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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:
Alkoholizm to zjawisko patologiczne, które w dzisiejszych czasach dotyczy każdej grupy
społecznej i wciąż stanowi ogromny problem. Powszechnie dostępny alkohol powoduje, że może
po niego sięgnąć każdy i wszędzie. Picie alkoholu, a za tym idący problem alkoholizowania się
dotyka coraz młodsze osoby, które sięgają po niego nie tylko na imprezach czy spotkaniach
towarzyskich, ale również w domu rodzinnym. W dużej mierze małoletni sięgają po alkohol
dlatego, że w domu rodzice spożywają alkohol oraz dlatego, że w społeczeństwie nadal
utrzymuje się spora tolerancja dla spożywania alkoholu. W wielu przypadkach przyczyną
spożywania alkoholu przez nieletnich jest bezkrytyczna postawa rodziców, którzy dają swoim
pociechom ciche przyzwolenie na spożywanie alkoholu. Należy również odnieść się do osób
dorosłych będących świadkami sprzedaży alkoholu nieletnim we wszelkiego rodzaju
placówkach handlowych i gastronomicznych oraz tych osób, które za namową nieletnich same
zakupują im alkohol.
Pomimo wciąż niepokojącej skali zjawiska, na terenie województwa warmińskomazurskiego w porównaniu do roku 2012 w roku minionym policjanci ujawnili o 232 mniej
osób nieletnich będących pod wpływem alkoholu (909 – 2013 rok; 1141 – 2012 rok). Jest to
zapewne wynikiem działań profilaktyczno – edukacyjnych podejmowanych przez
funkcjonariuszy.
909

Ujawniono nietrzeźwych nieletnich (formularz III/6)
Izolowano nietrzeźwych, których doprowadzono do:
ogółem

PDOZ (formularz III/3)

kobiet

w tym
dorośli

mężczyzn

w tym
nieletni

w tym
dorośli

chłopcy

32

673

mężczyzn

4414
2
3375

kobiet

376

mężczyzn

2999

nieletni
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5089

kobiet

ogółem
w tym
dorośli

6099
3

w tym nieletni

Pogotowie Socjalne w Elblągu (w przypadku
osób nieletnich doprowadzono do szpitala)

454

dziewczęta

ogółem
Izb wytrzeźwień – Ambulatorium dla
Nietrzeźwych w Olsztynie

6588

17

Dane liczbowe dotyczące problemu alkoholizmu w roku 2013 przedstawia poniższe
zestawienie:
Kwalifikacja prawna

Przestępstwa stwierdzone

Osoby podejrzane

W tym osoby nieletnie

Art. 43 ust. 1 Ustawy o
wychowaniu w trzeźwości

25

21

0

Art. 43 ust. 2 Ustawy o
wychowaniu w trzeźwości

1

1

0

Art. 208 KK

21

13

0

* dane na podstawie Biuletynu KWP

W porównaniu do roku 2012, w roku minionym odnotowano spadek ogólnej liczby
przestępstw związanych z łamaniem zakazu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych
(art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) z 31 w
2012 roku na 25 w minionym okresie. W 2013 roku liczba przestępztw stwierdzonych wyniosła
21, przy liczbie 13 osób podejrzanych.
W minionym roku ujawniono 28695 wykroczeń przeciwko przepisom art. 43¹ ust. 1 Ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 797 przypadkach skierowano
wniosek o ukaranie do sądu, 14761 osób ukarano mandatem karnym, natomiast w 13029
przypadkach zastosowano środek oddziaływania pozakarnego w postaci pouczenia (art. 41 kw).
W porównaniu do roku 2012 dane przedstawiały się następująco:
Ujawniono 30310 wykroczeń przeciwko przepisom art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, skierowano 866 wniosków o ukaranie do sądu,
ukarano mandatem karnym 20415 osób, natomiast w 8891 przypadkach zastosowano środek
oddziaływania pozakarnego.

Wykroczenia przeciwko przepisom
ustawy o wychowaniu w
trzeźwości

Liczba
ujawnionych
wykroczeń
ogółem

Liczba wykroczeń
zakończonych
skierowaniem
wniosku o
ukaranie do sądu

Liczba wykroczeń
zakończonych
nałożeniem
mandatu karnego

Liczba wykroczeń
zakończonych
zastosowaniem
środków
oddziaływania
pozakarnego

ogółem

31466

798

15621

14939

w tym art.
43¹ ust. 1

28695

797

14761

13029

* dane na podstawie formularza III/5 SESPOL

W celu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa warmińskomazurskiego funkcjonariusze jednostek terenowych w minionym roku podejmowali wzmożone
działania o charakterze represyjnym, kontrolnym i profilaktycznym. Ponadto funkcjonariusze,
realizując działania zmierzające do ograniczania skali spożywania alkoholu wśród
najmłodszych, stale współpracowali z różnorodnymi instytucjami, takimi jak ośrodki pomocy
społecznej, ośrodki terapii uzależnień, centra pomocy rodzinie, komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych, urzędy kontroli skarbowej, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei.
Działania profilaktyczno – edukacyjne warmińsko – mazurskiej policji polegały głównie
na edukowaniu dzieci i młodzieży szkolnej podczas licznych prelekcji, a także na stałej
współpracy z gronem pedagogicznym, w celu uświadamiania zagrożeń, jakie niesie za sobą
spożywanie alkoholu przez nieletnich i kształtowaniu umiejętności reagowania w sytuacjach
ujawnienia osób zagrożonych demoralizacją. Biorą pod uwagę fakt, iż spożycie alkoholu przez
młodzież wciąż wzrasta, a wiek osób rozpoczynających jego spożycie się obniża, wzorem lat
ubiegłych kontynuowano realizację działań prewencyjno – operacyjnych pn. „Chrońmy dzieci
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przed alkoholem”. Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie demoralizacji i przestępczości
nieletnich poprzez ograniczenie dostępu do alkoholu osobom niepełnoletnim. Dotychczasowe
działania tzn. pogadanki profilaktyczne, rozmowy z nieletnimi i ich rodzicami, prowadzenie
kampanii medialnej skierowanej do sprzedawców alkoholi nt. odpowiedzialnej sprzedaży nie
zawsze przynosiły pożądane efekty. Ponadto ograniczenie się do ujawniania nieletnich pod
wpływem alkoholu i prowadzenia postępowań wyjaśniających celem ustalenia źródła
pochodzenia alkoholu posiadanego przez nieletniego, najczęściej nie prowadziło do ukarania
osób dopuszczających się przestępstwa (rozpijanie małoletniego - art. 208 KK, sprzedaż,
podawanie alkoholu - art.43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi). Koniecznym wydaje się, by w celu zmniejszenia zjawiska spożywania alkoholu
przez osoby do lat 18 stale podejmować na terenie całego województwa działania prewencyjno –
operacyjne, polegające na prowadzeniu obserwacji placówek gastronomicznych w celu
ujawniania faktów sprzedaży i/lub podawania alkoholu osobom małoletnim. Zgodnie z
założeniami działań, przynajmniej raz na kwartał na terenie każdego powiatu funkcjonariusze
pełniąc służbę w ubraniu cywilnym, obserwują placówki handlowe celem ujęcia na gorącym
uczynku sprawców przestępstwa sprzedaży i/lub podawania alkoholu osobom małoletnim. W
działaniach biorą udział nie tylko policjanci pionu Prewencji, ale także pionu kryminalnego oraz
służb pozapolicyjnych.
Ponadto przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie brał aktywny
udział w pracach Zespołu ds. monitorowania realizacji „Wojewódzkiego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2012 - 2015”. Członkowie Zespołu w ramach
prac dokonywali między innymi oceny efektywności realizacji programu, postępów i rezultatów
konkretnych działań, jak również zbierali dane z odpowiednich obszarów, opracowywali
mierniki w poszczególnych celach oraz przygotowywali sprawozdania końcowe.
Komenda Miejska Policji w Olsztynie – wzorem lat ubiegłych realizowano program dotyczący
zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim podczas juwenaliów studenckich. W ramach działań
nawiązano współpracę ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego (od którego
pozyskano materiały informacyjne kampanii „Pozory mylą – dowód nie”, „Alkohol – tylko dla
pełnoletnich”), lokalnymi mediami (funkcjonariusz Wydziału Prewencji wziął udział w audycji
radiowej dla Radia ESKA n/t zagrożeń podczas „Kortowiady 2013” – rozpowszechnianie haseł
akcji), właścicielami lokali i sklepów (poprzez przekazanie właścicielom materiałów
informacyjnych).
Podczas spotkań edukacyjnych przybliżano młodzieży szkolnej zagadnienia związane
z odpowiedzialnością prawną za przejawianie zachowań świadczących o demoralizacji
nieletnich, w tym spożywania alkoholu oraz za udostępnianie alkoholu osobom małoletnim.
Komenda Miejska Policji w Elblągu – elbląscy policjanci aktywnie włączali się również do
działań profilaktycznych o zasięgu ogólnopolskim. Na terenie Elbląga przeprowadzono wspólnie
z lokalnymi mediami oraz właścicielami placówek handlowych i usługowych sprzedających
napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, kampanie prewencyjne pn. „Pozory mylą, dowód
nie”, „STOP 18”. W trakcie kampanii funkcjonariusze oraz uczniowie klasy o profilu
„mundurowym” Zespołu Szkół Technicznych odwiedzali punkty handlowe, gdzie rozmawiali z
właścicielami oraz sprzedawcami nt. odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz zostawiali
materiały edukacyjne. W ramach działań prewencyjnych prowadzonych z powodzeniem od kilku
lat przez Komendę Miejska Policji w Elblągu pn „Żółta i czerwona kartka”. W 2013 nie
sporządzono wystąpień do Departamentu Społecznego Urzędu Miejskiego z wnioskiem o
cofnięcie zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych. w ramach działań profilaktycznych
W ramach zajęć prewencyjno-edukacyjnych funkcjonariusze Zespołu Prewencji Kryminalnej
Nieletnich i Patologii prowadzą spotkania z młodzieżą w Teatrze. Po obejrzeniu sztuki
„Przerwany lot” prowadzona jest dyskusja na temat uzależnienia od alkoholu i zagrożeń, jakie
niesie za sobą ta używka. Omawiane są aspekty prawne oraz zdrowotne. W spotkaniach biorą
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udział policjanci, terapeuci, lekarze oraz członkowie Klubu AA. W 2013 roku odbyły się 4
spektakle, w których uczestniczyło 300 uczniów.
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie - z uwagi na fakt, iż powiat braniewski usytuowany
jest w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i to przygraniczne
położenie generuje nielegalny handel alkoholem bez polskich znaków skarbowych akcyzy, a
osoby trudniące się sprzedażą takiego trunku nie zważają na młody wiek kupujących,
prowadzono stałe kontrole targowiska miejskiego pod kątem ujawniania osób nielegalnie
handlujących wyrobami bez akcyzy. Ponadto W szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych prowadzona była działalność edukacyjna m.in. w zakresie
odpowiedzialności prawnej nieletnich w przypadku popełnienia czynu zabronionego oraz
przejawiania zachowań patologicznych (palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie
narkotyków). W ubiegłym roku przeprowadzono 51 spotkań, w których uczestniczyło 1089
uczniów.
Komenda Powiatowa Policji w Działdowie – przeprowadzono szereg własnych działań i akcji
takich jak np. „Nieletni pod Nadzorem”, „Miasto Nocą”, „Alkohol i Narkotyki”, „Lejek”,
„Trzeźwy Poranek”, „Zero tolerancji dla osób spożywających
alkohol w miejscach
zabronionych ustawą” „Majowy Wieczór”, „Bezpieczny Uczeń”. Policjanci przeprowadzili
akcję promocyjną w formie tzw. „Ogródka Policyjnego” w ramach festynu „Wstąp po zdrowie”.
W trakcie prowadzonych spotkań – pogadanek z dziećmi i młodzieżą, jak również rodzicami w
szkołach , omawiane były tematy związane z problemem spożywania alkoholu.
Komenda Powiatowa Policji w Giżycku - w ramach Ostrego Dyżuru Służb Mundurowych
policjanci przeprowadzili działania w porcie Ekomarina w Giżycku. W ramach działań wspólnie
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, Strażą Miejską, MOPR-em
oraz TVP Olsztyn przekazywano dla żeglarzy ulotki
i książeczki zawierające treści
bezpiecznego korzystania z różnych atrakcji letnich. Ponadto przekazywano wiedzę na temat
różnych zagrożeń wynikających z niewłaściwego zachowania nad wodą, jak również o
sposobach radzenia sobie w trudnych warunkach pogodowych.
Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi – prowadzono cykliczne działania „Stop- 18”- mające
na celu zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży tj.: palenie papierosów,
spożywanie alkoholu - współpraca w tym zakresie ze szkołą i Strażą Miejską (wspólne patrole
podczas przerw lekcyjnych m.in. działania pn. „Długa przerwa lekcyjna”).
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim – w ramach oceny skali zjawiska
alkoholizmu na terenie powiatu lidzbarskiego działa grupa wsparcia pedagogów szkolnych,
skupiająca przedstawicieli innych instytucji pomocowych w tym policję (spotkania odbywają się
w pierwszą środę miesiąca) – m.in. na bieżąco typowane są miejsca gromadzenia się młodzieży,
gdzie spożywany jest alkohol oraz rozwiązywane są problemy trudne wymagające wsparcia
innych instytucji.
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie – policjanci uczestniczyli w Festynie Rodzinnym pn.
„Na tropie piękna”, który odbył się w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie.
Impreza o charakterze edukacyjno-profilaktycznym została realizowana przez szkołę w ramach
kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W jej organizację zaangażowali się nauczyciele oraz
uczniowie i ich rodzice. Celem festynu było m.in. przygotowanie uczniów do mądrych
wyborów: NIE dla używek, TAK dla zdrowego stylu życia oraz rozwijanie więzi emocjonalnej z
rodzicami. Na imprezie gościli również przedstawiciele Policji oraz Straży Pożarnej. Podczas
festynu uczniowie mieli okazję poznać pracę policjantów. Policjanci uczestniczyli również w
konferencji pn: „Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu” zorganizowanej przez Urząd Gminy
Mrągowo. Na spotkaniu omówiono wyniki badań dotyczące dostępności napojów alkoholowych
dla osób nieletnich w punktach sprzedaży. Podczas spotkania przeprowadzono dla zebranych
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sprzedawców i właścicieli sklepów monopolowych oraz lokali gastronomicznych szkolenie na
temat odpowiedzialności karnej dotyczącej sprzedaży alkoholu wbrew przepisom ustawy.
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy – realizowano projekt „Żółte i czerwone kartki”
zmierzający do ograniczenia ilości przestępstw i wykroczeń porządkowych w tym z ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie – ostródzcy policjanci na plaży miejskiej w Kajkowie,
wraz z przedstawicielami innych służb w ramach akcji pn. „Ostry Dyżur” przeprowadzili
działania profilaktyczne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób wypoczywających nad
wodą. Policjanci uczestniczyli w debacie społecznej pn. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to
nasza wspólna sprawa”. W debacie wzięli udział mieszkańcy powiatu oraz przedstawicieli
instytucji pomocowych, oświaty, służby zdrowia, sanepidu itp.
Komenda Powiatowa Policji w Piszu – przeprowadzono działania „Bezpieczne osiedle” z
udziałem słuchaczy Wspol w Szczytnie. Akcja była ukierunkowana m.in. na ujawnianie
nietrzeźwych nieletnich. Ponadto przeprowadzone zostały działania prewencyjne pn.
„Blokowisko” również przy zaangażowaniu słuchaczy z Wspol w Szczytnie. Policjanci mieli za
zadanie m.in.. ujawniać przypadki sprzedaży alkoholu nieletnim oraz nieletnich będących pod
działaniem alkoholu. Kolejną akcją były działania prewencyjno-operacyjne, pn. „Blokersi”,
które polegały na sprawdzaniu okolic konkretnego bloku na jednej z piskich ulic, gdzie zdaniem
mieszkańców często dochodzi do aktów wandalizmu i spożywania alkoholu przed blokiem, na
klatkach schodowych, czy w piwnicach. Na wodach powiatu piskiego przeprowadzone zostały
działania „Trzeźwy wypoczynek” ukierunkowane na ujawnianie sterników łodzi żaglowych i
motorowych będących pod działaniem alkoholu. W ramach akcji zatrzymano 3 sterników
pływających pod działaniem alkoholu.

2) narkomania:
Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież stanowi jeden z głównych
problemów społecznych w Polsce. Uzależnienie od różnorodnych substancji niszczy nie tylko
zdrowie fizyczne, ale też negatywnie wpływa na psychikę młodych ludzi. Uzależnienia mają
ścisły związek z popełnianiem czynów zabronionych oraz łamaniem norm społecznych i
prawnych. Narkomania stała się problemem społecznym, a procesy rozprzestrzeniania się tego
zjawiska wzmagają się wraz ze wzrostem roli środków masowego przekazu i różnorodnej
komunikacji opartej na demokratycznych postanowieniach prawnych.
W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych,
policjanci garnizonu warmińsko-mazurskiego realizują szereg działań edukacyjno profilaktycznych ukierunkowanych między innymi na zapobieganie zjawisku narkomanii, gdzie
problem używania substancji psychoaktywnych przez młodzież istnieje od dawna. Policjanci
jednostek terenowych uczestniczą głównie w spotkaniach z młodzieżą szkolną, ale współpracują
też z nauczycielami i rodzicami.
W 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim ujawniono 30 nieletnich pod
wpływem narkotyków - w roku 2012 ujawniono 50 takich nieletnich, czyli o 20 mniej niż w
minionym okresie.
Udział nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw narkotykowych w województwie
warmińsko-mazurskim przedstawia się następująco:
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CZYNY NIELETNICH W OGÓLNEJ LICZBIE PRZESTĘPSTW STWIERDZONYCH Z
"Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii" w 2013 r.

Ogółem stwierdzonych przestępstw
narkotykowych

Czyny popełnione przez
nieletnich

Podejrzani
ogółem

Podejrzani nieletni

KMP Elbląg

261

24

116

8

KMP Olsztyn

378

59

208

33

KPP Bartoszyce

25

0

9

0

KPP Braniewo

18

0

10

0

KPP Działdowo

48

1

41

1

KPP Ełk

147

32

85

13

KPP Giżycko

33

2

30

3

KPP Gołdap

8

4

6

4

KPP Iława

60

3

44

3

KPP Kętrzyn

24

1

16

1

KPP Lidzbark Warm.

44

10

30

10

KPP Mrągowo

48

1

17

0

KPP Nidzica

209

1

31

1

KPP Nowe Miasto
Lub.

32

1

23

0

KPP Olecko

38

6

25

4

KPP Ostróda

129

33

54

11

KPP Pisz

25

4

12

2

KPP Szczytno

54

20

22

6

KPP Węgorzewo

34

1

25

1

OL KWP Olsztyn

8

0

7

0

1623

203

811

101

Jednostka

RAZEM

* dane na podstawie Biuletynu KWP.

Dane umieszczone w powyższym zestawieniu pozwalają stwierdzić, że w porównaniu do
roku 2012, w roku minionym odnotowano spadek ogólnej liczby przestępstw narkotykowych o
513 (w 2012 roku – 2136). Wraz ze spadkiem liczby przestępstw stwierdzonych, nastapił także
spadek ilości czynów popełnianych przez osoby nieletnie o 157.
Z analizy danych wynika, że w minionym roku 88% ogólnej liczby przestępstw
narkotykowych popełniły osoby dorosłe (85% w roku 2012), natomiast 12% osoby nieletnie.
Jeśli zaś chodzi o liczbę podejrzanych to nieletni stanowią 12% ogólnej liczby osób
podejrzanych.
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Ilość osób podejrzanych w rozbiciu na poszczególne kwalifikacje prawne przestępstw
z "Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii" w 2013 r.
KWALIFIKACJA PRAWNA
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Podejrzani
dorośli

Podejrzani nieletni

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

3

1

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

2

0

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

9

1

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

4

1

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

11

0

Art. 58 – „udzielanie innej osobie”

53

26

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

78

8

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

460

58

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

17

3

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

64

3

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

0

0

Art. 64 ust. 1 i ust. 3– „zabranie w celu przywłaszczenia środków odurzających …”

3

0

704

101

RAZEM
* dane na podstawie Biuletynu KWP

Wraz ze wzrostem ogólnego zagrożenia wypływającego z rozpowszechniania się
uzależnienia młodzieży od różnorodnych środków podejmowane są działania prewencyjne na
różnych poziomach organizacji życia społecznego. Działania te podejmują również
funkcjonariusze policji garnizonu warmińsko – mazurskiego, dostrzegający ścisłe związki
między narkomanią i przestępczością:
Przed wakacjami Policja warmińsko-mazurska podjęła ścisłą współpracę z pracownikami
Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej i Państwowych Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznych w całym województwie w zakresie przeprowadzenia wspólnych działań
„Bezpieczne i Zdrowe Wakacje 2013 ”. Policjanci z KWP oraz jednostek terenowych włączyli
się w Ogólnopolską Noc Profilaktyki”. Większość komend zaangażowało się w organizację
przedsięwzięcia na terenie działania swoich jednostek, dzięki czemu do inicjatywy włączyli się
przedstawiciele 10 jednostek samorządowych. Komenda Wojewódzka zorganizowała wspólnie z
Komendą Miejską Policji w Olsztynie Happening „Przestańmy biec!” na schodach Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie. W czasie spotkania odczytano odezwę społeczności Pat oraz
przeprowadzono społeczny zryw Wolne Serca. Policjanci wspólnie z psychologiem i dyrektorem
MZPiTU zorganizowali i przeprowadzili debatę. Ogólnopolską Noc Profilaktyki zorganizowano
również w Bartoszycach, Działdowie, Ełku, Iławie, Lidzbarku Warmińskim, Olecku i w
Szczytnie. Funkcjonariusze KWP brali udział w konferencji nt. „Działania profilaktyczne
podejmowane przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania”. Podczas konferencji
przedstawiciel KWP przeprowadził wykład nt. „Współpraca Policji z pielęgniarką medycyny
szkolnej w zakresie uzależnień wśród dzieci i młodzieży.
Ponadto w ramach współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną w Olsztynie funkcjonariusze z
Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie brali udział w festynie szkolnym, podczas którego
promowali zdrowy styl życia. Policjanci udzielali gimnazjalistom informacji nt. aspektów
prawnych dotyczących środków psychoaktywnych.
Komenda Miejska Policji w Olsztynie - tut. jednostka przystąpiła do realizacji niemieckiego
programu wczesnej interwencji dla młodych osób używających narkotyków pn. „FreD Goes
Net”, rekomendowanego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii. Celem programu
jest zapobieganie zażywaniu środków odurzających przez dzieci i młodzież oraz udzielenie im
pomocy w przypadku kontaktu ze środkami psychoaktywnymi. Program skierowany jest do osób
w wieku 14 – 25 lat, które po raz pierwszy zostały zatrzymane przez Policję w związku z
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przestępstwem/czynem karalnym polegającym na posiadaniu narkotyków, a także dla osób
nieletnich, które zostały ujawnione pod wpływem alkoholu, dopalaczy. Osobom tym
przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie proponowali udział w programie. Ulotki
na temat programu przekazano również do szkół. Policjanci z KP w Olsztynku, w ramach
Gminnego Programu Profilaktycznego „Przeciwdziałanie Narkomanii” przeprowadzili spotkania
w klasach I Gimnazjum w Olsztynku pod nazwą. „Prawo a Narkotyki”. Podczas spotkań i
rozmów z kadrą pedagogiczną szkół i placówek, przekazywane były procedury postępowania w
przypadku ujawnienia osób będących pod wpływem środków odurzających lub je posiadających.
Na spotkaniach z młodzieżą natomiast poruszano tematykę odpowiedzialności prawnej i karnej z
Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z niepokojącym zjawiskiem odurzania się
młodzieży tzw. „dopalaczami”, funkcjonariusze podczas spotkań z młodzieżą, z rodzicami i
kadrą pedagogiczną omawiali zagrożenia wynikające z zażywania tych środków i przedstawiali
regulacje prawne z tym związane. W dniu 04.10.2013 r. odbyło się spotkanie w Starostwie
Powiatowym dla dyrektorów szkół powiatu olsztyńskiego, na który zostali zaproszeni: Zastępca
Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie oraz przedstawiciele
Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie: Naczelnik Wydziału Prewencji oraz Kierownik
Referatu dw. z Przestępczością Nieletnich. Podczas spotkania omawiane były regulacje prawne i
sposoby przeciwdziałania zjawisku używania przez dzieci i młodzież środków zastępczych, tj.
dopalaczy. Policjanci uczestniczyli w spotkaniu w Gimnazjum Nr 11 w Olsztynie, w pobliżu
którego funkcjonuje sklep z „dopalaczami”. Tematem przewodnim spotkania było podjęcie
wzmożonych działań w celu przeciwdziałania rozpowszechniającemu się zjawisku używania
przez uczniów szkoły środków zastępczych. Od czasu funkcjonowania sklepu inspekcja
przeprowadziła 26 kontroli, zabezpieczała środki tam sprzedawane, nakładała kary pieniężne,
badała skład środków w celu ustalenia, czy nie łamane są przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii. Przedstawiciele Wydziału Prewencji omówili rolę Policji w przeciwdziałaniu temu
zjawisku, przywołując wspólne kontrole i spotkania edukacyjne z Sanepidem, patrolowanie
terenu przyległego do sklepu przez dzielnicowego, podstawy prawne regulujące tę tematykę oraz
działania prewencyjne podejmowane przez funkcjonariuszy w olsztyńskich szkołach
i placówkach (skierowane do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli). Planowane są dalsze,
regularne spotkania zaangażowanych podmiotów. Policjanci zajmujący się na co dzień
problematyką prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii uczestniczyli w wywiadówkach z
rodzicami uczniów. Tematem spotkań była odpowiedzialność prawna i karna osób nieletnich,
związana zwłaszcza z zażywaniem i posiadaniem środków odurzających, tj. narkotyków i tzw.
„dopalaczy”. Rodzice mieli okazję poznać znaczenie takich pojęć jak demoralizacja i czyn
karalny, poznali także katalog środków wychowawczych, które stosuje sąd wobec nieletnich.
Funkcjonariusze podkreślali ogromną rolę rodziców w przeciwdziałaniu ryzykownym
zachowaniom młodzieży, uświadamiając słuchaczy, iż ryzykowne zachowania nastolatków
i eksperymentowanie na tym etapie mogą doprowadzić do konsekwencji długotrwałych,
nieodwracalnych a czasem również zagrażających życiu.
Komenda Miejska Policji w Elblągu – w dalszym ciągu kontynuowano realizację programu
„Bez narkotyków w szkole bezpieczniej”, w ramach którego policjanci przeprowadzili 379
spotkań z młodzieżą. Tematem wiodącym poruszanym przez policjantów była odpowiedzialność
osób nieletnich w kontekście nieprzestrzegania Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przy
współpracy z Katolickim Ruchem Antynarkotycznym „KARAN” podejmowano wspólne
działania których celem było wypracowanie metod podejmowania skutecznej interwencji wobec
młodzieży zażywającej szkodliwe substancje psychoaktywne. Policjanci utrzymywali stałą
współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz
przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Elbląga i powiatu. Partnerami w prowadzonych
działaniach są psycholodzy i terapeuci z Poradni Terapii Uzależnień „Szansa”, Poradni
Profilaktyki i Terapii Uzależnień – „Monar” oraz Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego
„KARAN”, który prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KARAN „Dom
Zacheusza”. W celu uzupełnienia działań edukacyjno-prewencyjnych o aspekt szkodliwości
- 10 -

działania środków zastępczych na organizm ludzki funkcjonariusze wraz z przedstawicielem
PSSE zorganizowali 28 spotkań na terenie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich jak
również prowadzono rady szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców, w których uczestniczyło 769
osób. O skali zagrożenia tym zjawiskiem świadczy zainteresowanie się lokalnych mediów i
innych instytucji w działania profilaktyczne. Działania te doprowadziły do zwiększenia nadzoru
rejonu służbowego, na terenie którego znajduje się sklep z „dopalaczami” co doprowadziło do
legitymowania osób małoletnich przebywających w jego obrębie w godzinach zajęć lekcyjnych.
Ponadto Zespół wraz z Strażą Graniczną, Sanepidem, Liceum Plastycznym opracował
materiały edukacyjno-prewencyjne w postaci ulotek i plakatów, które rozpowszechniono na
terenie działania jednostki. W ramach spotkań policjanci prezentowali młodzieży pozyskany od
PSSE film edukacyjny pt. „STOP DOPALACZOM”, oraz film własnej produkcji „ Życie jest
jedno, to nie gra”. W działania profilaktyczne włączyli się także policjanci Wydziału
Kryminalnego, którzy przeprowadzili 9 spotkań z młodzieżą, w których uczestniczyło 283
osoby. Policjanci przy współpracy Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych zorganizowali
debatę metodyczną dla dyrektorów, pedagogów, psychologów i pracowników instytucji
wspierających pracę szkoły. Celem debaty było zwrócenie uwagi na problem dopalaczy,
cyberprzemocy oraz zaburzeń zachowania, niskiej samooceny dzieci i młodzieży, które
prowadzą do fobii szkolnej i depresji. Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli –
przedstawiciele władz miasta i powiatu, radni Rady Miasta i Powiatu, policjanci Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Prelegentami byli specjaliści z poszczególnych dziedzin:
Prorektor PWSZ w Elblągu, która przedstawiła zależność pomiędzy dynamiką procesów
nerwowych, a zachowaniem dzieci i młodzieży. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Elblągu wraz z lek. med. Ordynatorem Oddziału Pediatrycznego z
Pododdziałem Neurologiczno Rehabilitacyjnym WSZ w Elblągu, zaprezentowali aspekty
prawne i medyczne wraz z konsekwencjami zażywania dopalaczy. Funkcjonariusz Zespołu
Dochodzeniowo – Śledczego w Wydziale Kryminalnym KMP w Elblągu zaprezentował rodzaje
środków odurzających wraz ze zdjęciami. Zacytował wypowiedzi młodych ludzi dotyczących
przyczyn sięgania po dopalacze i samopoczucia po ich zażyciu. W debacie udział wziął
funkcjonariusz Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie, który przeprowadził wykład o tematyce cyberprzemocy.
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie - wzorem lat ubiegłych w szkołach podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych prowadzona była działalność edukacyjna w zakresie
odpowiedzialności prawnej nieletnich w przypadku popełnienia czynu zabronionego oraz
przejawiania zachowań patologicznych (palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie
narkotyków). W ubiegłym roku przeprowadzono 51 spotkań, w których uczestniczyło 1089
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 spotkań z uczniami klasy o profilu „Bezpieczeństwo publiczne”
z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie policjanci mówili o działaniach Policji
w zakresie zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii społecznej. W ramach Zespołu
Kooperacyjnego ds. Dzieci i Młodzieży w tut. jednostce odbyło się spotkanie, którego tematyka
obejmowała tzw. „dopalacze”. Funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego prowadzący szkolenie
uświadamiał uczestników o konsekwencjach prawnych i społecznych zażywania środków
odurzających bądź psychotropowych. Ponadto zaproszony przedstawiciel służby zdrowia
omówił konsekwencje zdrowotne wynikające z zażywania dopalaczy bądź środków
odurzających. Omówiony został również algorytm postępowania w przypadku ujawniania osoby
pod działaniem n/n środka odurzającego.
Komenda Powiatowa Policji w Iławie - w minionym roku, policjanci 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. Policjanci w ramach akcji szkolnej pn. „Dlaczego Stop
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Narkotykom?” spotykali się z uczniami klas gimnazjalnych. Głównym celem pogadanek było
uświadomienie młodzieży o konsekwencjach popełniania przestępstw opisanych w Ustawie o
przeciwdziałaniu narkomanii. Policjanci uświadamiali młodzież o tym, jakie przestępstwa z
Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii najczęściej popełniają młodzi ludzie, jak unikać
środowisk, w których są narkotyki oraz gdzie szukać pomocy. Policjanci brali także udział w
spotkaniu z młodzieżą pod nazwą „Lato bez nałogów”. Celem tego przedsięwzięcia było
przypomnienie młodzieży przed zbliżającymi się wakacjami, o szkodliwości społecznej i
zdrowotnej używania narkotyków. W spotkaniu udział wziął również funkcjonariusz Zakładu
Karnego w Iławie – przewodnik psa specjalnego, który zaprezentował młodzieży możliwości
czworonoga. W fikcyjnej scence, w jednym z plecaków umieścił zapach substancji narkotycznej,
którą miał odnaleźć pies. Zwierzę po nawąchaniu wszystkich plecaków zatrzymało się przy tym
właśnie jednym, co w normalnych warunkach jego pracy oznacza ujawnienie substancji
narkotycznej. Przeprowadzona akcja, miała skłonić młodzież do refleksji, na temat zdrowego
trybu życia, konsekwencji prawnych wynikających z dokonywania przestępstw z Ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii oraz pokazanie możliwości jakimi dysponują funkcjonariusze
zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej.
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie - w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród
dzieci i młodzieży podejmowane były zarówno działania profilaktyczno – edukacyjne, jak i
typowe działania kryminalne, operacyjne, mające na celu rozpoznanie środowisk, w których
może dochodzić do popełniania przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Mrągowska policja dołączyła do rekomendowanego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania
Narkomanii programu „Fred Goes NET”. Program ma na celu zapobieganie zażywania
środków odurzających przez dzieci i młodzież oraz udzielaniu im pomocy w przypadku kontaktu
ze środkami psychoaktywnymi. Policjanci z tut. jednostki przez cały rok 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. Dodatkowo na spotkaniach z nauczycielami i
wywiadówkach z rodzicami za pomocą prezentacji multimedialnej policjanci na bieżąco
zapoznają dorosłych ze skalą zjawiska, stopniu zagrożenia, rodzajach narkotyków, ich
wyglądzie, sposobach pakowania, a także o tym jak rozpoznać że dziecko jest pod wpływem
narkotyków. Przekazują informacje na temat jak rozpoznać i sprawdzić że dzieci sięgnęły po
narkotyki i dopalacze oraz gdzie szukać pomocy.
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy - z zakresu profilaktyki narkotykowej w minionym roku
przeprowadzano spotkania profilaktyczne z młodzieżą szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, gdzie omawiano między innymi zagrożenia związane z narkomanią,
dopalaczami oraz tzw. pigułką gwałtu. Przeprowadzono również 2 spotkania z rodzicami, w
trakcie których omówiono zagrożenia związane z narkomania, w tym profilaktyki.
Przeprowadzono dwa szkolenia nauczycieli, w których omówiono zagadnienia dotyczące
narkomani. W trakcie spotkań z pedagogami szkolnymi w ramach porozumienia omawiano
procedury postępowania w przypadku ujawnienia nieletnich pod wpływem narkotyków,
dopalaczy lub środka podobnie działającego. Przy współudziale dyrektora MOPS oraz
pracowników Nidzickiego Ośrodka Kultury zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Narkotyki
– jestem na Nie”. Do konkursu przystąpiło łącznie 150 uczniów w dwóch kategoriach
wiekowych: szkół podstawowych i gimnazjalnych. KPP w Nidzicy współorganizowała również
Przegląd Małych Form Teatralnych „Styl życia a zdrowie” oraz konkurs filmowy „Kręć
komórką”. Obie imprezy skierowane były dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Cyklicznie realizowano działania „Alkohol i narkotyki”
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie - w 2013 r. przeprowadzono spotkania profilaktyczne
(szkolenia) z rodzicami, młodzieżą, nauczycielami, podczas których omawiano jak rozpoznać
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fakt zażywania narkotyków przez dziecko, zaprezentowano walizkę poglądową z atrapami
narkotyków (tylko rodzicom i nauczycielom), przekazywano kserokopie ulotek z zakresu
narkomanii, dopalaczy. W 2013 roku przeprowadzono łącznie 231 spotkań z młodzieżą, w
których uczestniczyło łącznie 1400 uczniów i 90 nauczycieli. Policjanci wspólnie z
przedstawicielami SANEPIDU brali udział w spotkaniach z rodzicami i pedagogami, w debacie
społecznej pn. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to nasza wspólna sprawa”, w której wzięli
udział mieszkańcy powiatu oraz przedstawicieli instytucji pomocowych, oświaty, służby
zdrowia, sanepidu itp. Podczas spotkań profilaktycznych z młodzieżą szkół na temat
społecznych i prawnych aspektów narkomanii, wykorzystano przepisy karne Ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii oraz dostępną literaturę.
Komenda Powiatowa Policji w Piszu – przeprowadzono działania edukacyjno-profilaktyczne
„ZACHOWANIE MŁODZIEŻY A KONSEKWENCJE KARNE” w Zespole Szkół Leśnych w
Rucianem Nidzie . Przedsięwzięcie realizowane jest rok rocznie, a podejmowane działania
polegają na przeprowadzeniu przez policjantów spotkań z uczniami wszystkich klas pierwszych,
a następnie z ich rodzicami. W trakcie prelekcji poruszane są zagadnienia dot.
odpowiedzialności prawnej młodego człowieka za popełniane czyny, różnic miedzy
odpowiedzialnością prawna 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.
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie – w minionym roku w ramach działań
profilaktycznych podczas spotkań z młodzieżą szkolną funkcjonariusze policji omawiali
zagrożenia, jakie niosą ze sobą zachowania ryzykowne oraz odpowiedzialność nieletnich przed
prawem. Poruszany był również temat narkotyków i dopalaczy jako środków odurzających. W
ramach współpracy z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Szczytnie, na spotkaniach z
młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną, prezentowano filmy na temat powyższego
zjawiska. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zatruciu się osób małoletnich dopalaczami,
oprócz czynności typowo procesowych zrealizowano spotkania z młodzieżą oraz rodzicami w
celu uświadomienia zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego po przyjęciu środków odurzających.
W 2013 roku na terenie działania tut. jednostki przeprowadzono 407 spotkań z dziećmi i
młodzieżą oraz 6 spotkań z gronem pedagogicznym i rodzicami gdzie również poruszano
powyższe zagadnienie.
Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie - w celu ujawnienia osób popełniających
przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przeprowadzono działania „Alkohol i
narkotyki”( w ciągu roku przeprowadzono 19 działań) ukierunkowane na eliminowanie z ruchu
drogowego kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu i środków odurzających
Policjanci przeprowadzili 43 spotkania z młodzieżą, 4 z rodzicami i 21 z nauczycielami i były to
spotkania na temat „Życia z dala od nałogów”. O odpowiedzialności nieletnich za czyny
karalne policjanci zorganizowali w sumie 75 spotkań.
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. Działania te
poza rozpoznaniem skali zjawiska mają za zadanie ustalenie osób nakłaniających do prostytucji
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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. W celu
przeciwdziałania eskalacji zjawiska w woj. warmińsko – mazurskim na zajęciach edukacyjnych
z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów policjanci przekazują wiedzę na temat
nietykalności fizycznej i złego dotyku. Wskazują również osoby, u której ofiara
wykorzystywania seksualnego powinna szukać pomocy. Na spotkaniach z dorosłymi (rodzicami,
nauczycielami) przekazywane są informacje na temat jak rozpoznawać symptomy
wykorzystywania seksualnego oraz jak mu przeciwdziałać. Policjanci podczas spotkań z dziećmi
i młodzieżą informowali również o możliwości korzystania w uzasadnionych przypadkach z
numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Zwłaszcza w okresie letnim
funkcjonariusze informowali o sposobach przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu
najmłodszych i o instytucjach pomocowych dla ofiar tego precedensu.
Przestępstwa
stwierdzone
Art. 197 kk
54
Art. 200 kk
69
Art. 203 kk
1
Art. 204 kk
16
* dane na podstawie Biuletynu KWP

