w Olsztynie na parkingu przy stadionie
MOKS-u w godz. 6.30-9.30 uruchomiony został stały punkt kontroli autobusów, gdzie przed
rozpoczęciem wycieczki autokary podjeżdżały do kontroli drogowej. W pozostałych jednostkach
Policji kontrole autobusów prowadzone były po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiej
potrzeby do Jednostek Policji. W tym celu na stronie internetowej KWP w Olsztynie
opublikowane zostały numery telefonów, pod które będzie zgłaszano potrzebę kontroli
autobusu.
W czasie wakacji policjanci przeprowadzili 553 kontrole autobusów, w wyniku których ujawnili
1 kierującego autobusem pod wpływem działania alkoholu w wyniku kontroli stanu
technicznego i wyposażenia tych pojazdów zatrzymano 45 dowodów rejestracyjnych. Kierowcy
autobusów uczestniczyli w 7 wypadkach drogowym, w wyniku których 3 osoby zginęły a 6
zostało rannych.
W związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego na sprawców wykroczeń ogółem
nałożono 19180 manatów karnych, skierowano 938 wniosków o ukaranie do sądu, a wobec 3089
osób zastosowano pouczenia. Za niesprawny stan techniczny oraz braki w obowiązkowym
wyposażenia pojazdów policjanci zatrzymali 2708 dowodów rejestracyjnych.
Z powodu bardzo dużego natężenia ruchu pojazdów w dni weekendowe oraz wzrostu w tym
dniach liczby zdarzeń drogowych, prowadzono również monitorowanie liczby kierowanych do
służby policjantów komórek rd w poszczególnych jednostkach Policji w dni weekendowe.
Średni wskaźnik służb policjantów komórek ruchu drogowego dla woj. warmińskomazurskiego w okresie monitorowania wyniósł:
- w stosunku do policjantów pełniących służbę na drodze – 49%
- w stosunku do stanu etatowego komórek rd – 42%
W okresie letnim dużą liczbę użytkowników dróg stanowią motocykliści, którzy często jeżdżą
niebezpiecznie i naruszają przepisy ruchu drogowego stwarzając zagrożenie na drodze. W
trakcie wakacji policjanci prowadzili wzmożone kontrole motocyklistów, podczas działań
skontrolowali –742 motocyklistów.
•

1 czerwca 2010r. rozpoczęła się kolejna odsłona Kampanii pn. „Rowerem Bezpiecznie do
celu”. W Olsztynie inauguracja tej kompanii odbyła się 19 czerwca Rowerzyści przejazd
ulicami miasta rozpoczęli startem przed ratusza miejskiego a zakończyli na strzelnicy przy ul.
Wojska Polskiego gdzie odbył się festyn zorganizowany przez KWP w Olsztynie. Policjanci
podczas spotkania z mieszkańcami informowali o sposobach zabezpieczenia rowerów przed
kradzieżą, rozmawiali na temat bezpiecznego i zgodnego z przepisami korzystania z dróg oraz
przeprowadzali konkursy z nagrodami dla najmłodszych rowerzystów na temat bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. W festynie uczestniczyła delegacja policjantów z Holandii.
•
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Działania kontrolno-prewencyjne pn. „Rowerem bezpieczniej do celu” na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego były realizowane od 1 czerwca do 31 sierpnia 2011r. w
dowolnie wybranym dniu każdego tygodnia. Terminy działań wyznaczane będą przez
poszczególne jednostki w oparciu o analizę zdarzeń z udziałem rowerzystów
i motorowerzystów.
W wyniku prowadzonych kontroli ujawnili 132 rowerzystów i 10 motorowerzystów kierujących
pojazdami bez wymaganego oświetlenia, 157 rowerzystów naruszających przepisy dot.
korzystania z chodnika, 74 poruszających się rowerem po przejściu dla pieszych i 26
niestosujących się do znaku B-9, ujawniono również 14 motorowerzystów nie stosujących kasku
ochronnego.
Wobec naruszających przepisy ruchu drogowego policjanci zastosowali następujące środki
prawne: 133 rowerzystów i 42 motorowerzystów ukarano mandatami karnymi, wobec 35
rowerzystów i 10 motorowerzystów skierowano wnioski o ukaranie do Sądu a 419 kierujących
jednośladami pouczono.
Podczas prowadzonych działań policjanci ujawnili 188 osoby, które kierowały jednośladami pod
wpływem alkoholu ( w tym: 169 rowerzystów i 18 motorowerzystów).
Jednym z elementów działań pn. „Rowerem Bezpiecznie do celu” była edukacja najmłodszych
uczestników ruchu drogowego, policjanci podczas 453 spotkań z dziećmi młodzieżą omawiali
m.in. zasady bezpieczeństwa kierujących jednośladami. Spotkania były realizowane w szkołach
w tygodniu poprzedzającym wakacje oraz w placówkach letniego wypoczynku.
• Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu na przejazdach kolejowych w lipcu i
sierpniu br. policjanci KMP/KPP po raz kolejny uczestniczyli w działaniach zainicjowanych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach ogólnopolskiej kampanii na rzecz poprawy
bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych pn. „Bezpieczny przejazd. Zatrzymaj się i żyj”. W
trakcie realizacji działań policjanci 436 razy kontrolowali przejazdy kolejowe.
W trakcie kontroli ujawnili łącznie 284 naruszenia przepisów ruchu drogowego.
Na sprawców wykroczeń nałożono 212 mandatów karnych, sporządzono 5 wniosków o
ukaranie, zastosowano 67 pouczeń.
• W roku szkolnym 2010/2011 policjanci, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
począwszy od września ubiegłego roku do zakończenia roku szkolnego w czerwcu 2011 r. w
ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły”, nadzorowali drogi w okolicach szkół, w
szczególności przejścia dla pieszych ponieważ w przypadku dzieci największe zagrożenie
występuje podczas przekraczania jezdni, bardzo często poza przejściem dla pieszych.
Niejednokrotnie dzieci uczestniczą w wypadkach wbiegając na jezdnię pod nadjeżdżający
pojazd lub też wchodzą na jezdnię zza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność.
Podczas tych działań policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskich/Gminnych,
Żandarmerii Wojskowej i Straży Granicznej ułatwiali pieszym przejście przez jezdnię,
wskazywali na prawidłowe przekraczanie jezdni najmłodszym uczniom oraz reagowali na
naruszane przepisy ruchu drogowego, w szczególności popełniane przez kierujących względem
pieszych, jak i pieszych korzystających z drogi w sposób nieprawidłowy.
Na terenie naszego województwa znaczna część uczniów do szkół dowożona jest autobusami. Z
dotychczasowych doświadczeń kontroli tych pojazdów wynika, że część z nich jest niesprawna
technicznie, dlatego policjanci skierowani zostali również do kontroli stanu technicznego i
wyposażenia tych pojazdów.
Realizując działania kontrolowano zarówno kierujący pojazdami jak pieszych nie
przestrzegających przepisów ruchu drogowego. Na użytkowników dróg ( zarówno kierujących
jak i pieszych) policjanci podczas działań nałożyli 144 mandaty karne, 101 osób zostało
pouczonych, a wobec 3 skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Podczas kontroli pojazdów
ujawniono 385 przypadków niestosowania środków brd (pasy, foteliki).
Policjanci skontrolowali 377 autobusów przewożących dzieci i młodzież do szkół.
Wynikiem tych kontroli było zatrzymanie 14 dowód rejestracyjnych za nieprawidłowy stan
techniczny pojazdów, który spowodowany był: wyciekiem płynów eksploatacyjnych,
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nadmiernym zużyciem bieżników opon, niewłaściwego oznakowaniem pojazdu, niesprawnym
oświetleniem zewnętrznym oraz brakiem aktualnych badań technicznych.
4 kierujących autobusami ukarano mandatami karnymi. Nie ujawniono przypadków braku
opiekuna podczas przewozu dzieci ani kierujących autobusami po spożyciu alkoholu.
Oprócz służb na drogach w okolicach szkół, Policjanci uczestniczyli także w spotkaniach
profilaktyczno - edukacyjnych z dziećmi, w trakcie których prowadzili pogadanki dotyczące
przepisów ruchu drogowego oraz propagowali świadome i bezpieczne zachowanie na drodze.
• Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w dniach 1-09 września 2011r. Po raz kolejny
przeprowadzono działania profilaktyczno – kontrolne na drogach w okolicach placówek
szkolnych, które stanowią jeden z elementów działań policyjnych pn. „Bezpieczna droga do
szkoły”.
Podczas tych działań policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskich/Gminnych,
Żandarmerii Wojskowej i Straży Granicznej ułatwiali pieszym przejście przez jezdnię,
wskazywali na prawidłowe przekraczanie jezdni najmłodszym uczniom oraz reagowali na
naruszane przepisy ruchu drogowego, w szczególności popełniane przez kierujących
względem pieszych, jak i pieszych korzystających z drogi w sposób nieprawidłowy.
Efektem prowadzonych działań było skontrolowanie 3421 pojazdów ogółem. Na
użytkowników dróg nie przestrzegających przepisów ruchu drogowego policjanci nałożyli 103
mandaty karne, 83 pouczyli, a wobec 6 skierowali wnioski o ukaranie do sądu.
Wśród naruszających przepisy ruchu drogowego było 154 pieszych, 38 kierujących, którzy
nie przestrzegali przepisów względem pieszych oraz 133 kierujących i pasażerów nie
korzystających z pasów bezpieczeństwa.
Na terenie naszego województwa znaczna część uczniów do szkół dowożona jest
autobusami.Z dotychczasowych doświadczeń kontroli tych pojazdów wynika, że część z nich
jest niesprawna technicznie, dlatego policjanci skierowani zostali również do kontroli stanu
technicznego i wyposażenia tych pojazdów.
Policjanci skontrolowali 142 autobusy przewożące dzieci i młodzież do szkół. Wynikiem
tych kontroli było zatrzymanie 7 dowód rejestracyjnych za nieprawidłowy stan techniczny
pojazdów, a 1 kierującego autobusem ukarano mandatem karnym.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży dowożonych do szkół zbiorowymi środkami
transportu oraz w celu minimalizowania nieprawidłowości związanych z przewozem, w roku
2011 r. raz na kwartał, prowadzone były działania pod nazwą „Gimbus”, podczas których
kontrolowano m.in. stan techniczny autobusów, trzeźwość kierujących tymi pojazdami oraz
obecność opiekunów w czasie przewozu dzieci - innych niż kierowca. Sprawdzano wymagane
dokumenty uprawniające do kierowania i używania pojazdu oraz zgodność wykonywania
przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie o transporcie drogowym.
W trakcie ubiegłorocznych działań ”Gimbus” na terenie naszego województwa policjanci
przeprowadzili 1070 kontroli pojazdów przewożących dzieci i młodzież do szkół, w wyniku
których ujawnili 62 nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego pojazdów, 5 przypadków
nieprawidłowego oznakowania lub braków
w obowiązkowym wyposażeniu pojazdów.
W 1 przypadku ujawniono brak dodatkowej opieki nad dziećmi w trakcie ich przewozu.
Sporządzonych zostało 17 informacji do urzędów gmin o ujawnionych nieprawidłowościach w
trakcie przewozu.
•