Kwalifikacja prawna

Podejrzani dorośli

Podejrzani nieletni

31
41
0
4

1
7
0
0

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w związku z Europejskim Dniem
Przeciwko Handlowi Ludźmi zorganizowano działania ukierunkowane na zapobieganie temu
procederowi. W Wydziale Prewencji KWP w Olsztynie opracowano Apel Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, w którym uwrażliwiano uczniów na zachowanie ostrożności
przed podjęciem pracy za granicą, ze zwróceniem uwagi na ryzyko płynące z wyjątkowo
atrakcyjnych ofert biur pośrednictwa pracy i biur podróży. Apel Komendanta dzięki współpracy
z Kuratorium Oświaty w Olsztynie, został rozesłany do wszystkich dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych i gimnazjum. Założeniem było, by dyrektorzy przekazali jego treść
wychowawcom klas, by ci przeprowadzili lekcje wychowawcze omawiając przedmiotowe
zagadnienie. Ponadto Apel Komendanta został umieszczony na stronach internetowych komend.
Również w ramach akcji nawiązano współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.
Dzięki zainteresowaniu, z jakim spotkało się przedsięwzięcie w Wydziale Prewencji KWP w
Olsztynie przygotowano informację w formie ulotki ostrzegającej wszystkich, którzy szukają
pracy za granicą, by dokładnie sprawdzali miejsce pracy oraz osobę lub firmę, która proponuje
zatrudnienie. Opracowane ulotki zostały rozesłane do 20 placówek powiatowych województwa,
celem umieszczenia ich na tablicach ogłoszeń Urzędów Pracy. Ponadto ulotka została
umieszczona na stronie internetowej Urzędu.
Komenda Miejska Policji w Olsztynie - na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego problem
prostytuowania się nie dotyczy osób poniżej 18. roku życia, bowiem w 2013 r. nie ujawniono
prostytuujących się osób nieletnich. W tut. jednostce łącznie wszczętych zostało 47 postępowań
przygotowawczych z następujących artykułów:
- 197 kk – 16 postępowań;
- 198 kk – 4 postępowania;
- 200 kk – 20 postępowań;
- 202 kk – 3 postępowania;
- 204 kk – 4 postępowania.
W marcu 2013 r. w KP w Biskupcu zostało złożone zawiadomienie przez prawnego opiekuna
o wykorzystywaniu seksualnym małoletniej.
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Komenda Miejska Policji w Elblągu - w minionym roku na terenie powiatu elbląskiego nie
zarejestrowano przypadków prostytuujących się nieletnich. Nie zanotowano przestępstw
związanych z prostytuowaniem się nieletnich, zmuszaniem do uprawiania prostytucji, czy też
sutenerstwa wobec nieletnich. Do września 2013r. nie umieszczono w Izbie Dziecka KMP
Elbląg, żadnych nieletnich - obcokrajowców, zajmujących się procederem nierządu i prostytucji.
Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach - na terenie powiatu nie odnotowano zjawiska
prostytucji. W 2013 r. przeprowadzono osiem postępowań przygotowawczych z art. 200 § 1 kk i
jedno z art. 197 kk.
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie - na terenie działania jednostki nie ujawniono
przypadków prostytucji. W 2013 roku nie wszczęto żadnego postępowania z art. 200 kk.
Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą policjanci informowali o instytucjach niosących pomoc
krzywdzonym dzieciom oraz o możliwości korzystania w uzasadnionych przypadkach z numeru
telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Numer telefonu zaufania był opublikowany na
stronie internetowej jednostki.
Komenda Powiatowa Policji w Działdowie - w minionym roku na terenie nie ujawniono
żadnych osób zajmujących się prostytucją. Prowadzono 7 postępowań odnośnie art. 200 § 1 KK
(obcowanie z osobą małoletnią poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wobec takiej osoby innej
czynności seksualnej).
Komenda Powiatowa Policji w Ełku – w 2013 r. w powiecie ełckim nie odnotowano
przypadków prostytucji nieletnich. Zagadnienie jest stale monitorowane. Szczególnej kontroli
poddawane były okolice, jak i sam dworzec PKP i PKS oraz miejsca, w których mogą gromadzić
się nieletni przebywający na ucieczkach z domów rodzinnych i różnego rodzaju placówek
opiekuńczo-wychowawczych, bądź resocjalizacyjnych. Zagadnienie prostytuowania się osób, w
tym osób nieletnich 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 za sobą
uprawianie prostytucji była również tematem spotkań policjantów z pedagogami szkolnymi oraz
młodzieżą szkolną. W celu zminimalizowania przestępczości godzącej w wolność seksualną
policjanci tut. jednostki prowadzili działania rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i
profilaktyczne. Tematyka ochrony praw dziecka i odpowiedzialności prawnej rodziców
poruszana była na spotkaniach z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. W tut. jednostce
funkcjonuje telefon zaufania, gdzie można informować o fakcie popełnienia przestępstwa lub
uzyskać poradę do jakiej instytucji pomocowej należy się zgłosić. Podobny telefon funkcjonuje
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W celu skuteczniejszego ujawniania
przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci policjanci podejmowali działania
ukierunkowane na rozpoznanie skali zjawiska poprzez ujawnianie rodzin patologicznych i osób
mogących stanowić zagrożenie dla małoletnich.
Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi - w roku 2013 wszczęto 8 przestępstw przeciwko
wolności seksualnej i obyczajowości. W siedmiu przypadkach przestępstwa przeciwko wolności
seksualnej i obyczajowości dotyczyły osób małoletnich.
Komenda Powiatowa Policji w Iławie - z posiadanych informacji wynika, że na terenie działania
jednostki nie działają żadne agencje towarzyskie. Działania Policji na rzecz ograniczenia
zjawiska prostytucji polegały głównie na profilaktyce i zapobieganiu szerzenia się tej patologii.
Problem prostytucji poruszany był podczas spotkań z młodzieżą szkół średnich, wśród grona
pedagogicznego oraz rodziców zgromadzonych w szkołach na okresowych spotkaniach. W
minionym roku wszczęto 10 postępowań przygotowawczych z art. 200 kk, z czego 2 zostały
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umorzone z powodu braku znamion przestępstwa. 3 postępowania z art. 200 kk zostały
zakończone przekazaniem do sądu z aktami oskarżenia, natomiast 2 postępowania nadal są
w prowadzeniu. Policjanci prowadzili prelekcje i pogadanki w przedszkolach, szkołach
podstawowych i gimnazjach omawiając sposoby uniknięcia stania się ofiarą przestępstw na tle
seksualnym. Uczono dzieci i młodzież umiejętności odmawiania różnego rodzaju propozycjom
ze strony osób dorosłych.
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie - w 2013 roku nie ujawniono przypadków
prostytuowania się osób nieletnich. Wszczęto 5 postępowań z art. 200§1 kk. Stwierdzono 2
czyny, których dopuściło się 2 sprawców.
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie - na terenie jednostki w 2013 roku nie odnotowano
przypadku prostytucji wśród nieletnich. Zadania związane z zapobieganiem prostytucji
nieletnich były stałym elementem oddziaływań służb prewencji. Szczególnie intensywne
działania zapobiegawcze prowadzone były w ramach akcji prewencyjnej pn. „Bezpieczne
Wakacje”. W 2013 roku prowadzono 2 postępowania z art.200§1kk (nierząd z małoletnimi), 2
postępowania z art. 197§1kk (zgwałcenie) i postępowanie art. 197§2kk (zgwałcenie oraz
poddanie się innej czynności seksualnej) – sprawy zostały zakończone skierowaniem aktu
oskarżenia. Nie prowadzono postępowań z art. 202§2kk i 202§3kk (pornografia), art. 198kk
(nierząd z osobą bezradną), art. 204§1kk (nakłanianie do nierządu), art. 204§2kk (czerpanie
korzyści z uprawiania prostytucji przez inną osobę). Zjawisko prostytucji występuje w stopniu
znikomym. Problemem prostytucji na bieżąco zajmują się policjanci Referatu Operacyjno –
Rozpoznawczego. Działania Policji na rzecz ograniczenia zjawiska prostytucji i
wykorzystywania nieletnich polegały głównie na profilaktyce zapobiegania szerzenia się tej
patologii. Problem prostytucji i wykorzystywania osób nieletnich poruszany był zarówno na
spotkaniach z młodzieżą, jak również na spotkaniach z rodzicami i pedagogami.
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy - w analizowanym okresie nie ujawniono żadnego
przypadku prostytuowania się nieletnich, w związku z tym brak jest materiału empirycznego do
określenia skali tego zjawiska. Odnotowano 4 przestępstwa dotyczące wykorzystania
seksualnego osoby poniżej 15 roku życia. Nie odnotowano też osób zajmujący się prostytucją.
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie - w 2013 r. nie ujawniono małoletnich trudniących się
prostytucją. Na terenie tut. jednostki funkcjonują 2 agencje towarzyskie. Policjanci pięciokrotnie
wykonywali czynności związane ze zgłoszeniem popełnienia przestępstwa o podłożu
seksualnym z osobą poniżej 15 lat. W porównaniu z 2012 rokiem gdzie wszczęto 18 spraw
nastąpił znaczny spadek prowadzonych postępowań. Spadek ilości tego typu przestępstw jest
spowodowana nagłaśnianiem takich spraw przez media, wzrostem świadomości społeczeństwa
oraz młodych ludzi będących ofiarami tego typu przestępstw. W sprawach tych osoby nieletnie
nie były podejrzane.
Komenda Powiatowa Policji w Piszu - w roku 2013 podobnie jak w latach poprzednich nie
odnotowano przypadków prostytucji osób dorosłych, jaki i prostytuowania się nieletnich
dziewcząt czy chłopców. Należy jednak domniemywać, że dziewczęta stale uciekające z domów
rodzinnych współżyją z przygodnymi partnerami, żeby mieć środki do życia, żeby przetrwać
okres ucieczki. Z wszystkimi odnalezionymi uciekinierkami przeprowadzone zostały rozmowy
profilaktyczne, w których wskazano różnego rodzaju zagrożenia na jakie są narażone. W roku
2013 r. wszczęto 4 postępowania z art. 200§1kk zakończone aktem oskarżenia. Przeprowadzono
kampanię informacyjną przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu oraz lokalnymi
mediami odnośnie zjawiska handlu ludźmi. Ukazały się materiały informujące o
niebezpieczeństwach związanych z pracą za granicą.
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Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie - nie ujawniono przypadków prostytuowania się
nieletnich. Zagadnienie analizowane jest i monitorowane przez Wydział Kryminalny jednostki.
Do tut. jednostki nie wpłynęła żadna informacja od instytucji współpracujących z policją nt.
prostytuowania się osób nieletnich. W 2013 roku w ramach omawianego zagadnienia wszczęto
dwa postępowania z art. 197 kk, jedno z art. 198 kk oraz dwa z art. 200 kk.
Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie - w analizowanym okresie z art. 200 kk wszczęto 5
postępowań, stwierdzono 3 przestępstwa w zakończonych 4 postępowaniach. Z art. 197 kk
wszczęto 1 postępowanie, stwierdzono 1 czyn w zakończonym 1 postępowaniu.

4) przemoc w rodzinie:
Aktywność Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywa się przede
wszystkim poprzez realizację procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z zapisami Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz
wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Działania te podejmowane są interdyscyplinarnie,
wspólnie z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. na terenie województwa warmińsko –
mazurskiego odnotowano:
1. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – A” (ogółem) – 3834
a) liczba formularzy wszczynających procedurę – 3127
b) liczba formularzy dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w trakcie
trwającej procedury – 707
2. Liczba formularzy „Niebieska Karta – A” według miejsca zamieszkania osoby, co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą (ogółem) – 3834
miasto – 1951
wieś - 1883
3. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą (ogółem) - 5543
w tym:
kobiet - 3511
- do 65 roku życia - 3209
- od 66 roku życia – 302
mężczyzn – 652
- do 65 roku życia – 578
- od 65 roku życia – 74
małoletnich – 1380
- dziewcząt – 311
- chłopców - 278
4. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie (ogółem) 3851
w tym:
kobiet – 242
mężczyzn – 3598
nieletnich – 11
5. Liczba zatrzymanych osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
(ogółem) – 247
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w tym:
kobiet – 5
mężczyzn – 241
nieletnich – 1
6. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będąc pod
wpływem alkoholu (ogółem) – 2249
w tym:
kobiet – 81
mężczyzn – 2157
nieletnich – 11
a) doprowadzonych do izb wytrzeźwień lub innych tego typu placówek (ogółem) – 74
w tym:
kobiet – 3
mężczyzn –71
nieletnich – 0
- dziewcząt – 0
- chłopców - 0
b) doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych
do wytrzeźwienia (ogółem) – 1405
w tym:
kobiet – 41
mężczyzn – 1363
nieletnich – 1
- dziewcząt – 0
- chłopców - 1
7. Liczba dzieci umieszczonych u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie
zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej (ogółem) – 3
8. Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy:
- fizycznej – 3417
- seksualnej – 147
- psychicznej – 5168
- ekonomicznej - 1
- innego rodzaju zachowań - 2063
9. Rodzaje pomocy udzielonej osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą:
- umieszczenie w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 3
- umieszczenie w ośrodku wsparcia – 0
- umieszczenie w ośrodku interwencji kryzysowej – 0
- umieszczenie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 0
- umieszczenie w szpitalu – 14
- udzielenie pomocy medycznej – 28
- inny rodzaj pomocy - 150
Podsumowując zgromadzone dane z 2013 roku należy stwierdzić, że ogólna liczba
wypełnionych na terenie całego województwa formularzy „Niebieska Karta – A” wyniosła 3834,
z czego 707 dotyczyło kolejnych przypadków przemocy w danej rodzinie w trakcie trwającej
procedury. Liczba formularzy jest mniejsza niż w latach 2010-2011 (w 2010 – 4843 Niebieskie
Karty i w 2011 – 4100 Niebieskich Kart), przy czym większa niż w roku 2012, gdy wypełnionych
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zostało 2850 formularzy „Niebieska Karta – A”. Wpływ na częstsze wszczynanie procedury
niewątpliwie miało skuteczne wdrożenie do stosowania w Policji nowych regulacji prawnych,
m.in. poprzez zorganizowanie przez poszczególne jednostki terenowe Policji wewnętrznych
przedsięwzięć szkoleniowych, nadzór nad zagadnieniem przez kierownictwo jednostek oraz ścisłą
współpracę funkcjonariuszy z podmiotami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w
rodzinie w celu wymiany doświadczeń.
Zdecydowanie najczęściej, podobnie jak w latach ubiegłych, przemocy wobec osób
najbliższych dopuszczali się mężczyźni, którzy stanowili 93% ogólnej liczby sprawców (z 3851
osób, wobec których istniało prawdopodobieństwo, że stosują przemoc w rodzinie, 3598 stanowili
mężczyźni). W 11 przypadkach przemocy wobec osób najbliższych dopuściły się osoby nieletnie
(w 2012 roku – 14 osób nieletnich). Ofiarami przemocy doświadczanej od osoby najbliższej
najczęściej są kobiety (w 2013 – 3511, co stanowi 63% ogólnej liczby osób dotkniętych
przemocą). Jednocześnie odnotowano wzrost ilości mężczyzn, którzy stali się ofiarami przemocy
w rodzinie (w 2013 – 652, co stanowi 12% ogólnej liczby ofiar; w 2012 – 439, co stanowiło 10%
ogólnej liczby ofiar).
W 2013 roku odnotowano ponad dwukrotny wzrost liczby zatrzymanych w związku
z przemocą w rodzinie (w 2013 – 247; w 2012 – 122). Ponadto łącznie 1479 osób zostało
doprowadzonych celem wytrzeźwienia do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub
do izb wytrzeźwień, bądź innych placówek. Analizowane dane pokazują również, iż czynnikiem
przyczyniającym się do występowania zjawiska przemocy w rodzinie jest alkohol, bowiem
w 58 % osoby dopuszczające się przemocy w rodzinie były pod jego wpływem (w 2012 – 62%).
W przypadku, gdy sytuacja towarzysząca przemocy w rodzinie wyczerpywała znamiona
przestępstwa z art. 207 kk, wszczynane były postępowania przygotowawcze w sprawie. W 2013
roku na terenie województwa wszczęto 1334 takich postępowań (w 2012 roku - 1223). Z kolei
w toku postępowania stwierdzono łącznie 847 przestępstw (2012 – 859) .
Funkcjonariusze w celu udzielenia ofiarom wszechstronnej pomocy ściśle współpracowali
z podmiotami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 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. Ponadto
uczestniczyli w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych dla rodzin
objętych procedurą „Niebieskie Karty”.
W 2013 roku w ramach doskonalenia zawodowego, policjanci brali udział w szkoleniach
i konferencjach z przedmiotowej problematyki, by stale podnosić swoje kompetencje i wiedzę
w zakresie pomagania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie i skutecznego wpływania na
zmianę postępowania osób dopuszczających się przemocy wobec najbliższych. Odbywały się
również spotkania i konferencje, które były okazją do wymiany doświadczeń między różnymi
podmiotami. W trakcie tych spotkań przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych,
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie mieli możliwość omówienia
i wypracowania coraz skuteczniejszych obszarów współpracy w zakresie podejmowania działań
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Funkcjonariusze garnizonu warmińsko – mazurskiego brali czynny udział w tworzeniu
gminnych/miejskich programów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, natomiast
przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie uczestniczył wzorem lat ubiegłych w
pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie, powołanego przez Wojewodę
Warmińsko – Mazurskiego. Podczas spotkań w 2013 r. omawiano m.in. propozycje zmian
regulacji prawnych związanych z przedmiotową tematyką, a także opracowywano Procedurę
postępowania interwencyjnego w sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie dla służb
i instytucji realizujących zadania wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie przeprowadzili szereg
szkoleń z zakresu stosowania procedury „Niebieskie Karty”, w tym:
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szkolenia dla nauczycieli pt. „Pomóc dziecku krzywdzonemu. Procedura „Niebieskie
Karty” w ramach projektu „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły, otwarte
jednostki Policji” – w minionym roku odbyło się 6 szkoleń;
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 - służb patrolowo – interwencyjnych, dzielnicowych,
koordynatorów procedury „Niebieskie Karty” z garnizonu warmińsko – mazurskiego.

Funkcjonariusze z Warmii i Mazur aktywnie włączyli się w obchody „Tygodnia Pomocy
Ofiarom Przestępstw", który w minionym roku odbył się w terminie od 25. lutego do 02. marca.
Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób
pokrzywdzonych przestępstwem, w związku z czym policjanci zintensyfikowali działania w tym
zakresie, nawiązali współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ofiar
przestępstw. Poza jednostkami organizacyjnymi Policji, w przedsięwzięcie czynnie włączyli się
przedstawiciele sądownictwa, prokuratorzy, organizacje pozarządowe. W ich siedzibach tworzone
były punkty informacyjne, w których dyżurowali również funkcjonariusze Policji. Osoby
zainteresowane mogły otrzymać pomoc prawno-psychologiczną, zarówno w kontakcie
bezpośrednim jak i telefonicznym. Punkty te uruchamiane były również w budynkach jednostek
terenowych Policji. W 2013 roku na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
funkcjonowały następujące Punkty Informacyjne:
 18 w Komendach Miejskich/ Powiatowych, Posterunkach Policji, oraz Rewirach
Dzielnicowych,
 3 w Sądach lub Zespołach Kuratorskich;
 1 w Prokuraturach;
 5 w PCPR;
 3 w MOPS/GOPS;
 4 w fundacjach, stowarzyszeniach.
W skład zespołów dyżurujących zaangażowani byli zarówno policjanci pionów
dochodzeniowo-śledczych, jak i prewencji (w tym specjaliści „NK”, dzielnicowi, kierownicy
rewirów dzielnicowych). W dyżurach uczestniczyli również prawnicy, kuratorzy sądowi,
pedagodzy, pracownicy socjalni, psychologowie z instytucji współpracujących (takich jak: Sądy,
PCPR, GOPS MOPS, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przewodniczący zespołów
interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie). Szczegóły dotyczące organizowanej akcji oraz
informacje na temat uruchomionych Punktów Informacyjnych (dzień, godziny, numery telefonów
i miejsce dyżurowania zespołów) nagłaśniano w lokalnych mediach, z wykorzystaniem prasy,
radia, telewizji i stron internetowych. W minionym roku odnotowano jednak prawie dwukrotny
spadek w ilości osób, które skorzystały z porady w uruchomionych Punktach (ze 165 osób w 2012
roku, do 85 osób w 2013 roku). Najczęstsze problemy, z jakimi zgłaszali się zainteresowani,
dotyczyły przemocy w rodzinie, nadużywania alkoholu przez współmałżonka, prawa rodzinnego
oraz praw osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
W okresie od 25 listopada do 10 grudnia 2013 r. prowadzona była międzynarodowa
kampania „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet”, w którą włączyli również policjanci
garnizonu warmińsko – mazurskiego. Realizowana jest ona od 1991 roku, a jej inicjatorem było
Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet. Rozpoczyna się ona Międzynarodowym
Dniem przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, czyli 25 listopada a kończy Międzynarodowym
Dniem Praw Człowieka, który przypada w dniu 10 grudnia. Daty te nie są przypadkowe, mają
bowiem na celu postawienie znaku równości między prawami kobiet a prawami człowieka.
Kampania ma na celu eliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć, zwiększenie
świadomości społeczeństwa, że przemoc ze względu na płeć stanowi jednocześnie naruszenie
praw człowieka. Ponadto służy ona wzmocnieniu lokalnych struktur przeciwdziałających
przemocy wobec kobiet oraz budowaniu powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi
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inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet. W ramach przedmiotowej
Kampanii warmińsko – mazurscy policjanci nawiązali współpracę m.in. z pracownikami
socjalnymi, psychologami, kuratorami sądowymi, asystentami rodziny i przedstawicielami PCPR,
z którymi uczestniczyli we wspólnych dyżurach. Kobiety dotknięte przemocą mogły skorzystać
z poradnictwa psychologiczno – prawnego. Punkty takie funkcjonowały w Bartoszycach, Elblągu,
Gołdapi, Kętrzynie, Mrągowie, Szczytnie i Węgorzewie. Policjanci przyłączyli się również do
Kampanii „Białej Wstążki”, w ramach której nosili białe wstążki przypięte do munduru, czym
dawali wyraz nie zgadzania się na stosowanie przemocy, uczestniczyli również w Marszach Białej
Wstążki (m.in. w Pieniężnie) oraz konferencjach i seminariach organizowanych w ramach
Kampanii (m.in. w Bartoszycach, Ełku, Gierłoży, Nowym Mieście Lubawskim) .
Na terenie województwa kontynuowano 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 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 od marca 2011 roku wykorzystywana
jest aplikacja „NADZÓR KURATORA” w Zbiorze Aplikacji Policyjnych poprzez wprowadzenie
danych osób i postanowień dotyczących nadzoru kuratora. W 2013 roku do aplikacji
wprowadzono łącznie 907 spraw dozorowanych, na dzień 31 grudnia 2013 roku w z zakładce
nadzór kuratora aktywnych było 2738 spraw dozorowanych. Do końca 2013 roku posługując się
tą aplikacją dokonano 416 sprawdzeń osób pod kątem objęcia jej nadzorem kuratora. W wyniku
dokonywanych sprawdzeń odnotowano 16 trafień
Na terenie poszczególnych powiatów policjanci wspólnie z przedstawicielami innych
podmiotów poszukują nowych rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie zjawiska przemocy
w rodzinie i wypracowanie skutecznych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, np.:
Komenda Miejska Policji w Elblągu – w 2013 roku dzielnicowi KMP w Elblągu uczestniczyli
w 512 spotkaniach grup roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny, natomiast
policjanci KP w Pasłęku oddelegowani do współpracy z Zespołami Interdyscyplinarnymi wzięli
udział w 50 spotkaniach tych Zespołów. W ramach pracy w grupach roboczych, dzielnicowi
spotykali się z przedstawicielami instytucji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie,
m.in. Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Służby Zdrowia,
Oświaty, instytucji pozarządowych oraz ofiarami i sprawcami przemocy. W ramach doskonalenia
zawodowego funkcjonariusz Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii prowadził
szkolenia z przedmiotowej tematyki, m.in. na temat regulacji prawnych związanych z
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, sposobu postępowania policjantów podczas realizacji
procedury „Niebieskie Karty”, zasad podejmowania i dokumentowania interwencji wobec osób
dotkniętych przemocą w rodzinie oraz szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku
z przemocą w rodzinie. Szkolenia zostały przeprowadzone dla dzielnicowych i funkcjonariuszy
służb patrolowo – interwencyjnych z jednostek podległych KMP w Elblągu. Piętnastu policjantów
zajmujących się działaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczyło w
szkoleniu w ramach projektu organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Elblągu pn. „Koalicja przeciw przemocy w rodzinie”. W szkoleniu brali udział przedstawiciele
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, kuratorów sądowych i sędziowie, natomiast
przedstawiciel KMP w Elblągu wziął również udział w szkoleniu realizowanym w Białymstoku w
ramach projektu „Wzmacnianie i rozbudowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce” na
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temat „Środków i sposobów zapobiegania wtórnej wiktymizacji oraz ustawy o państwowej
kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw”. W ramach edukacji prawnoobywatelskiej z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy odbyło się prowadzone przez
funkcjonariusza Policji szkolenie dla grupy kobiet z terenu powiatu elbląskiego zrzeszonych
w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim. Warsztaty o tej tematyce prowadzone były również
dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w Elblągu. W 2013 roku promowana była, opracowana
przez Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem wspólnie z Komendą Miejską
Policji w Elblągu, ulotka zawierająca adresy i dane teleinformatyczne instytucji zajmujących się
problematyką przemocy w rodzinie na terenie miasta Elbląga. Była ona kolportowana na komórki
organizacyjne KMP w Elblągu oraz instytucje pomocowe z terenu miasta powołane do niesienia
pomocy ofiarom przestępstw. Funkcjonariusz Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich
i Patologii Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń KMP w Elblągu podczas wykonywania
codziennych swoich obowiązków udzielał porad ofiarom przemocy domowej. Takie porady
udzielane były również przez w/w funkcjonariusza w Ośrodku Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem i Biurze Porad Obywatelskich w Elblągu w ramach
zawartego z Komendą Miejską Policji w Elblągu porozumienia o współpracy. Elbląscy policjanci,
wspólnie z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie miasto Elbląg, inicjując
współpracę włączyli się do międzynarodowej kampanii „16 dni przeciw przemocy wobec
kobiet”, w ramach której zorganizowano „drzwi otwarte” w Ośrodku Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem, udzielając porad obywatelom. W ramach akcji dyżury pełnili
przedstawiciele Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Zespołu
Interdyscyplinarnego w gm. m. Elbląg, KMP w Elblągu (koordynator ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie), MOPS w Elblągu oraz Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego
w Elblągu. Policjant zajmujący się problematyką przemocy w rodzinie uczestniczył
w zorganizowanej przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie Konferencji „Krajowa oraz
regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na
płeć”, poświęconej przemocy w rodzinie i perspektywach przeciwdziałania temu zjawisku oraz
przemocy ze względu na płeć. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele rządu, samorządu
terytorialnego, zespołów interdyscyplinarnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, Policji, Służby Więziennej,
Prokuratury, sądu, ochrony zdrowia, oświaty, organizacji pozarządowych oraz członkowie
Wojewódzkiego Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie. Na konferencji poruszano między innymi
tematy dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć
występującego na terenie Polski oraz przeciwdziałanie tym aktom przemocy poprzez stworzenie
płaszczyzny współpracy pomiędzy urzędami centralnymi a jednostkami samorządu terytorialnego
oraz organizacjami pozarządowymi, które bezpośrednio pracują z osobami dotkniętymi przemocą.
W ramach organizowanego w Elblągu Regionalnego Kongresu Kobiet Warmii i Mazur pod
hasłem „Razem możemy więcej”, funkcjonariusz KMP w Elblągu uczestniczył w panelu
dyskusyjnym pn. „Kobiety mówią: Dość przemocy”. Kongres zorganizowany był w Centrum
Spotkań Europejskich „Światowid”. W ramach realizacji działań prewencyjnych w zakresie
podnoszenia świadomości prawnej dzieci i młodzieży, jak reagować w sytuacji przemocy –
policjanci systematycznie prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą, między innymi na temat
przemocy rówieśniczej, przemocy domowej oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich za
popełniane czyny karalne. Zajęcia takie prowadzone były zarówno w szkołach, bursach, jak
również na terenie jednostki Policji. W ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”
policjanci Wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu, Kryminalnego oraz Prewencji
Kryminalnej i Wykroczeń prowadzili dyżury i udzielali porad. W ramach „Grupy wsparcia dla
kobiet doświadczających przemocy w rodzinie” w Pasłęku odbyło się spotkanie z
funkcjonariuszem Policji poświęcone problematyce przemocy domowej, w którym wzięło udział
10 kobiet. Policjanci uczestniczyli także w 4 spotkaniach w PCPR w Elblągu w ramach
współpracy dotyczącej nadzoru nad rodzinami zastępczymi.
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Komenda Miejska Policji w Olsztynie - funkcjonariusze ściśle współpracowali z podmiotami
zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, uczestniczyli w posiedzeniach
zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych dla rodzin objętych procedurą „Niebieskie
Karty”. Na terenie Olsztyna zespół interdyscyplinarny, w pracach którego uczestniczy
koordynator procedury „Niebieskie Karty” z KMP w Olsztynie, w 2013 r. spotyka się co 3
miesiące. Natomiast w ramach prac grup roboczych odbyło się 148 spotkań z osobami, co do
których istnieje podejrzenie, że są ofiarami przemocy w rodzinie oraz 72 spotkania z osobami, co
do których istnieje podejrzenie, że są sprawcami przemocy wobec członków rodziny. W ramach
doskonalenia zawodowego, policjanci brali udział w szkoleniach i konferencjach z przedmiotowej
problematyki. Policjanci z Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii WPR KMP
w Olsztynie w dniu 13.03.2013 r. uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez Komendę
Wojewódzką Policji w Olsztynie, gdzie jednym z poruszanych zagadnień była Procedura
„Niebieskie Karty”. W listopadzie 2013 r. koordynator procedury „Niebieskie Karty” wziął udział
w szkoleniu w Białymstoku pn. „Środki i sposoby zapobiegania wtórnej wiktymizacji”,
organizowanym w ramach Projektu Wzmacniania i rozbudowy Sieci Pomocy Ofiarom
Przestępstw w Polsce. Ponadto Koordynator procedury „Niebieskie Karty” oraz przedstawiciel
Wydziału Interwencyjnego KMP w dniu 21.11.2013 r. wzięli udział w szkoleniu kaskadowym na
temat Narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą
w rodzinie, prowadzonym przez eksperta Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP oraz trenera
Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W dalszej
kolejności policjanci ci, zgodnie z poleceniami I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie, przeszkolili z Narzędzia dzielnicowych miasta i powiatu olsztyńskiego oraz
funkcjonariuszy komórek patrolowo – interwencyjnych (łącznie przeszkolonych zostało ok. 170
policjantów). W dniu 4.10.2013 r. podczas spotkania w Starostwie Powiatowym, Naczelnik
Wydziału Prewencji KMP przybliżyła dyrektorom szkół z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego
tematykę związaną z rolą Szkół w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym zadania oświaty
podejmowane w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Olsztyńscy policjanci włączyli się
w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Na terenie m.
Olsztyna na zaproszenie Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA z Olsztyna delegowano
funkcjonariusza Wydziału Prewencji KMP do Olsztyńskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych w Olsztynie, gdzie uczestniczył w dyżurach wspólnie z przedstawicielami
Prokuratury, kuratorów, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Specjalistycznego Ośrodka
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie. Działania rozpropagowane były
w lokalnych środkach masowego przekazu przez Fundację, jako inicjatora działań w Olsztynie,
plakaty rozmieszczono również na terenie jednostek Policji, a informację o przedsięwzięciu
przekazywali również policjanci podczas spotkań z osobami, które mogłyby potrzebować porady
i/lub pomocy.
Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach – w ramach prowadzonej kampanii „16 dni
przeciw przemocy wobec kobiet” policjanci włączyli się do wspólnych działań Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta w Bartoszycach i wspólnie z psychologiem
i pracownikami socjalnymi pełnili dyżury, podczas których przyjmowane były kobiety dotknięte
przemocą. W dniu 7 grudnia 2013 w godzinach od 10.00 do 14.00 w MOPS w Bartoszycach
dwoje policjantów pełniło dyżur wspólnie z psychologiem i pracownikami socjalnymi, podczas
którego przyjmowane były kobiety dotknięte przemocą. W dniu 10. grudnia na zakończenie
kampanii policjanci, na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Bartoszycach, brali udział
w konferencji pn. „Biała wstążka”, zorganizowanej przez Urząd Miasta w Bartoszycach.
Ponadto w lokalnej prasie i na stronach internetowych opublikowano artykuł poświęcony
przemocy wobec kobiet.
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie - czynności w zakresie zwalczania przemocy
w rodzinie realizowała głównie przez systematyczną pracę w Zespołach Interdyscyplinarnych
i grupach roboczych oraz realizowanie ustalonych przez zespoły/ grupy indywidualne plany
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pomocy. W ramach działań edukacyjnych problematyka przemocy w rodzinie poruszana była na
szkoleniach z pedagogami szkolnymi. W 2013 roku odbyły 4 takie szkolenia, w których udział
wzięło 59 uczestników. Ponadto policjanci cyklicznie spotykają się indywidualnie z pedagogami
szkolnymi, których uczulają na pierwsze sygnały świadczące o tym, że w domu rodzinnym
małoletnich może dochodzić do przemocy. Braniewscy policjanci przyłączyli się do obchodów
„Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W ramach akcji został utworzony Punkt
Informacyjny, w którym dyżurowali: prawnik z Urzędu Miasta Braniewo, pracownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, terapeuta uzależnień z Centrum Integracji Społecznej
w Braniewie oraz funkcjonariusz Policji (koordynator Niebieskiej Karty). Działania poprzedzone
były akcją promocyjną, prowadzoną poprzez stronę internetową KPP w Braniewie i lokalne
media. Policjanci pełnili również dyżury telefoniczne, udzielali informacji osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie. Podczas spotkań z uczniami klasy o profilu „Bezpieczeństwo
publiczne” z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie policjanci mówili
o działaniach Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii społecznej oraz
o konsekwencjach przemocy w rodzinie. W ramach międzynarodowej kampanii ,,16 dni
przeciw przemocy wobec kobiet’’ policjanci zorganizowali spotkanie pn. ,,Jestem kobietą,
potrafię się obronić”. Program spotkania obejmował:
- wykład interaktywny na temat aspektów prawnych i psychologicznych dotyczących obrony
koniecznej i stanu wyższej konieczności oraz aspektów wiktymologii - jak nie stać się ofiarą
przemocy?,
- zajęcia praktyczne z zakresu samoobrony przeprowadzone przez policjanta KPP w Braniewie instruktora z zakresu taktyk i technik interwencji.
Działania poprzedzone były akcją promocyjną, prowadzoną poprzez stronę internetową
jednostki i lokalne media.
W grudniu 2013 roku przeprowadzono szkolenie dla funkcjonariuszy służb patrolowointerwencyjnych oraz dzielnicowych dotyczące Narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia
życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. W przedmiotowym szkoleniu uczestniczyło
33 policjantów. W celu wypracowania optymalnych zasad w przypadku odebrania dziecka
z rodziny w związku z przemocą w rodzinie oraz wsparcia dla osób, co do których istnieje
podejrzenie, że są dotknięte przemocą zostało sporządzone i wysłane stosowne pismo do
Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Komenda Powiatowa Policji w Ełku – w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
policjanci KPP w Ełku współpracują z instytucjami rządowymi i pozarządowymi,
a w szczególności z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej funkcjonującym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej
Wsi Ełckiej, gdzie otrzymują pomoc kobiety doświadczające przemocy wraz ze swoimi dziećmi
(ośrodek zapewnia ofiarom przemocy nocleg, wyżywienie oraz opiekę lekarską). Policjanci tut.
Komendy aktywnie uczestniczą w pracach zespołów interdyscyplinarnych. Koordynator
procedury „Niebieskie Karty” wspólnie z przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
psychologiem organizują szkolenia dla rad pedagogicznych z zakresu przemocy w rodzinie,
w tym przemocy wobec dziecka i realizacji procedury „NK”. W ramach doskonalenia
zawodowego ełccy policjanci uczestniczą w szkoleniach z przedmiotowego zagadnienia,
organizowanych przede wszystkim przez koordynatora procedury „NK”, m.in. w dniu 28 marca
2013 r. podczas odprawy policjantów Wydziału Prewencji odbyło się szkolenie na temat:
„Czynności policjanta na miejscu interwencji domowej z symptomami przemocy. Procedura
Niebieskiej Karty – dokumentowanie i obieg informacji, praca zespołów interdyscyplinarnych
ds. przemocy w rodzinie”, natomiast w dniach 07 czerwca 2013 r. i 26 listopada 2013 r. odbyło
się szkolenie dla policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego na temat przemocy
wobec dziecka i procedur postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka
z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka w związku z przemocą
w rodzinie. W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w Sądzie
Rejonowym w Ełku zorganizowano punkt konsultacyjny, w którym policjanci wraz z kuratorami
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sądowymi i przedstawicielami organizacji pozarządowych udzielali osobom zainteresowanym
porad prawnych. Policjanci tut. KPP aktywnie włączyli się także w organizację
międzynarodowej kampanii „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet” i organizowanej w jej
ramach lokalnej kampanii „Biała Wstążka - Stop Przemocy”. W ramach akcji policjanci
zorganizowali debatę społeczną na temat: „Przemoc w rodzinie a procedura Niebieskiej
Karty”, w której uczestniczyli przedstawiciele służb zajmujących się tą problematyką, tj.
pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, członkowie zespołów interdyscyplinarnych. W dniu 09
grudnia 2013 r. przedstawiciele KPP w Ełku wzięli udział w seminarium podsumowującym
kampanię. Poza tym w ramach akcji na terenie KPP w Ełku umieszczono plakaty dotyczące
kampanii, a policjanci - szczególnie dzielnicowi - nosili przypięte przy mundurach białe wstążki.
Policjanci z Ełku współpracują z I Liceum Ogólnokształcącym w Ełku w ramach projektu
Amnesty International „Prawa Człowieka. Teraz!”. W ramach współpracy zorganizowano
spotkanie uczniów szkoły, w trakcie którego poruszono kwestie dotyczące praw kobiet i ich
ochrony w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, bezdomność i działania Policji podejmowane
na rzecz bezpieczeństwa tych osób, przestępstwa na tle rasizmu i niewoli oraz publiczne
naruszanie praw i wolności obywatelskich.
Komenda Powiatowa Policji w Giżycku – funkcjonariusze przyłączyli się do obchodów
„Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie. Koordynator procedury „NK” pełnił dyżur w jednostce Policji w godz. 7.30 – 15.30,
a ponadto w PCPR w Giżycku uruchomiono Punkt Informacyjny dla ofiar przestępstw, gdzie
w godz. 10.00 - 11.00 dyżur wspólnie z pracownikami instytucji pełniła policjantka.
W ramach współpracy z pośrednikiem pracy OHP w Giżycku zorganizowano spotkania
z młodzieżą Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Giżycku, których tematem była przemoc
rówieśnicza, odpowiedzialność osób w myśl takich przepisów jak Kodeks Karny, Kodeks
Wykroczeń, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.
Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi – policjanci we współpracy z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Gołdapi w ramach ogólnopolskiej kampanii „Tydzień Pomocy Ofiarom
Przestępstw” uruchomili Punkt Informacyjny dla ofiar przestępstw, natomiast w ramach
międzynarodowej kampanii „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet” w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Gołdapi odbyły się tzw. „otwarte drzwi” – osoby zainteresowane mogły spotkać
się z członkami zespołu interdyscyplinarnego oraz skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa
psychologicznego i prawnego. W miesiącu luty 2013 roku odbyło się spotkanie dla osób
zrzeszonych w ramach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, pn. Przemoc
w rodzinie – prawne narzędzia przeciwdziałania przemocy m.in. procedura „Niebieskie
Karty”.
Komenda Powiatowa Policji w Iławie – w celu zapobieżenia przemocy w rodzinie, policjanci
spotykają się z rodzicami podczas spotkań organizowanych w szkołach. Dyrektorzy szkół
w ten sposób umożliwiają policjantom bezpośrednie dotarcie do rodzin, w których także
funkcjonuje przemoc.
W dniu 19.02.2013 roku I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Iławie razem
z koordynatorem procedury „Niebieskie Karty” uczestniczyli w naradzie dotyczącej
„Funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, która odbyła się
w Ratuszu Miejskim w Iławie. Narada była zorganizowana przez Burmistrza Miasta Iława,
a uczestniczyli w niej przedstawiciele jednostek i placówek z terenu miasta Iława, zajmujący się
realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na naradzie tej
przedstawiciele Policji zaprezentowali przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną:.
Działania podjęte przez Komendę Powiatową Policji w Iławie wobec przemocy w rodzinie dot.
procedury „Niebieskie Karty” w latach 2011-2012.
W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, osoby będące ofiarami
przestępstw, chcące uzyskać pomoc prawno – psychologiczną, zapraszane były do osobistego
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lub telefonicznego kontaktu z doświadczonymi policjantami dyżurującymi w ramach akcji.
W dniach od 25 lutego do 03 marca 2013 r. w godzinach od 8:00 do 15:00, w budynku iławskiej
Policji uruchomiony został specjalny Punkt Informacyjny dla ofiar przestępstw.
Ponadto policjanci z KPP w Iławie regularnie uczestniczyli w pracach Zespołów
Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych dot. przemocy w rodzinie, jak również w szkoleniach
dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2013 roku organizowane były szkolenia
dla policjantów ogniwa patrolowo - interwencyjnego, dzielnicowych oraz zespołu dyżurnych
dot. psychologicznych aspektów przeprowadzania interwencji domowej wobec stwierdzonej
przemocy w rodzinie. Szkolenia mają na celu pogłębienie wiedzy z zakresu przeciwdziałania
przemocy, sposobu działania i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Bardzo ważnym
elementem codziennej pracy była współpraca policjantów z takimi instytucjami jak:
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rodziny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskie
i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Dotychczasowe współdziałanie wymienionych instytucji
pozwoliły na zbudowanie lokalnego systemu pomocy społecznej doświadczającej przemoc,
alkoholizmu i innych uzależnień.
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie – w każdej gminie działają zespoły interdyscyplinarne,
dzielnicowi są członkami grup roboczych zajmujących się rozwiązywaniem problemu przemocy.
Kętrzyńscy policjanci aktywnie włączyli się w akcję „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
W KPP w Kętrzynie uruchomiony został Punkt Informacyjny dla ofiar przestępstw, w którym
osoby zainteresowane mogły otrzymać pomoc, zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak
i telefonicznie. W jednostce Policji dyżur pełnili poza policjantami również kuratorzy sądowi,
pracownicy socjalni, koordynator ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, specjaliści ds.
przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie.
W listopadzie w KPP w Kętrzynie odbyło spotkanie dzielnicowych z całego powiatu
kętrzyńskiego z kuratorami zawodowymi z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do
wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz Zespołu Kuratorskiej Służby
Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych z Sądu Rejonowego w Kętrzynie.
Głównym tematem była skuteczna, sprawna i szybka współpraca pomiędzy dzielnicowymi
i kuratorami sądowymi sprawującymi dozór nad sprawcami przemocy w szczególności sprawcami
przemocy w rodzinie. W ramach obchodów „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”
funkcjonariusze wzięli udział w III Wojewódzkiej Konferencji Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w ramach kampanii „Biała Wstążka”. Temat spotkania brzmiał „Chrońmy
szczęśliwe dzieciństwo”. Wykład w tym zakresie wygłosiła sędzia Anna Maria Wesołowska.
Ponadto w dniu 07.12.2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie policjanci
wspólnie z pracownikiem socjalnym pełnili dyżur, podczas którego osoby pokrzywdzone mogły
skorzystać z porad prawnych. Oficer prasowy KPP Kętrzyn o zaistniałych przedsięwzięciach na
bieżąco informował lokalne media oraz przesyłał komunikaty dla lokalnej prasy.
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim - policjanci utrzymują stałą współpracę
z Prokuraturą, Sądem, instytucjami pomocowymi, Zespołem Kuratorów, uczestniczą
w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych oraz grup roboczych. W 2013 roku w KPP
realizowano założenia porozumienia podpisanego pomiędzy PCPR z siedzibą w Ornecie
a Komendantem Powiatowym Policji w Lidzbarku Warmińskim. W 2013 roku kierownictwo
jednostki uczestniczyło w Konferencji „Bezpieczny Powiat Lidzbarski”, która poświęcona
była zapobieganiu przemocy w rodzinie. Policjanci włączyli się również w obchody „Tygodnia
Pomocy Ofiarom Przestępstw”, w ramach której nawiązali współpracę z Prokuraturą
i Zespołem Kuratorów Sądowych.
W ramach doskonalenia zawodowego prowadzone są szkolenia policjantów sekcji patrolowo –
interwencyjnej, dzielnicowych z zakresu przemocy i jej zapobiegania, postępowania z osobą
pokrzywdzoną i ofiarą w przypadku interwencji domowych, w zakresie prowadzenia procedury
Niebieskiej Karty
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Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie – w celu zapewnienia wszechstronnej pomocy
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, dzielnicowi o sytuacji występowania jej
występowania na bieżąco informują instytucje pomocowe takie jak: MOPS, GOPS, PCPR,
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Instytucje te zgodnie ze swoimi
kompetencjami 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 realizuje program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców
przemocy. Policjanci rozpoczynając procedurę Niebieskiej Kartu kierują sprawcę przemocy do
wzięcia udziału w programie. Ponadto policjanci Wydziału Kryminalnego prowadzący
postępowania w sprawach o znęcanie, w przypadkach odmowy wszczęcia bądź umorzenia,
przesyłają stosowną informację do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie oraz do
dzielnicowego właściwego rejonu. Każdorazowo w przypadkach przedstawienia aktu
oskarżenia, kobiety które są ofiarami przemocy informowane są o toku postępowania oraz
możliwości wysłania informacji do sądu, gdy oskarżony nie stosuje się do wyroku sądu.
Pokrzywdzonym przekazywane są informacje na temat funkcjonowania punktu konsultacyjno –
informacyjnego, gdzie mogą one uzyskać porady psychologiczne, psychiatryczne, prawne itp.
Ofiary przemocy w rodzinie są również powiadamiane o możliwości zwrócenia się na pierwszej
rozprawie do sądu o przesłuchanie dziecka. Dzieci są przesłuchiwane w Rodzinnym Ośrodku
Diagnostyczno – Konsultacyjnym.
Mrągowscy policjanci aktywnie zaangażowali się w realizację działań „Tydzień Pomocy
Ofiarom Przestępstw”. W jednostce Policji dyżur pełnił funkcjonariusz pionu prewencji
i wydziału kryminalnego. Do akcji Policja zaangażowała także lokalne ośrodki pomocy PCPR,
MOPS i GOPS w Mrągowie, MGOPS w Mikołajkach i GOPS w Pieckach i Sorkwitach, dzięki
czemu w dyżurach uczestniczyli również pracownicy socjalni oraz inni specjaliści
z wymienionych instytucji. Na stronie internetowej mrągowskiej Policji udostępniono „Polską
Kartę Praw Ofiary”, „Kartę Praw” osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, „Poradnik
Dzielnicowego – Przemoc w rodzinie”, „Poradnik dla pokrzywdzonego”, a także informator
dotyczący przemocy w rodzinie oraz wykaz dyżurów specjalistów.
W marcu 2013 r. Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego mrągowskiej komendy
uczestniczyła w spotkaniu Grupy Wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą domową.
Grupa wsparcia pn. „Żyj własnym życiem” działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mrągowie. Przeznaczona jest ona dla kobiet doświadczających przemocy ze strony osób
najbliższych. Podczas spotkania uczestniczki mogły dowiedzieć się jaka jest rola Policji
w zapobieganiu przemocy w środowisku domowym oraz jakie środki mogą zastosować
funkcjonariusze wobec sprawcy przemocy domowej. Funkcjonariuszka udzieliła pomocy
prawnej kobietom oraz poinformowała jakie dowody gromadzone są w prowadzonym
postępowaniu z art. 207 kk. W listopadzie KPP w Mrągowie dołączyła do międzynarodowej
kampanii „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet”, w ramach której dzielnicowy
uczestniczył w dyżurze wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
udzielając porad w zakresie konsekwencji prawnych dotyczących przemocy w rodzinie.
Dodatkowo w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach policjantki
z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii przeprowadziły z młodzieżą spotkanie dotyczące
konsekwencji prawnych stosowania cyberprzemocy, jak również sposobów radzenia sobie
w przypadku stania się ofiarą przemocy w sieci. W ramach kampanii profilaktycznej
prowadzonej przez GOPS w Pieckach dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupie
rówieśniczej pn. „Odpowiedzialni Rodzice - Szczęśliwe Dzieci” policjanci przeprowadzili
pogadankę dla wolontariuszy ośrodka nt. cyberprzemocy. W dniu 30. listopada 2013 r. na
antenie Radio Zet Gold wyemitowano specjalną audycję, z wywiadami i rozmowami
przeprowadzonymi z przedstawicielem Policji, przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie. Podczas audycji
poruszono problem przemocy w rodzinie oraz poinformowano o formach pomocy
i przeciwdziałania temu zjawisku. Przedstawiciel Policji przekazał, że w czasie kampanii, jak
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i w każdy inny dzień każda osoba, która odwiedzi komendę Policji może zawsze uzyskać
niezbędną pomoc oraz informacje m.in. o procedurach i etapach postępowania w związku
z przemocą w rodzinie. W dniu 06. grudnia 2013 r. funkcjonariusze przyłączyli się do
prowadzonej przez pracowników mrągowskiego PCPR i wolontariuszy akcji wręczania
mężczyznom białych wstążek.
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy - we wszystkich gminach powiatu nidzickiego policjanci
uczestniczyli w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych, gdzie na bieżąco konsultowane
i rozwiązywane były problemy związane z przemocą w rodzinach. Policjanci prowadzili ponadto
stałe rozpoznanie w rodzinach dotkniętych przemocą oraz wspólnie z pracownikami MOPS
i GOPS przeprowadzali wizyty w tych rodzinach w celu udzielenia wsparcia i doraźnej pomocy.
Współpracowali również z PCPR w Nidzicy w typowaniu osób do programu korekcyjnoedukacynego dla sprawców przemocy domowej. KPP w Nidzicy uczestniczyła również
w realizacji programu realizowanego przez MOPS w Nidzicy „Stop przemocy II”, w ramach
którego policjanci byli szkoleni w zakresie pomocy dla osób pokrzywdzonych.
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim - policjanci prowadząc nadzór
w ramach „Niebieskiej Karty” systematycznie odwiedzali rodziny, wśród których istnieje
zjawisko przemocy w rodzinie, kierowali na leczenia odwykowe, spotkania z psychoterapeutami,
a o sytuacji w rodzinie informowali instytucje pomocowe. W skrajnych przypadkach izolowali
sprawcę przemocy od ofiar i ich rodzin. Koordynator procedury NK z tutejszej jednostki
przeprowadził spotkanie z nauczycielami gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim, na
którym omówiono procedurę NK i sposób jej realizacji przez pracowników oświaty. Ponadto
w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście
Lubawskim, w celu realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych, dzielnicowi realizujący
procedurę NK przekazują sprawcom przemocy w rodzinie informacje o możliwości
uczestniczenia w tym programie. Funkcjonariusze czynnie włączyli się w Kampanię „16 dni
przeciw przemocy wobec kobiet”. Komendant jednostki wziął udział w zorganizowanej z tej
okazji konferencji w Nowym Mieście Lubawskim. Podczas konferencji wygłoszona została
przez specjalistę terapii psychoseksualnej z Olsztyna, prelekcja na temat przemocy w rodzinie.
W trakcie konferencji głos zabrał Komendant Powiatowy Policji, przekazując uczestnikom
informację na temat realizowania procedury „Niebieskie Karty” przez Policję na terenie powiatu
nowomiejskiego. Dodatkowo na stronie internetowej jednostki pojawił się stosowny komunikat.
Komenda Powiatowa Policji w Olecku – w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”,
dzielnicowi współpracowali w ramach cotygodniowych grup roboczych z pracownikami MOPS.
Na posiedzeniach indywidualnie omawiana była sytuacja poszczególnych rodzin, planowano
działania pomocowe w celu wyeliminowania przemocy, a także organizowano wsparcie osobom
poszkodowanym, udzielano porad prawnych. W ramach współpracy z Poradnią Leczenia
Uzależnienia od Alkoholu, Współuzależnienia i Narkomanii oraz Ośrodkami Pomocy
Społecznej, kierowano wnioski na leczenie odwykowe związane z nadużywaniem alkoholu.
Przedstawiciele KPP w Olecku wzięli udział w szkoleniu pn. „Podnoszenie skuteczności
działań Policji w związku z przemocą w rodzinie”. W trakcie zajęć przedstawiono, jak należy
używać Narzędzie szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą
w rodzinie. Oleccy policjanci przyłączyli się do obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom
Przestępstw”. W dniach 25.02. - 01.03.2013 r. funkcjonariusze tut. KPP podjęli współpracę
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołem Kuratorów Sądowych przy Sądzie
Rejonowym w Olecku. Informacja o przedsięwzięciu ukazała się w lokalnych mediach. W KPP
w Olecku osoby zainteresowane mogły otrzymać pomoc prawną bezpośrednio lub telefonicznie.
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie – funkcjonariusze uczestniczyli w pięciu
posiedzeniach całego składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, które odbywały się
w budynku Urzędu Miasta w Ostródzie. W dniu 19 lutego 2013 roku w budynku Gminnego
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Ośrodka Kultury w Łukcie odbyło się spotkanie z gimnazjalistami, gdzie była poruszana
problematyka przemocy domowej. Organizatorem był Zespół Interdyscyplinarny w Łukcie.
Policjanci KPP w Ostródzie we współpracy z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie przeprowadzili akcję w dniach 25 luty – 02.03. 2013 r. pod nazwą „Tydzień Pomocy
Ofiarom Przestępstw”. W trakcie przeprowadzanej akcji do zorganizowanych punktów zgłosiły
się po pomoc 4 osoby, a 6 osobom telefonicznie udzielono informacji oraz porad prawnych.
Ponadto od 2 osób przyjęto zawiadomienia w kierunku znęcania się i kierowania gróźb
karalnych. Policjant zajmujący się prewencją kryminalną, patologiami i nieletnimi w dniu 8 maja
2013 roku na terenie Gimnazjum nr 1 w Ostródzie wziął udział w debacie na temat „Czy
przestrzegane są prawa zapisane w Konstytucji o Prawach Dziecka”, natomiast w dniu 4 lipca
2013 roku w konferencji pn. „Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz przemoc ze względu na płeć”.
W październiku 2013 roku przedstawiciele KPP w Ostródzie wziął udział w pracach nad
Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim na lata 2014 –
2020. Spotkanie odbyło się w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III
Sobieskiego 5. W dniu 18 października 2013 roku w sali odpraw Państwowej Powiatowej Straży
Pożarnej w Ostródzie odbyła się konferencja „Przemoc w rodzinie – działania
interdyscyplinarne”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Rewir Dzielnicowych KPP
w Ostródzie oraz Miejski Zespół Interdyscyplinarny. W konferencji udział wzięli dzielnicowi,
przedstawiciele instytucji pomocowych, kuratorzy oraz pedagodzy. Policjanci KPP w Ostródzie
w dniu 29 października 2013 roku w budynku Urzędu Miasta w Ostródzie wzięli udział
w szkoleniu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostródzie, natomiast w listopadzie
w szkoleniu dotyczącym szacowania ryzyka w związku z zapobieganiem przemocy w rodzinie.
Ostródzcy policjanci wzięli również udział w pracach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostródzie z zakresu tworzenia strategii dot. przeciwdziałania przemocy domowej na lata 2014
– 2020. W ramach Kampanii „16 dni przeciw przemocy w rodzinie” ostródzcy policjanci
wzięli udział w debacie „Jak przeciwdziałać przemocy wobec kobiet?”. Również oficer
prasowy podjął współpracę z lokalnymi mediami i za ich pośrednictwem przekazywał
informacje dotyczące przedmiotowej kampanii. W dniu 17 grudnia 2013 roku policjanci KPP
w Ostródzie w Gimnazjum nr 1 w Ostródzie wzięli udział w spotkaniu podsumowującym
Kampanię „Biała Wstążka”, w tym samym czasie w Ratuszu w Morągu odbyło się spotkanie
w ramach tej Kampanii. Spotkanie zostało zorganizowane przez Rewir Dzielnicowych KP
w Morągu oraz Miejski Zespół Interdyscyplinarny. W szkoleniu udział wzięli dzielnicowi,
przedstawiciele instytucji pomocowych, kuratorzy oraz pedagodzy. W miesiącu grudniu 2013
roku, w związku z wdrożeniem opracowanych przez Wydział Prewencji Biura KGP narzędzi
służących do szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie,
policjanci WPiRD KPP w Ostródzie zostali zapoznani z przedmiotowym zagadnieniem.
Komenda Powiatowa Policji w Piszu – jednostka włączyła się w ogólnopolską kampanię
„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, podczas której w piskiej komendzie dyżurowali
wyznaczeni policjanci, udzielając informacji dla osób dotkniętych przemocą. Jednostka włączyła
się również w międzynarodową kampanię „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”.
Wydarzenie to zostało rozpropagowane w instytucjach współpracujących z KPP w Piszu oraz
lokalnych mediach, w jednostce Policji oraz w MGOPS, Ośrodku Profilaktyki i Terapii
i w PCPR zostały rozwieszone plakaty informujące o Kampanii, rozdawane były ulotki
z informacją, gdzie kobiety pokrzywdzone przestępstwem mogą szukać pomocy. W ramach w/w
działań zaktywizowani zostali także policjanci referatu patrolowo-interwencyjnego oraz
dzielnicowi. Policjanci ci w kontakcie bezpośrednim, jak i telefonicznym informowali ofiary
przemocy w rodzinie o możliwości skorzystania z pomocy fachowców. W trakcie trwania
kampanii do KPP w Piszu zgłosiło się 6 kobiet pokrzywdzonych przestępstwem, którym
udzielono porady prawnej. Ponadto w trakcie prac grup roboczych, zespołów
interdyscyplinarnych osoby zainteresowane informowane były o możliwości skorzystania
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z pomocy w ramach w/w działań oraz otrzymywały książkę „Zostałem pokrzywdzony
przestępstwem i co dalej”.
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie - na terenie jednostki funkcjonuje specjalistyczne
pomieszczenie pod nazwą Niebieski Pokój, przeznaczone do wykonywania czynności
procesowych z osobami małoletnimi. Z pomieszczenia tego w ramach współpracy korzystają
pracownicy Sądu Rejonowego w Szczytnie.
W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dwóch policjantów Wydziału Prewencji KPP
w Szczytnie brało udział w szkoleniu dla koordynatorów procedury „Niebieskiej Karty” oraz
szkoleniu dotyczącym Narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia z związku
z przemocą w rodzinie. Policjanci w dniu 4. Lipca 2013 r. uczestniczyli ponadto w Konferencji
pn. „Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
przemocy ze względu na płeć”. Szczycieńscy policjanci w ramach realizacji „Tygodnia
Pomocy Ofiarom Przestępstw” nawiązali współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Szczytnie oraz pracownikami
Zespołu Kuratorów Sądowych. Na terenie KPP w Szczytnie utworzono Punkt Informacyjny dla
Ofiar Przestępstw. Informacje o powyższym przekazano w celu rozpropagowania do lokalnych
mediów. Funkcjonariusze brali również udział w realizacji międzynarodowej kampanii „16 dni
przeciw przemocy wobec kobiet”. W ramach działań w budynku KPP utworzono Punkt
Informacyjny, gdzie była możliwość skorzystania z porad policjantów pełniących dyżur.
O powyższej inicjatywie przekazano informację do lokalnych mediów w celu jej
rozpropagowania. W dniu 13 grudnia 2013 roku z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji
w Szczytnie zorganizowano spotkanie z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej
z terenu powiatu szczycieńskiego, PCPR, Zespołu Kuratorów i przewodniczących zespołów
interdyscyplinarnych w celu opracowania zasad nawiązania bezpośredniego kontaktu
w przypadku konieczności nawiązania takiego w dniach i godzinach poza urzędowo
wyznaczonymi. Spotkanie zainicjowano z uwagi na istniejącą procedurę odebrania dziecka,
wprowadzonego od 01.01.2014 r. Narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia
w związku z przemocą w rodzinie, czy też przekazania informacji o osobie bezdomnej.
Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie - dzielnicowi podejmują czynności w ramach prac
Zespołów Interdyscyplinarnych, a także współpracują z Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Ośrodkami Pomocy Społecznej. W marcu 2013 roku Specjalista ds. Nieletnich
i Patologii z tut. KPP uczestniczyła w pracach komisji podczas konkursu „Stop agresji
i przemocy” organizowanego w Gimnazjum im. A. Helwinga w Węgorzewie. W grudniu w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przeprowadzono debatę społeczną na temat
„Przemocy w rodzinie”, w której wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocowych, Sędzia
Sądu Rejonowego w Giżycku, radni i mieszkańcy powiatu. W ramach Kampanii „16 dni
przeciw przemocy w rodzinie” w dniu 06. Grudnia 2013 r. w godzinach 15:00-18:00 w PCPR
w Węgorzewie został uruchomiony zespół dyżurujący, w skład którego weszli policjanci,
pracownicy PCPR i MGOPS. Udzielano również porad prawnych w kontakcie telefonicznym.
Ponadto nawiązano kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Węgorzewie, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pozezdrzu oraz w Budrach, gdzie
każdy pracownik socjalny w ramach podległego rejonu udzielał informacji i porad prawnych
osobom zainteresowanym. W punkcie recepcyjnym jednostki Policji umieszczono informację
o podstawowych prawach i obowiązkach osób pokrzywdzonych oraz ulotki „Stop Przemocy”,
opracowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, zawierające informacje jak nie stać się ofiarą przestępstwa. W dniu 13. grudnia
2013 r. został zorganizowany „I Węgorzewski Przegląd Teatralny o Tematyce
Przeciwdziałania Przemocy”. Do udziału w przedsięwzięciu zgłosiło się 8 grup teatralnych
działających przy szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu węgorzewskiego.
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5) subkultury:
Wśród zjawisk patologicznych dotykających osoby niepełnoletnie wymienić należy
subkultury młodzieżowe, z których funkcjonowaniem często wiąże się popełnianie przestępstw.
Rolą policji jest systematyczne rozpoznanie w tym zakresie, w celu ujawniania subkultur
młodzieżowych, uaktywniających się np. podczas trwania imprez sportowych – tzw. szalikowcy.
W celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń związanych ze zbiorowym zakłóceniem
porządku publicznego (w trakcie, przed lub po zakończeniu imprez sportowych) policjanci
garnizonu warmińsko – mazurskiego systematycznie utrzymywali kontakt z kierownictwem i
zarządem klubów piłkarskich, przeglądali strony internetowe klubów piłkarskich, fora
internetowe. Ułatwiało to podejmowanie działań zapobiegawczych skierowanych na
eliminowanie agresywnych zachowań w zarodku i uspokajanie szczególnie aktywnych
prowodyrów awantur i burd na stadionach jak również tzw. „ustawek”.
Na terenie działania KMP Olsztyn odnotowano aktywność pseudokibiców Stomilu Olsztyn,
HOOLIGANG 00. W strukturze działa około 50 – 90 osób, antagonistycznie nastawionych
zarówno do Policji, jak i służb porządkowych. Ich celem jest dążenie do tzw. „ustawek” z
pseudokibicami innych drużyn piłkarskich. W strukturach Wydziału dw. Z Przestępczością
Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP funkcjonuje Zespół Monitorujący, który w ramach czynności
operacyjnych dąży do udaremniania ataków i „ustawek”. Według stanu na dzień 31.12.2013 r.
liczba pseudokibiców z zakazami stadionowymi wynosi 18 osób. Ponadto 1 osoba posiada zakaz
na uczestnictwo w imprezach masowych. Na terenie KMP Elbląg młodzież nie wykazuje
większego zainteresowania działalnością subkultur młodzieżowych. Najbardziej aktywni są
szalikowcy – grupa ta zrzesza około 300 osób z tego około 30 „szalikowców” to osoby nieletnie.
Aktywność elbląskich kibiców wyraża się najczęściej poprzez skandowanie klubowych
okrzyków, eksponowanie flag i napisów klubowych. Działania Policji wobec „szalikowców”
mają charakter zapobiegawczy. Są one skierowane na eliminowanie w zarodku agresywnych
zachowań i uspokajanie szczególnie aktywnych prowodyrów awantur i burd na stadionie. W
dalszym ciągu kontynuowany jest program „Bezpieczny stadion”, którego głównym
założeniem jest przekazanie młodzieży informacji o kulturalnym i zgodnym z prawem
kibicowaniu. W 2013 roku przeprowadzono 4 spotkania poświęconych tej tematyce. W
spotkaniach wzięło udział 83 uczniów szkół średnich. Aktywną grupą jest również grupa
Grafficiarzy – ich działalność związana jest z wandalizmem polegającym na malowaniu elewacji
budynków, przystanków komunikacji miejskiej oraz innych miejsc użyteczności publicznej.
Policjanci pionu kryminalnego w Elblągu, w toku służby prowadzą aktywne i zintensyfikowane
działania zapobiegawcze, poprzez rozpoznanie środowisk zajmujących się tym procederem,
ukierunkowanych działań profilaktycznych w środowisku szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Podczas spotkań z młodzieżą policjanci mówią o skutkach prawnych
ponoszonych przez nieletnich za zniszczenie mienia poprzez tzw. „Graffiti”. Na terenie działania
KPP w Iławie, nie powiększyła się względem roku 2012 liczba szalikowców – sympatyków
klubu piłkarskiego „Jeziorak Iława”. Nie odnotowano też powstania i działania żadnej innej
nowej subkultury młodzieżowej. Na terenie powiatu KPP Kętrzyn w 2013 r. tak jak i w roku
poprzednim zaobserwowano jedynie działanie kilkunastoosobowej grupy szalikowców. Są to
kibice Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica”, którzy przychodzą na mecze.