• W ramach, realizowanego przez WORD w Olsztynie oraz Michelin Polska S.A. przy
współpracy z KWP w Olsztynie, „Przedszkolnego Programu Edukacji Komunikacyjnej”
przeprowadzono III etap działań pn. „Zawsze Zapinam Pasy”. Ponieważ program edukacji
komunikacyjnej w przedszkolach jest założeniem długofalowym i systematycznie prowadzone
są zajęcia z dziećmi i rodzicami, koniecznym było ponowne sprawdzenie sposobu stosowania
środków brd w pojazdach podczas dowożenia dzieci do przedszkoli.
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W tym celu policjanci ZRD KWP w Olsztynie oraz WRD KMP w Olsztynie, w dniach od 04
kwietnia do 09 maja 2011r. w godzinach 6.30 – 8.00 przeprowadzali przy przedszkolach
kontrole drogowe pojazdów, którymi dowożone są dzieci oraz wypełniali ankietę dotyczącą
używania lub też nie używania środków brd. Wyniki ankiet zostały omówione podczas spotkań
z dyrektorami placówek przedszkolnych.
• W dniu 08 czerwca 2011 r. w olsztyńskiej Hali Widowiskowo – Sportowej URANIA miał
miejsce uroczysty Finał 3-ej edycji Przedszkolnego Programu Edukacji Komunikacyjnej
„Autochodzik”.
„AUTORIADA” – bo tak brzmiała nazwa spotkania – zgromadziła ponad 200 dzieci i ponad 40
opiekunów, z uczestniczących w programie przedszkoli. Nie zabrakło także gości, którzy swoją
obecnością wyrażają poparcie dla programu od początku jego realizacji.
Podczas imprezy dzieci zostały podzielone na 4 grupy a sala „Uranii” na cztery sektory.
W każdym z sektorów na dzieci czekały różne atrakcje. W pierwszych sektorze dzieci wspólnie
z opiekunami tworzyły trójwymiarową makietę. Każde przedszkole, na planszy budowało
miasteczko z ulicami, z własnoręcznie przygotowanych wcześniej elementów. Następnie
poszczególne plansze były łączone w jedną całość tworząc dużą trójwymiarową aglomerację.
W sektorze II prowadzone były zabawy sprawdzające – Autochodzik, gdzie przygotowano
specjalnie punkty z zabawami-zadaniami z zakresu ruchu drogowego do wykonania przez zespół
przedszkolaków.
III sektor, we władanie przejęli, policjanci – przewodnicy psów służbowych wraz z pieskami.
W tym sektorze dzieci mogły poznać umiejętności psów policyjnych oraz informowane były
o zasadach bezpieczeństwa podczas spotkania z psem agresywnym.
W ostatnim sektorze policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu drogowego KWP , wykorzystując
sprzęt pojazdu profilaktyczno-edukacyjnego, rozmawiali z dziećmi na temat zasad bezpiecznego
poruszania się po drodze, omawiali znaczenie podstawowych znaków drogowych oraz
prezentowali film edukacyjny pt. „Bezpieczna droga z radami SpongeBoba”.
Podczas zabawy każdy z zespołów przedszkolnych posiadał specjalną kartę zaliczeniową,
w której zaznaczano wykonane zadania w każdym z sektorów.
Na zakończenie wszystkie zespoły otrzymały okolicznościowe dyplomy a każde dziecko
zostało uhonorowane pamiątkowym medalem.
• W grudniu policjantka WPiRD KWP w Olsztynie przy współpracy z Krajowym Centrum
BRD i KMP w Elblągu zorganizowała dla dzieci imprezę pn. „Odblaskowa szkoła”, której
ideą było propagowanie noszenia elementów odblaskowych.
W imprezie uczestniczyło ponad 300 dzieci klas I-III z 11szkół gminnych powiatu elbląskiego
Ideą przedsięwzięcia było dotarcie do jak największej liczby dzieci z małych miejscowości,
które są szczególnie narażone na potrącenia przez pojazdy. W działanie udało się włączyć
samorządy gminne, które zorganizowały dzieciom przyjazd do kina „Światowid” w Elblągu.
Całe przedsięwzięcie, rozpoczęło się pokazem mody odblaskowej, którą przygotowały szkoły.
W trakcie imprezy były konkursy z nagrodami, podsumowanie pokazu mody odblaskowej i
wręczenie nagród.
Atrakcją imprezy był występ zespołu „Wesoła Ferajna Berniego”, który poprzez muzykę i
zabawę promował bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W programie zespołu, trwającym około
80 minut, wzięło udział 5 wykonawców: muzycy, wokalistka, klown i iluzjonista.
• Policjanci ruchu drogowego z terenu całego województwa w roku 2011 aktywnie
uczestniczyli w organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne
Centrum BRD w Olsztynie turniejach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: Warmińsko –
Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - organizowany dla uczniów klas 4-6
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szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów oraz Warmińsko-Mazurski Młodzieżowy Turniej
Motoryzacyjny - skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W czerwcu w Iławie przeprowadzono największe w Polsce zawody XXXIV Finału
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ogólnopolski Turniej Wiedzy
o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowego zwany w skrócie Turniejem BRD adresowany był do
uczniów szkół podstawowych klas 4-6 oraz gimnazjów. Głównym celem turnieju jest
kształtowanie bezpiecznych zachowań na drodze wśród młodych uczestników ruchu drogowego
oraz zapoznawanie ich z zagadnieniami udzielania pomocy przedmedycznej. Turniej pogłębia
umiejętności uczestników z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz daje możliwość wyrobienia
właściwych nawyków i zachowań.
Rozgrywki tegorocznego turnieju w Iławie trwały dwa dni 3 i 4 czerwca. Uczestnikami
zmagań były 32 trzyosobowe drużyny z 16 województw.
Uczestnicy Turnieju rywalizowali w trzech konkurencjach praktycznych oraz w w teście
wiedzy z przepisów ruchu drogowego:
- jazda rowerem w miasteczku ruchu drogowego –podczas jazdy należało zastosować się do
zaistniałych sytuacji na drodze, ustawionych na trasie znaków i sygnałów drogowych oraz
zaliczyć trzy z sześciu wylosowanych punktów kontroli przejazdu.
- jazda po torze przeszkód – uczestnicy musieli wykazać się doskonałą techniką jazdy,
pokonać musieli 13 przeszkód wybranych z Regulaminu.
- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej –jeden, wylosowany, z drużyny uczestnik
wykonywał zadanie praktyczne w zakresie pomocy przedmedycznej.
- rozwiązywanie testu z przepisów ruchu drogowego – zawodnicy do rozwiązania mieli 25
pytań podzielonych na zagadnienia: zasady i przepisy o ruchu pieszych i rowerzystów, znaki
drogowe, sytuacje w ruchu drogowym w tym tzw. „skrzyżowania”, zasady udzielania
pierwszej pomocy przed medycznej.
•

Zwycięzcy Finału Ogólnopolskiego zostały następujące drużyny:
W kategorii szkół podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa w Lipnie (woj. kujawsko – pomorskie)
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach (woj. łódzkie)
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie)
W kategorii szkół gimnazjalnych:
1. Gimnazjum nr 1 w Koluszkach (woj. łódzkie)
2. Gimnazjum w Czarnej (woj. podkarpackie)
3. Gimnazjum w Zakrzowie (woj. małopolskie)
Uczestnicy z całej Polski podczas pobytu w Iławie mogli skorzystać z wielu atrakcji: byli
na basenie, pływali statkiem, uczestniczyli w „szkole przetrwania”, wysłuchali występu
przedszkolaków, obejrzeli prezentacje lubawskich modelarzy samochodów.
Zwycięscy zawodów otrzymali dyplomy, puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Turniej został zakończony miłym akcentem, na sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 ustawionych
było ok. ok. 7 tysięcy klocków domina, które po przewróceniu ukazały rysunek przedstawiający
rower i napis "Iława 2011”.
Zawody miasto Iława przeprowadziło we współpracy z WORD w Olsztynie, Komendą
Wojewódzką Policji w Olsztynie, Komendą Powiatową Policji oraz Państwową Powiatową
Strażą Pożarną w Iławie przy udziale ICSiT, ICK oraz Gimnazjum nr 1 w Iławie.
W 2011 roku po raz kolejny Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad przy współpracy z Policją,
Strażą Pożarną oraz Inspekcją Transportu Drogowego zorganizowała ogólnopolską kampanię
edukacyjną i informacyjną pod „Weekend bez ofiar". Happenig, którego ideą było zwrócenie
uwagi na problem wypadków oraz konieczność podejmowania interdyscyplinarnych i
•
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systematycznych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, odbył się 24
czerwca 2011r. w miejscowości Prostki.
•
W ramach kampanii edukacyjnej pn. „Spokojna głowa w kasku” w dniu 12 czerwca 2011r.
w Olsztynie odbyła się impreza pn. „Rajd rowerowy Michelin Junior Bike”. Kampania
powyższa to część największego ogólnoeuropejskiego programu edukacyjnego na rzecz poprawy
bezpieczeństwa na drogach ROSYPE (ROad Safety for Young People in Europe) –
współfinansowanego przez Komisję Europejską i organizowanego przez Michelin.
Podczas olsztyńskiego finału imprezy, dzieci w wieku 6-10 lat rywalizowały w wyścigach rajdu
rowerowego, organizator przekazał dzieciom około 2500 kasków rowerowym.
Współorganizatorem rajdu była KWP w Olsztynie, policjanci w specjalnie przygotowanym
miasteczku rowerowym uczyli dzieci jazdy rowerem po torze przeszkód oraz prawidłowego
reagowania na znaki i sygnały dotyczące rowerzystów w ruchu drogowym.
WYBRANE

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO-KONTROLNE
PRZEZ KMP/KPP

REALIZOWANE

Braniewo
Realizując działania profilaktyczno-kontrolne pn. „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”’
„Rowerem bezpiecznie do celu”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Tydzień bezpieczeństwa w
ruchu drogowym”, policjanci przeprowadzili 258 spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz 44
spotkania z rodzicami uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, podczas których omawiali
zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
W
ramach
działań
„Bezpieczny
przejazd
zatrzymaj
się
i
żyj”
oraz „Bezpieczna droga do szkoły” nagrana została kronika policyjna, w której przypominano
przepisy w ruchu pieszym i kołowym. Nagrany materiał został opublikowany na stronie
internetowej lokalnej telewizji TV Braniewo 24.
Dzieci z powiatu braniewskiego brały udział w konkursie plastycznym „Dbam
o swoje bezpieczeństwo”. Wyróżnieni uczniowie zostali nagrodzeni przez Komendanta
Powiatowego Policji w Braniewie oraz sponsorów nagród – Urząd Miasta Braniewa, Urząd
Gminy w Płoskini i Starostwo Powiatowe w Braniewie.
Działdowo
W dniach 19 lipca, 19 września oraz 28 listopada 2011r. przeprowadzano działania pn.
„ Trzeźwy poranek – piłeś nie jedź”. Celem prowadzonych działań było poprawa
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania prowadzone były każdo razowo w godz. 5.00 –
8.00. Policjanci bioracy udział w działaniach sprawdzali stan trzeźwości zmotoryzowanych
użytkowników dróg i eliminowali z ruchu tych którzy jechali po alkoholu.
We wrześniu w ramach współpracy z Caritas Diecezji Toruńskiej pod hasłem „Jestem
widoczny, jestem bezpieczny” policjanci przeprowadzili akcję prewencyjną, której głównym
celem było wykształcenie nawyku noszenia kamizelek odblaskowych przez najmłodszych
uczniów, a także dążenie do poprawy bezpieczeństwa dzieci uczestniczących w ruchu
drogowym. Akcją objęto 5 szkół znajdujących się na terenie powiatu. Ponadto w trakcie
spotkań dzieciom przekazano 150 kamizelek odblaskowych, ufundowanych przez Caritas
Diecezji Toruńskiej .
Elbląg
Policjanci w ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach przeprowadzali
pogadanki, spotkania, akcje i konkursy a także udzielali informacji i wywiadów lokalnym
mediom oraz włączali się aktywnie we wszelkie inicjatywy związane z problematyką
bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadzone przez inne instytucje.
W 2011 r. przeprowadzono 35 spotkań profilaktycznych z udziałem 1638 osób.
Ponadto zrealizowano następujące akcje z udziałem przedszkolaków, uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych:
- „Bezpieczne wakacje i ferie”,
- „Bezpieczeństwo dziecka na drodze” ze Statoil ,
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„Bezpiecznie chce się żyć” – bezpieczeństwo ruchu drogowego w regionie - 2 z młodzieżą i
dorosłymi w CSE „ŚWIATOWID”,
„Zakończenie sezonu rowerowego” – impreza dla dzieci pod patronatem Urzędu Miejskiego,
„Z Alstom Bezpieczniej na drodze” - pogadanki i wręczanie odblasków wszystkim
pierwszoklasistom z miasta i powiatu elbląskiego,
Turnieje BRD i Motoryzacyjny - finały miejskie i powiatowe oraz finał wojewódzki turnieju
motoryzacyjnego,
„Moda na odblaski” impreza dla dzieci ze szkół gminnych (opisana na stronie 10 niniejszego
sprawozdania ).