6) sekty i nowe ruchy religijne:
Podobnie jak w roku 2012 również w roku 2013 w województwie warmińsko-mazurskim
nie zaobserwowano działalności sekt, ani innych ruchów religijnych. W związku z tym nie
odnotowano żadnych zgłoszeń, ani interwencji dotyczących tego zagadnienia. Zagrożenia
wynikające ze strony sekt były wielokrotnie omawiane przez policjantów na przedwakacyjnych
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spotkaniach edukacyjnych ze starszą młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
7) bezdomność i żebractwo:


Bezdomność:

(Według danych uzyskanych z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie stan na dzień 31.12.2013 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), w tym celu
w grudniu 2013 roku ROPS wystąpił do 116 ośrodków pomocy społecznej o udzielenie
informacji dotyczącej skali zjawiska bezdomności w każdej gminie.
Opierając się na danych z ośrodków pomocy społecznej szacuje się, że według stanu na
dzień 31.12.2013 r. w województwie warmińsko-mazurskim liczba bezdomnych wyniosła 1295
osób, z czego zdecydowana większość to mężczyźni – 88,26 % (1143 osoby), a 9,58 % to
kobiety (124 osoby). Problem ten dotyka również osoby małoletnie, w województwie jest 28
bezdomnych dzieci (2,16 %). Najwięcej osób bezdomnych przebywa w ośrodkach miejskich,
m.in. w Elblągu (150 osób), w Olsztynie (134), w Ostródzie (67), w Bartoszycach (54),
w Gołdapi (42), w Ełku (39), w Nidzicy (35), w Iławie (33), w Giżycku (31), w Piszu (30),
w Szczytnie (28), w Kętrzynie (25) oraz w Mrągowie (23).
Poniżej przedstawiona jest liczba osób bezdomnych, z uwzględnieniem przyczyn
bezdomności, przy czym często są one umowne i wynikają jedna z drugiej (np. w wyniku
nadużywania alkoholu osoba zostaje wyeksmitowana z mieszkania):
- alkoholizm
918 osób,
- eksmisja
311 osób,
- inne przyczyny
162 osoby,
- przestępczość
84 osób,
- choroby
75 osób.
Pod określeniem „inne przyczyny bezdomności” wymieniane są m.in.: problemy
i konflikty rodzinne, rozwód, problemy mieszkaniowe związane z wymeldowaniem
administracyjnym, uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, sprzedażą mieszkania, zawaleniem
domu, pożarem mieszkania, długotrwałym bezrobociem, utratą stałego źródła dochodu,
opuszczeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych, bezdomnością z wyboru.
Poniższa tabela zawiera dane liczbowe dotyczące osób bezdomnych wg kryterium wieku
i wykształcenia.
Liczba dorosłych
osób bezdomnych

1.
1267

Wykształcenie

2.

od 18
do 30
r.ż.
3.

do
40
r.ż.
4.

Wiek
do
50
r.ż.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

mężczyźni

53

115

265

710

611

413

109

10

kobiety

8

28

32

56

84

24

11

5

RAZEM:

61

143

297

766

695

437

120

15

w tym

powyżej
51 r.ż.

podstawowe zawodowe średnie wyższe

Największą grupę wśród 1267 dorosłych osób bezdomnych stanowią osoby w wieku
powyżej 51 roku życia: 766 (710 mężczyzn i 56 kobiety). Wśród 297 osób bezdomnych w wieku
od 41 do 50 roku życia znajduje się 265 mężczyzn i 32 kobiet, w grupie 143 osób w wieku od 31
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do 40 roku życia jest 115 mężczyzn i 28 kobiet. Natomiast w grupie wiekowej od 18 do 30 roku
życia znajduje się 61 osób, z czego 53 to mężczyźni, a 8 kobiety. Procentowo te dane
przedstawiają się następująco:
 osoby bezdomne powyżej 51 roku życia stanowią 60,46 % ogółu bezdomnych;
 osoby bezdomne pomiędzy 41-50 rokiem życia stanowią 23,44 % ogółu bezdomnych;
 osoby bezdomne pomiędzy 31-40 rokiem życia stanowią 11,29 % ogółu bezdomnych;
 osoby bezdomne pomiędzy 18-30 rokiem życia stanowią 4,81 % ogółu bezdomnych.
Biorąc pod uwagę kryterium wykształcenia, największą grupę bezdomnych stanowią osoby
wykształceniem podstawowym: 695 osób (611 mężczyzn i 84 kobiet), natomiast najmniejszą osoby z wykształceniem wyższym: jest to 10 mężczyzn i 5 kobiet.
Poniższe dane przedstawiają dokładną liczbę dorosłych osób bezdomnych wg kryterium
wykształcenia:
 wykształcenie podstawowe: 695 osób (611 mężczyzn i 84 kobiet), co stanowi 54,85 %;
 wykształcenie zawodowe: 437 osób (413 mężczyzn i 24 kobiet), co stanowi 34,49 %;
 wykształcenie średnie: 120 osób (109 mężczyzn i 11 kobiet), co stanowi 9,47 %;
 wykształcenie wyższe: 15 osób (10 mężczyzn i 5 kobiet), co stanowi 1,18%.
Poniższy wykres przedstawia liczbę osób bezdomnych w województwie w latach 2011 –
2013.
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Analizując zjawisko bezdomności na podstawie powyższego wykresu można zauważyć,
iż szacunkowa liczba osób bezdomnych podlegała niewielkim wahaniom, przy czym każdego
roku w analizowanym okresie ilość osób bezdomnych oscylowała w granicy 1200 osób.
Największą liczbę bezdomnych zanotowano w grudniu 2012 roku (1423 osoby - gdy liczba osób
bezdomnych wzrosła o 102 osoby), w grudniu 2011 roku (1358) oraz we wrześniu 2012 roku
(1321). W okresie od grudnia 2012 roku do września 2013 roku nastąpił znaczny spadek liczby
bezdomnych (aż o 254 osoby, tj. 17,85 %), najmniejszą liczbę bezdomnych odnotowano we
wrześniu 2013 roku (1169 osób). W porównaniu do ostatniego badania z września 2013 roku
liczba osób bezdomnych w regionie wzrosła o 126 osób (10,78%) i na dzień 31.12.2013 r.
wyniosła 1295.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim
realizowano 25 indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. Pięć osób w ramach
realizowanego programu podjęło terapię lub leczenie, pięć osób podjęło zatrudnienie podczas
realizacji programu, natomiast 14 osób objętych indywidualnym programem wyszło
z bezdomności
Analiza zjawiska bezdomności na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
w latach 2011 – 2013 wykazuje, iż liczba osób bezdomnych wzrasta w okresie zimowym, kiedy
to złe warunku atmosferyczne zmuszają większą liczbę osób bezdomnych do zgłaszania się do
instytucji pomocowych (ośrodków pomocy społecznej, schronisk, noclegowni, jadłodajni
i innych ośrodków wsparcia). Na terenie województwa istnieją łącznie 24 noclegownie, hostele
i schroniska, w których dostępnych jest 737 miejsc noclegowych. Pomimo, iż występuje znaczna
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rozbieżność pomiędzy ogólną liczbą bezdomnych a liczbą miejsc w placówkach oferujących
schronienie, podkreślić należy, iż potrzeby osób bezdomnych są zabezpieczone. Istnieje bowiem
możliwość zwiększenia liczby miejsc noclegowych w okresie zimowym, a pomocy udzielają
ponadto jadłodajnie, punkty wydawania odzieży i paczek żywnościowych, pralnie, łaźnie oraz
punkty pomocy medycznej. Często jednak obserwowana jest niechęć osób bezdomnych do
korzystania z pomocy i opieki schronisk i noclegowni, zwłaszcza związana z nieakceptowaniem
obowiązujących w nich regulaminach i zakazie picia alkoholu na ich terenie. Osoby uzależnione
od alkoholu decydują się przed mrozami chronić się w pustostanach lub w altankach na terenie
ogródków działkowych. Niestety doświadczenia ubiegłych lat wykazały, iż zima stanowi
poważne zagrożenie dla życia i zdrowia zwłaszcza osób bezdomnych i samotnych. Każdego
roku w okresie jesienno – zimowym odnotowuje się przypadki zgonów osób z powodu
wychłodzenia organizmu (2009/2010 – 36 przypadków zamarznięć; 2010/2011 – 12 przypadków
zamarznięć; 2011/2012 – 8 przypadków zamarznięć; 2012/2013 – 13 przypadków zamarznięć).
Przed rozpoczęciem okresu zimowego 2013/2014, na terenie województwa warmińskomazurskiego podjęto działania zapobiegawcze mające na celu niwelowanie zagrożeń utraty życia
i zdrowia osób szczególnie narażonych na działanie fali silnych mrozów. Działania te oparte
były na udzieleniu pomocy osobom szczególnie zagrożonym m.in. bezdomnym, starszym,
niepełnosprawnym i samotnym. Niezwykle istotna jest w nich szybkość reakcji oraz aktywność
służb publicznych. W związku z powyższym jednostkom terenowym polecono w okresie
jesienno-zimowym w przypadku wystąpienia spadków temperatur, powodujących zagrożenie dla
życia i zdrowia osób, zlecać policjantom pełniącym służbę patrolową kontrolę miejsc
gromadzenia się osób bezdomnych (działek letniskowych/ ogrodowych, dworców, pustostanów
itp.) i udzielanie pomocy potrzebującym. W sytuacji powzięcia informacji o osobach szczególnie
zagrożonych niezwłocznie powiadamiano instytucje pomocowe (MOPS, GOPS, PCPR itp.),
w celu podjęcia działań zgodnie z ich kompetencjami. Dyżurni jednostek Policji posiadali
aktualne wykazy instytucji udzielających wsparcia, które działają na terenie właściwej
miejscowo jednostki organizacyjnej Policji, natomiast w lokalnych mediach pojawiały się
przestrogi na temat zagrożeń i skutków działania niskich temperatur oraz apele o sygnalizowanie
służbom ratunkowym poszczególnych przypadków zagrożeń.
Ponadto kolejny raz funkcjonariuszom przekazano informację dotyczącą funkcjonującej
bezpłatnej, całodobowej infolinii dla osób bezdomnych o numerze 0 800 165 320, gdzie
uzyskać mogą informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania
pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko
– mazurskiego. Przekazano także informacje o lokalnych instytucjach niosących pomoc
w przedmiotowym zakresie.


Żebractwo

Na podstawie informacji zebranych od jednostek policji województwa warmińskomazurskiego należy stwierdzić, że skala żebractwa nie jest w chwili obecnej niepokojąca i ma
charakter incydentalny. Z danych dotyczących liczby wykroczeń ujawnionych przez policjantów
( Formularz III/5) wynika, że w 2013 roku funkcjonariusze ujawnili 62 przypadki naruszenia
przepisu z art. 58§ 1 kw ( w roku 2012 było 41 takich przypadków) oraz 14 przypadków z art.
58§ 2 kw (9 w 2012 roku).
Przypadki żebrania przez pełnoletnich obywateli odnotowywane są na terenie KMP Elbląg. Są
to najczęściej osoby znajdujące się w niedostatku, które żebrzą w okolicach obiektów usługowohandlowych, centrach handlowych, na ulicach, przed kościołami, po domach. W przypadku
ujawnienia żebrzącego nieletniego funkcjonariusze obligatoryjnie powiadamiają Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii w celu
rozpoznania sytuacji rodzinnej dziecka i podjęcia stosownych kroków.

- 34 -

8) inne formy patologii:
Policjanci jednostek terenowych województwa warmińsko-mazurskiego w swojej służbie
często spotykają z problemem związanym ze zjawiskiem palenia papierosów przez osoby
nieletnie. Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Braniewie zjawisko nikotynizmu wśród
nieletnich jest dużym problemem, co generowane jest nielegalnym handlem wyrobami
tytoniowymi bez polskich znaków skarbowych akcyzy, w związku z przygranicznym
położeniem powiatu. Dzieci i młodzież ujawniana była głównie przez pedagogów szkolnych
oraz patrolujących miasto policjantów. Młodzież paliła papierosy najczęściej podczas przerw
lekcyjnych wychodząc poza teren szkoły. Podejmowane kontrole prewencyjne nie przyczyniły
się do ograniczenia zjawiska, a jedynie do czasowego zaniechania palenia w kontrolowanych
miejscach. Z ujawnionymi niepełnoletnimi osobami palącymi papierosy przeprowadzone były
rozmowy profilaktyczne w obecności rodzica lub pedagoga szkolnego. Rozpytywani nieletni
bardzo często tłumaczyli się, że papierosy dostali od kolegi, nie podając jego danych
personalnych lub twierdzili, że wyroby tytoniowe zostały im kupione przez n/n dorosłą osobę.
Rozpytywani nieletni w rozmowie wskazywali miejsca zakupów wyrobów tytoniowych. Były to
wyroby tytoniowe bez znaków skarbowych akcyzy. Informację o powyższym przekazywano
komórce ds. przestępczości gospodarczej. 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 51 spotkań, w których uczestniczyło 1089 uczniów. Funkcjonariusze z
Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi brali udział w profilaktycznej akcji z okazji obchodów
„Światowego Dnia Rzucania Palenia”, której głównym inicjatorem była Powiatowa Stacja
Sanitarno – Epidemiologiczna. Na długiej przerwie pomiędzy lekcjami policjanci wspólnie z
pracownikiem PSSE, nauczycielką i szóstoklasistami nosili transparenty i rozdawali ulotki by
zwrócić uwagę społeczeństwa na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywnych
skutków zdrowotnych. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie zauważyli,
że bardzo często zdarza się, że osoby nieletnie są legitymowane w okolicach szkół. Podczas
spotkań w szkołach nauczyciele informują policjantów, że mimo prowadzonych rozmów z
uczniami nadal po powrotach z przerw wyczuwają od konkretnych osób zapach świadczący o
wcześniejszym paleniu. W związku z powyższym dokonywano kontroli okolic szkół pod kątem
ujawniania osób palących papierosy, oraz nawiązano współpracę z funkcjonariuszami Straży
Miejskiej, który podczas swojej służby wspomagali działania policjantów. Pracownicy Komendy
Powiatowej Policji w Szczytnie brali udział w projekcie „Odświeżamy nasze miasta”. Celem
projektu jest wzmocnienie przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w zakresie respektowania zakazu palenia oraz
oznakowania stref bezdymnych. Policjanci wszystkich jednostek terenowych województwa
warmińsko-mazurskiego włączyli się w ogólnopolską akcję kontroli punktów sprzedaży
wyrobów tytoniowych pod kątem przestrzegania art. 6 ustawy o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
W ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi,
ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji wobec cudzoziemców, policjanci z Komendy
Miejskiej Policji w Olsztynie poprowadzili spotkanie dla uczestników kursu przygotowawczego
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na temat bezpieczeństwa i postępowania
w sytuacjach zagrożenia. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 obywateli Arabii Saudyjskiej.
Policjanci poprowadzili spotkanie w języku angielskim, omówili policyjne procedury oraz
wybrane uregulowania polskiego systemu prawnego z uwzględnieniem informacji na temat
odpowiedzialności karnej za popełnienie wykroczenia bądź przestępstwa. Słuchaczom
zaprezentowano informacje na temat sposobu i możliwości kontaktowania się z Policją
w sytuacjach zagrożenia (podano numery alarmowe – w tym obsługiwany w języku angielskim
całodobowy numer alarmowy 112 - i podkreślono, jakie informacje należy przekazywać
korzystając z nich). Słuchacze dowiedzieli się, w jakie dokumenty powinni być wyposażeni na
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terenie Polski oraz jak zachować się w trakcie interwencji policyjnych. Spotkanie było również
okazją do zaprezentowania umundurowania polskiej Policji i sprzętu wykorzystywanego w
codziennej służbie. Uczestnikom na bieżąco odpowiadano na wszystkie pojawiające się
pytania i wątpliwości, a także zwrócono uwagę na kwestie różnic kulturowych tak, by możliwe
było uniknięcie wzajemnych konfliktów. W ramach przeciwdziałania zjawiskowi
uzależnienia od gier hazardowych oraz w celu przeciwdziałania demoralizacji nieletnich (m.in.
przejawiającej się wagarowaniem) funkcjonariusze podjęli wzmożone działania prewencyjno –
zapobiegawcze ukierunkowane na korzystanie przez osoby małoletnie z salonów gier
funkcjonujących na terenie Olsztyna. Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością
Gospodarczą oraz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w przedmiotowej
sprawie współpracują z przedstawicielami Urzędu Celnego w Olsztynie oraz Strażą Miejską w
Olsztynie oraz wspólnie prowadzą kontrole obiektów, w których znajdują się automaty do gier.
Policjanci w niezbędnym zakresie uczestniczą również w prowadzonych przez Urząd Celny
czynnościach w trybie art. 308 kodeksu postępowania karnego związanych z automatami do
gier. Wspólnie ze strażnikami miejskimi policjanci przeprowadzili działania prewencyjno –
zapobiegawcze pod hasłem „Poszukiwany Wagarowicz”, które były odpowiedzią na
docierające do służb mundurowych sygnały, iż młodzież szkolna zamiast uczestniczyć
w zajęciach lekcyjnych, spędza czas w salonach gier. Głównym zadaniem służb było zwracanie
uwagi na salony gier, w celu uniemożliwienia osobom małoletnim udziału w grach na
automatach. Zgodnie bowiem z art. 110b Kodeksu Karnego Skarbowego zabronione jest
umożliwianie osobom poniżej 18-stego roku życia udziału w grze losowej innej niż loteria
promocyjna lub fantowa, w grze na automacie lub w zakładzie wzajemnym. Podczas działań
sprawdzono 13 obiektów, w których znajdowały się automaty do gier – w żadnym lokalu nie
stwierdzono obecności osób nieletnich. Policjanci do prowadzonej działalności profilaktycznej
włączyli tematykę związaną z korzystaniem przez małoletnich z automatów do gier, którą
omawiają podczas spotkań z uczniami olsztyńskich szkół. Funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Olsztynku realizowali pilotażowy program profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie zapobiegania uzależnieniu od
kompulsywnego używania Internetu „Złapany w sieć”, w ramach którego przeprowadzone
były zajęcia w klasie III Gimnazjum Katolickim w Olsztynku.


Bezrobocie

Z danych uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Olsztynie, według stanu na koniec
listopada 2013 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
województwa warmińsko-mazurskiego wynosiła 112,2 tys. osób:
 ludność (stan w dniu 30.06.2013 r.) – 1448,3 tyś. osób
 bezrobotni zarejestrowani – 112,2 tyś osób
 stopa bezrobocia – 21,1 %
 liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy – 103
Wysoki poziom bezrobocia w znacznym stopniu wpływa na liczbę sprawców, którzy
dopuszczają się czynów o charakterze przestępczym.
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2. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z RZĄDOWYCH PROGRAMÓW
PROFILAKTYCZNYCH
a. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”
OBSZAR 4.1.
„Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania":
1) Ogólna ocena realizacji Programu w obszarze „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych
i miejscu zamieszkania”.
Dostępne siły i środki.
Województwo warmińsko-mazurskie na dzień 31 grudnia 2012 posiadało 3677 etatów
policyjnych, w tym:
Jednostka organizacyjna

Liczba etatów w

KPP/KMP
KWP
Oddział Prewencji Policji
Razem

Różnica

2012 r.

2013 r.

2972
462
243
3677

2887
472
243
3602

- 85
10
0
75

Z powyższego zestawienia wynika, iż w garnizonie warmińsko-mazurskim w 2013 roku
stan etatowy nie uległ zmniejszeniu o 75 etatów.
Zgodnie z Zarządzeniem Organizacyjnym Komendanta Głównego Policji Nr 33/2012 z
23 listopada 2012 roku z dniem 1 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia liczby etatów Policji
i pracowników Policji w województwie warmińsko-mazurskim zmniejszono etat garnizonu o 75
etatów policyjnych, Z pośród 75 przekazanych etatów do KGP, 70 etatów zostało przekazanych
ze stanu KPP/KMP, natomiast 5 ze stanu KWP.
W 17 Komendach Powiatowych Policji oraz 2 Komendach Miejskich Policji w
Elblągu oraz Olsztynie na dzień 31 grudnia 2013 roku do pracy „na ulicy” było
wyodrębnionych 930 etatów, przy
 1002 etatach w 2012 r,
 1004 etatach w 2011 r.
 1032 etatach w 2010 r.
 974 etatach w 2009 r.
Rodzaj służby

2012 roku
Stan
Wakaty
etatowy

2013 roku
Stan
Wakaty
etatowy

Różnica w
Etacie

Wakatach

patrolowointerwencyjna

671

42

623

26

- 48

16

Służba
wywiadowcza

31

3

14

1

-17

2

300

11

293

11

-7

0

1002

56

930

38

- 72

18

dzielnicowi
Razem
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W porównaniu do roku ubiegłego w służbach prewencyjnych zmniejszyła się ilość etatów
o 72, w tym w służbach patrolowo-interwencyjnych o 48 etatów, służbach wywiadowczych o 17
etatów oraz w służbie dzielnicowych o 7 etatów. Zmniejszenie etatów nastąpiło z dwóch
przyczyn. Pierwszą przyczyną było przekazanie 75 etatów do KGP zgodnie Zarządzeniem
Organizacyjnym Komendanta Głównego Policji Nr 33/2012 z 23 listopada 2012 roku z dniem 1
stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia liczby etatów Policji i pracowników Policji w
województwie warmińsko-mazurskim. Na zmniejszenie etatów w służbie prewencyjnej miała
również wpływ realizacja polecenia Komendanta Głównego Policji o zwiększeniu stanu
etatowego służby ruchu drogowego do co najmniej 10 % stanu etatowego garnizonu. Zgodnie z
tym poleceniem w garnizonie warmińsko-mazurskim wzrost stanowisk w RD wyniósł 67 etatów.
Zwiększenie stanu etatowego ruchu drogowego odbyło się między innymi poprzez przeniesienie
etatów ze służb patrolowo-interwencyjnych oraz dzielnicowych.
Liczba wykonanych służb patrolowych ogółem w KPP/KMP województwa

Jednostka Policji
KPP/KMP

Ilość wykonanych
służb patrolowych za
okres styczeń –
grudzień 2012 roku

Ilość wykonanych
służb patrolowych
za okres styczeń –
grudzień 2013 roku

143 200

132 168

Wzrost (+)
Spadek (-)

Województwo

- 11 032
( - 7,70 %)

Ponadto dzielnicowi wykonali 34 386 służb obchodowych, przy 35 742 służb
obchodowych w 2012 roku. Nastąpił spadek o 1356 służb obchodowych.
W sumie w województwie wykonano 166 554 (w 2012 roku 178 942 ) służb
patrolowych i obchodowych w ramach sił Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. W
porównaniu do 2012 roku nastąpił spadek o 12388 wykonanych służb patrolowych i
obchodowych w województwie.
Poniżej przedstawiono, 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
poprzez włamanie do
samochodu
Rozbój, wymuszenie
rozbójnicze, kradzież
rozbójnicza
Uszkodzenie rzeczy
Uszczerbek na zdrowiu
Ogółem w tych
kategoriach

2012 r.

2013 r.

Wzrost/
spadek

Wskaźnik
dynamiki

551

438

- 113

79,5 %

6406

6302

- 104

98,4 %

3853

3830

- 23

99,4 %

377

275

- 102

72,9 %

380

329

- 51

86,6 %

2350

2227

- 123

72,9 %

669

711

42

106,3 %

14586

14112

- 447

96,7 %
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Z powyższego zestawienia wynika, iż ogółem w ww. 7 kategoriach przestępstw w
okresie 2013 roku odnotowano spadek o 447 przestępstwa (w 2012 roku w województwie
odnotowano spadek o 293 przestępstw w porównaniu do 2011 roku), co stanowiło wskaźnik
dynamiki na poziomie 96,7 %. Rozpatrując każdą kategorię przestępstw indywidualnie
stwierdza się, iż jedynie wzrost dynamiki nastąpił w kategorii uszczerbek na zdrowi o 42
przestępstwa. W pozostałych kategoriach odnotowano spadki dynamiki postępowań wszczętych
pierwszy raz, co obrazuje powyższa tabela.
Aby mieć wiedzę, jaki jest średni czas reakcji Policji na zgłoszoną interwencję/ zdarzenie
kryminalne/ zdarzenie drogowe przez obywatela w Sztabie Policji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie w systemie miesięcznym monitoruje się powyższe zagadnienie. W 2013
roku w garnizonie warmińskim osiągnięto następujące czasy:


średni czas reakcji na zgłoszenie w terenie miejskim – 8,24 min. (w 2012 roku wyniósł
9,10 min).



średni czas reakcji na zgłoszenie w terenie wiejskim – 15,47 min. (w 2012 roku wyniósł
15,48 min.).
Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do 2012 roku czas podjęcia
interwencji od momentu jej zgłoszenia na Policję uległ skróceniu w terenie miejskim o 46
sekund, natomiast na terenie wiejskim utrzymał się na podobnym poziomie jak w 2012 roku.
Podobnie jak w latach poprzednich Komendy Powiatowe i Miejskie Policji były
wspierane funkcjonariuszami Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, którzy byli kierowani do
służby patrolowej oraz służby na drodze. W 2012 roku policjanci OPP w Olsztynie na rzecz
KPP/KMP wykonali 12 151 służb patrolowych (w 2012 roku 14 303 służb patrolowych).
Nastąpił spadek o 2152 służby, który wynikł głownie z powodu skierowania w dniach 2-20
listopada funkcjonariuszy OPP do zabezpieczenia 19 Sesji Konferencji Stron Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, jak również zabezpieczenia
obchodów Święta Niepodległości w Warszawie.
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 2013 roku w garnizonie warmińsko-mazurskim podmioty pozapolicyjne
wspólnie z Policją wykonały 3984 (5312 służb w 2012 roku) służb patrolowych, w tym z:

Podmiot pozapolicyjny
Strażą Gminną/Miejską

2012 rok

2013 rok

Różnica

3196

2685

- 511
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Żandarmerią Wojskową
Służbą Ochrony Kolei
Strażą Graniczną
Strażą
leśną,
Strażą
Rybacką , WOPR, inne
Ogółem służb

687
85
711

248
74
404

- 439
- 11
- 307

633

573

- 60

5312

3984

- 1328

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek o 1328 wykonanych służb patrolowych
z innymi podmiotami. Rozpatrując indywidualnie służby z poszczególnymi podmiotami
pozapolicyjnymi stwierdza się, iż z każdą służbą nastąpił spadek wykonanych służb, ze: Strażą
Gminną/Miejską o 511 służb; Żandarmerią Wojskową o 439 służb; Strażą Ochrony Kolei o 11
służb; Strażą Graniczną o 307 służb; Strażą Leśną/Strażą Rybacką, WOPR o 60 służb.
Powyższe spadki wynikły głównie ze zmniejszenia etatu służb patrolowych, jak również
likwidacji rewirów dzielnicowych w strefie nadgranicznej.
Celem podniesienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania
w wielu powiatach samorządy finansowały w okresie sezonu turystycznego zakwaterowanie i
wyżywienie funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, którzy pełnili służbę
patrolową w niniejszych powiatach, jako wzmocnienie niniejszych komend. Na okres sezonu
turystycznego od 9 lipca do 31 sierpnia 2013 roku było delegowanych 30 funkcjonariuszy, co
szczegółowo przedstawia poniższe zestawienie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ełckim
Giżyckim
Mrągowskim
Oleckim
Piskim
Węgorzewskim

– 4 policjantów + 1 pojazd
– 8 policjantów + 1 pojazd
– 6 policjantów + 1 pojazd
– 2 policjantów
– 4 policjantów + 1 pojazd
– 6 policjantów + 1 pojazd

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 2013 roku sfinansowano
1504 służb ponadnormatywnych (w 2012 roku samorządy sfinansowały 1405 służb), co daje
wzrost o 99 sfinansowane służby.
Dodatkowe służby finansowały samorządy w powiatach:
1. Bartoszyckim
2. Braniewskim
3. Działdowskim
4. Elbląskim
5. Ełckim
6. Gołdapskim
7. Iława
8. Lidzbarskim
9. Oleckim
10. Olsztyńskim
11. Ostródzkim
12. Piskim
13. Szczytnie
14. Węgorzewskim

– 104 służb
– 11 służb
– 37 służb
– 406 służb
– 272 służb
– 24 służb
– 86 służb
– 138 służb
– 219 służb
– 112 służb
– 8 służb
– 139 służb
– 25 służb
– 84 służb
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3) Ocena współdziałania z instytucjami pozarządowymi i administracją samorządową, z
uwzględnieniem liczby jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji
pozarządowych.
W związku z realizacją ustawowych zadań Policja jest zobowiązana do współpracy z
administracją samorządową jak również instytucjami pozarządowymi.
W dalszym ciągu bardzo dobrze układa się współpraca z samorządami gminnymi i
powiatowymi. Samorządy w miarę posiadanych możliwości starają się wspierać Policję
przekazując środki finansowe dla KPP/KMP na fundusz wsparcia Policji, jak również w
formie darowizn.
W 2013 roku 18 Komend Powiatowch/Miejskich Policji (za wyjątkiem KPP Działdowo)
otrzymało wsparcie finansowe od władz samorządowych i powiatowych między innymi na
takie rzeczy jak:
 modernizacja budynków, w tym zakup materiałów budowalnych,
 zakup: sprzętu biurowego, materiałów i sprzętu eksploatacyjnego, pojazdów
służbowych,
 finansowanie napraw radiowozów,
 finansowanie zakupu radiowozów,
 zakup urządzeń do pomiaru trzeźwości
 zakup sprzętu informatycznego (zestawy komputerowe, laptopy,
 opłacenie abonamentu telefonów komórkowych dla dzielnicowych,
 finansowanie służb ponadnormatywnych;
 opłacenie wy żywienia i zakwaterowania funkcjonariuszy OPP w Olsztynie
delegowanych do zabezpieczenia sezonu turystycznego;
 zakup materiałów budowlanych;
W sumie w 2013 roku jednostki Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego na fundusz
wsparcia Policji otrzymały kwotę 1 354 262, 75 zł. (w 2012 r. - 1 225 407,10 zł.) oraz 53 582,99
zł. w formie darowizn. W sumie na rzecz Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego samorządy
oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazali 1 407 845,74 zł. Otrzymane pieniądze
głównie były przekazane na służby ponadnormatywne, zakup pojazdów służbowych oraz
inwestycje związane z modernizacją i wyposażeniem budynków.
4) Podejmowane działania profilaktyczne w zakresie podniesienia bezpieczeństwa w
miejscach publicznych i miejscu zamieszkania:
W roku 2013 na terenie naszego województwa realizowano następujące
ogólnowojewódzkie przedsięwzięcia profilaktyczne:
a). Kontynuowano realizację programu "Mój dzielnicowy", którego celem jest przybliżenie
sylwetki, służby i roli dzielnicowego w społeczności lokalnej oraz ułatwienie kontaktu
obywatela z dzielnicowym. Informacje na temat dzielnicowego przekazywane są społeczeństwu
za pomocą lokalnych mediów (lokalne gazety), Internetu (na pierwszej karcie strony
internetowej każdej komendy miejskiej/ powiatowej Policji znajduje się zakładka „Twój
Dzielnicowy”), a także na tablicach ogłoszeniowych w budynkach mieszkalnych, instytucjach
itd. znajdują się ulotki zawierające dane o dzielnicowym obsługującym dany rejon.
b). Kontynuowano realizację 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.