Ełk
W styczniu 2011 roku dzięki współpracy z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, rodzice ostatniego dziecka urodzonego w 2010 roku otrzymali od tut.
funkcjonariuszy fotelik samochodowy do przewożenia dzieci. Miało to na celu propagowanie
bezpiecznego podróżowania dzieci w pojazdach już od najmłodszych lat.
Realizowano działania pod nazwą „Bezpieczny Senior”. Podczas spotkań ze starszymi osobami w klubach seniora
na terenie całego powiatu ełckiego policjanci przeprowadzili pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po
drogach oraz zachęcali do noszenia elementów odblaskowych. Dzięki finansowemu wsparciu Starostwa
Powiatowego w Ełku policjanci mieli do rozdania blisko 250 kamizelek odblaskowych. Giżycko

W czerwcu 2011 r. po raz drugi policjanci wzięli udział w „Rowerowej Magistrali Trójkowej”.
Celem przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia, czyli aktywnej turystyki na
rowerach oraz przekazanie uczestnikom ruchu drogowego wiedzy na temat prawidłowego
poruszania się po drogach. Policjanci zorganizowali i przeprowadzili konkurs wiedzy z
przepisów ruchu drogowego, którego uczestnikami były dzieci uczestniczące w imprezie.
Gołdap
Położenie powiatu gołdapskiego przy granicy z Federacją Rosyjską przyczynia się do
popełnienia czynów zabronionych związanych z przestępczością transgraniczną, w tym
przemytem towarów objętych obowiązkiem akcyzowym lub których przewóz w ruchu
międzynarodowym podlega ograniczeniom. W celu ujawnienia i zapobiegania popełniania
czynów zabronionych w związku z nielegalnym przewozem osób i towarów podjęto działania
wojewódzkie pod kryptonimem „Szlak” we współpracy z placówkami SG Gołdap, Dubeninki,
Banie Mazurskie.
Iława
W kwietniu 2011 roku młodzież z całego powiatu iławskiego rywalizowała w XIII Powiatowym
Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym. Rozgrywki odbyły się w Zespole Szkół im. Ireny
Kosmowskiej w Suszu. Poczynania młodzieży oceniali policjanci, strażacy i organizatorzy
turnieju. Specjalne wyróżnienie dla jednego z uczestników wręczył Komendant Powiatowy
Policji w Iławie. W szranki stanęło sześć drużyn reprezentujących szkoły z Lubawy, Susza,
Kisieli oraz szkół z Iławy. Sędziami zawodów byli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
iławskiej Policji, strażak z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie oraz
pracownik Starostwa Powiatowego w Iławie. Uczniowie szkół rywalizowali w czterech
konkurencjach. Ich zadaniem było zmierzyć się z testem wiedzy z przepisów ruchu drogowego,
jazdy motocyklem, jazdy samochodem oraz udzielania pierwszej pomocy.
06 czerwca 2011 roku w Iławie odbył się XXXIV Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Iławę reprezentowali uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 3 w Iławie oraz gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 3 w Nidzicy. Turniej
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ma na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży
znajomości przepisów o ruchu drogowym, upowszechnianie wiedzy z zakresu obsługi roweru a
także kulturalnego zachowania w ruchu drogowym i przede wszystkim zasad udzielania
pierwszej pomocy. Jest on skierowany do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz uczniów
gimnazjów.
W dniach od 5 – 11 grudnia 2011 roku odbywały się wzmożone działania kontrolne i
profilaktyczno – edukacyjne realizowane przez iławskich policjantów w ramach „Tygodnia
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Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego iławskiej
Komendy Policji w ciągu tygodnia w ramach codziennej służby uświadamiali uczestników ruchu
drogowego, a w szczególności pieszych, rowerzystów i motocyklistów o zagrożeniach
mogących spotkać ich na drodze, a także o sposobach unikania ich.
W grudniu w iławskim „Kinoteatrze Pasja” odbyło się seminarium poświęcone bezpieczeństwu
w ruchu drogowym. Zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu
drogowego, jakimi są piesi, rowerzyści i motorowerzyści oraz kierującym pojazdami
samochodowymi jest jednym z priorytetowych zadań, przed którymi staje nie tylko Policja, ale
również inne instytucje. Dlatego też Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, wspólnie
z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Towarzystwem Trzeźwości
Transportowców przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Iławie zorganizowało spotkanie,
której ideą jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Mrągowo
W czerwcu odbyła się akcja „Bezpieczne i widoczne dziecko na drodze”. W uroczystej gali w
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie wzięli udział uczniowie klas 0-3 szkół
podstawowych . Dzieci uczestniczyły w pogadance dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz czynnie brały udział w pokazie ratownictwa medycznego. W czasie spotkania
uczniowie otrzymali specjalne karty odblaskowe ICE, a w niej kartę z danymi rodziców lub
opiekunów umożliwiającymi szybkie ich powiadomienie w razie wypadku. Odblaskowe karty
zwiększają także ich widoczność na drodze.
W październiku policjant Ruchu Drogowego KPP w Mrągowie uczestniczył w spotkaniu
zorganizowanym dla mieszkańców powiatu mrągowskiego
przez Krajowe Centrum
Bezpieczeństwa Drogowego. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiego programu
„Bezpiecznie – chce się żyć”, którego głównym celem jest propagowanie zasad bezpieczeństwa
na drogach.
Olecko
Policjanci ruchu drogowego uczestniczyli w spotkaniach z kandydatami na kierowców w
szkołach jazdy, ukierunkowanych na przedstawienie skutków związanych z brawurową jazda,
kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu ( prezentacja drastycznych zdjęć z wypadków
drogowych), a przez to kształtowanie właściwych postaw wśród uczestników ruchu drogowego
odnośnie zasad bezpieczeństwa.
Pisz
Realizowano konkursy promujące bezpieczne zachowania na drogach oraz zachęcające uczniów
do zdobycia karty rowerowej lub motorowerowej pn: „Karta rowerowa” i
„Karta
motorowerowa” oraz działania pn. „Nauka jazdy” których celem było ograniczenie
nieprawidłowości w trakcie szkolenia kierowców, eliminowanie pojazdów niesprawnych
technicznie oraz ujawnianie wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami „Nauki
jazdy”. Konkursy te przeprowadzane są przy zaangażowaniu wielu podmiotów, a zwłaszcza:
Komendy Powiatowej Policji w Piszu, organów prowadzących szkoły / Gminy i Starostwo
Powiatowe/, Szkoły Nauki Jazdy na terenie powiatu piskiego.
Węgorzewo
O 13 stycznia do 6 lutego kontynuowano, zapoczątkowany w 2009 roku własny program
profilaktyczny „Jestem widoczny – Jestem bezpieczny” którym objęto wszystkie szkoły.
Przeprowadzono 65 spotkań z uczniami podczas których rozdawano kamizelki odblaskowe i
odblaski. W ramach programu nawiązano współpracę z samorządem Gminy Węgorzewo
pozyskano środki, za które zakupiono 300 kamizelek odblaskowych dla dorosłych i 1000
elementów odblaskowych dla dzieci.
Przeprowadzano spotkania z uczniami na terenie szkół podstawowych i gimnazjów powiatu
węgorzewskiego na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania na drodze, drogi do
szkoły, zachowania w środkach komunikacji, pozytywnych zachowań w ruchu drogowym i
pieszym.
Wprowadzono do realizacji plan współdziałania funkcjonariuszy Policji i Oddziału Straży
Granicznej mający na celu ochronę międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, oraz
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ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości w transporcie drogowym, ujawnianie naruszeń
przepisów w ruchu drogowym, utrzymywanie płynności ruchu drogowego oraz ujawnianie osób
poszukiwanych.
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OBSZAR 4.5.
„Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej":
Policjanci naszego województwa podejmują działania pozwalające na rozpoznanie i
wyeliminowanie przestępstw przeciwko szeroko rozumianego bezpieczeństwu w obrocie
gospodarczym, ograniczaniem szarej strefy w działalności gospodarczej, a także
rozpoznawaniem i eliminacją nieprawidłowości związanych z obrotem paliwami ciekłymi
(olejem opałowym oraz biopaliwami) na rynku paliw.
a) Współpraca w zakresie ochrony środowiska (Policja i WIOŚ)
W wyniku podjętej współpracy z urzędnikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Olsztynie w 2011 r. przeprowadzono dwie kontrole w podmiotach zajmujących
się kasacją pojazdów wycofanych z eksploatacji (w obszarze tym występuje zjawisko szarej
strefy, gdyż legalne podmioty zajmujące się tego rodzaju działalnością spełnić muszą szereg
wymogów).
W czerwcu 2011 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie wspólnie
z inspektorami WIOŚ Olsztyn podjęli kontrolę podmiotu gospodarczego pod nazwą ,,Szrot” w
miejscowości N.. W wyniku, której, stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonej
dokumentacji ewidencyjnej, w związku z powyższym sprawca został zatrzymany i
przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa kradzieży.
W miesiącu październiku 2011 r. skontrolowano punkt skupu złomu oraz zbierania
zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego w miejscowości Sz., w którym nie
stwierdzono nieprawidłowości. Natomiast w miesiącu listopadzie 2011 r. podjęto próbę
przeprowadzenia kontroli podmiotu gospodarczego pod nazwą ,,Skup Złomu i Metali
Kolorowych” mieszczącego się w miejscowości T. Jednak w wyniku występujących utrudnień
ze strony właściciela firmy w dniu 16 listopada 2011 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska w Olsztynie skierował do Prokuratury Olsztyn - Południe zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 225 § 1 kk. (Utrudnianie lub udaremnienie
wykonania czynności organów ochrony środowiska).
b) Współpraca w zakresie ochrony rynku paliw (Policja, Izba Celna, UKS)
Jeśli chodzi o monitorowanie i kontrolowanie, jakości paliw, czynności
w tego typu sprawach realizowane są poprzez współdziałanie z podmiotami kontrolującymi,
jakość paliw oraz przedstawicielami organów finansowych. Umożliwiają to podpisane
porozumienia pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie, Dyrektorem Urzędu
Kontroli Skarbowej w Olsztynie i Dyrektorem Izby Celnej w Olsztynie. W jednej z
realizowanych w 2011 r. sprawie powołana została grupa robocza zajmującej się zwalczaniem
nieprawidłowościami w obrocie olejem smarowym. Wspólne działania z funkcjonariuszami Izby
Celnej w Olsztynie doprowadziły do ujawniona przestępstw związanych z przemytem wyrobów
ropopochodnych z terenów przygranicznych i ich wykorzystywania do celów napędowych z
ominięciem opodatkowania.
W styczniu 2012 r. funkcjonariusze Wydziału dw. z PG KWP w Olsztynie skierowali do
Urzędu Celnego w Elblągu zawiadomienie dot. nieprawidłowości w zakresie obrotu olejem
smarowym przez Skład Podatkowy z siedzibą w D.. W toku przeprowadzonych czynności w
roku 2011 ustalono, iż transporty, które miały być przeznaczone na teren Słowacji, Czech i
Niemiec (produkt objęty zerową stawką akcyzy) w rzeczywistości zostawały w kraju i były
wprowadzane za pośrednictwem stacji benzynowych i hurtowni paliw, jako olej napędowy.
Transakcjom tym towarzyszyła fikcyjna dokumentacja, w wyniku, czego ominięty był podatek
VAT, opłata paliwowa i podatek akcyzowy. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do
zamknięcia składu podatkowego.
c) Współpraca w zakresie, jakości paliw (Policja, Izba Celna, PIH, Straż Pożarna)
Policja, Straż Pożarna i Urząd Wojewódzki naszego województwa utworzyły bazę
informatyczną zawierającą informacje o wszystkich stacjach paliw oraz magazynach
paliwowych. Baza funkcjonuje pod nazwą „Platforma paliwowa” i jest narzędziem
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informacyjnym do celów kontroli realizowanych w podmiotach gospodarczych zajmujących się
obrotem paliwami. Obecnie korzystają z tego narzędzia PIH i Służba Celna. W 2012 roku
zamierzamy tą bazę zaktualizować.
Ponadto dzielnicowi w ramach służby obchodowej podległego rejonu służbowego spotykali się z
podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą przypominając o prawidłowym
zabezpieczaniu obiektów i mienia przed kradzieżą oraz zniszczeniem oraz procedury
postępowania w przypadku, gdyby doszło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na ich
szkodę. Jednostki terenowe podejmowały również działania profilaktyczne, wymienić można
jednostki:
Komenda Powiatowa Policji w Ełk:
• informowanie handlowców, szczególnie w okresach przedświątecznych zakupów, o formach
ochrony przed przestępstwami i wykroczeniami;
• wspólne patrole policjantów z wydziału prewencji i kryminalnego ( w ubraniu cywilnym) na
targowicy miejskiej w celu zwalczania przestępczości gospodarczej oraz zapewnienia
prawidłowego przebiegu handlu;
•