- 41 -

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.
c). Inicjatywa pn. „Chrońmy dzieci przed alkoholem”. Od roku 2010 na terenie naszego
województwa realizowane są wzmożone działania prewencyjno – operacyjne. Celem działań jest
zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich poprzez ograniczenie dostępu do alkoholu
osobom do lat 18. Na podstawie policyjnych baz danych, informacji uzyskiwanych podczas
spotkań i rozmów z młodzieżą oraz doniesień massmediów, stwierdzono niebezpieczny wzrost
spożycia alkoholu przez młodzież, a także obniżenia wieku osób rozpoczynających jego
spożycie. Wśród młodzieży zawsze panowało przekonanie, iż alkohol jest warunkiem dobrej
zabawy. Jednak obecnie coraz więcej młodych ludzi trafia do szpitali w związku z zatruciem
organizmu. Ponadto pojawiła się nowa moda: uczniowie umawiają się na krótkie spotkania po
lekcjach jedynie celem wypicia butelki alkoholu, zdarza się że spożywają alkohol w czasie
przerw lekcyjnych, po czym wracają na lekcje. Szczególnie niepokojąca jest obojętna postawa
pozostałych osób (rówieśników, rodziców) wobec takich zachowań.
d). W dalszym ciągu prowadzone były długofalowe działania edukacyjno – profilaktyczne „Do
źródeł wiedzy o bezpieczeństwie – Otwarte Jednostki Policji” realizowane na terenie
województwa od 1 września 2010 r. Uczestnikami Projektu są uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjalnych naszego województwa. Od wielu lat Policja prowadzi działania edukacyjne
mające na celu wyposażenie dzieci i młodzież w umiejętności pozwalające uniknąć
niebezpiecznych sytuacji. 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.
Spotkania edukacyjno – profilaktyczne dla dzieci i młodzieży odbywały się w każdym powiecie
w siedzibie Policji. Spotkania odbywały się w trzech blokach tematycznych:
I przedstawienie roli i zadań Policji,
II prezentowanie wyposażenia Policji, np. środków transportu, wyposażenia osobistego
policjanta, pomieszczeń służbowych itd.
III prelekcja nt. zagrożeń, adekwatnych do wieku słuchaczy i pory roku, bądź omówienie
tematyki wcześniej wskazanej przez nauczyciela.
Z młodszymi dziećmi omawiane były 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 rozmawiali na
tematy: pojęcie nieletni, demoralizacja, czyn karalny. odpowiedzialność prawna i karna
nieletnich za popełnione czyny; zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu, używaniem
narkotyków; przemoc rówieśnicza, z uwzględnieniem cyberprzemocy; przepisy RD; ucieczki z
domu; działalność sekt.
e). W związku z cyfryzacją telewizji naziemnej na terenie województwa przeprowadzono
działania ukierunkowane na zminimalizowanie ewentualnych skutków procesu cyfryzacji oraz
zapobieżenia możliwym oszustwom i kradzieżom. W ramach działań dzielnicowi nawiązali
współpracę z radami osiedli, klubami seniorów, mediami. W Wydziale Prewencji KWP w
Olsztynie opracowano ulotkę informującą o zagrożeniach wynikających z procesu cyfryzacji,
która pojawiła się na tablicach ogłoszeń w klatkach bloków mieszkalnych oraz na tablicach w
spółdzielniach mieszkaniowych. Dzielnicowi przekazywali ulotkę osobom starszym, z którymi
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spotykali się między innymi w klubach seniora, gdzie prowadzili pogadanki na temat
istniejących zagrożeń. Informacje były również umieszczane na stronach internetowych komend.
f). W związku z pojawiającymi się przypadkami dokonywania kradzieży kabli i przewodów
telekomunikacyjnych na terenie województwa, przeprowadzono wzmożone działania
ukierunkowane na ograniczenie przedmiotowego procederu. Policjanci w ramach działań
dokonywali wzmożonych kontroli punktów skupu złomu pod kątem ujawniania przypadków
skupowania złomu pochodzącego z kradzieży oraz pod kątem realizacji obowiązku prowadzenia
„ewidencji odpadów”. Ponadto funkcjonariusze dokonywali rozpoznawania miejsc szczególnie
narażonych na działania sprawców, jak też miejsc wypalania kabli, a także dokonywali
legitymowania osób przewożących złom, ustalając jednocześnie źródła jego pochodzenia oraz
weryfikacji pod kątem ujawnienia kradzieży. W ramach przedsięwzięcia policjanci
współpracowali ze Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei oraz przedstawicielami innych
podmiotów, na szkodę których dokonywane były kradzieże.
g). W celu wyeliminowania zjawisk patologii społecznej występującej w okolicach marketów
Kaufland, do których można zaliczyć między spożywanie alkoholu, zakłócenia porządku
publicznego, niszczenie mienia, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
nawiązali współpracę z przedstawicielem regionalnym sieci sklepów Kaufland, działającym w
obrębie Polski Północnej. W wyniku współpracy na szczeblu wojewódzkim, funkcjonariusze z
jednostek terenowych, na których terenie funkcjonują markety Kaufland nawiązali współpracę z
kierownictwem.. Dokonali oceny sytuacji oraz zdiagnozowali poziom występujących zagrożeń,
a następnie podjęli konkretne działania zmierzające do wyeliminowania wymienionych zjawisk.
h). W celu wyeliminowani realnego zagrożenia popełniania oszustw na szkodę polskich
hurtowni przez brytyjskich kontrahentów policjanci z jednostek terenowych dokonali
sprawdzenia ilości hurtowni produktów spożywczych funkcjonujących na danym terenie oraz
nawiązali współpracę z ich przedstawicielami, celem poinformowania o istniejących
zagrożeniach. W Wydziale Prewencji KWP w Olsztynie opracowano ulotkę informującą
wszystkich hurtowników o tym, jak ostrożnie dokonywać transakcji, za co zwracać uwagę, by
nie paść ofiarą oszustwa. Ulotki te policjanci dostarczali do przedstawicieli hurtowni, ale też
prowadzili indywidualne rozmowy z hurtownikami i omawiali przedmiotowe zagadnienie.
i). w okresie przedświątecznym i sylwestrowo-noworocznym na terenie województwa
przeprowadzono działania:
- „Godzina bezpiecznych zakupów” – działania zmierzające do wyeliminowania kradzieży
kieszonkowych na terenie sklepów, marketów, dyskontów. W Wydziale Prewencji KWP w
Olsztynie opracowana została informacja w formie ulotki-komunikatu, którą rozkolportowano na
terenie sklepów, których właściciele, bądź kierownicy wyrazili chęć współpracy i przystąpienia
do akcji. Przedsięwzięcie polegało na tym, że przez dwa dni w trakcie wyznaczonej godziny
pracownicy sklepów odczytywali treść przygotowanego komunikatu. Komunikat w formie
ulotek był rozdawany klientom sklepów, a w niektórych placówkach był rozwieszany na
drzwiach wejściowych do sklepu.
- w okresie noworoczno-sylwestrowym przeprowadzono wzmożone działania pod kątem
ujawniania przypadków łamania zakazu używania materiałów pirotechnicznych widowiskowych
oraz sprzedawania wyrobów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim. Policjanci objęli
obserwacją i kontrolą punkty sprzedaży tzw. fajerwerków.
Na terenie powiatów policjanci z komend miejskich i powiatowych Policji, oprócz wyżej
wymienionych przedsięwzięć realizowali szereg własnych działań profilaktycznych:
Komenda Miejska Policji w Elblągu
 Od 2012 roku
funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Elblągu realizują program
prewencyjny „Bezpieczne Przestrzenie”. W Zespole Szkół Technicznych przy ul. Grottgera
młodzież kontynuuje naukę w klasie z innowacją pedagogiczną pn. „Bezpieczna przestrzeń
jako innowacyjność w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym”. W realizacji
programu wykorzystywany jest między innymi potencjał mieszkańców naszego miasta. Na
spotkaniach organizowanych przez administratorów terenów i budynków promowane są i
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kształtowane tzw. bezpieczne przestrzenie poprzez szkolenie przedstawicieli administratorów
w zakresie: monitoringu wizyjnego, bezpiecznej infrastruktury, metod technicznego
zabezpieczenia mienia. Współpraca ta jest realizowana przy współudziale lokalnych mediów.
Na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Elblągu uruchomiono zakładkę gdzie
zainteresowani mogą zgłaszać tereny, budynki, w których niekorzystnie zaplanowane
otoczenie może stwarzać zagrożenie. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, w ramach
praktyk, bezpłatnie projektują wskazane tereny. Z ich pracy będą mogli skorzystać
właściciele czy zarządcy budynków. Do rewitalizacji terenu zakwalifikowano 5 obszarów
należących do przedszkoli. W jednym przypadku wystąpiono o dofinansowanie projektu z
funduszy programu „Razem Bezpieczniej”. W 2013 roku funkcjonariusze Komendy
Miejskiej Policji w Elblągu zorganizowali dwie debaty społeczne poświęcone tematyce
bezpiecznych przestrzeni. Pierwsza pt. „Porozmawiajmy o Bezpiecznych Przestrzeniach”.
Jak projektować otaczającą przestrzeń, aby dawała poczucie bezpieczeństwa, jak urządzić
otoczenie, by z radością z niej korzystać, czy wreszcie jak zapobiegać przestępczości przez
właściwą organizację i kształtowanie przestrzeni publicznej – to główne tematy debaty,
która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku. Gośćmi debaty byli przedstawiciele władz
miasta i powiatu, wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, dyrektorzy
placówek oświatowych które przystąpiły do realizacji programu, przedstawiciele zarządów
spółdzielni mieszkaniowych oraz prof. Andrzej Urban przedstawiciel Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie. W debacie wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Debata
była otwarta i cieszyła się dużym zainteresowanie mieszkańców którzy są żywo
zainteresowaniu otaczająca ich rzeczywistością przestrzenną, a także kształtowaniem jej pod
kątem bezpieczeństwa. Mówiono o idei, pomysłach, stylu bezpiecznej architektury, a także o
samym wdrażaniu i praktyczności takich rozwiązań. Debata była okazją do zaprezentowania
zgromadzonym tego, co do tej pory udało się osiągnąć. Przykładem były tereny Zespołu
Szkół Technicznych przy ulicy Grottgera, a także teren zewnętrzny Przedszkola nr 29 w
Elblągu, jak również osiedlach mieszkaniowych administrowanych przez Spółdzielnie
Mieszkaniową „Sielanka”. Debatę podsumował Komendant Miejski Policji w Elblągu, który
mówił o zapobieganiu przestępczości poprzez właściwą organizację i kształtowanie
przestrzeni publicznej. Funkcjonariusze z Komisariatu w Pasłęku przygotowali debatę pod
hasłem "Wpływ zagospodarowania przestrzeni publicznej na bezpieczeństwo osób
starszych". Współorganizatorami debaty byli: Przewodnicząca Pasłęckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku i Komendant Komisariatu Policji w Pasłęku. Udział w debacie wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Pasłęku , Komendant Straży Miejskiej w Pasłęku oraz
Komendant Miejski Policji w Elblągu.
Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na terenach ogrodów działkowych kontynuowana
była współpraca z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz prowadzone
działania zmierzające do ograniczenia przestępstw i wykroczeń na terenie działek. W 2013
roku dzielnicowi odbyli: 11 spotkań z Prezesami ROD , 36 spotkań z działkowcami oraz
przeprowadzili 23 wspólnych patroli społecznych terenów ogrodów działek. Policjanci,
funkcjonariusze Straży Granicznej, Straży Leśnej, Straży Miejskiej oraz działkowcy
przeprowadzą przez cały rok działania „Bezpieczny Ogród”. Pomysł na tego typu akcje
zrodził się w komendzie i został podyktowany uciążliwymi kradzieżami i włamaniami do
altanek. W działania zaangażowani byli także przewodnicy psów służbowych.
Funkcjonariusze radzili działkowcom jak zabezpieczać altanki, kontrolowali stan ich
zabezpieczeń. Dzielnicowi, u których w rejonie znajdują się ogródki działkowe prowadzili
przez cały rok współpracę z prezesami POD oraz samymi działkowcami. – Współpraca ta
polegała na spotkaniach, rozmowach dotyczących głównie zabezpieczenia altanek i terenów
należących do ROD .
Na terenie Elbląga zainstalowanych jest 51 kamer w tym 17 na „Orlikach” Kamery
wspomagają pracę elbląskich policjantów i strażników miejskich w walce z wykroczeniami.
Monitoring wykorzystywany jest do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta oraz
podczas imprez masowych odbywających się w zasięgu monitoringu. W 2013 roku
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zaplanowano dalszą rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta. Monitoring wykorzystywany
jest również w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Pasłęka.
W Elblągu z inicjatywy Prezydenta Miasta i radnych zainaugurowano miejską kampanię
społeczną pod nazwą „Bezpieczny Senior”. Kampania jest kontynuacją programu
prewencyjnego „Bądź bezpiecznym emerytem” realizowanego przez Komendę Miejska
Policji w Elblągu. W celu promocji przedsięwzięć zorganizowano kampanię medialną
,publikację plakatów i kolportaż ulotek. W kampanię włączyli się duchowni poprzez
przekazywanie treści kampanii w ogłoszeniach parafialnych. Wszystko po to by osoby starsze
mogły poczuć się bezpiecznie i nie stawały się ofiarami oszustów, wyłudzaczy pieniędzy i
osób podszywających się pod np. przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych. Na ulotkach i
plakatach akcji znajdą się konkretne przykłady oszustw na które najczęściej „łapią się” osoby
starsze ale nie tylko one. W kolejnych edycjach materiałów informacyjnych będą tam opisane
metody oszustw na tzw. wnuczka, urzędnika, na gazownię itd. Wszystko po to by seniorzy
poznali ten sposób działania i nie dali się oszukać przestępcom. Plakaty i ulotki podczas
spotkań z seniorami rozdawali m.in. policjanci dzielnicowi oraz z prewencji kryminalnej. Do
udziału w kampanii zostali zaproszeni przedstawiciele firm komunalnych, energetycznych,
gazowniczych, spółdzielni mieszkaniowych, elbląskich szpitali, elbląscy radni. oraz
przedstawiciele ZUS i WORD. W 2013 roku przeprowadzono z seniorami 6 spotkań.
Spotkania organizowane były przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz Uniwersytet III Wieku.
Przez cały rok dzielnicowi oraz strażnicy Społecznej Straży Rybackiej realizowali wspólne
działania pod nazwą „Kłusownik”. Działaniami objęte były teren jeziora Drużno pod
Elblągiem oraz rzeka Wąska, Kanał Elbląski, rzeka Tyna i wieś Dłużyna. Policjanci i
strażnicy patrolowali tereny przywodne.
W 2013 roku policjanci uczestniczyli w realizowanych przez społeczności lokalne,
samorządy, instytucje projektach mających na celu integrację społeczności lokalnej co ma
znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa obywateli oraz poprawę wizerunku Policji.

Komenda Miejska Policji w Olsztynie
 Funkcjonariusze (zwłaszcza dzielnicowi) współpracowali z Radami Osiedli, samorządami
lokalnymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miast, wiosek i osiedli. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom funkcjonuje monitoring miejski w Olsztynie, a dla
przykładu na terenie podległym KP w Dobrym Mieście w centrum miasta znajdują się 4
kamery, funkcjonuje również monitoring osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej i monitoring
w Jonkowie (istnieje możliwość odtwarzania nagrań w PP w Jonkowie) i w Świątkach
(centralka i urządzenia utrwalające znajdują się w Urzędzie Gminy). Ponadto realizując
założenia tego obszaru, policjanci spotykali się w ramach swoich obowiązków służbowych z
przedstawicielami społeczeństwa, omawiając zagadnienia ogólnie rozumianej prewencji
kryminalnej z zakresu zabezpieczenia domostw, mieszkań oraz kontaktów z osobami
nieznajomymi. W okresie wiosennym odbywały się spotkania policjantów z działkowiczami,
podczas których informowano o konieczności odpowiedniego zabezpieczania altanek i
domków letniskowych przed włamaniami i kradzieżami. Przed rozpoczęciem sezonu letniego
przedstawiciele Policji omawiali z podmiotami pozapolicyjnymi sposoby zwiększenia
poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i turystów, osób przyjezdnych. W okresie
przedświątecznym natomiast (listopad - grudzień 2013) na terenie podległym KP w Biskupcu
wspólnie ze Strażą Leśną prowadzono działania, mające na celu przeciwdziałanie nielegalnej
wycince drzew oraz ich sprzedaży, kontrolowano również przedświąteczne kiermasze.
 Funkcjonariusze opracowali i realizowali działania edukacyjno – profilaktyczne pn.
„Bezpieczny Senior”, skierowane do osób w wieku emerytalnym, realizowane w ramach
Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego - „Bezpieczny Olsztyn”. Celem działań jest nauka bezpiecznych
zachowań i wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a przede wszystkim zmniejszenie liczby ofiar
przestępstw wśród olsztyńskich seniorów. Nie bez znaczenia jest również aktywizacja ludzi w
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wieku emerytalnym poprzez spotkania interdyscyplinarne, promujące bezpieczeństwo osób
starszych oraz działania długofalowe, ukierunkowane i dostosowane do grupy odbiorców. Do
realizacji omawianych działań Komenda Miejska Policji w Olsztynie zaprosiła Komendę
Miejską Straży Pożarnej w Olsztynie, Straż Miejską w Olsztynie, Polski Czerwony Krzyż
Oddział w Olsztynie oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu
Miasta Olsztyna. Podmioty te realizują zakres tematyczny zgodnie ze swoimi kompetencjami.
W poszczególnych grupach docelowych odbywają się po 4 spotkania, realizowane przez
przedstawicieli poszczególnych służb. W 2013 r. funkcjonariusze Policji spotkali się z
seniorami z: Rady Osiedla Pojezierze, Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku, Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, z pensjonariuszami Domu „Dar Serca” w Olsztynie, działającego przy
Centrum Alzheimera oraz pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w
Olsztynie. Na spotkaniach omawiane są metody działania sprawców dokonujących oszustw
m.in. „na wnuczka” lub innego członka rodziny, a także zagrożenia przestępczością, kiedy
ofiarą mogą stać się osoby starsze – kradzieże kieszonkowe, bezpieczeństwo w środkach
transportu i placówkach handlowych, zabezpieczenie domostwa przed włamaniem. Seniorzy
zapoznawani są ze sposobami reagowania i kontaktowania się ze służbami pomocowymi.
W ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa
Obywateli i Porządku Publicznego „Bezpieczny Olsztyn” Komenda Miejska Policji w
Olsztynie we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji przeprowadziła autorski program
„Silna płeć”. Przeprowadzona w 2013 r. edycja była skierowana do kobiet – pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, które uczestniczyły w zajęciach z
zakresu samoobrony wraz z panelem aspektów prawnych i spotkaniem z psychologiem
policyjnym. Zajęcia miały na celu zapoznanie kobiet z podstawowymi technikami
samoobrony oraz mechanizmami psychologicznymi w sytuacjach kryzysowych, a także
zwiększenie świadomości prawnej w zakresie obrony koniecznej. W latach ubiegłych w
projekcie brały udział pracownice Sądu Rejonowego w Olsztynie oraz Zakładu Opieki
Zdrowotnej MSWiA Warmińsko – Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie.
Wzorem lat ubiegłych realizowano projekt TAXI-OKO. Współpraca Policji z korporacjami
taksówkarskimi polega na informowaniu przez kierowców Taxi dyżurnego KMP o
stwierdzonych przez nich nieprawidłowościach oraz na przekazywaniu przez dyżurnego
kierowcom Taxi lub służbom ochroniarskim odpowiednich komunikatów. W ramach projektu
przedstawiciel WPR KMP w Olsztynie uczestniczy w comiesięcznych posiedzeniach i
odpowiada na pytania dotyczące przepisów prawa oraz czynności Policji.
Wzorem ubiegłego roku policjanci uczestniczyli w festynie organizowanym przez Urząd
Miasta pn. „Bezpieczny Olsztyn”, którego hasłem przewodnim w minionym roku było
przeciwdziałanie przemocy w Internecie. Dzieci, które tego dnia przybyły wraz z rodzicami
na olsztyńską Starówkę mogły obejrzeć sprzęt wykorzystywany w codziennej pracy Policji,
ubrać się w umundurowanie wykorzystywane podczas zabezpieczania imprez masowych,
zobaczyć policyjny radiowóz. Funkcjonariusz wspólnie z przedstawicielami innych służb,
promował bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży, w tym zasady bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.

Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
 Pod patronatem tut. jednostki w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie
utworzono już kolejną klasę policyjną. Policjanci uczestniczyli w „otwartych dniach szkoły”,
gdzie zaprezentowano pokaz sprzętu policyjnego. W/w szkoła jest jedyną placówką na terenie
powiatu braniewskiego posiadającą zgodę warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty i
starosty braniewskiego na wprowadzenie innowacji pedagogicznej polegającej na utworzeniu
klasy o profilu „Bezpieczeństwo publiczne”. Na podstawie podpisanego Porozumienia
pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Braniewie, a Dyrektorem Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie młodzież klasy I i II (klasy połączone) oraz klasy III
spotyka się z policjantami i zdobywa wiedzę z zakresu wybranych zagadnień bezpieczeństwa
i służby w Policji.
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Policjanci zrealizowali kolejny cykl szkoleń uczestniczek projektu pn. „Kobieto obroń się
sama”. Podczas szkolenia uczestniczki (kuratorzy zawodowi), pod okiem policyjnego
instruktora w zakresie technik interwencji, uczyły się skutecznych sposobów obezwładniania
napastnika. Poznały metody uwalniania się z chwytów za ręce, odzież oraz sposobów
unikania uderzeń. W ramach realizowanego przedsięwzięcia odbyły się również zajęcia z
pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadzone zostały przez ratowników
medycznych z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Realizowane przedsięwzięcie miało
na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej postępowania w sytuacjach zagrożenia, nauczenie
kobiet podstawowych chwytów samoobrony, ograniczenie przestępstw popełnionych na ich
szkodę oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestniczkami kursu, podniesienie ich
pewności siebie w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.
Funkcjonariusze brali udział w „Giełdzie szkół ponadgimnazjalnych powiatu
braniewskiego”, która odbyła się na terenie Starostwa powiatowego w Braniewie.
Przedstawiciele szkól prezentowali gimnazjalistom oferty edukacyjne, natomiast policjanci,
strażacy, żołnierze, oraz strażnicy graniczni prezentowali sprzęt specjalistyczny, którym
dysponują w codziennej służbie.
Pod patronatem Starosty Powiatowego w Braniewie w ramach V edycji konkursu
„Najbardziej przyjazny dzielnicowy” mieszkańcy powiatu poznawali swojego dzielnicowego
za pośrednictwem strony internetowej KPP oraz braniewskiej gazety „IKAT”. Ponadto na
stronie internetowej naszej jednostki funkcjonuje zakładka z danymi dzielnicowych oraz
podległymi im rejonami.
Policjanci spotykali się ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku oraz Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Braniewie. Podczas prelekcji
przestrzegano przed oszustami, którzy różnymi metodami okradają starszych ludzi (m.in.
omówiono metodę działania oszustów na wnuczka). Policjant starał się uświadomić
słuchaczom jakie są najczęściej spotykane zagrożenia oraz jak sobie poradzić w trudnych
sytuacjach. Na koniec spotkania funkcjonariusz przypomniał słuchaczom o właściwym
zabezpieczaniu swojego mienia. Celem spotkania było wypracowanie wspólnych działań
zmierzających do ograniczenia negatywnych zjawisk z udziałem seniorów.
Wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie
policjanci realizowali projekt „Odświeżamy Nasze Miasta”. W ramach przedmiotowego
przedsięwzięcia przeprowadzono dwa szkolenia, w których uczestniczyli przedstawiciele
obiektów sportowych, miejskich i wiejskich bibliotek publicznych, przedstawiciele zakładów
fryzjerskich oraz sklepów kosmetycznych. Policjanci podczas prelekcji omówili przepisy
Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Komenda Powiatowa Policji w Działdowie
 Policjanci w ramach festynu „Wstąp po Zdrowie” organizowanego corocznie na terenie
miasta Działdowo przeprowadzili akcję promocyjną w formie tzw. „Ogródka Policyjnego”.
W ramach tej imprezy mieszkańcy Działdowa (w tym dzieci) mogli obejrzeć sprzęt
policyjny, uzyskać porady i informacje prawne w zakresie ruchu drogowego, przemocy w
rodzinie, przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz bezpieczeństwa w życiu codziennym.
Z dziećmi prowadzono rozmowy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznych
wakacji, bezpiecznego korzystania z Internetu. Każda zainteresowana osoba mogła sprawdzić
swój stan trzeźwości. Dzięki alko goglom ochotnicy mogli przekonać się, jak wielkim
zagrożeniem jest prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu. Rozkolportowano również,
różnego rodzaju ulotki prewencyjne np. dotyczące zabezpieczenia mieszkań, zwalczania
AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV itp.
 Wdrożono realizacje działań pod nazwą „Nie daj się oszukać”. Celem działań było
podniesienie świadomości społeczeństwa o istniejących zagrożeniach i wiedzy nt.
skutecznych możliwości przeciwdziałania oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych. Zgodnie z założeniami
realizacji działań w lokalnych mediach ukazał się artykuł na temat porad, jak ustrzegać się
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przed oszustami. Ponadto dwukrotnie w okresie wakacyjnym i na początku września br.
zostały zamieszczone treści informacyjno-ostrzegawcze w lokalnych mediach w ramach
oddziaływania prewencyjnego a dotyczące zasad bezpieczeństwa w trakcie wyjazdów z domu
i pozostawania dłuższy czas poza miejscem zamieszkania.
Komenda Powiatowa Policji w Ełku
 Zorganizowano działania „Bezpieczne Miasta”, ukierunkowane m.in. na grupy młodych
osób i polegają na bezwzględnej reakcji na wykroczenia oraz na wzmożone legitymowania
osób przebywających bez wyraźnego celu na terenie osiedli mieszkaniowych.
 W tut. jednostce funkcjonuje numer alarmowy sms dla osób głuchoniemych lub mających
problem z wymową, które w razie konieczności mogą zaalarmować policjantów o sytuacji
zagrażającej ich życiu lub zdrowiu oraz o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub
wykroczenia na ich szkodę.
 Na dwóch telebimach, znajdujących się przy głównych szlakach komunikacyjnych w centrum
Ełku, wyświetlano spoty społeczne ostrzegające przed zagrożeniami podczas wakacji, jak
również w ruchu drogowym;
 Policjanci tut. KPP wspólnie z Caritas Diecezji Ełckiej i Caritas Polska czynnie uczestniczyli
w organizacji „Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego”. Na imprezie zaprezentowano sprzęt
policyjny, a ponadto w trakcie zaplanowanego bloku policyjnego zorganizowano dzieciom
konkursy z nagrodami.
 W celu poprawy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych nawiązano współpracę ze
Środowiskowym Domem Samopomocy w Nowej Wis Ełckiej. W ramach współpracy
zorganizowano spotkanie z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami, na którym
omówiono zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w środkach komunikacji publicznej,
w miejscu zamieszkania itp. Poruszono także kwestie związane z przestrzeganiem przepisów
prawa, norm i zasad współżycia społecznego.
 Zarządca targowicy miejskiej posiada nagranie na płycie CD zawierające porady, jak ustrzec
się przed kieszonkowcami. Nagranie powstało przy udziale dziennikarzy Radia 5 i
policjantów, a odtwarzane jest przez radiowęzeł targowicy.
Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
 Policjanci wzięli udział w konferencji pn. „Bezpieczne Miasto”, która została zorganizowana
przez Burmistrza Miasta. W przedsięwzięciu udział wzięli
przedstawiciele władz
samorządowych oraz mieszkańcy miasta jak również przedstawiciele mediów. W trakcie
spotkania omówiono bezpieczeństwo w mieście „oczami” młodzieży. Przedstawiono ocenę
zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz zagrożenia wychowawcze w tym
sytuację giżyckich szkół.
 Policjanci zorganizowali spotkanie w „Klubie seniora” w Giżycku ze słuchaczami
Uniwersytetu III Wieku w Giżycku. W trakcie spotkania omówiono wszelkie zagrożenia z
jakimi mogą się spotkać na co dzień osoby starsze, w tym omówiono przestępstwa „metodą
na wnuczka”.
 Policjanci wzięli udział w „Debacie Społecznej” poświęconej bezpieczeństwu na szlakach
Wielkich Jezior Mazurskich, w której uczestniczyły władze samorządowe miasta i powiatu
giżyckiego oraz inni zaproszeni goście. Celem debaty było poznanie opinii i oczekiwań oraz
wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa nad wodą.
 Policjanci przeprowadzili działania „Ostry Dyżur Służb Mundurowych” w porcie Ekomarina
w Giżycku. W ramach działań wspólnie z przedstawicielem Centrum Profilaktyki Uzależnień
i Integracji Społecznej w Giżycku, Komendantem Straży Miejskiej w Giżycku,
przedstawicielem MOPR-u oraz TVP Olsztyn przekazywano dla żeglarzy ulotki i książeczki
zawierające treści bezpiecznego korzystania z różnych atrakcji letnich. Ponadto
przekazywano wiedzą na temat różnych zagrożeń związanych z niewłaściwym zachowaniem
się nad wodą jak również o sposobach radzenia sobie w trudnych warunkach pogodowych.
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Policjanci wzięli udział „Targach Pracy i Kariery pn.”Uczymy się przez doświadczenie”.
Targi patronatem objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Starosta Giżycki. Akcja
skierowana była do młodych ludzi ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
absolwentów, studentów i osób poszukujących pracy. W przedsięwzięcie włączyli się również
policjanci, którzy na co dzień współpracują z przedstawicielem punktu pośrednictwa pracy,
włączając się w liczne warsztaty skierowane do uczniów giżyckich szkół. Podczas targów
zaprezentowano zawód policjanta oraz procedurę rekrutacyjną dla osób ubiegających się o
przyjęcie do służby.