Komenda Powiatowa Policji w Olecku:
W ramach prowadzonej ogólnopolskiej akcji „ DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
„ policjanci spotkali się z uczniami Liceum Ogólnokształcącego i zapoznali młodzież ze
specyfiką pracy w Policji. Uczniowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną Komendy
Powiatowej Policji w Olecku. Mogli z bliska przyjrzeć się jak pracują funkcjonariusze
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Wydziału Kryminalnego.
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OBSZAR 4.6.
„Ochrona dziedzictwa narodowego"
Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie uczestniczyli w pracy Grupy
Zadaniowej ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego, pod przewodnictwem wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Olsztynie, realizowała zadania zgodnie z Harmonogramem. Zebrania
Grupy odbyły się dwukrotnie: 8 czerwca i 12 września 2011 r.
Zasadnicze zadanie Grupy Zadaniowej to ograniczanie i zapobieganie przestępczości
skierowanej przeciwko zabytkom. Chodzi tu głównie o takie negatywne zdarzenia jak kradzieże
i włamania, pożary (podpalenia) nielegalne poszukiwanie zabytków archeologicznych oraz
próby
nielegalnego
wywozu
przedmiotów
zabytkowych
za
granicę.
Główną formą pracy profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania negatywnym
zdarzeniom są lustracje, zwłaszcza kościołów, które są szczególnie narażone na kradzieże
zabytków. Dokonano wizytacji kilku kościołów, między innymi w Pietrzwałdzie, Rożentalu,
Rumianie, Tylicach i Złotowie. Uwagi przekazano proboszczom.
Ważne miejsce w działalności profilaktycznej zajmują także szkolenia. 12 września u.r.
w Rybnie przeprowadzono szkolenie z proboszczami z Diecezji Toruńskiej z powiatów:
działdowskiego, nowomiejskiego i gminy Lubawa. W szkoleniu uczestniczył Biskup
Pomocniczy Diecezji Toruńskiej Józef Szamocki. Przedmiotem szkolenia było zabezpieczenie
przeciwpożarowe drewnianych kościołów oraz środki i metody przeciwdziałania przestępczości
przeciwko zabytkom. Rozdano także foldery na temat ochrony przeciwpożarowej obiektów
sakralnych.
Współpraca z poszczególnymi służbami układa się bardzo dobrze. W skład Grupy
Zadaniowej ds. ochrony dziedzictwa narodowego wchodzą między innymi przedstawiciele
Policji, PSP, Służby Celnej, Straży Granicznej a także Archidiecezjalny Konserwator Zabytków.
Lustracji obiektów zabytkowych dokonuje się z udziałem funkcjonariusza policji, często
korzystając z samochodów policyjnych.
Państwowa Straż Pożarna informuje WUOZ o wszystkich nieprawidłowościach z zakresu
ochrony przeciwpożarowej. W 2011 r. PSP skontrolowała 10 muzeów i bibliotek, 25
zabytkowych kościołów i 14 innych obiektów zabytkowych ( pałace i dwory,
teatry)
Straż Graniczna zwracała uwagę na osoby, które nielegalnie usiłują poszukiwać
zabytków archeologicznych lub bez pozwolenia próbują przemycić przedmioty zabytkowe
przez granicę państwa.
W 2011 roku w ramach programu „ Razem Bezpieczniej” uzyskano dofinansowanie z
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w kwocie ponad 56 tys. złotych projektu:
„wykonanie i instalacja systemu alarmu pożaru (SAP) z podłączeniem do stacji monitoringu” dla
zabytkowego, drewnianego kościoła p.w. Św. Barbary w Rumianie koło Działdowa. Aktualnie
ok. 30% drewnianych kościołów w województwie posiada profesjonalne zabezpieczenie
przeciwpożarowe.
W roku 2011przedstawiciel KWP uczestniczył w Naradzie szkoleniowej w Rokosowie
27-28-10.2011r. organizowanej przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.
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2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Aktywności Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywa się przede
wszystkim poprzez realizację procedury „Niebieskie Karty”. Do czasu wejścia w życie w dniu
18.10.2011 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” realizacja tejże procedury
odbywała się na zasadach określonych w 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” .
W 2011 roku nadal odnotowywano wysoki poziom efektywności pracy Policji w
zakresie podejmowanych działań ramach procedury „Niebieskie Karty”.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. na terenie województwa warmińsko –
mazurskiego odnotowano:
3. Liczba interwencji domowych (ogółem) - 28458
2. Liczba sporządzonych notatek urzędowych o przemocy w rodzinie
/Niebieskich Kart/
– 4100
3. Miejsce sporządzenia Niebieskich Kart /według miejsca zamieszkania ofiary/:
miasto
wieś

– 2363
– 1737

4. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem – 6905
w tym:
kobiety
– 4061
mężczyźni
– 649
małoletni do ukończenia lat 13
– 1492
małoletni od 13 do 18 lat
– 703
5. Liczba sprawców przemocy domowej ogółem – 4131
w tym:

kobiety
mężczyźni
nieletni

– 216
– 3894
– 21

6. Liczba sprawców przemocy domowej zatrzymanych ogółem – 2075
w tym:

kobiety
mężczyźni
nieletni

– 71
– 1998
–6

7. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu ogółem – 2693
kobiety
mężczyźni
nieletni

– 107
– 2581
–5

w tym: przewiezionych do Izby Wytrzeźwień – 328
kobiety
mężczyźni

– 19
– 309
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nieletni

–0

przewiezionych do policyjnych
do wytrzeźwienia – 1713
kobiety
mężczyźni
nieletni

pomieszczeń

dla

osób

zatrzymanych

– 50
– 1660
–3

8. Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej – 114
pokrzywdzony/a/
sprawca

– 53
– 61

9. Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placówki, oddanych pod opiekę osoby
spokrewnionej – 4
10.Liczba
postępowań
przygotowawczych
dotyczących
w których była prowadzona procedura „Niebieskich Kart”

przemocy

domowej,

wszczętych stwierdzonych Zakończonych
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

656

500

570

11. Liczba informacji przesłanych do:
ośrodków pomocy społecznej – 2537
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 964
placówek służby zdrowia – 1
organizacji pozarządowych /wykonujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania
przemocy
w
rodzinie,
przez
organy
administracji
rządowej
i jednostki samorządu terytorialnego/ – 183
15) innych /placówki opiekuńczo-wychowawcze, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie, itp./ – 1605
11)
12)
13)
14)

RAZEM – 5290
Podsumowując zgromadzone dane w kontekście porównania z ich z rokiem 2010 należy
stwierdzić, że w 2011 roku ogólna liczba interwencji domowych przeprowadzonych na terenie
całego województwa przez policjantów utrzymała się na zbliżonym poziomie w porównaniu do
analogicznego okresu roku 2010 ( w 2010 roku – 28982; w 2011 roku – 28458). Natomiast
liczba interwencji wobec przemocy w rodzinie tożsama z liczbą założonych „Niebieskich Kart”
jest mniejsza niż w poprzednich latach (w 2009 – 4803 Niebieskie Karty i w 2010 – 4843
Niebieskich Kart, w 2011 – 4100 Niebieskich Kart ).
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Analizując dane ilościowe w kontekście spadku ilości Niebieskich Kart, należy
zauważyć, iż tendencja spadkowa została odnotowana w drugim półroczu 2011 roku. (I półrocze
2010 – 2312 Niebieskie Karty II półrocze 2010 – 2536 Niebieskie Karty I półrocze 2011 – 2166
Niebieskie Karty II półrocze 2011 – 1934 Niebieskie Karty ). Bezpośrednią przyczyną
odnotowania spadku ilości sporządzonych przez funkcjonariuszy formularzy bez wątpienia
mogła być całkowita zmiana regulacji prawnych w tym zakresie, a przede wszystkim wejście w
życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, które w pewnym stopniu
zrewolucjonizowało dotychczasowe rozwiązania, zwłaszcza w kontekście „obszerności”
formularza A. Należy jednak zaznaczyć, iż dzięki szybkiemu zorganizowaniu, przez
poszczególne jednostki terenowe Policji, wewnętrznych przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu
stosowania „nowych” rozwiązań udało się je sprawnie wdrożyć do stosowania.
Zdecydowanie najczęściej przemocy wobec osób najbliższych dopuszczali się
mężczyźni, którzy stanowili 94% ogólnej liczby sprawców ( z 4131 sprawców przemocy
domowej 3894 stanowili mężczyźni). Ogólna liczba sprawców zatrzymanych przez Policję w
związku z przemocą w rodzinie wynosiła 2075. W 2011 roku 65 % 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. Rok 2011 był również przełomowy w zakresie prac w ramach powoływanych na
podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „Zespołach Interdyscyplinarnych” i
„Grupach Roboczych”. Należy podkreślić iż w zeszłym roku nadal na wysokim poziomie
utrzymywała 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 5290 wnioskami do różnych instytucji o wsparcie dla rodzin
dotkniętych przemocą. Najwięcej wniosków skierowano do Ośrodków Pomocy Społecznej
(2537 wniosków), 964 wniosków do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, 183 wniosków do organizacji pozarządowych i 1605 wniosków do innych
instytucji w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych ośrodków
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
W przypadku, gdy sytuacja towarzysząca przemocy w rodzinie wyczerpuje znamiona
przestępstwa z art. 207 kk wszczynane były postępowania przygotowawcze w sprawie, i tak, w
2011 roku na terenie województwa wszczęto 656 takich postępowań (2010 – 641) . Z kolei w toku
postępowania stwierdzono łącznie 500 przestępstw (2010 – 395) oraz zakończono 570
wszczętych postępowań (2010 – 557) .
Rok 2011 podobnie jak 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
aktów wykonawczych do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, opracował
propozycje procedur postępowania w sytuacjach zaistnienia przemocy. W roku 2011 zespół
opracował m.in. „Procedurę postępowania pracownika socjalnego przy wykonywaniu
czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie” w trybie art. 12 a Ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz narzędzia pomocnicze w formie druków.
- 93 -