Komenda Powiatowa Policji w Iławie
 W ramach prowadzenia działalności informacyjnej o zagrożeniach oraz stanie bezpieczeństwa
w powiecie, policjanci spotykali się z różnymi grupami ludzi, na których to spotkaniach
przekazywana była wiedza dotycząca tego jak ustrzec się przed konkretnym zagrożeniem
(w zakresie kształtowania bezpiecznych zachowań zorganizowano spotkania z: działkowcami,
mieszkańcami poszczególnych osiedli mieszkaniowych oraz członkami wspólnot
mieszkaniowych, osób starszych szczególnie narażonych ze strony oszustów dokonujących
przestępstw metodą na tzw. wnuczka).
 Na terenie działania tut. jednostki działała „Komisja Bezpieczeństwa”, której to członkowie
regularnie spotykają się, gdzie omawiają wspólne przedsięwzięcia na różnych płaszczyznach
określonych w programie, instytucji pomocowych takich jak: Policja, Straż Miejska, Straż
Pożarna itp. W ramach wspólnych działań organizowane są łączone patrole Policji ze
Strażnikami Miejskimi lub Strażą Ochrony Kolei.
 Policjanci uczestniczyli w debacie społecznej „Bezpieczeństwo w sezonie letnim 2013
w powiecie iławskim – podsumowanie i wnioski”. Była to inicjatywa Komendanta
Powiatowego Policji oraz Starosty Iławskiego odbyła Jej celem było poznanie opinii i
oczekiwań mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa, a także włączenie obywateli w
wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców w środowisku lokalnym.
 W ramach cyklu „Lato z Żaglami” iławscy policjanci wspólnie ze Strażą
Miejską, ekipą Drakens Iława czyli Sekcją Smoczych Łodzi Klubu Wioślarskiego WIR w
Iławie z Ochotniczą Strażą Pożarną i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym
przygotowali szereg rozmaitych atrakcji, które poprzez zabawę, w łatwy i przyjemny sposób,
przedstawiły kilka zasad prawidłowego postępowania nad wodą i umożliwią bezpieczne
korzystanie z tej atrakcyjnej formy wypoczynku. W ramach imprezy policjanci iławskiej
drogówki zaprezentowali swój pojazd służący do kontroli kierujących, który cieszył się
dużym zainteresowaniem. Była także możliwość zbadania stanu trzeźwości oraz
przymierzenia stroju policyjnego wykorzystywanego podczas zabezpieczania imprez
masowych. Na Plaży Miejskiej w Iławie odbyły się pokazy ratownictwa wodnego w ramach
Ostrego Dyżuru Służb Ratowniczych, które zostały zorganizowane przez policjantów
zaniepokojonych sytuacją na wodzie. Funkcjonariusze wspólnie ze strażakami oraz
woprowcami zorganizowali pokazy ratownictwa wodnego w ramach Ostrego Dyżuru Służb
Mundurowych. Bezpośrednie spotkanie z wypoczywającymi i dziennikarzami spowodowała,
że informacje związane z zagrożeniami, promocja właściwych zachowań niewątpliwie
wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa odpoczywających przez ostatnie dni wakacji.
 W okresie przedświątecznym policjanci z powiatu iławskiego zwrócili szczególną uwagę na
wykroczenia i przestępstwa związane z kradzieżami choinek. Jednym z dodatkowych zadań
w ramach służby patrolowej było zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które dokonują
wycinki choinek z lasu. Policjanci patrolowali rejony przyległe do kompleksów leśnych
obsadzonych właśnie drzewkami świerku. Podobne działania prowadzili funkcjonariusze
Straży Leśnej w powiecie iławskim np. suscy policjanci wspólnie ze funkcjonariuszami
Straży Leśnej prowadzą działania pod kryptonimem "Kłusownik i choinka". Zmierzają one
do ujawnia sprawców kradzieży, wykroczeń w ruchu drogowym m.in. wjazdu pojazdem do
lasu oraz kłusownictwa zwierzyny leśnej.
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Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie
 W minionym roku dzielnicowi spotykali się z działkowcami zrzeszonymi w poszczególnych
Rodzinnych Ogrodach Działkowych, omawiając zasady współpracy z dzielnicowym,
skuteczne sposoby zabezpieczania mienia, oraz współpracy sąsiedzkiej na rzecz
bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i na terenie ogrodów.
 Dzielnicowi stale współpracowali z administratorami obiektów użytkowych i mieszkalnych
Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, administratorami osiedli Spółdzielni
Mieszkaniowej Pionier wymieniając się spostrzeżeniami dot. stanu bezpieczeństwa oraz
podejmując wspólne przedsięwzięcia mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Przykładami
takiej współpracy są organizowane spotkania dzielnicowego, administratora z mieszkańcami
między innymi na temat wadliwej infrastruktury oraz projektowania bezpiecznej przestrzeni
w miejscu zamieszkania.
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
 Policjanci wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta obsługiwali monitoring miejski, którego
celem jest nadzór wizyjny, monitorowanie rejonu, rejestracja zdarzeń, kierowanie w miejsca
przestępstw i wykroczeń.
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowo
 Policjanci oraz przedstawiciele Straży Pożarnej zorganizowali Wykłady o bezpieczeństwie dla
studentów Uniwersytetu III Wieku ze studentami Mrągowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Zajęcia zorganizowane zostały w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.
Policjanci za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawiono studentom techniki
manipulacji stosowane przez oszustów. Policjanci uczulali słuchaczy, aby zachowali
czujność, gdy osoba w rozmowie telefonicznej podaje się za członka rodziny i prosi o
pożyczenie pieniędzy. Funkcjonariusze informowali, że najczęstszą „legendą” podawaną
przez oszustów podających się za członka rodziny jest informacja, że mieli wypadek.
Seniorom przypomniano, że bardzo ważne jest to, aby nie wpuszczać do domu nieznajomych
osób podających się za pracownika administracji, listonosza czy urzędnika. Ważne jest
również to, aby zawsze zamykać drzwi na klucz, by uniemożliwić złodziejowi wejście
niepostrzeżenie do mieszkania i zabranie pozostawionych w przedpokoju kluczy, pieniędzy
czy dokumentów. Dla mrągowskich policjantów głównym celem spotkania było ostrzeżenie
seniorów przed zagrożeniami, które niestety na nich czyhają.
 Na początku sezonu letniego z inicjatywy policji doszło do spotkania przedstawicieli władz
lokalnych ze służbami ratowniczymi oraz przedstawicielami portów i przystani. Spotkanie
Miało charakter Debaty nt. bezpieczeństwa w ruchu wodnym, na której omówione zostały
nowe przepisy w prawie wodnym oraz podsumowano zeszłoroczny sezon letni na wodach. W
spotkaniu udział wzięli Burmistrz Mikołajek, ratownicy z Mazurskiej Stacji Ratownictwa
Okartowo, Mazurskiego WOPR, armatorzy prywatnej żeglugi śródlądowej, przedstawiciele
ośrodków wczasowych skupionych wokół Mikołajek oraz właściciele i dzierżawcy portów, i
przystani. Na spotkaniu nie zabrakło również Mazurskiego Klubu Żeglarskiego, Urzędu
Żeglugi Śródlądowej w Giżycku, Żeglugi Mazurskiej, Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Giżycku, oraz Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie i przedstawicieli
Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Mikołajska debata służyła
udoskonaleniu wspólnych działań mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu wodnym.
 w trosce o bezpieczeństwo mrągowian policjanci po raz kolejny przeprowadzili bezpłatne
warsztaty z samoobrony wraz z pierwszą pomocą przedmedyczną. Zajęcia przeprowadzili
policyjni instruktorzy samoobrony oraz technik interwencji z Mrągowa i Olsztyna,
instruktorzy samoobrony z olsztyńskiej „Sparty Krav Magi” oraz ratownicy mrągowskiego
WOPR-u. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele mrągowskich placówek oświatowych.
Warsztaty miały charakter edukacyjny, a ich celem było wzbudzenie w uczestnikach
przekonania, że poprzez stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa można ustrzec się
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różnego rodzaju niebezpieczeństw i im przede wszystkim zapobiec. Na zakończenie zajęć
każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
 Policjanci uczestniczyli w 2 spotkaniach z seniorami korzystającymi z pomocy dziennych
domów pomocy, w którym przekazywali treści prewencyjne mające na celu przekazanie
wiedzy na temat nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedsiębiorców, nieuczciwych
sprzedawców i przestępstw, których ofiarami mogą być osoby starsze. We współpracy z
ośrodkami pomocy społecznej w powiecie nidzickim przekazano dla osób starszych, ulotki
dot. zagrożeń z jakimi mogą się oni spotkać. Informacje te również były przekazywane do
sołtysów oraz parafii celem rozpropagowania wśród mieszkańców. Zorganizowano debatę
społeczną „Bezpieczeństwo na terenach wiejskich”, w której uczestniczyli sołtysi gminy
Nidzica oraz przedstawiciele n Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Za pośrednictwem oficera
prasowego do lokalnych mediów były przekazywane informacje prewencyjne.
Komenda Powiatowa Policji w Olecko
 Zorganizowano akcję „Ostry Dyżur Służb Ratowniczych” z udziałem strażaków,
ratowników WOPR i ratowników medycznych, a także przedstawicieli lokalnych mediów.
Głównym jej celem było zwrócenie uwagi na poważny problem utonięć w naszym
województwie. Działania skoordynowanych służb odbyły się na głównej plaży gdzie min.
przekazywano wiedzę dot. zagrożeń związanych z wypoczynkiem nad wodą.
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
 policjant Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii wziął udział w szkoleniu
dotyczącym ogólnopolskiego projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT”. Na
spotkaniu została podsumowana również kampania wojewódzka „Jesteś w strefie wolnej od
tytoniu”.
 Policjanci zorganizowali debatę społeczną pn. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to nasza
wspólna sprawa”. W debacie wzięli udział mieszkańcy powiatu oraz przedstawicieli
instytucji pomocowych, oświaty, służby zdrowia, sanepidu itp.
Komenda Powiatowa Policji w Piszu
 Dwukrotnie przeprowadzono działania „Bezpieczne osiedle” z udziałem słuchaczy Wspol w
Szczytnie. Akcja ta była ukierunkowana m.in. na ujawnianie nietrzeźwych nieletnich.
 Policjanci przeprowadzili działania prewencyjne pn. „Blokowisko” przy zaangażowaniu
słuchaczy z Wspol w Szczytnie. Policjanci mieli za zadanie m.in.. ujawniać przypadki
sprzedaży alkoholu nieletnim oraz nieletnich będących pod działaniem alkoholu.
 Przeprowadzono o działania prewencyjno-operacyjne, pn. „Blokersi”. Akcja ta polegała na
sprawdzaniu okolic konkretnego bloku na jednej z piskich ulic, gdzie zdaniem mieszkańców
często dochodzi do aktów wandalizmu i spożywania alkoholu przed blokiem, na klatkach
schodowych, czy w piwnicach.
 Prowadzone były działania prewencyjno-operacyje ”Złomiarz”. Ich celem było rozpoznanie
środowiska przestępczego osób mających związek z kradzieżami elementów metalowych i
ich sprzedaży w punktach złomu.
 Prowadzone były działania prewencyjno-operacyjne, pn. „Graffiti”. Akcja wynikała ze
zgłaszanych interwencji odnośnie zniszczeń elewacji budynków.
 Dwukrotnie przeprowadzone zostały działania „Działki”, w których wzięli udział słuchacze
z Wspol w szczytnie. Działania związane były z kradzieżami dokonywanymi na terenie
piskich ogrodów działkowych.
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Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
 W ramach działań skierowanych na bezpieczeństwo osób starszych przeprowadzono 2
spotkania w Związku Emerytów i Rencistów, w trakcie których rozmawiano o zagrożeniach
związanych z przestępstwami „na tzw. wnuczka”. Ponadto w trakcie roku profilaktycznie
kilkakrotnie na łamach lokalnych mediów umieszczano informację ostrzegająca przed
podobnymi przestępstwami.
 W 2013 roku policjanci tut. jednostki zainicjowali i przeprowadzili dwie Powiatowe
Debaty, które odbyły się: I Powiatowa Debata „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym –
Troska o ludzkie życie jest najważniejszym z zadań” i II Powiatowa Debata „Ucieczka w
cyberprzestrzeń – przyczyny i skutki uzależnień”.
 Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego czynnie włączył się w realizację programu
„Kampania bezpiecznych postaw i wiedzy o psie”, którego inicjatorem był Powiatowy
Inspektor Weterynarii w Szczytnie. Zadaniem policjantów było przedstawienie aspektu
prawnej odpowiedzialności wynikającej z Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia
1997r.
 Policjanci przeprowadzili własne działania prewencyjne pn. „Sprawdź czy jeszcze masz?”
skierowane na zapobieganie kradzieżom w okresie „Wszystkich Świętych”, – ramach akcji
policjanci rozdawali ulotki z informacją w jaki sposób uchronić się przed kradzieżą.
OBSZAR 4.1.A
„Przemoc w rodzinie":
Aktywność Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywa się przede
wszystkim poprzez realizację procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z zapisami Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz
wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Działania te podejmowane są interdyscyplinarnie,
wspólnie z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
W 2013 roku ogólna liczba wypełnionych na terenie całego województwa formularzy
„Niebieska Karta – A” wyniosła 3834, z czego 707 dotyczyło kolejnych przypadków przemocy
w danej rodzinie w trakcie trwającej procedury. Liczba ta jest mniejsza niż w latach 2010-2011
(w 2010 – 4843 Niebieskie Karty i w 2011 – 4100 Niebieskich Kart), przy czym większa niż
w roku 2012, gdy wypełnionych zostało 2850 formularzy „Niebieska Karta – A”. Wpływ na
częstsze wszczynanie procedury niewątpliwie miało skuteczne wdrożenie do stosowania
w Policji nowych regulacji prawnych, m.in. poprzez zorganizowanie przez poszczególne
jednostki terenowe Policji wewnętrznych przedsięwzięć szkoleniowych, nadzór nad
zagadnieniem przez kierownictwo jednostek oraz ścisłą współpracę funkcjonariuszy
z podmiotami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu wymiany
doświadczeń. Zdecydowanie najczęściej, podobnie jak w latach ubiegłych, przemocy wobec
osób najbliższych dopuszczali się mężczyźni, którzy stanowili 93% ogólnej liczby sprawców
(z 3851 osób, wobec których istniało prawdopodobieństwo, że stosują przemoc w rodzinie, 3598
stanowili mężczyźni). W 11 przypadkach przemocy wobec osób najbliższych dopuściły się
osoby nieletnie (w 2012 roku – 14 osób nieletnich). Ofiarami przemocy doświadczanej od osoby
najbliższej najczęściej są kobiety (w 2013 – 3511, co stanowi 63% ogólnej liczby osób
dotkniętych przemocą). Jednocześnie odnotowano wzrost ilości mężczyzn, którzy stali się
ofiarami przemocy w rodzinie (w 2013 – 652, co stanowi 12% ogólnej liczby ofiar; w 2012 –
439, co stanowiło 10% ogólnej liczby ofiar).
Funkcjonariusze garnizonu warmińsko – mazurskiego w celu udzielenia ofiarom
przemocy w rodzinie wszechstronnej pomocy ściśle współpracowali z podmiotami zajmującymi
się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym 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. Ponadto uczestniczyli
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w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych dla rodzin objętych procedurą
„Niebieskie Karty”, a także brali czynny udział w tworzeniu gminnych/miejskich programów
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie uczestniczył wzorem lat ubiegłych w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds.
Przemocy w Rodzinie, powołanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego. Podczas
spotkań w 2013 r. omawiano m.in. propozycje zmian regulacji prawnych związanych
z przedmiotową tematyką, a także opracowywano Procedurę postępowania interwencyjnego
w sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie dla służb i instytucji realizujących zadania
wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie przeprowadzili szereg
szkoleń z zakresu stosowania procedury „Niebieskie Karty”, w tym:
•
szkolenia dla nauczycieli pt. „Pomóc dziecku krzywdzonemu. Procedura „Niebieskie
Karty” w ramach projektu „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły, otwarte jednostki
Policji” – w minionym roku odbyło się 6 szkoleń;
•
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: służb patrolowo – interwencyjnych, dzielnicowych,
koordynatorów procedury „Niebieskie Karty” z garnizonu warmińsko – mazurskiego.
Funkcjonariusze z Warmii i Mazur aktywnie włączyli się w obchody „Tygodnia Pomocy
Ofiarom Przestępstw”, który w minionym roku odbył się w terminie od 25. lutego do 02.
marca. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa
osób pokrzywdzonych przestępstwem, w związku z czym policjanci zintensyfikowali działania
w tym zakresie, nawiązali współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ofiar
przestępstw. Poza jednostkami organizacyjnymi Policji, w przedsięwzięcie czynnie włączyli się
przedstawiciele sądownictwa, prokuratorzy, organizacje pozarządowe. W ich siedzibach
tworzone były punkty informacyjne, w których dyżurowali również funkcjonariusze Policji.
Osoby zainteresowane mogły otrzymać pomoc prawno-psychologiczną, zarówno w kontakcie
bezpośrednim jak i telefonicznym. Punkty te uruchamiane były również w budynkach jednostek
terenowych Policji. W 2013 roku na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
funkcjonowały następujące Punkty Informacyjne:
 18 w Komendach Miejskich/ Powiatowych, Posterunkach Policji, oraz Rewirach
Dzielnicowych,
 3 w Sądach lub Zespołach Kuratorskich;
 1 w Prokuraturach;
 5 w PCPR;
 3 w MOPS/GOPS;
 w fundacjach, stowarzyszeniach.
W skład zespołów dyżurujących zaangażowani byli zarówno policjanci pionów
dochodzeniowo-śledczych, jak i prewencji (w tym specjaliści „NK”, dzielnicowi, kierownicy
rewirów dzielnicowych). W dyżurach uczestniczyli również prawnicy, kuratorzy sądowi,
pedagodzy, pracownicy socjalni, psychologowie z instytucji współpracujących (takich jak: Sądy,
PCPR, GOPS MOPS, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przewodniczący zespołów
interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie). Szczegóły dotyczące organizowanej akcji oraz
informacje na temat uruchomionych Punktów Informacyjnych (dzień, godziny, numery
telefonów i miejsce dyżurowania zespołów) nagłaśniano w lokalnych mediach,
z wykorzystaniem prasy, radia, telewizji i stron internetowych. W minionym roku odnotowano
jednak prawie dwukrotny spadek w ilości osób, które skorzystały z porady w uruchomionych
Punktach (ze 165 osób w 2012 roku, do 85 osób w 2013 roku). Najczęstsze problemy, z jakimi
zgłaszali się zainteresowani, dotyczyły przemocy w rodzinie, nadużywania alkoholu przez
współmałżonka, prawa rodzinnego oraz praw osób poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych.
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W okresie od 25 listopada do 10 grudnia 2013 r. prowadzona była międzynarodowa
kampania „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet”, w którą włączyli również policjanci
garnizonu warmińsko – mazurskiego. Realizowana jest ona od 1991 roku, a jej inicjatorem było
Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet. Rozpoczyna się ona Międzynarodowym
Dniem przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, czyli 25 listopada a kończy Międzynarodowym
Dniem Praw Człowieka, który przypada w dniu 10 grudnia. Daty te nie są przypadkowe, mają
bowiem na celu postawienie znaku równości między prawami kobiet a prawami człowieka.
Kampania ma na celu eliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć, zwiększenie
świadomości społeczeństwa, że przemoc ze względu na płeć stanowi jednocześnie naruszenie
praw człowieka. Ponadto służy ona wzmocnieniu lokalnych struktur przeciwdziałających
przemocy wobec kobiet oraz budowaniu powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi
inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet. W ramach przedmiotowej
Kampanii warmińsko – mazurscy policjanci nawiązali współpracę m.in. z pracownikami
socjalnymi, psychologami, kuratorami sądowymi, asystentami rodziny i przedstawicielami
PCPR, z którymi uczestniczyli we wspólnych dyżurach. Kobiety dotknięte przemocą mogły
skorzystać z poradnictwa psychologiczno – prawnego. Punkty takie funkcjonowały
w Bartoszycach, Elblągu, Gołdapi, Kętrzynie, Mrągowie, Szczytnie i Węgorzewie. Policjanci
przyłączyli się również do Kampanii „Białej Wstążki”, w ramach której nosili białe wstążki
przypięte do munduru, czym dawali wyraz nie zgadzania się na stosowanie przemocy,
uczestniczyli również w Marszach Białej Wstążki (m.in. w Pieniężnie) oraz konferencjach
i seminariach organizowanych w ramach Kampanii (m.in. w Bartoszycach, Ełku, Gierłoży,
Nowym Mieście Lubawskim) .
Na terenie województwa kontynuowano 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
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 od marca 2011 roku wykorzystywana jest
aplikacja „NADZÓR KURATORA” w Zbiorze Aplikacji Policyjnych poprzez wprowadzenie
danych osób i postanowień dotyczących nadzoru kuratora. W 2013 roku do aplikacji
wprowadzono łącznie 907 spraw dozorowanych, na dzień 31 grudnia 2013 roku w z zakładce
nadzór kuratora aktywnych było 2738 spraw dozorowanych. Do końca 2013 roku posługując się
tą aplikacją dokonano 416 sprawdzeń osób pod kątem objęcia jej nadzorem kuratora. W wyniku
dokonywanych sprawdzeń odnotowano 16 trafień
Na terenie poszczególnych powiatów policjanci wspólnie z przedstawicielami innych
podmiotów poszukują nowych rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie zjawiska przemocy
w rodzinie i wypracowanie skutecznych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, np.:
Komenda Miejska Policji w Elblągu – w 2013 roku dzielnicowi KMP w Elblągu uczestniczyli
w 512 spotkaniach grup roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny, natomiast
policjanci KP w Pasłęku oddelegowani do współpracy z Zespołami Interdyscyplinarnymi wzięli
udział w 50 spotkaniach tych Zespołów. W ramach pracy w grupach roboczych, dzielnicowi
spotykali się z przedstawicielami instytucji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie,
m.in. Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Służby Zdrowia,
Oświaty, instytucji pozarządowych oraz ofiarami i sprawcami przemocy. W ramach
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doskonalenia zawodowego funkcjonariusz Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich
i Patologii prowadził szkolenia z przedmiotowej tematyki, m.in. na temat regulacji prawnych
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, sposobu postępowania policjantów
podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”, zasad podejmowania i dokumentowania
interwencji wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz szacowania ryzyka zagrożenia
życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Szkolenia zostały przeprowadzone dla
dzielnicowych i funkcjonariuszy służb patrolowo – interwencyjnych z jednostek podległych
KMP w Elblągu. Piętnastu policjantów zajmujących się działaniami z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie uczestniczyło w szkoleniu w ramach projektu organizowanego przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu pn. „Koalicja przeciw przemocy w rodzinie”.
W szkoleniu brali udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
kuratorów sądowych i sędziowie. W ramach edukacji prawno-obywatelskiej z zakresu
profilaktyki przeciwdziałania przemocy odbyło się prowadzone przez funkcjonariusza Policji
szkolenie dla grupy kobiet z terenu powiatu elbląskiego zrzeszonych w Polskim Towarzystwie
Pielęgniarskim. Warsztaty o tej tematyce prowadzone były również dla żołnierzy Żandarmerii
Wojskowej w Elblągu. W 2013 roku promowana była, opracowana przez Ośrodek Pomocy dla
Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem wspólnie z Komendą Miejską Policji w Elblągu, ulotka
zawierająca adresy i dane teleinformatyczne instytucji zajmujących się problematyką przemocy
w rodzinie na terenie miasta Elbląga. Była ona kolportowana na komórki organizacyjne KMP
w Elblągu oraz instytucje pomocowe z terenu miasta powołane do niesienia pomocy ofiarom
przestępstw. Elbląscy policjanci, wspólnie z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego
w gminie miasto Elbląg, inicjując współpracę włączyli się do międzynarodowej kampanii „16
dni przeciw przemocy wobec kobiet”, w ramach której zorganizowano „drzwi otwarte”
w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, udzielając porad obywatelom.
W ramach akcji dyżury pełnili przedstawiciele Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem, Zespołu Interdyscyplinarnego w gm. m. Elbląg, KMP w Elblągu (koordynator
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie), MOPS w Elblągu oraz Kuratorskiej Służby Sądowej
Sądu Rejonowego w Elblągu. Policjant zajmujący się problematyką przemocy w rodzinie
uczestniczył w zorganizowanej przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie Konferencji „Krajowa
oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu
na płeć”, poświęconej przemocy w rodzinie i perspektywach przeciwdziałania temu zjawisku
oraz przemocy ze względu na płeć. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele rządu,
samorządu terytorialnego, zespołów interdyscyplinarnych, jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, Policji, Służby
Więziennej, Prokuratury, sądu, ochrony zdrowia, oświaty, organizacji pozarządowych oraz
członkowie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie. Na konferencji poruszano
między innymi tematy dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na
płeć występującego na terenie Polski oraz przeciwdziałanie tym aktom przemocy poprzez
stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy urzędami centralnymi a jednostkami samorządu
terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, które bezpośrednio pracują z osobami
dotkniętymi przemocą. W ramach organizowanego w Elblągu Regionalnego Kongresu Kobiet
Warmii i Mazur pod hasłem „Razem możemy więcej”, funkcjonariusz KMP w Elblągu
uczestniczył w panelu dyskusyjnym pn. „Kobiety mówią: Dość przemocy”. Kongres
zorganizowany był w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. W ramach realizacji działań
prewencyjnych w zakresie podnoszenia świadomości prawnej dzieci i młodzieży, jak reagować
w sytuacji przemocy – policjanci systematycznie prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą,
między innymi na temat przemocy rówieśniczej, przemocy domowej oraz odpowiedzialności
prawnej nieletnich za popełniane czyny karalne. Zajęcia takie prowadzone były zarówno
w szkołach, bursach, jak również na terenie jednostki Policji. W ramach „Tygodnia Pomocy
Ofiarom Przestępstw” policjanci Wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu,
Kryminalnego oraz Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń prowadzili dyżury i udzielali porad.
W ramach „Grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie” w Pasłęku
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odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Policji poświęcone problematyce przemocy domowej,
w którym wzięło udział 10 kobiet.
Komenda Miejska Policji w Olsztynie - funkcjonariusze ściśle współpracowali z podmiotami
zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, uczestniczyli w posiedzeniach
zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych dla rodzin objętych procedurą „Niebieskie
Karty”. Na terenie Olsztyna zespół interdyscyplinarny, w pracach którego uczestniczy
koordynator procedury „Niebieskie Karty” z KMP w Olsztynie, w 2013 r. spotyka się co 3
miesiące. Natomiast w ramach prac grup roboczych odbyło się 148 spotkań z osobami, co do
których istnieje podejrzenie, że są ofiarami przemocy w rodzinie oraz 72 spotkania z osobami,
co do których istnieje podejrzenie, że są sprawcami przemocy wobec członków rodziny.
W ramach doskonalenia zawodowego, policjanci brali udział w szkoleniach i konferencjach
z przedmiotowej problematyki. W dniu 4.10.2013 r. podczas spotkania w Starostwie
Powiatowym, Naczelnik Wydziału Prewencji KMP przybliżyła dyrektorom szkół z Olsztyna
i powiatu olsztyńskiego tematykę związaną z rolą Szkół w przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, w tym zadania oświaty podejmowane w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
Olsztyńscy policjanci włączyli się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem”. Na terenie m. Olsztyna na zaproszenie Fundacji „Inicjatywa Kobiet
Aktywnych” FIKA z Olsztyna delegowano funkcjonariusza Wydziału Prewencji KMP do
Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Olsztynie, gdzie uczestniczył w dyżurach
wspólnie z przedstawicielami Prokuratury, kuratorów, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie. Działania
rozpropagowane były w lokalnych środkach masowego przekazu przez Fundację, jako inicjatora
działań w Olsztynie, plakaty rozmieszczono również na terenie jednostek Policji, a informację
o przedsięwzięciu przekazywali również policjanci podczas spotkań z osobami, które mogłyby
potrzebować porady i/lub pomocy.
Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach – w ramach prowadzonej kampanii „16 dni
przeciw przemocy wobec kobiet” policjanci włączyli się do wspólnych działań Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta w Bartoszycach i wspólnie z psychologiem
i pracownikami socjalnymi pełnili dyżury, podczas których przyjmowane były kobiety dotknięte
przemocą. W dniu 10. grudnia na zakończenie kampanii policjanci, na czele z Komendantem
Powiatowym Policji w Bartoszycach, brali udział w konferencji pn. „Biała wstążka”,
zorganizowanej przez Urząd Miasta w Bartoszycach. Ponadto w lokalnej prasie i na stronach
internetowych opublikowano artykuł poświęcony przemocy wobec kobiet.
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie - czynności w zakresie zwalczania przemocy
w rodzinie realizowała głównie przez systematyczną pracę w Zespołach Interdyscyplinarnych
i grupach roboczych oraz realizowanie ustalonych przez zespoły/ grupy indywidualne plany
pomocy. W ramach działań edukacyjnych problematyka przemocy w rodzinie poruszana była na
szkoleniach z pedagogami szkolnymi. W 2013 roku odbyły 4 takie szkolenia, w których udział
wzięło 59 uczestników. Ponadto policjanci cyklicznie spotykają się indywidualnie z pedagogami
szkolnymi, których uczulają na pierwsze sygnały świadczące o tym, że w domu rodzinnym
małoletnich może dochodzić do przemocy. Braniewscy policjanci przyłączyli się do obchodów
„Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W ramach akcji został utworzony Punkt
Informacyjny, w którym dyżurowali: prawnik z Urzędu Miasta Braniewo, pracownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, terapeuta uzależnień z Centrum Integracji Społecznej
w Braniewie oraz funkcjonariusz Policji (koordynator Niebieskiej Karty). Działania poprzedzone
były akcją promocyjną, prowadzoną poprzez stronę internetową KPP w Braniewie i lokalne
media. Policjanci pełnili również dyżury telefoniczne, udzielali informacji osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie. Podczas spotkań z uczniami klasy o profilu „Bezpieczeństwo publiczne”
z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie policjanci mówili o działaniach Policji
w zakresie zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii społecznej oraz o konsekwencjach
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przemocy w rodzinie. W ramach międzynarodowej kampanii ,,16 dni przeciw przemocy wobec
kobiet’’ policjanci zorganizowali spotkanie pn. ,,Jestem kobietą, potrafię się obronić”.
Program spotkania obejmował:
- wykład interaktywny na temat aspektów prawnych i psychologicznych dotyczących obrony
koniecznej i stanu wyższej konieczności oraz aspektów wiktymologii - jak nie stać się ofiarą
przemocy?,
- zajęcia praktyczne z zakresu samoobrony przeprowadzone przez policjanta KPP w Braniewie instruktora z zakresu taktyk i technik interwencji.
Działania poprzedzone były akcją promocyjną, prowadzoną poprzez stronę internetową
jednostki i lokalne media.
W celu wypracowania optymalnych zasad w przypadku odebrania dziecka z rodziny w związku
z przemocą w rodzinie oraz wsparcia dla osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte
przemocą zostało sporządzone i wysłane stosowne pismo do Ośrodków Pomocy Społecznej oraz
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Komenda Powiatowa Policji w Ełku – w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
policjanci KPP w Ełku współpracują z instytucjami rządowymi i pozarządowymi,
a w szczególności z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej funkcjonującym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej
Wsi Ełckiej, gdzie otrzymują pomoc kobiety doświadczające przemocy wraz ze swoimi dziećmi
(ośrodek zapewnia ofiarom przemocy nocleg, wyżywienie oraz opiekę lekarską). Policjanci tut.
Komendy aktywnie uczestniczą w pracach zespołów interdyscyplinarnych. Koordynator
procedury „Niebieskie Karty” wspólnie z przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
psychologiem organizują szkolenia dla rad pedagogicznych z zakresu przemocy w rodzinie,
w tym przemocy wobec dziecka i realizacji procedury „NK”. W ramach doskonalenia
zawodowego ełccy policjanci uczestniczą w szkoleniach z przedmiotowego zagadnienia,
organizowanych przede wszystkim przez koordynatora procedury „NK”, m.in. w dniu 28 marca
2013 r. podczas odprawy policjantów Wydziału Prewencji odbyło się szkolenie na temat:
„Czynności policjanta na miejscu interwencji domowej z symptomami przemocy. Procedura
Niebieskiej Karty – dokumentowanie i obieg informacji, praca zespołów interdyscyplinarnych
ds. przemocy w rodzinie”, natomiast w dniach 07 czerwca 2013 r. i 26 listopada 2013 r. odbyło
się szkolenie dla policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego na temat przemocy
wobec dziecka i procedur postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka
z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka w związku z przemocą
w rodzinie. W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w Sądzie
Rejonowym w Ełku zorganizowano punkt konsultacyjny, w którym policjanci wraz z kuratorami
sądowymi i przedstawicielami organizacji pozarządowych udzielali osobom zainteresowanym
porad prawnych. Policjanci tut. KPP aktywnie włączyli się także w organizację
międzynarodowej kampanii „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet” i organizowanej w jej
ramach lokalnej kampanii „Biała Wstążka - Stop Przemocy”. W ramach akcji policjanci
zorganizowali debatę społeczną na temat: „Przemoc w rodzinie a procedura Niebieskiej
Karty”, w której uczestniczyli przedstawiciele służb zajmujących się tą problematyką, tj.
pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, członkowie zespołów interdyscyplinarnych. W dniu 09
grudnia 2013 r. przedstawiciele KPP w Ełku wzięli udział w seminarium podsumowującym
kampanię. Poza tym w ramach akcji na terenie KPP w Ełku umieszczono plakaty dotyczące
kampanii, a policjanci - szczególnie dzielnicowi - nosili przypięte przy mundurach białe wstążki.
Komenda Powiatowa Policji w Giżycku – funkcjonariusze przyłączyli się do obchodów
„Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie. Koordynator procedury „NK” pełnił dyżur w jednostce Policji, ponadto w PCPR
w Giżycku uruchomiono Punkt Informacyjny dla ofiar przestępstw, gdzie w godz. 10.00 - 11.00
dyżur wspólnie z pracownikami instytucji pełniła policjantka.
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Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi – policjanci we współpracy z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Gołdapi w ramach ogólnopolskiej kampanii „Tydzień Pomocy Ofiarom
Przestępstw” uruchomili Punkt Informacyjny dla ofiar przestępstw, natomiast w ramach
międzynarodowej kampanii „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet” w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Gołdapi odbyły się tzw. „otwarte drzwi” – osoby zainteresowane mogły spotkać
się z członkami zespołu interdyscyplinarnego oraz skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa
psychologicznego i prawnego. W miesiącu luty 2013 roku odbyło się spotkanie dla osób
zrzeszonych w ramach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, pn. Przemoc
w rodzinie – prawne narzędzia przeciwdziałania przemocy m.in. procedura „Niebieskie
Karty”.
Komenda Powiatowa Policji w Iławie – w celu zapobieżenia przemocy w rodzinie, policjanci
spotykają się z rodzicami podczas spotkań organizowanych w szkołach. Dyrektorzy szkół w ten
sposób umożliwiają policjantom bezpośrednie dotarcie do rodzin, w których także funkcjonuje
przemoc. W dniu 19.02.2013 roku I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Iławie razem
z koordynatorem procedury „Niebieskie Karty” uczestniczyli w naradzie dotyczącej
„Funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, która odbyła się
w Ratuszu Miejskim w Iławie. Narada była zorganizowana przez Burmistrza Miasta Iława,
a uczestniczyli w niej przedstawiciele jednostek i placówek z terenu miasta Iława, zajmujący się
realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na naradzie tej
przedstawiciele Policji zaprezentowali przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną:.
Działania podjęte przez Komendę Powiatową Policji w Iławie wobec przemocy w rodzinie dot.
procedury „Niebieskie Karty” w latach 2011-2012. W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy
Ofiarom Przestępstw”, osoby będące ofiarami przestępstw, chcące uzyskać pomoc prawno –
psychologiczną, zapraszane były do osobistego lub telefonicznego kontaktu z doświadczonymi
policjantami dyżurującymi w ramach akcji. W dniach od 25 lutego do 03 marca 2013 r.
w godzinach od 8:00 do 15:00, w budynku iławskiej Policji uruchomiony został specjalny Punkt
Informacyjny dla ofiar przestępstw. Ponadto policjanci z KPP w Iławie regularnie uczestniczyli
w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych dot. przemocy w rodzinie, jak
również w szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2013 roku
organizowane były szkolenia dla policjantów ogniwa patrolowo - interwencyjnego,
dzielnicowych oraz zespołu dyżurnych dot. psychologicznych aspektów przeprowadzania
interwencji domowej wobec stwierdzonej przemocy w rodzinie. Szkolenia mają na celu
pogłębienie wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy, sposobu działania i pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie. Bardzo ważnym elementem codziennej pracy była współpraca policjantów
z takimi instytucjami jak: Pełnomocnik Burmistrza ds. Rodziny, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie – w każdej gminie działają zespoły interdyscyplinarne,
dzielnicowi są członkami grup roboczych zajmujących się rozwiązywaniem problemu przemocy.
Kętrzyńscy policjanci aktywnie włączyli się w akcję „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
W jednostce Policji dyżur pełnili poza policjantami również kuratorzy sądowi, pracownicy
socjalni, koordynator ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, specjaliści ds.
przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie.
W listopadzie w KPP w Kętrzynie odbyło spotkanie dzielnicowych z całego powiatu
kętrzyńskiego z kuratorami zawodowymi z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do
wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz Zespołu Kuratorskiej Służby
Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych z Sądu Rejonowego w Kętrzynie.
Głównym tematem była skuteczna, sprawna i szybka współpraca pomiędzy dzielnicowymi
i kuratorami sądowymi sprawującymi dozór nad sprawcami przemocy w szczególności
sprawcami przemocy w rodzinie. W ramach obchodów „16 dni przeciw przemocy wobec
kobiet” funkcjonariusze wzięli udział w III Wojewódzkiej Konferencji Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w ramach kampanii „Biała Wstążka”. Temat spotkania brzmiał
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„Chrońmy szczęśliwe dzieciństwo”. Ponadto w dniu 07.12.2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kętrzynie policjanci wspólnie z pracownikiem socjalnym pełnili dyżur, podczas
którego osoby pokrzywdzone mogły skorzystać z porad prawnych. Oficer prasowy KPP Kętrzyn
o przedsięwzięciach na bieżąco informował lokalne media oraz przesyłał komunikaty dla
lokalnej prasy.
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim - policjanci utrzymują stałą współpracę
z Prokuraturą, Sądem, instytucjami pomocowymi, Zespołem Kuratorów, uczestniczą
w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych oraz grup roboczych. W 2013 roku
kierownictwo jednostki uczestniczyło w Konferencji „Bezpieczny Powiat Lidzbarski”, która
poświęcona była zapobieganiu przemocy w rodzinie. Policjanci włączyli się również w obchody
„Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, w ramach której nawiązali współpracę
z Prokuraturą i Zespołem Kuratorów Sądowych. W ramach doskonalenia zawodowego
prowadzone są szkolenia policjantów sekcji patrolowo – interwencyjnej, dzielnicowych
z zakresu przemocy i jej zapobiegania, postępowania z osobą pokrzywdzoną i ofiarą
w przypadku interwencji domowych, w zakresie prowadzenia procedury Niebieskiej Karty.
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie – w celu zapewnienia wszechstronnej pomocy
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, dzielnicowi o sytuacji występowania jej
występowania na bieżąco informują instytucje pomocowe takie jak: MOPS, GOPS, PCPR,
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Policjanci rozpoczynając procedurę
„Niebieskie Karty” kierują sprawcę przemocy do wzięcia udziału w programie korekcyjno –
edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie. Mrągowscy policjanci aktywnie zaangażowali się w realizację działań
„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W jednostce Policji dyżur pełnił funkcjonariusz
pionu prewencji i wydziału kryminalnego. Do akcji Policja zaangażowała także lokalne ośrodki
pomocy PCPR, MOPS i GOPS w Mrągowie, MGOPS w Mikołajkach i GOPS w Pieckach
i Sorkwitach, dzięki czemu w dyżurach uczestniczyli również pracownicy socjalni oraz inni
specjaliści z wymienionych instytucji. Na stronie internetowej mrągowskiej Policji udostępniono
„Polską Kartę Praw Ofiary”, „Kartę Praw” osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, „Poradnik
Dzielnicowego – Przemoc w rodzinie”, „Poradnik dla pokrzywdzonego”, a także informator
dotyczący przemocy w rodzinie oraz wykaz dyżurów specjalistów. W marcu 2013 r. Zastępca
Naczelnika Wydziału Kryminalnego mrągowskiej komendy uczestniczyła w spotkaniu Grupy
Wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą domową pn. „Żyj własnym życiem”, która działa
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie. Przeznaczona jest ona dla kobiet
doświadczających przemocy ze strony osób najbliższych. Podczas spotkania uczestniczki mogły
dowiedzieć się jaka jest rola Policji w zapobieganiu przemocy w środowisku domowym oraz
jakie środki mogą zastosować funkcjonariusze wobec sprawcy przemocy domowej.
Funkcjonariuszka udzieliła pomocy prawnej kobietom oraz poinformowała jakie dowody
gromadzone są w prowadzonym postępowaniu z art. 207 kk. W listopadzie KPP w Mrągowie
dołączyła do międzynarodowej kampanii „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet”,
w ramach której dzielnicowy uczestniczył w dyżurze wraz z pracownikami Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, udzielając porad w zakresie konsekwencji prawnych dotyczących
przemocy w rodzinie. W ramach kampanii profilaktycznej prowadzonej przez GOPS w Pieckach
dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupie rówieśniczej pn. „Odpowiedzialni
Rodzice - Szczęśliwe Dzieci” policjanci przeprowadzili pogadankę dla wolontariuszy ośrodka
nt. cyberprzemocy. W dniu 30. listopada 2013 r. na antenie Radio Zet Gold wyemitowano
specjalną audycję, z wywiadami i rozmowami przeprowadzonymi z przedstawicielem Policji,
przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracownikiem Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Mrągowie. Podczas audycji poruszono problem przemocy w rodzinie oraz
poinformowano o formach pomocy i przeciwdziałania temu zjawisku. W dniu 06. grudnia 2013
r. funkcjonariusze przyłączyli się do prowadzonej przez pracowników mrągowskiego PCPR
i wolontariuszy akcji wręczania mężczyznom białych wstążek.
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Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy - we wszystkich gminach powiatu nidzickiego policjanci
uczestniczyli w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych, gdzie na bieżąco konsultowane
i rozwiązywane były problemy związane z przemocą w rodzinach. Policjanci prowadzili ponadto
stałe rozpoznanie w rodzinach dotkniętych przemocą oraz wspólnie z pracownikami MOPS
i GOPS przeprowadzali wizyty w tych rodzinach w celu udzielenia wsparcia i doraźnej pomocy.
Współpracowali również z PCPR w Nidzicy w typowaniu osób do programu korekcyjnoedukacynego dla sprawców przemocy domowej. Policjanci uczestniczyli również w realizacji
programu realizowanego przez MOPS w Nidzicy „Stop przemocy II”, w ramach którego
policjanci byli szkoleni w zakresie pomocy dla osób pokrzywdzonych.
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim - policjanci prowadząc nadzór
w ramach „Niebieskiej Karty” systematycznie odwiedzali rodziny, wśród których istnieje
zjawisko przemocy w rodzinie, kierowali na leczenia odwykowe, spotkania z psychoterapeutami,
a o sytuacji w rodzinie informowali instytucje pomocowe. Koordynator procedury NK z tutejszej
jednostki przeprowadził spotkanie z nauczycielami gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim,
na którym omówiono procedurę NK i sposób jej realizacji przez pracowników oświaty. Ponadto
w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście
Lubawskim, w celu realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych, dzielnicowi realizujący
procedurę NK przekazują sprawcom przemocy w rodzinie informacje o możliwości
uczestniczenia w tym programie. Funkcjonariusze czynnie włączyli się w Kampanię „16 dni
przeciw przemocy wobec kobiet”. Komendant jednostki wziął udział w zorganizowanej z tej
okazji konferencji w Nowym Mieście Lubawskim. Podczas konferencji wygłoszona została
przez specjalistę terapii psychoseksualnej z Olsztyna, prelekcja na temat przemocy w rodzinie.
W trakcie konferencji głos zabrał Komendant Powiatowy Policji, przekazując uczestnikom
informację na temat realizowania procedury „Niebieskie Karty” przez Policję na terenie powiatu
nowomiejskiego. Dodatkowo na stronie internetowej jednostki pojawił się stosowny komunikat.
Komenda Powiatowa Policji w Olecku – w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”,
dzielnicowi współpracowali w ramach cotygodniowych grup roboczych z pracownikami MOPS.
Na posiedzeniach indywidualnie omawiana była sytuacja poszczególnych rodzin, planowano
działania pomocowe w celu wyeliminowania przemocy, a także organizowano wsparcie osobom
poszkodowanym, udzielano porad prawnych. W ramach współpracy z Poradnią Leczenia
Uzależnienia od Alkoholu, Współuzależnienia i Narkomanii oraz Ośrodkami Pomocy
Społecznej, kierowano wnioski na leczenie odwykowe związane z nadużywaniem alkoholu.
Przedstawiciele KPP w Olecku wzięli udział w szkoleniu pn. „Podnoszenie skuteczności
działań Policji w związku z przemocą w rodzinie”. Oleccy policjanci przyłączyli się do
obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W ramach działań podjęli współpracę
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołem Kuratorów Sądowych przy Sądzie
Rejonowym w Olecku. Informacja o przedsięwzięciu ukazała się w lokalnych mediach. W KPP
w Olecku osoby zainteresowane mogły otrzymać pomoc prawną bezpośrednio lub telefonicznie.
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie – funkcjonariusze uczestniczyli w posiedzeniach
całego składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. W dniu 19 lutego 2013 roku w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie odbyło się spotkanie z gimnazjalistami, gdzie była
poruszana problematyka przemocy domowej. Organizatorem był Zespół Interdyscyplinarny
w Łukcie. Policjanci KPP w Ostródzie we współpracy z przedstawicielami Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzili akcję w dniach 25 luty – 02.03. 2013 r. pod nazwą
„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Policjant zajmujący się prewencją kryminalną,
patologiami i nieletnimi w dniu 8 maja 2013 roku na terenie Gimnazjum nr 1 w Ostródzie wziął
udział w debacie na temat „Czy przestrzegane są prawa zapisane w Konstytucji o Prawach
Dziecka”, natomiast w dniu 4 lipca 2013 roku w konferencji pn. „Krajowa oraz regionalna
polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemoc ze względu na płeć”.
W październiku 2013 roku przedstawiciele KPP w Ostródzie wziął udział w pracach nad
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Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim na lata 2014 – 2020.
Spotkanie odbyło się w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III
Sobieskiego 5. W dniu 18 października 2013 roku w sali odpraw Państwowej Powiatowej Straży
Pożarnej w Ostródzie odbyła się konferencja „Przemoc w rodzinie – działania
interdyscyplinarne”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Rewir Dzielnicowych KPP
w Ostródzie oraz Miejski Zespół Interdyscyplinarny. W konferencji udział wzięli dzielnicowi,
przedstawiciele instytucji pomocowych, kuratorzy oraz pedagodzy. Policjanci KPP w Ostródzie
w dniu 29 października 2013 roku w budynku Urzędu Miasta w Ostródzie wzięli udział
w szkoleniu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostródzie, natomiast w listopadzie
w szkoleniu dotyczącym szacowania ryzyka w związku z zapobieganiem przemocy w rodzinie.
W ramach Kampanii „16 dni przeciw przemocy w rodzinie” ostródzcy policjanci wzięli udział
w debacie „Jak przeciwdziałać przemocy wobec kobiet?”. Również oficer prasowy podjął
współpracę z lokalnymi mediami i za ich pośrednictwem przekazywał informacje dotyczące
przedmiotowej kampanii. W dniu 17 grudnia 2013 roku policjanci KPP w Ostródzie
w Gimnazjum nr 1 w Ostródzie wzięli udział w spotkaniu podsumowującym Kampanię „Biała
Wstążka”, w tym samym czasie w Ratuszu w Morągu odbyło się spotkanie w ramach tej
Kampanii. Spotkanie zostało zorganizowane przez Rewir Dzielnicowych KP w Morągu oraz
Miejski Zespół Interdyscyplinarny. W szkoleniu udział wzięli dzielnicowi, przedstawiciele
instytucji pomocowych, kuratorzy oraz pedagodzy.
Komenda Powiatowa Policji w Piszu – jednostka włączyła się w ogólnopolską kampanię
„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, podczas której w piskiej komendzie dyżurowali
wyznaczeni policjanci, udzielając informacji dla osób dotkniętych przemocą. Jednostka włączyła
się również w międzynarodową kampanię „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”.
Wydarzenie to zostało rozpropagowane w instytucjach współpracujących z KPP w Piszu oraz
lokalnych mediach, w jednostce Policji oraz w MGOPS, Ośrodku Profilaktyki i Terapii
i w PCPR zostały rozwieszone plakaty informujące o Kampanii, rozdawane były ulotki
z informacją, gdzie kobiety pokrzywdzone przestępstwem mogą szukać pomocy. W ramach w/w
działań zaktywizowani zostali także policjanci referatu patrolowo-interwencyjnego oraz
dzielnicowi. Ponadto w trakcie prac grup roboczych, zespołów interdyscyplinarnych osoby
zainteresowane informowane były o możliwości skorzystania z pomocy w ramach w/w działań
oraz otrzymywały książkę „Zostałem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej”.
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie - na terenie jednostki funkcjonuje specjalistyczne
pomieszczenie pod nazwą Niebieski Pokój, przeznaczone do wykonywania czynności
procesowych z osobami małoletnimi. Z pomieszczenia tego w ramach współpracy korzystają
pracownicy Sądu Rejonowego w Szczytnie. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
dwóch policjantów Wydziału Prewencji KPP w Szczytnie brało udział w szkoleniu dla
koordynatorów procedury „Niebieskiej Karty” oraz szkoleniu dotyczącym Narzędzia szacowania
ryzyka zagrożenia życia i zdrowia z związku z przemocą w rodzinie. Policjanci w dniu 4. lipca
2013 r. uczestniczyli w Konferencji pn. „Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć”. Szczycieńscy policjanci w ramach
realizacji „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” nawiązali współpracę z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Szczytnie
oraz pracownikami Zespołu Kuratorów Sądowych. Na terenie KPP w Szczytnie utworzono
Punkt Informacyjny dla Ofiar Przestępstw. Informacje o powyższym przekazano w celu
rozpropagowania do lokalnych mediów. Funkcjonariusze brali również udział w realizacji
międzynarodowej kampanii „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”. W ramach działań
w budynku KPP utworzono Punkt Informacyjny, gdzie była możliwość skorzystania z porad
policjantów pełniących dyżur. O powyższej inicjatywie przekazano informację do lokalnych
mediów w celu jej rozpropagowania. W dniu 13 grudnia 2013 roku z inicjatywy Komendanta
Powiatowego Policji w Szczytnie zorganizowano spotkanie z przedstawicielami ośrodków
pomocy społecznej z terenu powiatu szczycieńskiego, PCPR, Zespołu Kuratorów
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i przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych w celu opracowania zasad nawiązania
bezpośredniego kontaktu w przypadku konieczności nawiązania takiego w dniach i godzinach
poza urzędowo wyznaczonymi.
Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie - dzielnicowi podejmują czynności w ramach prac
Zespołów Interdyscyplinarnych, a także współpracują z Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Ośrodkami Pomocy Społecznej. W marcu 2013 roku Specjalista ds. Nieletnich
i Patologii uczestniczyła w pracach komisji podczas konkursu „Stop agresji i przemocy”
organizowanego w Gimnazjum im. A. Helwinga w Węgorzewie. W grudniu w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przeprowadzono debatę społeczną na temat
„Przemocy w rodzinie”, w której wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocowych, Sędzia
Sądu Rejonowego w Giżycku, radni i mieszkańcy powiatu. W ramach Kampanii „16 dni
przeciw przemocy w rodzinie” w dniu 06. grudnia 2013 r. w PCPR w Węgorzewie został
uruchomiony zespół dyżurujący, w skład którego weszli policjanci, pracownicy PCPR
i MGOPS. Udzielano również porad prawnych w kontakcie telefonicznym. Ponadto nawiązano
kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie, z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pozezdrzu oraz w Budrach, gdzie każdy pracownik socjalny
w ramach podległego rejonu udzielał informacji i porad prawnych osobom zainteresowanym.
W punkcie recepcyjnym jednostki Policji umieszczono informację o podstawowych prawach
i obowiązkach osób pokrzywdzonych oraz ulotki „Stop Przemocy”, opracowane przez Gminny
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zawierające informacje
jak nie stać się ofiarą przestępstwa.
OBSZAR 4.2.
"Bezpieczeństwo w szkole"
W celu podniesienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, podobnie jak w latach
uprzednich, tak w 2013 roku policjanci naszego garnizonu prowadzili działalność edukacyjno –
profilaktyczną, w postaci 7439 spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą (w roku 2012 –
6820). Podczas pogadanek organizowanych dla młodzieży omawiali tematy dotyczące:
odpowiedzialności karnej za popełniane czyny karalne, 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 z najmłodszymi uczyli zasad
właściwego i bezpiecznego zachowania w szkole, w domu, na ulicy oraz w czasie wolnym
spędzanym poza domem. Również spotkali się z nauczycielami (1825 spotkań – w roku 2012 1806 spotkań) i omawiali Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i
młodzieży przestępczością i demoralizacją oraz ustalali formy współpracy w zakresie
demoralizacji i przestępczości oraz zachowań agresywnych wśród uczniów. Wymienione
prelekcje odbywały się zarówno z inicjatywy Policji jak i szkoły.
W roku 2013 włączono się i promowano idee centralnych przedsięwzięć
profilaktycznych oraz dystrybuowano materiały edukacyjne:
- Ogólnopolski telefon zaufania „116111” – policjanci naszego województwa podczas
spotkań edukacyjnych promują ideę telefonu zaufania. Dwukrotnie podejmowano interwencję na
podstawie informacji uzyskanej z Fundacji Dzieci Niczyje.
W roku 2013 policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji inicjowali realizację działań
profilaktycznych na terenie wszystkich powiatów naszego województwa, a także uczestniczyli
osobiście w takich przedsięwzięciach:
a) Wzmożone działania prewencyjno – operacyjne pn. „CHROŃMY DZIECI PRZED
ALKOHOLEM”. Od roku 2010 na terenie naszego województwa realizowane są wzmożone
działania prewencyjno – operacyjne. Celem działań jest zapobieganie demoralizacji i
przestępczości nieletnich poprzez ograniczenie dostępu do alkoholu osobom do lat 18. Na
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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 kwartale, 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 2013roku 923 policjantów przy wsparciu 58 funkcjonariuszy służb
pozapolicyjnych obserwacją objęło 1515 placówek handlowych, w wyniku podjętych działań
ujawniono 8 sprawców przestępstwa sprzedaży alkoholu małoletnim oraz 2 sprawców
przestępstwa kwalifikowanego jako rozpijanie małoletniego.
b) Długofalowe działania edukacyjno – profilaktyczne „DO ŹRÓDEŁ WIEDZY O
BEZPIECZEŃSTWIE - OTWARTE JEDNOSTKI POLICJI” prowadzone na terenie
województwa od 1 września 2010r. Uczestnikami Projektu są uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjalnych naszego województwa Od wielu lat Policja prowadzi działania edukacyjne
mające na celu wyposażenie dzieci i młodzież w umiejętności pozwalające uniknąć
niebezpiecznych sytuacji. Poszukujemy ciągle nowych sposobów przekazywania wiedzy, tak
aby spotkania z policjantami nie były nudne i dostarczały takich wrażeń, aby przekazywane
wskazówki na temat bezpieczeństwa zapadały na zawsze w pamięci dzieci. Realizując działania
stawiamy przed sobą cele:

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

nauczanie właściwych postaw społecznych.

zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.

przybliżenie roli i pracy Policji.

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

przedstawienie roli i zadań Policji,

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

prelekcja: nt. zagrożeń, adekwatnych do wieku słuchaczy i pory roku, bądź omówienie
tematyki wcześniej wskazanej przez nauczyciela.
Z młodszymi dziećmi omawiane są zagrożenia, między innymi: bezpieczna droga do
szkoły - przekazanie podstawowej wiedzy o zasadach ruchu drogowego; przemoc rówieśnicza jak należy i nie należy zachowywać się w szkole, aby nie stało się nic złego; zabawa na
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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
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z wydziałów: Wydziału Prewencji, Wydziału dw. z
Przestępczością Gospodarczą oraz Sekcji 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.
• Podstawy prawne i zasady współpracy szkół z kuratorami sądowymi.
• Zadania szkoły w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom.
W tym roku zakres tematyczny szkolenia powiększył cię o 2 zagadnienia, bowiem do
programu przyłączyli się: Kurator Sądowy oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz uzyskuje certyfikat
podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie. W celu ułatwienia rejestracji
uczestników szkolenia uruchomiono tzw. „rezerwacje internetową”, co znacznie ułatwiło zapisy
uczestników. W roku 2013 przeprowadzono 6 szkoleń, w których uczestniczyło 255 osób, w
sumie od początku realizacji projektu tj. 2011r przeszkolono 525 nauczycieli. W szkoleniu
uczestniczą nauczyciele ze szkół całego województwa, często z odległych małych miejscowości.
Szkolenia realizowane w ramach projektu spotkały się z wielkim zainteresowaniem grona
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nauczycielskiego, o czym świadczy między innymi tempo naboru uczestników na organizowane
kolejne edycje – nabór uczestników trwa jedynie 3-4 dni. Należy również nadmienić iż
przedsięwzięcie spotkało się również z wysoką oceną Warmińsko – Mazurskiego Kuratora
Oświaty.
d) Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. „DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO”- są to
działania profilaktyczno – edukacyjne prowadzone cyklicznie na terenie województwa
warmińsko –mazurskiego, mające na celu rozwijanie postawy odpowiedzialności za
bezpieczeństwo swoje i innych. Organizatorami konkursu są policjanci Wydziału Prewencji
KWP w Olsztynie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie. W roku 2013
zorganizowano V edycję konkursu pod patronatem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty i Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Olsztynie. Uczestnikami są konkursu uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Zadaniem dzieci
było wykonanie pracy plastycznej formatu A-3 techniką dowolną. Nadesłane rysunki oceniała
Komisja Konkursowa w składzie; funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie, nauczyciel z Liceum Plastycznego w Olsztynie.
Ogłoszenie wyników odbyło się na uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Z
roku na rok do konkursu przystępuje coraz więcej szkół i dzieci - w roku 2013 w konkursie
uczestniczyło 4314 (w 2012r. – 3871) dzieci, ze 181 szkół funkcjonujących na terenie naszego
województwa (w 2012 -119).
e) Konkurs pn. „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO” – przedsięwzięcie
zainicjowane przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty. Przedstawiciel Policji
wchodził w skład kapituły, rekomendującej szkoły wyróżniające się skutecznym, sprawnym i
inspirującym działaniem w zakresie zapobiegania agresji i zapewnienia bezpieczeństwa do
przyznania tytułu „Szkoły promującej bezpieczeństwo” przyznanego przez Warmińsko –
Mazurskiego Kuratora Oświaty. W skład kapituły oprócz przedstawicieli Policji i Kuratorium
Oświaty wchodzili pracownicy: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie, Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Olsztynie. W roku 2013 o Certyfikat ubiegały się 23
szkoły naszego województwa. Po wstępnej ocenie nadesłanych przez szkoły dokumentów,
wspomniana kapituła do dalszego etapu zakwalifikowała 13 szkół. Przeprowadzone wizyty w
szkołach potwierdziły, iż wskazane szkoły i placówki oświatowe wzorowo wypełniły
postawione wymagania. W grudniu na konferencji pt. „Jak budować bezpieczną przestrzeń
wychowawczą w szkole” organizowanej przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty,
zostały wręczone Certyfikaty dla 13 placówek oświatowych, w tym: 3 szkołom podstawowym, 1
specjalnemu ośrodkowi szkolno – wychowawczemu, 1 zespołowi przedszkolno -szkolnemu, 3
zespołom szkół i 5 gimnazjom.
Funkcjonariusze Wydziału WPiRD KWP w Olsztynie uczestniczyli często w charakterze
prelegentów w naradach, konferencjach, szkoleniach, panelach dyskusyjnych organizowanych
przez podmioty pozapolicyjne:
 W ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”, do
którego przystąpił Zespół Szkół w Biskupcu, przeprowadzono 2 spotkania edukacyjne
dla około 400 uczniów w wieku 16-19lat.
 Konferencja pn. „Rola organizacji pozarządowych w wykonywaniu środków
wychowawczych wobec nieletnich – stan i perspektywy” organizowana przez Komendę
Wojewódzką Policji w Białymstoku , Zakład Resocjalizacji Wydziału Pedagogiki i
Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
Dzieci i Młodzieży „przyjaciele z Osiedla” z Białegostoku,
 Szkolenie organizowane przez Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej
Policji z brytyjską organizacją rządową Child Exploitation and Online Protection Centre
(CEOP) dot. bezpieczeństwa dzieci w sieci.
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Konferencja organizowana przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie pn. „Jak budować
bezpieczną przestrzeń wychowawczą w szkole”, gdzie prelegentami było dwóch
funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którzy przestawili
słuchaczom dwa zagadnienia’: „Przemocy rówieśniczej”, „Bezpieczeństwo dzieci w
sieci”.
We wszystkich powiatach naszego województwa realizowano akcje profilaktyczno –
zapobiegawcze takie jak:
 pn. „Bezpieczne ferie 2013” – w ramach działań policjanci prowadzili działalność
edukacyjną zarówno przed jak i w czasie wypoczynku zimowego. Przed rozpoczęciem ferii
policjanci spotkali się 1412 razy z dziećmi i młodzieżą(w 2012r. – 1433) oraz 51 z rodzicami(w
2012r.-184). Natomiast w czasie ferii przeprowadzili 220 prelekcji dla
uczestników
zorganizowanych form wypoczynku(w 2012r.-150). W ramach codziennej służby patrolowej i
obchodowej policjanci kontrolowali miejsca zagrożone w celu niedopuszczenia do
nieszczęśliwych wypadków oraz przypadków łamania prawa przez dzieci i młodzież. Ponadto,
monitorowali środowisko osób nieletnich, głównie pod kątem występowania takich zjawisk jak:
sekty, subkultury, pedofilia, pornografia. W efekcie policjanci ujawnili 137 nieletnich będących
na ucieczce z domów i placówek opiekuńczo- wychowawczych i innych (w 2012 – 57), 21
nieletnich pod wpływem alkoholu ( w 2012r.-16), odnotowano również 5 przypadków
podawania alkoholu małoletnim, 2 przypadki sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom poniżej
18. r.ż.
 pn. „Pierwszy Dzień wiosny 2013” – celem przeprowadzonych działań było
zapewnienie ładu i porządku publicznego, ograniczenie demoralizacji i przestępczości nieletnich
oraz niedopuszczenie do popełniania przestępstw na szkodę osób małoletnich. W efekcie
podejmowanych działań ujawniono 79 (w 2012r. -194) nieletnich na wagarach, 18 (w 20132r.47) nieletnich palących papierosy, 12 (w 2012r. – 42) nieletnich pod wpływem alkoholu oraz 1
przypadek rozpijania małoletniego. Przed jak i w dniu wiosny policjanci dostarczali List do
właścicieli sklepów, pubów, kawiarni itd. Zawierający prawne kompendium wiedzy i prośbę o
nie sprzedawanie alkoholu osobom małoletnim.
 pn. „Bezpieczne i bezpieczne wakacje 2013” – w ramach działań policjanci
podejmowali zarówno czynności prewencyjne jak i profilaktyczne. W roku 2013 realizując
działania edukacyjne przygotowujące dzieci i młodzież do letniego wypoczynku policjanci
przeprowadzili wspólnie z pracownikami Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznych. akcję pn. „Bezpieczne Wakacje – Dzielnicowy w Szkole”, na terenie 495
(w 2012r. – 520) szkół naszego województwa. W sumie zrealizowano 1577 (w2012r. -1490)
spotkań edukacyjnych, z czego 37 (w 2012r.-78) przy udziale pracowników Wojewódzkiej i
Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych.
Podczas prelekcji i pogadanek policjanci przekazywali uczniom wiedzę
na temat istniejących zagrożeń i sposobów ich unikania oraz radzenia sobie w trudnych
sytuacjach. W szczególności przekazywali treści z zakresu bezpieczeństwa na drodze, podczas
zabaw, w podróży, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, o zagrożeniach związanych z
narkomanią, alkoholizmem, ucieczkami z domu oraz innymi zjawiskami patologicznymi.
Starszej młodzieży szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia wynikające z używania
narkotyków, alkoholu, z podejmowania kontaktów seksualnych (zagrożenie zakażeniem HIV –
podczas pogadanek przekazywano ulotki pn. „Druga strona wakacji”, ucieczek z domu, i innych
zachowań ryzykownych, które w okresie wakacji mogły stanowić „atrakcję” dla młodzieży.
Podczas spotkań przypomniano dzieciom i młodzieży ogólnokrajowy numer telefonu zaufania
116111 oraz stronę internetową www.116111.pl gdzie, młodzi ludzie znajdą odpowiedzi na
pytania najczęściej ich nurtujące, a także mogą o swoich kłopotach porozmawiać z konsultantem
albo z rówieśnikami (na forum).
Realizując zadania zawarte w Planie działań prewencyjnych „Bezpieczne i Zdrowe
Wakacje 2013” policjanci garnizonu warmińsko-mazurskiego podczas codziennych służb
dokonywali kontroli miejsc niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży (np. akwenów wodnych tzw.
dzikich kąpielisk, stacji energetycznych, obszarów kolejowych, terenów budowy). Szczególnym
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nadzorem objęli miejsca, w których zachodziło podejrzenie dystrybucji substancji
psychotropowych, jak również miejsca gromadzenia się osób podejrzanych o zażywanie tego
typu środków. Stale monitorowano środowiska osób nieletnich, głównie pod kątem ujawniania
takich zjawisk jak: pedofilia, prostytucja i pornografia dziecięca, działalność sekt celem
przeciwdziałania tym zjawiskom. W trakcie służby funkcjonariusze legitymowali osoby nieletnie
przebywające w okolicach dworców PKP i PKS oraz lokali gastronomicznych w celu ustalenia,
czy nie są to osoby poszukiwane lub będące na ucieczce z domu, młodzieżowych ośrodków
wychowawczych (mos) i in. W wyniku tych działań ujawniono 388 (w 2012r.- 242) nieletnich
na ucieczce z domu lub placówki, 194 (w2012r -254) nieletnich pod wpływem alkoholu. W
okresie tegorocznych wakacji nie odnotowano przypadku osoby małoletniej trudniącej się
prostytucją oraz osób trudniących się żebractwem.
Czynności zapobiegawcze podejmowane przez policjantów garnizonu warmińskomazurskiego w ramach przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia dzieciom i młodzieży
bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji, poprzedzone były spotkaniami z przedstawicielami
instytucji pozapolicyjnych, które wykazały duże zaangażowanie i chętnie włączały się do
prowadzenia wspólnych działań. Organizowano np. imprezy edukacyjno-rekreacyjne, pokazy,
festyny, zajęcia sportowe, konkursy plastyczne, konkursy wiedzy prewencyjnej, itp., tematem
których były kwestie bezpiecznego wypoczynku i unikania zagrożeń.
Jednostki terenowe Policji naszego województwa w czasie wakacji współpracowały z
instytucjami:

Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi;

Kuratorium Oświaty w Olsztynie;

Warmińsko – Mazurskim Centrum Zdrowia Publicznego

Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie”

Dyrektorami szkół;

Starostwami Powiatowymi;

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego;

Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej;

Strażą Graniczną;

Strażą Leśną;

Strażami Miejskimi;

Kuriami Diecezjalnymi;

Państwową Strażą Rybacką;

Komendami Powiatowymi Straży Pożarnej;

Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratowniczym;

Miejskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji;

Lokalnymi mediami – m.in. „TVP Odział w Olsztynie”, „TVP 3 Olsztyn”, „Radio Olsztyn”,
Radio „Planeta”, „Radio Bayer”, Gazeta Olsztyńska”, i.in.
Wymienione podmioty podejmowały wraz z policją między innymi takie działania, jak:

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

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

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

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

patrolowanie akwenów wodnych i terenów przyległych pod kątem ujawniania kłusownictwa
wodnego i leśnego oraz organizowania tzw. „dzikich” miejsc wypoczynku.
 pn. „Bezpieczna droga do szkoły 2013”
Podczas 1417 spotkań z dziećmi i młodzieżą oprócz przekazywanej wiedzy nt. bezpieczeństwa i
zagrożeń, policjanci na terenie całego województwa popularyzowali ideę funkcjonowania
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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.W czasie działań przeprowadzono akcję pn. „Długa przerwa”, w 353 szkołach,
wobec 45 nieletnich podjęto interwencję. W roku 2013 nie odnotowano przypadków zjawiska
tzw. fali.
Na terenie powiatów policjanci oprócz wyżej wymienionych ogólnowojewódzkich
przedsięwzięć realizowali szereg własnych działań profilaktycznych, spośród których na
podkreślenie zasługują :
Komenda Miejska Policji w Elblągu:
Policjanci uczestniczyli w VIII Powiatowej Konferencji „Bezpieczna Szkoła 2013”
organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Konferencja miała na celu podsumowanie
realizacji w 2013 roku, działań w ramach programu „Bezpieczny powiat elbląski” w segmencie
pn. „Bezpieczna szkoła”. Podczas konferencji uczennice Liceum Plastycznego w Gronowie
Górnym, zaprezentowały spektakl profilaktyczno-edukacyjny pt. „Facebook”, który został
odebrany przez uczestników konferencji z dużym zainteresowaniem. Podczas konferencji,
psycholodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wygłosili wykład nt. „Wpływ mediów
społecznościowych na jakość życia psychicznego młodego człowieka” oraz zaprezentowali
wyniki badań ankietowych uczniów I i II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu elbląskiego, z których wynika, że 77% respondentów czuje się w swoich szkołach
bezpiecznie. Swój udział w konferencji mieli tez policjanci
zapoznali zebranych
z odpowiedzialnością karną wynikającą ze stosowania przemocy poprzez ogólnodostępne portale
społecznościowe, omówili profilaktykę zapobiegania przestępczości poprzez właściwą
organizację i kształtowanie przestrzeni publicznej wokół szkół i na osiedlach mieszkalnych w
ramach projektu „Bezpieczne przestrzenie”.
Komenda Miejska Policji w Olsztynie:
W ramach realizacji zadań z obszaru Bezpieczeństwo w szkole, policjanci dążyli do zwiększenia
skuteczności ochrony szkół (m.in. prowadząc kontrole obiektów szkolnych, opiniując systemy
zabezpieczenia w szkołach oraz prowadząc działania „Długa Przerwa”) oraz do ograniczania
liczby przestępstw i wykroczeń popełnianych na terenie placówek oświatowych oraz w ich
bezpośrednim sąsiedztwie. W tym celu policjanci z KMP w Olsztynie oraz z jednostek
podległych ściśle współpracują z placówkami oświatowymi oraz opiekuńczo –
wychowawczymi. Kilka olsztyńskich szkół poinformowało Policję o problemie palenia
papierosów w bliskim sąsiedztwie wejścia do szkoły, co jest dużym problemem zwłaszcza w
placówkach, w których funkcjonują zarówno szkoły podstawowe, jak i gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne. W takich sytuacjach, policjanci komórek patrolowo – interwencyjnych byli
zadaniowani do stałych kontroli, które realizowali we współpracy ze Strażą Miejską, ponadto
funkcjonariusze prowadzili konsultacje z dyrekcją tych szkół, co do bieżących problemów
dotyczących stanu bezpieczeństwa w placówkach.
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie w sierpniu 2013 r. uczestniczył
w posiedzeniu Komisji Prawa i Samorządności Rady Miasta Olsztyna, omawiając
zagadnienie Zapoznanie się z informacją na temat bezpieczeństwa w szkołach przed nowym
rokiem szkolnym 2013/2014.. W spotkaniu wzięli również udział: Komendant Straży Miejskiej,
Dyrektor Wydziału Edukacji oraz Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
W ramach współpracy funkcjonariusze komórki ds. nieletnich prowadzili szkolenia dla
kadry pedagogicznej na temat obowiązków szkół w przeciwdziałaniu demoralizacji i
postępowania w przypadku, gdy uczeń jest sprawcą czynu karalnego.
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Policjanci z Wydziału Prewencji (z komórki ds. nieletnich oraz dzielnicowi) uczestniczyli
w spotkaniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji wychowanków Domu Dziecka w
Olsztynie.
Pracownicy Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii uczestniczyli w
spotkaniach z wizytatorami Kuratorium Oświaty, prowadzącymi w szkołach ewaluację
zewnętrzną. Jest ona elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego
Rozporządzeniem MEN z dn. 07. października 2009 r. i ma na celu gromadzenie informacji na
temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Wizytatorzy starają się
uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki w obszarach wyznaczonych przez takie
wymagania jak m.in. wyniki nauczania, rozwijanie aktywności uczniów, organizacja pracy oraz
współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Podczas spotkań w 6 placówkach
oświatowych przedstawiciele Policji omawiali poziom bezpieczeństwa w placówkach oraz
płaszczyzny współpracy szkoły w celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa ich uczniom.
Co roku policjanci KMP wspólnie z przedstawicielami Pogotowia Ratunkowego i Straży
Pożarnej organizowali festyny o charakterze prewencyjno – edukacyjnym pn. „Bezpieczny Lód
2013”. Podczas działań policjanci prezentowali sposób ratowania osoby, pod którą załamał się
lód oraz pokazali tresurę psa służbowego ,a także sposoby obrony przed atakiem agresywnego
zwierzęcia. Działania prowadzone były w czterech miejscach powiatu olsztyńskiego.
W festynach wzięło udział ok. 2000 dzieci z 44 szkół podstawówek i placówek przedszkolnych.
Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach:
Na terenie działania KPP w Bartoszycach funkcjonuje łącznie 37 szkół, policjanci sa w stałym
kontakcie z dyrekcją oraz pedagogiem. Systematycznie odbywają się spotkania z dziećmi
młodzieżą realizując poszczególne zagadnienia z profilaktyki i bezpieczeństwa. W szkołach na
bieżąco prowadzono spotkania profilaktyczno – edukacyjne, których celem było podniesienie
wiedzy z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz uświadomienie młodym ludziom
zagrożeń jakie za sobą niosą alkoholizm, narkomania, internet.
Najmłodszym dzieciom przekazywano treści z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Z młodzieżą rozmawiano na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, demoralizacji, oraz na
temat uzależnień. Ogólnie na terenie powiatu przeprowadzono 265 spotkań profilaktyczno –
edukacyjnych z uczniami oraz 29 z pedagogami. Policjanci uczestniczą w uroczystościach
szkolnych, podczas egzaminów na kartę rowerową, itp.
Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach w 2013 roku po raz ósmy brała czynny
udział w ogólnopolskim projekcie profilaktycznym Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a
Ty”. Podczas VIII Przystanku „PaT” organizowanego w tym roku w Łodzi, 44 osobowa grupa
uczniów z gimnazjów i liceów miasta i powiatu bartoszyckiego brała udział w warsztatach
teatralnych, tańca klasycznego, wokalnych, literackich, teatru ulicy, plastycznych oraz dobrego
słowa, prowadzonych przez autorytety w swoich dziedzinach sztuki.
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie:
 asystent ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji uczestniczył w spotkaniach Zespołu
Koordynacyjnego ds. Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą, w trakcie których omawiane były
problemy z uczniami. Zadaniem zespołu, w którego skład oprócz policjantów wchodzili
pedagodzy szkolni i dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej było nie tylko
omawianie zagrożeń i problemów występujących w poszczególnych placówkach szkolnych,
ale również wzajemna pomoc w ich rozwiązywaniu.
 w
2013
roku
zorganizowano
szkolenie
dla
pedagogów
szkolnych
z całego powiatu braniewskiego, którego celem była wymiana doświadczeń i oczekiwań we
wspólnie podejmowanych przedsięwzięciach na rzecz dzieci i młodzieży. W spotkaniu
uczestniczyło 17 pedagogów z terenu powiatu braniewskiego i 2 kuratorów zawodowych.
Policjanci przedstawili charakterystykę przestępczości nieletnich, omówili najczęściej
występujące zjawiska demoralizacji wśród dzieci i młodzieży oraz poruszyli problem
przemocy w rodzinie, gdzie obok osoby dorosłej bardzo często krzywdzone jest dziecko.
- 69 -



Uczulano pedagogów na zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, które same przejawiają
agresję, mają częste nieobecności w szkole, ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego w
ubraniu z długim rękawem lub po prostu noszą ślady uderzeń na ciele. Uczestnikom
szkolenia przypomniano również algorytmy postępowania w sytuacjach, gdy młodzież
sprawia problemy wychowawcze i wchodzi w konflikt z prawem.
realizowano pogadanki dla dzieci klas I-III w ramach programu profilaktyczno –
edukacyjnego „Bezpiecznie z sierżantem Bobrem”.