Opracowanie procedury oraz jednolitych druków dla pracowników socjalnych
województwa bez wątpienia ułatwi sprawne przeprowadzanie tego typu czynności.
Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie brał również aktywny udział
w pracach Zespołu ds. opracowania „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2011 – 2014”.
Przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie przeprowadzili szereg szkoleń
z zakresu stosowania procedury „Niebieskie Karty” w tym:
• Szkolenia dla nauczycieli pt. „Pomóc dziecku krzywdzonemu. Procedura „Niebieskie
Karty” w ramach projektu „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły, otwarte
jednostki Policji”,
•
Szkolenia z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty” dla przedstawicieli
podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
zaproszenia samorządów lokalnych ( przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia),
• szkolenia dla funkcjonariuszy Policji zarówno służb patrolowo – interwencyjnych jak
również dzielnicowych.
Poza przedsięwzięciami szkoleniowymi, Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wystosował do jednostek terenowych Policji szereg pism
instruktarzowych dotyczących szczegółowych aspektów dotyczących realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym również realizacji procedury
„Niebieskie Karty”.
W ramach projektu długofalowych działań edukacyjno – profilaktycznych skierowanych do
osób starszych realizowanych na terenie województwa warmińsko –mazurskiego pn.
„Bezpieczna jesień życia” przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
(psycholog oraz specjalista ds. przemocy) w formie wykładu dla słuchaczy Warmińsko –
Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie przedstawili psychologiczne aspekty
zjawiska przemocy oraz prawne narzędzia przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" w dniach 22-26 lutego 2011
roku wzorem lat ubiegłych do działań aktywnie włączyła się również Policja. Zasadniczym
celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób
pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to będzie realizowane we współpracy z
sadami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji oraz organizacjami
pozarządowymi.
Ze względu, że Dzień Pomocy ofiarom Przestępstw przypadł w roku na 22 lutego 2011
roku zostało przyjęte, że „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” realizowano w dniach od
21.02.2011r. do 26.02.2011r.
W związku z powyższym, policjanci naszego województwa zintensyfikowali działania w
tym zakresie, nawiązali współpracę z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi na terenie
powiatów, działającymi na rzecz ofiar przestępstw, celem aktywnego włączenia się
funkcjonariuszy do prac w Punktach Informacyjnych organizowanych przez te podmioty. Punkty
informacyjne, w którym osoby zainteresowane mogły otrzymać pomoc prawno-psychologiczną
zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i telefonicznym uruchamiane były również w budynkach
jednostek terenowych Policji.
Punkty Informacyjne, w których uczestniczyli policjanci utworzono:
-20 w Komendach Miejskich/Powiatowych, Posterunkach, oraz Rewirach Dzielnicowych,
- 4 w Sądach lub Zespołach Kuratorskich
- 3 w PCPR
-2 w MOPS/GOPS
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W skład zespołów dyżurujących zaangażowani byli zarówno policjanci pionów
dochodzeniowo-śledczych jak i prewencji ( w tym specjaliści „NK”, dzielnicowi, kierownicy
rewirów dzielnicowych). W dyżurach uczestniczyli również prawnicy, kuratorzy sądowi,
pedagodzy, pracownicy socjalni, psychologowie z instytucji współpracujących ( takich jak:
Sądy,
PCPR, GOPS MOPS, poradnie psychologiczno-pedagogicznej, Przewodniczący
Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie).
W ramach działań dzielnicowi zostali zaktywizowani do przekazywania informacji o
możliwości skorzystania z porad specjalistów, którzy pełnili dyżury w ramach działań
prowadzonych na rzecz „Tygodnia…” osobom z rodzin szczególnie dotkniętych problemem
(np. objętych procedurą „Niebieska karta”) .
Szczegóły dotyczące organizowanej akcji oraz informacje na temat uruchomionych
Punktów Informacyjnych ( dzień, godziny, numer telefonu i miejsce dyżurowania zespołów)
nagłośniono w lokalnych mediach (gazety, radio, TV) i na stronach internetowych. W ramach
działań dokonano również kolportażu materiałów edukacyjnych, promujących działania na
rzecz osób dotkniętych przestępstwami i wyeksponowano je w miejscach dostępnych dla
interesantów.
W tym roku z pomocy skorzystało więcej osób niż w roku ubiegłym. Z oferowanego
przez Policję wsparcia skorzystało 151 osób ( w 2010r.- 91 osób). Najczęstsze problemy,
z jakimi zgłaszali się zainteresowani, dotyczyły przemocy w rodzinie, nadużywania alkoholu
przez współmałżonka, prawa rodzinnego oraz praw osób poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych.
Zgodnie z informacjami otrzymanymi z kmp/kpp w 7 powiatach utworzono 12 Punktów
Informacyjnych, działających niezależnie (policjanci nie pełnili w nich dyżurów):
4 w Sądach
1 w PCRR
3 w Prokuraturach
1 w Centrum Mediacji
3 MOPS/GOPS
Uczestniczyli w nich sędziowie, kuratorzy sądowi, pracownicy PCPR, prokuratorzy, pracownicy
pomocy społecznej.
Na terenie województwa podjęto działania mające na celu realizację zobowiązań Policji
wynikających z „Porozumienia dotyczącego funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego
dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie stosowaną przez osoby uprzednio skazane za
przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny.” oraz

podpisanych przez Komendanta Głównego Policji z Ministrem Sprawiedliwości „Procedur
współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec
których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych,
polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej.”, które bezpośrednio odnoszą się
do zasad współpracy Policji i kuratorów zawodowych, w przypadku zatrzymania przez Policję
sprawcy przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby najbliższej, czy też innych działań
sprawcy związanych z naruszeniem nakazów i zakazów nałożonych przez sąd na terenie
województwa warmińsko - mazurskiego
W zakresie tym we wszystkich jednostkach terenowych województwa warmińsko –
mazurskiego, na początku roku 2011, odbyły się robocze spotkania dotyczące szczegółowych
zasad współpracy pomiędzy policjantami a kuratorami sądowymi. Dodatkowo komendy
miejskie i powiatowe Policji województwa warmińsko- mazurskiego zostały zobowiązane do
wypracowania algorytmu postępowania w sytuacji nieobecności właściwego dzielnicowego
odpowiedzialnego za przekazanie informacji zgodnie z pkt 12 „Procedur …”. W każdej
jednostce terenowej Policji wyznaczony został funkcjonariusz odpowiedzialny za monitorowanie
stanu realizacji przyjętych w „Procedurach…” oraz „Porozumieniu ….” rozwiązań.
Na terenie województwa warmińsko – mazurskiego już w marcu 2011 roku nastąpiło
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efektywne wykorzystanie aplikacji „NADZÓR KURATORA” w Elektronicznej Książce Służby
Dyżurnego poprzez wprowadzenie danych osób i postanowień dotyczących nadzoru kuratora.
Z chwilą uruchomienia aplikacji, wprowadzenie wszystkich otrzymanych od służby
kuratorskiej spraw dozorowanych zrealizowano do końca kwietnia 2011 roku. Po tym okresie,
kolejne otrzymane sprawy dozorowane do systemu wprowadzane były na bieżąco. Narzędzie to
bez wątpienia umożliwiło sprawowanie systematycznego i efektywnego nadzoru nad osobami,
wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu. Dodatkowo w dniu 21 kwietnia 2011 roku, w
trakcie szkolenia zawodowego dyżurnych jednostek terenowych województwa warmińsko –
mazurskiego, które zostało zorganizowane w WSPol w Szczytnie, wojewódzki koordynator
procedury „Niebieskie Karty” przeszkolił dyżurnych z zakresu dokonywania sprawdzeń osób,
pod kątem aktywnego nadzoru kuratora.
W 2011 roku do aplikacji wprowadzono łącznie 3129 spraw dozorowanych, na dzień 31
grudnia 2011 roku w z zakładce nadzór kuratora aktywnych było 2502 sprawy dozorowane. Do
końca 2011 roku posługując się tą aplikacją dokonano 3252 sprawdzeń osób pod kątem objęcia
jej nadzorem kuratora. W wyniku dokonywanych sprawdzeń odnotowano 92 trafienia.
Policjanci z terenu województwa czynnie uczestniczyli w spotkaniach poświęconych
tworzeniu gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie. Działania
podejmowane przez zespoły będą skierowane do osób i rodzin doświadczających przemocy.
Celem wspólnych działań będzie pomoc rodzinom, a tym samym wypracowanie modelu
współpracy międzyinstytucjonalnej prowadzącej do zwiększenia efektywności w zespołowym
podejmowaniu działań.
Na terenie powiatów policjanci wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów
poszukują nowych rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie tego problemu, np.:
 Komenda Miejska Policji w Elblągu - funkcjonariusz Zespołu Prewencji Kryminalnej
Komendy Miejskiej Policji w Elblągu uczestniczył w rewizycie studyjnej w uczestników z
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 2011 r. została opracowana przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
wspólnie z Komendą Miejską Policji w Elblągu broszura „Autentyczna opowieść
czternastolatki o przemocy w rodzinie”. Broszura została rozkolportowana na komórki
organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Elblągu oraz instytucje pomocowe z terenu Elbląga
powołane do niesienia pomocy ofiarom przestępstw.
Funkcjonariusz Zespołu Prewencji Kryminalnej KMP 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.
„Kobiety walczą ze współuzależnieniem” – w ramach tego projektu policjant Zespołu
Prewencji Kryminalnej KMP w Elblągu wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie
„Szansa” dzięki przychylności i wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Elbląg, realizują projekt
pn. „Radzenie sobie z współuzależnieniem”. Jest to ponadstandardowy program terapii
uzależnień. Z psychoterapii w formie warsztatów grupowych oraz spotkań indywidualnych. W
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programie uczestniczy dwadzieścia kobiet zmotywowanych do dokonywania zmian w swoim
funkcjonowaniu. Podstawowym celem programu jest nabycie przez uczestniczki podstawowych
umiejętności radzenia sobie z problemem na co dzień, poprzez:
 rozpoznawanie sytuacji bycia uwikłaną w problemy uzależnienia męża (osoby znaczącej)
 rozpoznawanie indywidualnego wzorca współuzależnienia w powiązaniu z drogą
życiową
 rozpoznawanie powstawania systemu przekonań i zachowań podtrzymujących destrukcję
alkoholową i wzmacniających patologiczne przystosowanie „współuzależnieniowe”
 odkrywanie dynamiki funkcjonowania patologicznego w oparciu o naturalną „potrzebę
bycia podmiotem i wywierania wpływu”
 poznawanie siebie ze swoimi możliwościami i ograniczeniami
 planowanie i wprowadzanie zmian,
 wzbudzanie i wspieranie samodzielności i umożliwienie dokonywania wyborów.
Swoje osobiste, intymne problemy panie omawiają podczas spotkań indywidualnych z
terapeutą, gdyż każda z kobiet miała
zagwarantowaną godzinę terapii indywidualnej
tygodniowo. Program potrwa do końca bieżącego roku i jest wielką szansą na zmianę sytuacji
życiowej kobiet, które w nim uczestniczą.
W październiku 2011 roku Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu wspólnie z
instytucjami pomocowymi z miasta Elbląg byli organizatorami konferencji „Pomoc rodzinie w
kryzysie”, podczas której dyskutowano o tym, jak usprawnić ten proces, zintegrować służby
pomocowe.
Od września do listopada 2011 roku policjanci Zespołu Prewencji Kryminalnej KMP w
Elblągu prowadzili zajęcia kursu samoobrony. Przez dziewięć tygodni uczestniczki kursu uczyły
się przewrotów, chwytów, uderzeń i kopnięć, które w sytuacji zagrożenia mogą pozwolić na
zaskoczenie napastnika i unieszkodliwienie go. Kurs samoobrony dla kobiet to wspólna
inicjatywa Komendy Miejskiej Policji w Elblągu i Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji
Społecznej. W zajęciach uczestniczyło 20 pań . Była to IV edycja zajęć organizowanych przez
policję.
Funkcjonariusze Zespołu Prewencji Kryminalnej uczestniczyli w prelekcjach na temat
przemocy w rodzinie z uczniami szkół ,osobami dorosłymi z Klubu Seniora Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zakrzewo”, Związku Emerytów i Rencistów Okręgu Elbląskiego, Związku
Kombatantów RP w Elblągu i słuchaczami „Uniwersytetu III Wieku” w Elblągu.
 Komenda Powiatowa Policji w Ełku. W zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej
policjanci tej jednostki współpracują z instytucjami rządowymi i pozarządowymi,
a w szczególności z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji
Kryzysowej funkcjonującym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, gdzie
otrzymują pomoc kobiety doświadczające przemocy wraz ze swoimi dziećmi. Ośrodek zapewnia
ofiarom przemocy nocleg, wyżywienie oraz opiekę lekarską.
W październiku bieżącego roku koordynator procedury Niebieskiej Karty z KPP w Ełku
aktywnie włączył się w organizowaną przez Gminę Ełk konferencję pt. „Gmina Ełk skutecznie
przeciw przemocy w rodzinie” . policjantka wygłosiła wykład na temat realizacji procedury
„Niebieskiej Karty”.
 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku na prośbę Centrum Profilaktyki
Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku przeprowadzili prelekcje dotyczące
bezpieczeństwa seniorów – prelekcja skierowana była do słuchaczy Giżyckiego Uniwersytetu III
Wieku. 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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Dzielnicowi KPP w Giżycku uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez
przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dotyczące opracowania
„Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie”.
 Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi w
2011 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 Iławie - w dniu 27 stycznia 2011 roku, policjanci z tej
jednostki uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym dot. realizacji programu edukacyjnokorekcyjnego dla sprawców przemocy domowej „PARTNER”. Program ten realizowany jest
przez Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie przy
współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, jak również Policji w Iławie.
 Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie. – w 2011 roku zorganizowana została
przez Urząd Miasta w Kętrzynie debata „Razem przeciwko przemocy”. Podobna debatę
zorganizował Urząd Gminy 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.
 Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie – Policjanci z KPP w Mrągowie aktywnie
uczestniczą w spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie dla przedstawicieli placówek oświatowych, pracowników gminnych i miejskich
ośrodków pomocy społecznej, jak również kuratorów. Tematem spotkań jest przemoc w
rodzinie, formy pomocy osobom dotkniętych tym problemem i inne.
Dzielnicowi na bieżąco współpracują z instytucjami pomocowymi na terenie powiatu
mrągowskiego. W/w instytucje oprócz udzielania pomocy w postaci porad, wsparcia jak
również samego interweniowania w rodzinę, zajmują się również sprawcą przemocy domowej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi grupy wsparcia, oraz grupy terapeutyczne
skierowane do ofiar przemocy, ale również prowadzi spotkania korekcyjno – edukacyjne dla
sprawców przemocy. Są to działania ukierunkowane na zmianę zachowań i postaw osób
stosujących przemoc w rodzinie. Pokrzywdzonym, policjanci przekazują informacje na temat
funkcjonowania punktu konsultacyjno – informacyjnego, gdzie mogą uzyskać porady
psychologiczne, psychiatryczne, prawne itp.

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy -policjanci tej jednostki uczestniczyli w
projekcie „Stop Przemocy w rodzinie”, organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nidzicy w ramach którego funkcjonariusze zajmujący się problematyką przemocy
domowej, w roku 2011 brali udział w szkoleniach tematycznych dot. tej problematyki.
W dniu 18.05.2011 roku w KPP Nidzica zostało przeprowadzone szkolenie dla policjantów,
kuratorów sądowych i pracowników socjalnych na temat „Psychologiczny portret ofiary”
prowadzone przez psychologa z KWP Olsztyn.
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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.
 w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie - w związku z wprowadzeniem zmian w
procedurze „Niebieska Karta” w Morągu odbyło się spotkanie z pedagogami szkolnymi,
pracownikami socjalnymi oraz kuratorami, na którym omówiono praktyczne aspekty wdrażania
procedury „Niebieskie Karty” przez Policję oraz inne podmioty wymienione w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieska Karta” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta”
W dniu 02.12.2011r. w Hotelu Paltinum w Ostródzie odbyła się konferencja
podsumowująca program realizowany przez MOPS Ostróda „W dzień i w nocy bez przemocy”.
Na konferencji obecnych było ok. 90 osób. Byli to kuratorzy, pracownicy socjalni, pedagodzy,
nauczyciele. Podczas spotkania Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w
Ostródzie przedstawiła prezentację zawierają analizę problemu przemocy w rodzinie na
podstawie danych zgromadzonych przez Policję na terenie działania KPP Ostróda. Policjanci
zostali wyposażeni w maskotki promujące w/w akcję, które były rozdawane małoletnim ofiarom
przemocy.


Komenda Powiatowa Policji w Piszu - w miesiącu październiku policjanci z tej
jednostki przeprowadzili spotkanie z uczestniczkami Klubu Integracji Społecznej w piskim
MOPS uczestniczących w projekcie – „Mój wybór – moje życie”. W spotkaniu wzięło udział
10 kobiet. Omówiono zagadnienie przemocy w rodzinie i obowiązujących przepisów prawnych
w tej kwestii oraz temat dot. sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem w świetle
obowiązujących przepisów.
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3. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zadania określone w programie ściśle korespondują z zadaniami takich programów
rządowych jak: Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii i Krajowy Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Główne zadania przewidziane do realizacji przez
Policję, , to:
- picie alkoholu przez dzieci i młodzież,
- zjawisko przemocy w rodzinie w związku z używaniem alkoholu,
- naruszenia prawa związane z alkoholem
Zadania te wpisują się w realizowane przez Policję przedsięwzięcia ukierunkowane na
profilaktykę alkoholową oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego.
W celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu na terenie województwa warmińskomazurskiego funkcjonariusze jednostek terenowych w minionym roku podejmowali wzmożone
działania represyjno-kontrolne, jak też działania o charakterze profilaktycznym.
W ramach nadzoru nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym funkcjonariusze ogniw
RD w 2011 roku dokonali łącznie 294239 badań stanu trzeźwości kierowców podczas kontroli
drogowych.
W wyniku kontroli stanu trzeźwości kierujących funkcjonariusze RD ujawnili łącznie
4119 kierowców prowadzących pojazdy będąc pod wpływem alkoholu lub w stanie
nietrzeźwości w tym: ( sprawców przestępstwa z : art. 178a§ 1 kk – 2108 kierujących i z art.
178a§ 2 kk – 797 kierujących, oraz sprawców wykroczenia z art. 87a§ 1 KW – 976 kierujących
oraz z art. 87a§ 1 KW – 238 kierujących).
W 2011 roku nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego na terenie województwa
spowodowali 201 wypadków drogowych z czego będący pod wpływem alkoholu kierujący
spowodowali 153 wypadki, natomiast piesi byli sprawcami 48. W wyniku tych zdarzeń śmierć
poniosło 36 osób a 264 osoby zostały ranne. Ponadto nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego
spowodowali 606 kolizji drogowych.
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.
Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie brał aktywny udział w
pracach Zespołu ds. opracowania „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na lata 2012 - 2015”.
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W roku 2011 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 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.
W ramach długofalowych działań edukacyjno – profilaktycznych prowadzonych na terenie
województwa od 1 września 2010 r. pt. „Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie - otwarte
jednostki Policji”, którego uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
naszego województwa, w wyznaczonym dniu każdego miesiąca, w każdym powiecie, w
siedzibie Policji odbywają się spotkania edukacyjno – profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
Jednym z bloków tematycznych realizowanych w trakcie spotkania z młodzieżą gimnazjalną są
zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu.
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 – na terenie miasta Elbląga przeprowadzono
wspólnie z lokalnymi mediami i właścicielami placówek handlowych i usługowych
sprzedających napoje alkoholowe, kampanię prewencyjno-edukacyjną pn. „Pozory mylą,
dowód nie”. Kampania miała na celu uświadomienie sprzedającym alkohol jakie konsekwencje
prawne mogą ponieść sprzedając lub podając napoje alkoholowe nieletnim. Od kilku lat z
powodzeniem prowadzone są działania pn „Żółta i czerwona kartka”.
W ramach zajęć prewencyjno-edukacyjnych funkcjonariusze Zespołu Prewencji
Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Elblągu prowadzą spotkania z młodzieżą w Teatrze.
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Po obejrzeniu sztuki „Przerwany lot” poruszającej problem choroby alkoholowej prowadzona
jest dyskusja na temat tego zagrożenia. Omawiane są aspekty prawne oraz zdrowotne. W
spotkaniach biorą udział policjanci, terapeuci i lekarze. W 2011 roku odbyły się 2 takie spektakle
w których uczestniczyło 200 uczniów.
W 2011 roku funkcjonariusze Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń 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, posiadanie, udzielanie, rozprowadzanie środków odurzających, stosowanie
przemocy. W 2011 roku odbyło się 18 takich spotkań w których uczestniczyło 3015 uczniów.
 Komenda Powiatowa Policji w Braniewie - przeprowadziła 44 spotkania z rodzicami,
których m.in. uczulano na pierwsze sygnały świadczące o tym, że dziecko przejawia aspołeczne
zachowania.(sięga po alkohol, narkotyki) Informowano rodziców o sposobie postępowania w
takich przypadkach i reagowania w sytuacji ujawnienia faktu sprzedaży lub podawania alkoholu
małoletnim.
 Komenda Powiatowa Policji w Działdowie realizowała „. „Akcję promocyjną w formie
tzw. „Ogródka Policyjnego” w ramach festynu „Wstąp po zdrowie”, ponadto działania „Stop z
Alkoholem na Drodze – Piłeś nie jedź” , „Nieletni Pod Nadzorem” „Rowerem Bezpiecznie do
celu” , „Trzeźwy Poranek – piłeś nie jedz”.
W trakcie przeprowadzanych spotkań-pogadanek z dziećmi i młodzieżą jak również
rodzicami w szkołach, omawiane były tematy związane z problemem spożywania alkoholu.
 Komenda Powiatowa Policji w Działdowie realizowała „. „Akcję promocyjną w formie
tzw. „Ogródka Policyjnego” w ramach festynu „Wstąp po zdrowie”, ponadto działania „Stop z
Alkoholem na Drodze – Piłeś nie jedź” , „Nieletni Pod Nadzorem” „Rowerem Bezpiecznie do
celu” , „Trzeźwy Poranek – piłeś nie jedz”.
W trakcie przeprowadzanych spotkań-pogadanek z dziećmi i młodzieżą jak również
rodzicami w szkołach, omawiane były tematy związane z problemem spożywania alkoholu.
 policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ełku, włączyli się czynnie w kampanię
„Pozory mylą, dowód nie” . Podejmując działania profilaktyczne policjanci tej jednostki
dokonali kolportażu ulotek w formie apelu do sprzedawców i właścicieli sklepów, barów,
pubów, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w których zostały zawarte treści dot.
konsekwencji prawnych, naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz negatywnych skutków spożywania alkoholu przez osoby
nieletnie. Celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi na zjawisko spożywania alkoholu przez
dzieci i młodzież, zmiana postaw społecznych wobec tego problemu oraz zwiększenie poczucia
odpowiedzialności dorosłych za udostępnianie alkoholu osobom do 18 roku życia.
Policjanci z KPP w Ełku realizują także system „Żółtych i czerwonych kart”, których
celem jest ograniczenie zachowań patologicznych i zapobieganie zakłóceniom porządku
w rejonach lokali gastronomicznych.
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na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Giżycku - przeprowadzono
działania prewencyjno – operacyjne pn. „Stop! alkohol nieletnim” , podczas których policjanci
ukierunkowani byli głównie na ujawnienie osób nieletnich spożywających alkohol, bądź
będących pod jego działaniem, ujawnienie osób spożywających alkohol w miejscu publicznym,
również funkcjonariusze dokonywali kontroli i obserwacji sklepów, pubów pod kątem
sprzedaży/podawania alkoholu nieletnim oraz kontrola miejsc grupowania się młodzieży.
Policjanci tej jednostki prowadzili również działania edukacyjne pod hasłem „Świadomi
– Odpowiedzialni” – których celem było ograniczenie liczby przestępstw, wykroczeń i aktów
przemocy wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły jak i po za jej terenem oraz uświadomienie
uczniów z zakresu konsekwencji prawnych wynikających z nieprzestrzegania prawa, m.in.
spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających.
W ramach działań profilaktycznych, na prośbę dyrekcji Gimnazjum w Rynie, w ramach
przedsięwzięcia „Szkolny Dzień Profilaktyki” funkcjonariusze przeprowadzili prelekcję, której
celem było uświadomienie młodzieży z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać na co dzień oraz
jak unikać niebezpiecznych sytuacji. W trakcie spotkania gimnazjaliści oglądali film edukacyjno
– profilaktyczny zrealizowany przez Komendę Miejską Policji w Elblągu z udziałem uczniów
Zespołu Szkół Ogólnokształcących pt. „Życie jest jedno – to nie gra”. Następnie policjanci
omówili przepisy Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Ustawa o przeciwdziałaniu
narkomanii, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wybrane
art. kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.
Ponadto, policjantka z giżyckiej komendy uczestniczyła w „Powiatowym Przeglądzie
Spektakli Profilaktycznych”, którego organizatorem było Centrum Profilaktyki Uzależnień i
Integracji Społecznej oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Celem przedsięwzięcia
było promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży, uświadomienie jakie zagrożenia mogą
wynikać z nałogów, zwłaszcza gdy młodzi ludzie piją alkohol i sięgają po papierosy
 policjanci z Komendy Powiatowej Policji z Gołdapi - cyklicznie prowadzą działania
pod nazwą „Stop 18”, których podstawowym celem zapobieganie patologiom społecznym wśród
dzieci i młodzieży tj.: palenie papierosów, spożywanie alkoholu . W zakresie tym podejmowana
jest stała współpraca ze szkołami i Strażą Miejską m.in. w ramach wspólnych patroli podczas
przerw lekcyjnych np. działania pn. „Długa przerwa lekcyjna”.

na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie funkcjonariusze 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.


 Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie – policjanci z tej jednostki w dniu 31 maja i
10 czerwca 2011 roku uczestniczyli w festynie edukacyjno – profilaktycznym zorganizowanym
przez Zespół Szkól nr 1 w Mrągowie w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. Impreza miała charakter integracyjny, edukacyjno – profilaktyczny oraz promujący
zdrowy .
Policjanci z KPP w Mrągowie współpracując z lokalnymi samorządami uczestniczyli w
kampanii „Pozory mylą, dowód nie” . W ramach działań przeprowadzono wspólnie z
funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz delegacją uczniowską kontrolę miejsc sprzedaży
alkoholu oraz wyrobów tytoniowych wręczając pakiety materiałów edukacyjnych i informując
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sprzedawców o zakazie sprzedaży alkoholu oraz tytoniu osobom małoletnim oraz związanych z
tym konsekwencjach prawnych.
 na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy w ramach profilaktyki
także realizowany jest projekt „Żółte i czerwone kartki” którego głównym zamierzeniem jest
ograniczenie ilości ujawnianych przestępstw i wykroczeń występujących w obszarze obiektów
handlowych sprzedających alkohol i ich najbliższej okolicy.
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

również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim
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. Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście
Lubawskim w ramach profilaktyki realizowany jest także projekt „Żółte i czerwone kartki”
zmierzający do ograniczenia ilości przestępstw i wykroczeń z ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


 Komenda Powiatowa Policji w Olecku - funkcjonariusze pionu ruchu drogowego tej
jednostki prowadzili spotkania w szkołach jazdy, z kandydatami na kierowców. W trakcie
pogadanek informują o prawnych i społecznych konsekwencjach prowadzenia pojazdu pod
wpływem alkoholu.

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie – w dniu policjanci z tej jednostki wzięli
udział w spotkaniu Mikołajkowym, które odbyło się na placu przy Urzędzie Gminy w
Dąbrównie. Spotkanie było podsumowaniem akcji „Nieletnim alkohol i papierosy podajesz
przestępcą się stajesz”. Dzieci ze świetlicy z Dąbrówna, które były jednocześnie organizatorem
akcji wręczyły sprzedawcom listy o przedmiotowej tematyce a policjanci poprowadzili
pogadankę na temat konsekwencji wynikających ze sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim.
Przedstawiciel tej jednostki brał udział w jury w Gimnazjum nr 1 w Ostródzie im. Polskich
Noblistów w Międzygimnazjalnym konkursie profilaktycznym. W konkursie uczestniczyli
uczniowie z Gimnazjów z terenu powiatu ostródzkiego. Pytania dotyczyły alkoholizmu,
narkomanii, przemocy. Oceniane były wiedza uczniów, prace plastyczne oraz przedstawienia
teatralne także o tematyce profilaktycznej.


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”. Prowadzone one były w okresie 14.01-14.03.2011 roku w godzinach popołudniowych
i nocnych w blokach tylko na jednej z piskich ulic. Przedsięwzięcie to wynikało między innymi
z własnego rozpoznania odnośnie dewastowania mienia na klatkach schodowych i piwnicach w
konkretnych blokach. Sprawcami okazywali się zazwyczaj młode osoby będące pod działaniem
alkoholu, często mieszkańcy tych bloków.
Warto podkreślić, że działania te poprzedzone były spotkaniem przedstawicieli Policji, w
tym Komendanta Powiatowego i Komendanta Straży Miejskiej z mieszkańcami wspólnot
mieszkaniowych tych bloków. Założeniem tego spotkania, zorganizowanego z inicjatywy KPP
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w Piszu, było wypracowanie wspólnych i jak najlepszych rozwiązań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa w lokalnym środowisku. Prośbą mieszkańców odnosiła się do częstszego
sprawdzania przez funkcjonariuszy klatek schodowych i piwnic.
W dniach 23 i 24.07.2011 roku na terenie jeziora Bełdany zostały przeprowadzone
działania porządkowo – represyjne pod nazwą „Trzeźwy wypoczynek” i „Kapok”.
Ukierunkowane one były na ujawnianie sterników łodzi żaglowych i motorowych będących pod
działaniem alkoholu oraz sprawdzanie wyposażenia łodzi w sprzęt ratunkowy. Do akcji
zaproszono funkcjonariuszy Straży Leśnej.
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4.

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

W roku 2011 przedsięwzięcia profilaktyczne policjantów garnizonu warmińskomazurskiego 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”. Szczególną uwagę zwrócono na problem tzw. DOPALACZY.
Wśród najciekawszych należy wymienić:
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.
W ramach długofalowych działań edukacyjno – profilaktycznych prowadzonych na
terenie województwa od 1 września 2010 r. pt. „Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie - otwarte
jednostki Policji”, którego uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
naszego województwa, w wyznaczonym dniu każdego miesiąca, w każdym powiecie, w
siedzibie Policji odbywają się spotkania edukacyjno – profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
Jednym z bloków tematycznych realizowanych w trakcie spotkania z młodzieżą gimnazjalną są
zagrożenia związane z używaniem narkotyków.
Przed wakacjami Policja podjęła ścisłą współpracę z pracownikami Promocji Zdrowia i
Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej i Państwowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych
Województwie Warmińsko – Mazurskim zakresie przeprowadzenia wspólnych działań
„Bezpieczne i Zdrowe Wakacje 2011 ”. W ramach współpracy policjanci pozyskali od PSSE
film edukacyjny pt. „STOP DOPALACZOM”, który prezentowany był młodzieży podczas
organizowanych spotkań profilaktycznych.
Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w podczas konferencji pt.
„Jak chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami okresu dorastania, jak pomóc dzieciom
krzywdzonym (procedury, interwencja, Profilaktyka)? organizowanej przez Ośrodek
Konsultacyjno – Edukacyjny i Wsparcia Rodziny w Olsztynie, przeprowadził wykład na temat:
„Narkotyki i dopalacze – zapobieganie, reagowanie i procedury.
 funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – w 2011 roku przeprowadzili
140 spotkań z młodzieżą których tematem wiodącym była odpowiedzialność osób nieletnich w
kontekście nieprzestrzegania Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
W ramach realizowanego programu prewencyjnego „Bez narkotyków w szkole bezpieczniej”
funkcjonariusze tej jednostki przeprowadzili 15 spotkań z rodzicami. Temat spotkania dotyczył
zjawiska narkomanii w szkole.
Przy współpracy z Katolickim Ruchem Antynarkotycznym „KARAN” podejmowano
wspólne działania których celem było wypracowanie metod podejmowania skutecznej
interwencji wobec młodzieży zażywającej szkodliwe substancje psychoaktywne. W 2011 rok
zorganizowano i przeprowadzono 3 szkolenia poświecone tej problematyce.
W ramach zajęć prewencyjno-edukacyjnych funkcjonariusze Zespołu Prewencji Kryminalnej
KMP w Elblągu prowadzą spotkania z młodzieżą w Teatrze. Po obejrzeniu sztuki „Narkomanka”
poruszającej problem narkomani prowadzona jest dyskusja na temat tego zagrożenia. Omawiane
są aspekty prawne oraz zdrowotne. W spotkaniach biorą udział policjanci, terapeuci i lekarze. W
2011 roku odbyły się 8 takie spektakl w których uczestniczyło 1160 uczniów.
Z tematyki związanej z przeciwdziałania narkomani szkoleni są również elbląscy policjanci.
Przy współpracy z Katolickim Ruchem Antynarkotycznym „KARAN” zorganizowano cykl
szkoleń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Szkolenie finansowano z
funduszy Unii Europejskiej. Propagatorem tego typu szkoleń jest Krajowe Biuro
Przeciwdziałania Narkomanii . Program nosi nazwę FreD . Celem programu jest podejmowanie
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skutecznej interwencji wobec młodzieży zażywającej szkodliwe substancje psychoaktywne. W
2011 roku przeprowadzono 3 szkolenia poświęcone tej tematyce.
 na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Braniewie w szkołach
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych prowadzona była działalność
edukacyjna w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich w przypadku popełnienia czynu
zabronionego oraz przejawiania zachowań patologicznych (palenie papierosów, spożywanie
alkoholu, zażywanie narkotyków). W ubiegłym roku przeprowadzono 65 spotkania, w których
uczestniczyło 1.306 uczniów.
Podczas pokazów i imprez prewencyjnych dla społeczeństwa rozdawane były ulotki o
tematyce prewencyjnej zawierające m.in. informacje o medycznych i prawnych skutkach
zażywania narkotyków.
Podczas jednego ze spotkań z klasą mundurową z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
w Pieniężnie przeprowadzono szkolenie nt. działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania
zjawisk patologii społecznej. Licealiści obejrzeli filmy prewencyjne „Zatrzymaj przemoc w
rodzinie” oraz „Dlaczego STOP narkotykom”. Funkcjonariusz prowadzący szkolenie
uświadamiał młodzież o konsekwencjach przemocy w rodzinie oraz o skutkach prawnych i
społecznych zażywania środków odurzających lub psychotropowych.
 na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Działdowie przeprowadzone
zostały działania pod kryptonimem : „Narkomanii Mówimy – STOP!” oraz „Nieletni pod
nadzorem”. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego KPP Działdowo, Wydziału Kryminalnego KPP oraz podległego KP Lidzbark
podległego Posterunku Policji w Rybnie. Celem działań było podniesienie efektywności w
zakresie przeciwdziałania i zwalczania narkomanii, przeciwdziałanie popełnianiu czynów
karalnych przez osoby nieletni oraz ich ujawnianie.
 Komenda Powiatowa Policji w Giżycku – w ramach przeciwdziałania zjawisku
narkomanii wśród młodzieży przeprowadzono działania edukacyjne pn. . „Świadomi –
Odpowiedzialni”, w trakcie spotkań prowadzonych z młodzieżą policjanci przekazali informacje
z zakresu konsekwencji prawnych wynikających z nieprzestrzegania prawa w myśl Ustawy o
narkomanii, Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz skutki zdrowotne zażywania
środków odurzających. Ponadto 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.
 policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w ramach działań profilaktycznych
przeprowadzali spotkania z rodzicami , nauczycielami oraz uczniami. Z dorosłymi omawiane
były sposoby postępowania w przypadkach stwierdzenia, że ich dziecko ma kontakt ze środkami
odurzającymi . Z nieletnimi omawiane były aspekty odpowiedzialności za posiadanie i handel.
Ponadto w trakcie spotkań dotyczących „bezpiecznych zachowań” przeprowadzanych w klasach
szkół podstawowych nakreśla się dzieciom sposób postępowania w przypadku kontaktu z
substancjami, których pochodzenia nie znają.

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 ze środków Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy burmistrzu Miasta Kętrzyn opłacone zostały spektakle
profilaktyczne dla młodzieży kętrzyńskich gimnazjów i szkół średnich na temat uzależnienia od
narkotyków. W ramach programu realizowanego przez Komendę Główną Policji pod nazwą
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Profilaktyka a Teatr 20.10.2011r. w gimnazjum odbył się I przegląd filmów i spektakli
teatralnych ZaPaTka. W przeglądzie wzięli udział uczniowie z pięciu gimnazjów powiatu
kętrzyńskiego. Uczniowie ci wcześniej w lipcu wyjeżdżali na przystanek Pat.
W ramach spotkań z rodzicami i nauczycielami omawiane były sposoby jak rozpoznać czy
dziecko zażywa narkotyki, gdzie szukać pomocy, gdzie i w jaki sposób wykonać badanie na
zawartość narkotyków. Na spotkaniach z nieletnimi poruszana była odpowiedzialność karna
wynikająca z ustawy o narkomanii.
policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim podczas spotkań
edukacyjnych „Profilaktyka używania nowych narkotyków tzw. dopalaczy”- omawiali z
młodzieżą konsekwencje i odpowiedzialność karna wynikająca z łamania przepisów ustawy o
narkomanii.


policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie - przez cały rok 2011
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.
W marcu mrągowska policja przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno –
Epidemiologiczną rozpoczęła akcję „NIE dopalaczom”. W ramach przedsięwzięcia odbył się
cykl spotkań skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na których przekazano
młodzieży informacje z zakresu skutków zdrowotnych zażywania środków odurzających w tym
dopalaczy, jak również konsekwencji prawnych.
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie wspólnie z
pedagogiem szkolnym zrealizowano działania profilaktyczno – edukacyjne skierowane do
uczniów klas 6 szkoły podstawowej, które dotyczyły współczesnych zagrożeń wynikających ze
stosowania środków odurzających tj. narkotyki, alkohol. Podczas spotkań dzieciom przekazane
zostały treści z zakresu konsekwencji prawnych posiadania, zażywania i udostępniania innym
osobom środków odurzających. Uczniowie poznali w jaki sposób należy odmawiać osobom,
które namawiają do zażywania narkotyków, lub spożywania alkoholu.


 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy przy współudziale dyrektora
MOPS oraz pracowników Nidzickiego Ośrodka Kultury zorganizowali konkurs plastyczny pt.
„Narkotyki – bo nie”. Do konkursu przystąpiło łącznie 150 uczniów w dwóch kategoriach
wiekowych: szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim - funkcjonariusze z tej
jednostki na wywiadówkach przekazują wiedzę na temat tego, jak działają narkotyki, jak
wyglądają, jakie są objawy po ich zażyciu, gdzie rodzice mogą szukać pomocy, a także o
odpowiedzialności nieletnich za posiadanie czy handel narkotykami, konsekwencjach
wynikających z tych przestępstw dla rodziców. Policjanci sami w ramach realizowanego
„Programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2010 –
2012” uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez psychologa - terapeutę pracującego przy
Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim podczas których
zgłębiali wiedzę i dzielili się doświadczeniami z pracy zawodowej.
 w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku - przeprowadzono 7 spotkań z rodzicami,
pedagogami i uczniami ukierunkowanych na rozpoznawanie i zapobieganie problemom
związanym z narkotykami oraz dopalaczami w tym odpowiedzialność karna. W zakresie
profilaktyki przeprowadzono również szkolenie kadry pedagogicznej oraz pedagogów szkolnych
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wspólnie z
dopalaczy.

pracownikami Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olecku odnośnie


funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Piszu aktywnie włączyli się w
organizację szkolenia pt. „Od ciekawości do uzależnienia – zagrożenia związane z
dopalaczami” zorganizowanego przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu. Adresatem
szkolenia byli dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy oraz pielęgniarki szkolne. Rola Policji
sprowadziła poprowadzenia część tego szkolenia w zakresie omówienia problematyki związanej
z przestępczością narkotykową w powiecie piskim oraz zagrożenia dopalaczami na tym terenie.
„Zachowanie młodzieży a konsekwencje karne” to działania edukacyjno – profilaktyczne
przeprowadzone w miesiącu grudniu w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie. Jest to
przedsięwzięcie, które rok rocznie odbywa się w tej szkole. Działania te polegają na
przeprowadzeniu przez policjanta ds. nieletnich i patologii KPP w Piszu spotkań z uczniami
wszystkich klas pierwszych, a następnie ich rodzicami. W trakcie tych prelekcji poruszane są
zagadnienia dot. odpowiedzialności prawnej młodego człowieka za popełniane czyny, różnic
między odpowiedzialnością prawną osoby nieletniej a karną osoby pełnoletniej, przypomnienie
przepisów dot. spożywania alkoholu i narkotyków oraz pokazania im konsekwencji naruszania
prawa, np. utrata prawa jazdy, czy niemożność znalezienia pracy przez osobę karaną. Rodzicom
prezentowane są także materiały dot. narkomanii w tym poglądowa walizeczka z zawartością
środków odurzających oraz przedmiotów służących do ich zażywania.
 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie przeprowadzili 308
spotkań w szkołach z dziećmi i młodzieżą, 8 spotkań z rodzicami i 20 spotkań z pedagogami,
na których w 59 przypadkach poruszano temat „dopalaczy”, jak również „Życia z dala od
nałogów”.
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5. 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, w Internecie, podczas
wakacji, ferii oraz czasu wolnego spędzanego poza domem. Treści profilaktyczne przekazywane
są podczas spotkań organizowanych w szkołach jak organizowanych działań związanych z
wakacjami, feriami i zakończeniem roku szkolnego w ramach działań pn. „Bezpieczne
wakacje”, „Bezpieczne ferie” i „Bezpieczna droga do szkoły”. Informacje w powyższym
zakresie omawiane są również za pośrednictwem lokalnych mediów (artykuły prasowe,
wywiady radiowe i telewizyjne). Policjanci poszukując ciągle nowych form promowania
wiedzy o bezpieczeństwie i kreowania właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży realizowali
działania pn. „Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie – otwarte jednostki Policji”, „Chrońmy
dzieci przed alkoholem”.

6. Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi
W Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w 2007 roku
powołany został zespół do walki z handlem ludźmi, który stale monitoruje to szeroko rozumiane
zjawisko (handel organami, zmuszanie do pracy niewolniczej, żebractwa , prostytucji) przy stałej
współpracy z funkcjonariuszami służb prewencyjnych. Działania funkcjonariuszy zarówno
pionów kryminalnych jak i prewencji w znaczącym stopniu ograniczają możliwości
potencjalnych sprawców w zakresie dokonywania werbunku ofiar.
W zakresie profilaktyki w 2011 roku prowadzono również działania informacyjne
skierowane do społeczeństwa, w tym do grup szczególnie zagrożonych zjawiskiem handlu
ludźmi.
Na terenie województwa warmińsko – mazurskiego podejmowane były również działania
profilaktyczne oraz rozpowszechnianie w środowiskach lokalnych wiedzy na temat zaginięć. W
ramach organizowanej przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych pn.
„Nie uciekaj”, którą patronatem objął Komendant Główny Policji, rozpowszechniana była
informacja na temat numeru 116 000 w sprawie zaginionego dziecka, który należy do grupy
ogólnoeuropejskich bezpłatnych linii telefonicznych o charakterze społecznym stworzonych z
inicjatywy Komisji Europejskiej. Do jednostek terenowych Policji przesłane zostały również do
wykorzystania w przedsięwzięciach profilaktycznych materiały edukacyjne z kampanii „Nie
uciekaj” otrzymane z Fundacji ITAKA.
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7. 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 tym Policji W posiedzeniach roboczych Zespołu uczestniczył funkcjonariusz z
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
W ramach realizacji zadań wynikających z Krajowego programu w województwie warmińsko –
mazurskim podejmowano działania:
- rozkolportowano 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 i zdrowe wakacje 2011” 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”
- Wprowadzono Decyzją nr 90/2011 Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 22 kwietnia
2011r. zasady postępowania profilaktycznego po ekspozycji i procedur postępowania w
przypadkach potencjalnego narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie podczas organizowanego corocznie na
terenie miasta Działdowa festynu „Wstąp po zdrowie”, kolportowali ulotki dotyczące
zapobiegania z zwalczania AIDS i HIV
W Punkcie Przyjęć Interesantów Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie propagowane są
ulotki „Jak uniknąć zakażenia HIV”.
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II. TABELA Z ZAKRESU ROZPOZNANIA PROFILAKTYCZNEJ PRACY
POLICJI NA RZECZ ZAPOBIEGANIA DEMORALIZACJI NIELETNICH.

z tego do:

Wyszczególnienie
sądów rodzinnych
Wnioski,
szkół i innych placówek oświaty i
zawiadomienia,
wychowania
interwencje
skierowane do
służby zdrowia i opieki społecznej
instytucji i
poradni wszelkich typów
organizacji
innych instytucji i organizacji
ujawnieni
pod wpływem narkotyków
nieletni:
pod wpływem alkoholu
członkowie subkultur młodzieżowych
uciekinierzy domów rodzinnych
z:
placówek opiekuńczo –
wychowawczych, Młodzieżowych
Ośrodków Wychowawczych
,Młodzieżowych Ośrodków
Socjoterapeutycznych
schronisk dla nieletnich i zakładów
poprawczych
prostytuujący dziewczęta
się:
chłopcy
spotkania z młodzieżą
spotkania z pedagogami

liczba
3900
147
687
32
992
44
1082
20
516

1571
12
0
0
6312
1784

Wnoszę o zatwierdzenie:
NACZELNIK WYDZIAŁU
PREWENCJI i RUCHU DROGOWEGO
KWP W OLSZTYNIE
mł. insp. Robert Zalewski

Opracowali:
pkt. I. 1. - podkom. Mariusz Zieliński (tel. 731 4476)
pkt. I. 2. 1) a) - podinsp. Marek Jedynasty, podinsp. Jolanta Łukasiak , nadkom. Małgorzata Bojarowska (tel. 731 4468)
pkt. I. 2..1) b) - podkom. Mariusz Zieliński (tel. 731 4476)
pkt. I. 2..1) c) - nadkom. Małgorzata Bojarowska (tel. 731 4475)
pkt. I. 2..1) d) - kom. Tomasz Górny, nadkom. Małgorzata Bojarowska (tel. 731 4475)
pkt. I. 2..1) e) - podinsp. Małgorzata Słowik (tel. 731 4472)
pkt. I. 2..1) f) - mł. asp. Bożena Kuczkowska, nadkom. Małgorzata Bojarowska (tel. 731 4475)
pkt. I. 2. 1) g) - podinsp. Małgorzata Słowik (tel. 731 4472)
pkt. I. 2. 2) - podkom. Mariusz Zieliński (tel. 731 4476)
pkt. I. 2. 3) - podkom. Mariusz Zieliński (tel. 731 4476)
pkt. I. 2. 4) - podkom. Mariusz Zieliński (tel. 731 4476)
pkt. I. 2. 5) - nadkom. Małgorzata Bojarowska (tel. 731 4475)
pkt. I. 2 .6) - podkom. Mariusz Zieliński (tel. 731 4476)
pkt. I. 2..7) - nadkom. Małgorzata Bojarowska (tel. 731 4475)
pkt. II - nadkom. Małgorzata Bojarowska (tel. 731 4475)

Oryginał znajduje się w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego w Olsztynie
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