Komenda Powiatowa Policji w Działdowie:
W celu ograniczenia przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz w trosce o ich
bezpieczeństwo w życiu codziennym policjanci KPP Działdowo podejmowali różnego rodzaju
działania profilaktyczne. W 2013roku przeprowadzono ogółem 448 spotkań z dziećmi i
młodzieżą na terenie całego powiatu. Pogadanki dotyczyły m.in. zasad bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, zasad zachowania się w przypadku sytuacji
krytycznych, przemocy w szkole, zagrożenia narkomanią, alkoholizmem, odpowiedzialności
prawnej nieletnich, bezpieczny internet itp. Ponadto przeprowadzono 100 spotkań – z
pedagogami szkolnymi.
W obszarze bezpieczeństwa w szkole przeprowadzano własne działania i akcje tj.
Festyn „Wstąp po Zdrowie”, „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, „Bezpieczny uczeń”,
„Nieletni pod nadzorem” „Uczeń z odblaskiem bezpieczny za miastem”.
W ramach prowadzonych działań policjanci KPP Działdowo zorganizowali przy udziale
z pedagogiem szkolnym spotkanie dotyczące „Cyberprzemocy” w Zespole Szkół nr 4 w
Działdowie. Natomiast w grudniu przeprowadzona została debata społeczną w klasie policyjnej
w Zespole Szkół w Gródkach na temat zagrożeń internetowych, w której uczestniczył
przedstawiciel służb mundurowych z KWP Olsztyn.
Komenda Powiatowa Policji w Ełku:
 w 2013 roku policjant z zespołu dw. z przestępczością narkotykową KPP w Ełku spotkał się
nauczycielami i pedagogami uświadamiając im zagrożenia związane z narkotykami. Uczył
także, jak rozpoznawać rodzaje środków odurzających oraz to czy dziecko zażywa narkotyki.
 W 2013 roku funkcjonariusze tut. KPP cyklicznie prowadzili działania pn. „Długa przerwa”.
Policjanci w ubraniu cywilnym na długich przerwach międzylekcyjnych sprawdzali okolice
szkół podstawowych i gimnazjów. O każdym przypadku ujawnienia nieletniego palącego
papierosy informowana była w formie pisemnej szkoła oraz rodzice. Akcja odbiła się
szerokim odbiorem medialnym i uznaniem społeczeństwa oraz władz lokalnych;
 policjanci aktywnie włączali się w konkursy organizowane przez:
- Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach V Międzypowiatowy Konkurs na
prezentację Multimedialną pod hasłem: „Bezpieczny Uczeń w Bezpiecznej Szkole”.
Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów zasad bezpiecznego zachowania w
szkole, kształtowanie wśród młodzieży świadomości i odpowiedzialności za zdrowie i
życie własne oraz innych, a także propagowanie właściwych postaw i zachowań w ramach
profilaktyki alkoholowej, narkomanii, przemocy i agresji.
- szkołę Podstawową nr 5 w Ełku Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem "Numer
alarmowy 112 promujemy- życie ratujemy", którego celem było popularyzowanie
numeru alarmowego 112. Policjantka uczestniczyła w uroczystym apelu, podczas, którego
wygłosiła pogadankę na temat stosowania telefonu alarmowego oraz wręczyła laureatowi
konkursu przygotowaną przez KPP w Ełku nagrodę z policyjnymi gadżetami.
- Szkołę Podstawową w Mrozach konkurs plastyczny pt. "Bezpieczne Ferie". Policjanci ze
środków pozyskanych przez lokalną grupę Działania Razem Silniejsi ufundowali
laureatom konkursu tematyczne nagrody tj. maskotki oraz elementy odblaskowe.
- na antenie Radia Bayer przeprowadzono konkurs dla dzieci na temat bezpieczeństwa
podczas wakacji. Uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody np. kamizelki odblaskowe oraz
policyjne długopisy i odblaskowe zawieszki
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aktywnie uczestniczyli w festynach:
- włączyli się w organizację VIII Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia
Dziecka. Na imprezie zaprezentowano sprzęt policyjny, a uczestnikom festynu wręczono
drobne upominki tj. odblaskowe smycze i długopisy z logo ełckiej policji.
w wakacyjnym festynie pn. "Wioska pełna wrażeń" organizowanym przez "Stowarzyszenie
Eko- Wzgórze". Podczas festynu zaprezentowano sprzet i wyposażenie funkcjonariuszy
Policji oraz promowano bezpieczne zachowania podczas wakacyjnego wypoczynku.
Najmłodszym uczestnikom festynu wręczono elementy odblaskowe tj. Kamizelki, opaski ,
naklejki oraz zawieszki.
Policjanci czynnie włączyli się w organizowaną przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ełku akcję
pn „Aksamitna Środa - Dzień bez przemocy z dobrymi praktykami pt. „ Jak się nie dać
cyberprzemocy". Specjalista ds. nieletnich i patologii wzięła udział w spotkaniach z
uczniami klas V i VI na temat przejawów cyberprzemocy, mechanizmów powstawania oraz
konsekwencji prawnych i społecznych tego zjawiska .
realizacja programu prewencyjnego pn. „Tolerancyjny Obywatel”. Spotkania w formie
warsztatów odbywają się w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie powiatu
ełckiego.

Komenda Powiatowa Policji w Giżycku:
Policjanci włączyli się w realizację programu „Zagrożenia czyhające na młodych ludzi”,
którego organizatorem było Centrum Edukacji i Pracy OHP w Olsztynie przeprowadziła
prelekcję z młodzieżą LO nr 1 w Giżycku. Partnerami programu na etapie powiatowym byli
przedstawiciele: PPP OHP, pedagog szkolny LO nr 1 w Giżycku policjantka z KPP. W trakcie
spotkania omówiono odpowiedzialność nieletnich w myśl przepisów takich jak Ustawa o
postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeks Karny, Kodeks Wykroczeń, Ustawa o
wychowaniu w trzeźwości, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.
Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi:
funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi wzięli udział w profilaktycznej akcji
zorganizowanej z okazji obchodów „Światowego Dnia Rzucania Palenia”, której głównym
inicjatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gołdapi. Na długiej
przerwie pomiędzy lekcjami policjanci wspólnie z pracownikiem PSSE, nauczycielką i
szóstoklasistami ze Szkoły podstawowej Nr 3 nosili transparenty i rozdawali ulotki by zwrócić
uwagę społeczeństwa na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywnych skutków
zdrowotnych.
Komenda Powiatowa Policji w Iławie:
 W okresie sprawozdawczym na terenie działania KPP w Iławie, kontynuowano patrole
podczas trwania długich przerw międzylekcyjnych w szkołach iławskich. W skład takich
patroli wchodzili policjanci i strażnicy miejscy mający za zadanie szybkie reagowanie na
różne niepokojące incydenty zarówno na terenie szkół oraz w ich pobliżu. Podczas takich
patroli ujawniono kilka nieprawidłowości dot. zachowania nieletnich, między innymi palenie
papierosów oraz wulgarne słowa – za te przejawy demoralizacji policjanci wystosowali listy
do rodziców uczniów z prośbą o wzmożenie opieki nad swoimi dziećmi.
 policjanci z Iławy wspólnie z funkcjonariuszem Zakładu Karnego w Iławie, przeprowadzili
w Samorządowym Gimnazjum Nr 1 w Iławie spotkanie edukacyjne z młodzieżą pod nazwą
„Lato bez nałogów”. Celem tego przedsięwzięcia było przypomnienie młodzieży przed
zbliżającymi się wakacjami, o szkodliwości społecznej i zdrowotnej używania narkotyków, o
odpowiedzialności prawnej, za przestępstwa opisane w Ustawie o przeciwdziałaniu
narkomanii. Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Iławie – przewodnik psa specjalnego, który
zaprezentował młodzieży możliwości czworonoga. W fikcyjnej scence, w jednym z
plecaków umieścił zapach substancji narkotycznej, którą miał odnaleźć pies. Zwierzę po
nawąchaniu wszystkich plecaków zatrzymało się przy tym właśnie jednym, co w
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normalnych warunkach jego pracy oznacza ujawnienie substancji narkotycznej.
Przeprowadzona akcja, miała skłonić młodzież do refleksji, na temat zdrowego trybu życia,
konsekwencji prawnych wynikających z dokonywania przestępstw z Ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii oraz pokazanie możliwości jakimi dysponują funkcjonariusze
zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej.
Policjanci czynnie włączyli się w organizację festynu odbywającego na terenie Szkoły
Podstawowej nr 4 w Iławie odbył się festyn szkolny pod hasłem "Zbieramy na zatoczkę dla
autobusów wycieczkowych." Organizatorem tego przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa
nr 4. Na boisko przybyło wiele dzieci ze swoimi rodzicami. Nie zabrakło gier, zabaw,
domowych wypieków i dobrego humoru. Odbyły się pokazy ratownictwa chemicznego
można było pomalować sobie twarz, paznokcie, poskakać na trampolinie, poślizgać się na
zjeżdżalni. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy umiejętności psów
policyjnych. które dzieci chętnie oglądały. Zadowolenie najmłodszych z wizyty policjantów
było tak duże, że funkcjonariusze obiecali odwiedzić ich niedługo w szkole.
Komendę Powiatową Policji w Iławie odwiedziły 5 i 6-latki z Przedszkola Miejskiego nr 2 w
Iławie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach akcji „Bezpiecznie przez życie ABC
bezpiecznego przedszkolaka”. Najmłodsi mieli okazję przyjrzeć się codziennej pracy
stróżów prawa i obejrzeć sprzęt, którym dysponują funkcjonariusze. Największą atrakcją dla
dzieci okazało się spotkanie ze służbowymi psami. Policjanci rozmawiali również z dziećmi
na temat jak powinna wyglądać bezpieczna droga do przedszkola. Mundurowi przypomnieli
najmłodszym podstawowe zasady bezpieczeństwa zabawy w przedszkolu jak i w domu oraz
podwórku. Przebiegające w miłej atmosferze spotkanie zostało uwieńczone mnóstwem
ciekawych pytań.

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy:
 policjanci służb patrolowo-obchodowych byli zadaniowani na kontrole doraźne placówek
oświatowych pod katem ujawniania nieletnich przejawiających oznaki demoralizacji i
zapobieganie przestępstw i wykroczeń na terenach szkół oraz ujawnianie nieletnich
przebywających na tzw. „wagarach”. W przedmiotowym zakresie współdziałano ze Strażą
Miejską w Nidzicy w ramach, której funkcjonariusze Straży Miejski dokonywali
samodzielnie kontroli palcówek oświatowych oraz przekazywali informacje o pojawiających
się zagrożeniach.
 W 2013 roku odbyło się 6 spotkań Zespołu Roboczego, powołanego Porozumieniem
Starosty Nidzickiego, Burmistrza Miasta Nidzicy i Komendanta Powiatowego Policji w
Nidzicy w skład, którego wchodzą pedagodzy szkolni, pracownicy Poradni PsychologicznoPedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kuratorzy Sądowi i policjant
zajmujący się problematyka nieletnich. W ramach prac w/w zespołu omawiano zasady
współpracy, procedury postępowania oraz wymieniano informacje dotyczące
poszczególnych nieletnich z propozycjami konkretnych rozwiązań pomocowych.
 Zorganizowano i przeprowadzono debatę społeczną pn. „Bezpieczeństwo w szkole”, w
której uczestniczyli pedagodzy szkolni, dyrektorzy placówek oświatowych. Efektem
realizacji wniosków wypływających z debaty było wdrożenie długofalowych działań
prewencyjno-edukacyjnych.
 Przeprowadzono przedsięwzięcia profilaktyczne:
- konkurs plastyczny „Narkotyki – jestem na nie”,.
- przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem „Styl życia a zdrowie”.
- „Bezpieczny uczeń – świadomy rodzic”
Komenda Powiatowa Policji w Piszu:
 Realizowano program pn.„MAMO, TATO- JUŻ WIEM JAK BYĆ BEZPIECZNYM”. Są to
działania kontynuowane kolejny rok szkolny, adresowane do dzieci z Przedszkola
Miejskiego w Piszu. Realizacja polega na spotkaniach raz w miesiącu policjanta z dziećmi.
W trakcie pogadanek poruszane są różne tematy. Każde spotkanie to inne zagadnienie, np:
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bezpieczna droga do przedszkola, strzeż się obcego, bezpiecznie w przedszkolu i na placu
zabaw, bezpiecznie w domu, nie ufaj psu, itp. W trakcie ostatniego spotkania ( w czerwcu)
dzieci w przedszkolu odwiedziło dwóch policjantów ( w tym przewodnik psa) oraz pies,
który stanowił dla przedszkolaków niesamowitą atrakcję. W ramach programu dla dzieci z
najstarszych grup zorganizowano konkurs dot. szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Zwycięscy otrzymali maskotki Pancernika Gustawa. Głównym celem tych działań jest
uświadomienie i przybliżenie najmłodszym istniejących zagrożeń w domu, w przedszkolu i
na podwórku, a jednocześnie kształtowanie pozytywnego wizerunku policjanta.
W marcu, w ramach współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy w Piszu, policjanci
przeprowadzili spotkanie z młodzieżą gimnazjum nt. „Odpowiedzialność prawna nieletnich,
a karna pełnoletnich”. Przeprowadzony zostały blok spotkań z uczniami klas drugich w
jednym z piskich gimnazjów nt. „ Zachowanie młodzieży a konsekwencje prawne”.

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie:
 w ramach obchodów Dnia Dziecka Komendę Powiatową Policji w Szczytnie odwiedzili
uczniowie klas V ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie. Łącznie komendę odwiedziło
100 osób.
 realizowano program „Czy pies gryzie”, podczas którego policjant przewodnik psa
dokonywał prezentacji podopiecznego oraz wskazywał na prawidłowe bezpieczne
zachowania podczas kontaktu z psem.
 realizowano działania prewencyjno-profilaktyczne pn. „Na Mikołajki policjanci czytają
bajki”. Działaniami policjanci objęli przedszkola z terenów gmin. Spotkania miały na celu
wzmocnienie wśród dzieci prawidłowych zachowań w kontaktach z policjantem,
uświadomienie istniejących zagrożeń oraz wspólne wypracowanie rozwiązań radzenia sobie
z nimi.

OBSZAR 4.3.
„Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej":
I. BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODKACH KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ.
Na obszarach kolejowych województwa warmińsko - mazurskiego znajduje się łącznie
ok.1500 km szlaków kolejowych, z czego używanych jest około 1000 km. Na terenie
województwa znajdują się 153 dworce i przystanki PKP. Cechą charakterystyczną obiektów
kolejowych (w szczególności dworców i przystanków PKP) jest ich otwartość i łatwo
dostępność dla społeczeństwa. Dworce PKP stały się dostępne nie tylko dla osób podróżujących,
ale także dla osób, które robią tam zakupy, świadczą usługi i załatwiają wiele „różnych spraw”.
Wszystko to powoduje, że na dworcach gromadzą się osoby różnego pokroju. Nie zawsze
przestrzegające norm akceptowanego zachowania społecznego.
Codziennie po teranie województwa porusza się 120 pociągów pasażerskich, które
przewożą około 15 000 pasażerów.
Wyspecjalizowaną służbą zapewniającą bezpieczeństwo pasażerów na obszarach
kolejowych w myśl Ustawy o Transporcie Kolejowym jest Straż Ochrony Kolei, których 110
funkcjonariuszy pełni służbę na terenie województwa warmińsko -mazurskiego.
Działania własne organizowane w ramach akcji „Bezpieczna Podróż” oraz przejazdy
uczestników imprez masowych;
Na terenie województwa przeprowadzono 12 działań porządkowo – represyjnych w 170
pociągach na trasach kolejowych województwa warmińsko - mazurskiego pod krypt:
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„Bezpieczna podróż”, w których brało udział 48 policjantów OPP w Olsztynie i 48
funkcjonariuszy SOK.
Organizacja przejazdów uczestników imprez masowych w komunikacji kolejowej;
W trakcie przejazdów uczestników imprez masowych prowadzono wszechstronne
działania zmierzające do wyeliminowania zakłóceń porządku publicznego. Działania te polegały
m.in. na organizowaniu patroli zabezpieczających w pociągach rejsowych oraz zabezpieczeń
prewencyjnych dworców kolejowych. Podczas tego typu zabezpieczeń nie odnotowano zakłóceń
porządku publicznego.
W 2013 roku do zabezpieczenia przejazdów transportem kolejowym na terenie woj.
warmińsko - mazurskiego w związku z odbywającymi się imprezami masowymi tj: meczami
piłki nożnej zostało zaangażowanych 196 policjantów z czego 125 policjantów zabezpieczało
przejazdy kibiców komunikacją PKP w związku z organizacją meczów piłki nożnej jako imprez
o podwyższonym ryzyku.
Ponadto 66 funkcjonariuszy OPP w Olsztynie zostało skierowanych do zabezpieczenia
przejazdu transportem kolejowym uczestników ( kibiców ) masowych imprez sportowych o
podwyższonym ryzyku na terenie innych województw.

OBSZAR 4.4.
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym":
Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w roku 2013 wydarzyły się 1615 wypadków
drogowych, w wyniku których śmierć poniosło 153 osoby, a 1961 osób zostało rannych. W
odniesieniu do roku 2012 odnotowano wzrost liczby wypadków drogowych o 8 (+ 0,5 %),
liczby zabitych o 8 osoby (+ 5,5 %) a także spadek liczby osób rannych o 98 (-4,8%).
Ponadto ujawniono 5610 nietrzeźwych kierujących.
Do głównych przyczyn wypadków drogowych należały:

przekraczanie dopuszczalnej prędkości lub niedostosowanie jej do warunków ruchu
– z tej przyczyny zaistniało 525 wypadków, co stanowiło 32,4% ogółu wypadków,

nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 236 wypadków tj. 14,6% do ogółu wypadków,

nieprawidłowe wyprzedzanie – 100 wypadków tj. 6,2% ogółu wypadków
Działania w ramach nadzoru nad ruchem:
Do nadzoru nad ruchem na głównych i najbardziej zagrożonych drogach woj.
warmińsko-mazurskiego 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.
W roku 2013 na drogach krajowych w woj. warmińsko-mazurskim wydarzyło się 439
wypadków drogowych, co stanowiło 27,2% ogółu wypadków. W roku 2013 w odniesieniu do
roku 2012 odnotowano spadek liczby wypadków na tych drogach o 13.
W wypadkach na drogach krajowych zginęło 54 osoby, co stanowiło 35,3% ogółu zabitych. W
stosunku do roku 2012 liczba osób zabitych w wypadkach na drogach krajowych zmalała o 8.
Na drogach wojewódzkich w roku 2013 zaistniało 290 wypadków drogowych, stanowiło to
18,0% ogółu wypadków. W wypadkach drogowych, które wydarzyły się na drogach
wojewódzkich w roku 2013 zginęło 36 osób, o 7 osób mniej niż w roku poprzednim. Liczba
osób zabitych w wypadkach na drogach wojewódzkich w roku 2013stanowiła 23,5% ogółu
zabitych.
Na drogach powiatowych w roku 2013 wydarzyło się 265 wypadków drogowych ,co stanowiło
16,4%, ogółu wypadków. W wypadkach na drogach powiatowych zginęło 37 osób co stanowiło
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24,2% ogółu zabitych. W roku 2013 w odniesieniu do roku 2012 odnotowano wzrost liczby
osób zabitych na tych drogach o 10.
W celu poprawy skuteczności pracy policjantów pionu ruchu drogowego oraz podniesienia
poziomu wykonywanych zadań podejmowanych było wiele czynności w różnych obszarach.
Wspomnieć tu należy m.in. o zwiększeniu stanów etatowych komórek ruchu drogowego w
jednostkach terenowych województwa jak również o kontynuacji szkoleń oraz kierowania na
kursy specjalistyczne: dla policjantów ruchu drogowego – RD, w zakresie kierowania
motocyklem – TJM oraz w zakresie obsługi videorejestratorów wykroczeń – VR.
Kontynuowano współpracę z podmiotami poza policyjnymi, uprawnionymi do kontroli ruchu
drogowego. Co miesiąc przesyłano informację o zaplanowanych działaniach prewencyjnokontrolnych o zasięgu wojewódzkim i powiatowym do kierownictwa 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.
Policjanci uczestniczyli w wiosennych i jesiennych przeglądach oznakowania dróg. Przed
rozpoczęciem roku szkolnego dokonano również przeglądu oznakowania dróg
przebiegających w pobliżu placówek oświatowych. W roku 2013 tylko na drogach krajowych i
wojewódzkich zaopiniowano 1087 projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu.

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:
 „Prędkość” – działania ukierunkowane na egzekwowanie od kierujących pojazdami
stosowania się do ograniczeń prędkości. W roku 2013 przeprowadzono 6 działań centralnych i 8
wojewódzkich, podczas których policjanci skontrolowali 16394 pojazdów. Policjanci RD za
pomocą videorejestratorów i ręcznych mierników prędkości ujawnili łącznie 9152 przekroczeń
prędkości, za które nałożyli 7807 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 2013 roku na terenie
województwa zrealizowano 5 działań centralnych i 18 wojewódzkich. Podczas przedmiotowych
działań ujawniono 1384 naruszenia przepisów przez kierujących pojazdami silnikowymi, 1424
przez kierujących rowerami oraz 9795 przez osoby piesze. W stosunku do sprawców wykroczeń
zastosowano 3881 mandatów karnych, 8506 pouczeń oraz sporządzono 238 wnioski o ukaranie
do Sądu.
 „Alkohol i Narkotyki” - ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie z ruchu nietrzeźwych
kierujących pojazdami oraz pieszych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Policjanci garnizonu warmińsko-mazurskiego w 2013 roku przeprowadzili 5
działań centralnych, 10 wojewódzkich, podczas których sprawdzili stan trzeźwości 142328
kierujących. Ponadto sprawdzono 57 kierujących zbadano na zawartość środków odurzających,
wśród których w 4 przypadkach uzyskano wynik pozytywny.
 „Pasy” – ukierunkowane na egzekwowanie od kierujących i pasażerów jazdy w zapiętych
pasach bezpieczeństwa oraz stosowania urządzeń do przewożenia dzieci.
W roku 2013 przeprowadzono 4 działania centralne. Ponadto kontrole w tym zakresie
realizowane były w trakcie działań „Prędkość” oraz „Alkohol i narkotyki” oraz w ramach
działań własnych przez poszczególne jednostki Policji. W trakcie działań policjanci
skontrolowali ogółem 6112 pojazdów, podczas kontroli ujawnili 2094 przypadki nie korzystania
z pasów bezpieczeństwa oraz 33 przypadki nieprawidłowego przewożenia dzieci w pojazdach.
 „Bezpieczny Weekend” - ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu
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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 2013 przeprowadzono 7 działań związanych z wydłużonymi weekendami,
były to między innymi działania pn. „Wielkanoc 2013”, Majowy Weekend”, „Boże Ciało 2013”,
„Bezpieczne wyjazdy” związane z rozpoczęciem wakacji letnich, „Ostatni weekend wakacji”, „
ZNICZ 2013”, „Boże Narodzenie 2013”. Do tych działań kierowana była maksymalna liczba
policjantów naszego garnizonu.
 „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.
 W dniach od 21 stycznia do 03 lutego 2013r. 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 2013”.
Do służby na drogach skierowano w tym czasie 2958 policjantów. Podczas działań
skontrolowanych zostało 10858 pojazdów, w tym 220 autobusów, które przewoziły dzieci i
młodzież na wypoczynek w sposób zorganizowany. Policjanci ujawnili 1279 pieszych, którzy
naruszyli przepisy ruchu drogowego. Na użytkowników dróg naruszających przepisy ruchu
drogowego nałożono 3161 mandatów karnych. Wobec 105 sprawców wykroczeń skierowano
wnioski o ukaranie do sądu, a 1476 osób pouczono.
Najczęstszym wykroczeniem popełnianym przez kierujących pojazdami było
przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz
niestosowania środków bezpieczeństwa w
pojazdach tj. pasów i fotelików. Policjanci podczas kontroli drogowych ujawnili 105
kierujących poruszających się w stanie po spożyciu alkoholu oraz kierujących w stanie
nietrzeźwości.
 W celu poprawy bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym w okresie wakacyjnym w
okresie od 29.06.2013r. do 31.08.2013r. przeprowadzono wzmożone działania prewencyjno –
kontrolne na drogach pn. „Bezpieczne Wakacje 2013”.
W czasie wakacji policjanci przeprowadzili kontrole 36696 pojazdów, w tym 449 autobusów,
544 motocykli i 961 rowerów. Podczas tych działań policjanci nałożyli 11430 mandatów
karnych oraz skierowano 717 wniosków o ukaranie do Sądów. Ujawniono w tym czasie 878
kierujących będących pod wpływem alkoholu, w tym 3 kierujących autobusami.
Za niesprawny stan techniczny oraz braki w obowiązkowym wyposażenia pojazdów policjanci
zatrzymali 2442 dowodów rejestracyjnych, z tego 36 zatrzymanych dowodów pochodziło od
kierujących autobusami.
 W roku szkolnym 2012/2013 policjanci, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
począwszy od września 2012 roku do zakończenia roku szkolnego w czerwcu 2013 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 oraz kontroli tych pojazdów wynika, że część z nich jest
niesprawna technicznie, dlatego policjanci skierowani zostali również do kontroli stanu
technicznego i wyposażenia tych pojazdów.
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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.
 W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży dowożonych do szkół zbiorowymi środkami
transportu oraz w celu minimalizowania nieprawidłowości związanych z przewozem, w roku
2013 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.
WYBRANE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO-KONTROLNE REALIZOWANE
PRZEZ WRD KWP W OLSZTYNIE ORAZ KMP/KPP WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO
WRD KWP Olsztyn
1.
Spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) w ramach prezentacji
podstawowych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz realizacji projektu pn „Klub
Pancernika klika w fotelikach”, który ma na celu nauczenie podstaw wychowania
komunikacyjnego, w tym także obowiązku używania pasów bezpieczeństwa i
odpowiedniego sposobu przewożenia dzieci. W spotkaniach uczestniczyło 250 dzieci.
2.
Olsztyn – Hala Urania - w ramach prowadzonych działań profilaktycznych w grupie
najmłodszych uczestników ruchu drogowego podjęto współpracę z ogólnopolskim
programem „Autochodzik” realizującym Przedszkolny Program Wychowania
Komunikacyjnego m.in. na terenie Olsztyna. W ramach organizowanej corocznie
„Autoriada” przygotowano prezentację dotyczącą zasad bezpiecznego poruszania się po
drodze oraz pokaz sprzętu policyjnego - w finale uczestniczyło około 200 dzieci, a w
organizację imprezy obok Policji włączył się także WORD Olsztyn.
3.
W bieżącym roku szkolnym- 2013/2014 podjęto także współpracę z firmą Hyundai Motor
Poland pod kątem działań profilaktycznych BRD. Uczestniczyliśmy w cyklu spotkań
profilaktycznych z 330 dziećmi klas „0” oraz I-III, których głównym celem jest edukacja
najmłodszych uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpiecznego poruszania się po
drogach.
4.
W ramach obchodów Dnia Dziecka wykorzystując pojazd profilaktyczny ruchu
drogowego policjanci WRD KWP Olsztyn uczestniczyli m.in. w:
- Światowych Dniach Bajki w Ostródzie, gdzie przeprowadzono zajęcia profilaktycznoedukacyjne w zakresie BRD dla grupy ok. 500 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
z całego województwa warmińsko-mazurskiego
- na terenie strzelnicy KWP w Olsztynie podczas festynu pn „Rowerowy Dzień Dziecka z
Policją” organizowane wspólnie ze stowarzyszeniem Centrum Turystyki Aktywnej
KOŁODROM – rajd rowerowy i zajęcia w miasteczku rowerowym przygotowanym przez
WRD (udział ok. 200 dzieci i młodzieży)
- Węgorzewo – obchody dnia dziecka organizowane wspólnie z KPP Węgorzewo pn
„Mundurowi Dzieciom” – zajęcia profilaktyczne na bazie miasteczka rowerowego z
udziałem ok. 200 dzieci,
- Stare Jabłonki – festyn z okazji dnia dziecka dla pracowników cywilnych Policji – zajęcia
profilaktyczne na bazie miasteczka rowerowego oraz punkt edukacyjny dla dzieci - udział
ok. 50 dzieci,
5.
W sali Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – wspólnie z wojewodą warmińskomazurskim, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, PCK w Olsztynie,
Kuratorium Oświaty i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną udział w
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

organizacji i przeprowadzeniu Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego.
Udział w organizacji i przeprowadzeniu Warmińsko-Mazurskiego Turnieju
Motoryzacyjnego oraz Wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
którego głównym założeniem jest propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu
drogowych wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
W Mikołajkach wspólnie z policjantami z KPP Mrągowo udział w festynie „Bezpieczna
Majówka z Radiem Zet”, inaugurującym sezon żeglarski 2013r. – działania profilaktycznoedukacyjne na bazie miasteczka ruchu drogowego oraz pogadanki profilaktyczne
dotyczące bezpiecznych zachowań na drodze i terenach przywodnych. W festynie udział
wzięło udział ok. 100 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Udział w festynie organizowanym przez Urząd Miasta Węgorzewo i KPP Węgorzewo pn
„Bieg Węgorza” – propagowanie wiedzy o podstawowych przepisach ruchu drogowego
oraz bezpiecznym poruszaniu się rowerem po drodze na bazie miasteczka rowerowego.
W ramach Drugiego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ, w
każdym mieście powiatowym województwa obchodzony był Europejski Dzień
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którego tematem przewodnim było bezpieczeństwo
pieszych – niechronionych uczestników RD. Za organizację obchodów powyższego
przedsięwzięcia odpowiedzialni byli Komendanci poszczególnych KPP a bezpośredni
nadzór nad właściwym przeprowadzeniem przedmiotowych działań był prowadzony przez
WRD KWP. I tak w dniu 05.05.2013r w Olsztynie został zorganizowany i
przeprowadzony przez WRD KWP w Olsztynie wspólnie z Urzędem Miasta Olsztyn,
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego i przy współudziale wszystkich służb
mundurowych współpracujących z Policją na terenie województwa warmińskomazurskiego oraz przy wsparciu firmy Michelin Polska i pod patronatem TVP, Radia
Olsztyn i Gazety Olsztyńskiej festyn z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, w którym udział wzięło kilka tysięcy mieszkańców miasta i okolic. W
Gołdapi policjanci WRD KWP Olsztyn współuczestniczyli w obchodach Europejskiego
Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego przez KPP Gołdap
wykorzystując pojazd profilaktyczny ruchu drogowego, prowadząc działania edukacyjno –
profilaktyczne, w których udział wzięło ok. 100 dzieci w wieku szkolnym a w Szczytnie
wzięli udział w obchodach Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
organizowanego przez KPP Szczytno prowadząc działania profilaktyczno-edukacyjne dla
ok. 200 dzieci w wieku szkolnym.
Policjanci WRD KWP w Olsztynie wzięli udział i udzielili pomocy w zabezpieczeniu
organizowanej, w związku z inauguracją IX edycji Kampanii Bezpieczny Przejazd –
„Zatrzymaj się i żyj”, symulacji wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym – działania
informacyjno-profilaktyczne przeprowadzone wspólnie z PKP S.A. oraz PSP i
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego mające na celu uświadomienie zagrożeń
związanych z konsekwencjami zdarzeń drogowych, do których dochodzi na strzeżonych i
niestrzeżonych przejazdach kolejowych.
Udział w Salezjańskim Festynie Rodzinnym w Węgorzewie oraz działania profilaktycznoedukacyjne przeprowadzone na bazie pojazdu profilaktycznego WRD KWP. W
przedmiotowym festynie udział wzięło ok. 150 dzieci w wieku szkolnym wraz z
rodzicami.
Udział w organizowanym przez KMP Olsztyn happeningu pn „Dzień Ojca na sportowo” –
przeprowadzono działania edukacyjno-profilaktyczne na bazie miasteczka rowerowego
WRD KWP z udziałem ok. 200 dzieci w wieku szkolnym wraz z rodzicami.
Przeprowadzenie wspólnie w Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie sesji informacyjno –
profilaktycznej pn „Bezpieczne wakacje” – pogadanka edukacyjna z zakresu bezpiecznych
form spędzania wolnego czasu oraz uświadamianie zagrożeń związanych z wakacjami udział ok. 400 uczniów.
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Udział w organizowanych przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w
Olsztynie spotkaniach z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych oraz studentami uczelni
wyższych pn. Odpowiedzialne zachowanie uczestników ruchu drogowego, mające na celu
pokazanie problemu nadużywania alkoholu wśród młodzieży oraz konsekwencji
związanych z kierowaniem pojazdów pod wpływem alkoholu oraz nagranie filmu
edukacyjnego z zakresu powyższej tematyki. W spotkania wzięło udział łącznie ok. 500
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.
15. Udział wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Olsztynie, Ligą Obrony
Kraju i Polskim Czerwonym Krzyżem w prelekcjach edukacyjno-profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży wypoczywających na koloniach, dotyczące bezpiecznego wypoczynku i
zachowań w ruchu drogowym pn „Bezpieczne Wakacje 2013” przeprowadzonych dla
grupy ok. 250 dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych.
16. Udział w organizowanym wspólnie z Fundacją Kierowca Bezpieczny oraz Krajowym
Duszpasterzem Kierowców ks. dr Marianem Midurą – Dniu Bezpiecznego Kierowcy –
akcji profilaktycznej pn „Dzień bez mandatu” zorganizowanej przy wsparciu wojewody
warmińsko-mazurskiego, która polegała na tym, że kierowcy popełniający drobne
wykroczenia byli zatrzymywani do kontroli drogowej i zamiast mandatu karnego brali
udział w próbach na symulatorze dachowania, mającymi uświadomić, jak ważne jest
zapinanie pasów bezpieczeństwa. Ponadto z kierowcami rozmawiali pensjonariusze
Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Olsztynie, którzy karę pozbawienia wolności
za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
zastęp ratowniczo-gaśniczy PSP w Olsztynie sprawdził zabezpieczenie samochodów we
właściwy sprzęt gaśniczy a inspektorzy ITD zbadali m.in. jakość paliwa w kontrolowanych
pojazdach. Z uwagi na profilaktyczny charakter akcji, kierowcy otrzymali gadżety
związane z tematyką BRD, a po przejściu wszystkich prób byli częstowani pączkiem Św.
Krzysztofa.
17. Udział w obchodach Święta Policji organizowanych przez KPP Mrągowo i KMP Olsztyn,
w trakcie których przeprowadzano działania profilaktyczno-edukacyjne przeprowadzone
na bazie miasteczka rowerowego WRD KWP. W obchodach wzięło udział ok. 2500 dzieci
w różnym wieku wraz z rodzinami.
18. Udział w festynie rodzinnym pn „Biesiady Pieczewskie” w Olsztynie na jednym z
największych olsztyńskich osiedli mieszkaniowych – przeprowadzono pogadanki
profilaktyczne z zakresu ogólnych zasad BRD oraz konkursy na bazie miasteczka
rowerowego WRD KWP .
19. Udział w obchodach Europejskiego Dnia Bez Samochodu zorganizowanym przez KPP w
Szczytnie oraz Urząd Miasta w Szczytnie poprzez przeprowadzenie przy współudziale
policjantów z WSPol. W Szczytnie działań profilaktycznych propagujących korzystanie z
roweru jako codziennego i powszechnego środka transportu oraz konkursów i zabaw w
miasteczku rowerowym WRD KWP z udziałem ok. 250 dzieci w różnym wieku.
20. Udział wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Olsztynie w festynie
organizowanym przez Carrefour Polska festynu pn „Idę do szkoły, bezpieczny, zdrowy,
wesoły”. Przeprowadzono działania edukacyjno-profilaktyczne na bazie miasteczka
rowerowego WRD KWP.
Podczas tych spotkań propagowano znaną już w całej Polsce akcje „Klub Pancernika klika w
fotelikach, w trakcie których rozdawano dzieciom maskotki Pancernika – Gustawa”.
Ponadto od października 2013r. podjęto stałą współpracę z Radiem Olsztyn, które
obejmuje swoim zasięgiem nadawania całe województwo warmińsko-mazurskie, i w każdy
piątek funkcjonariusze WRD KWP uczestniczą w audycji Auto-Salon, gdzie prezentowane są
tematy związane z tematyką ruchu drogowego w naszym regionie - w tym również z zakresu
BRD, działań policyjnych czy danych statystycznych. W ramach współpracy z Rzecznikiem
Prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie na bieżąco realizowano zlecone
przez Rzecznika oraz Zespół Prasowy zadania dotyczące udzielania informacji mediom
(nagrania radiowe, telewizyjne) w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego
14.
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w regionie oraz przygotowywano doraźne informacje dla zespołu prasowego – dane
statystyczne, informacje o wynikach prowadzonych działań. Ponadto udzielano informacji o
bieżących promujących pozytywny wizerunek Policji do przygotowywanego cyklicznie
„Informatora” ukazującego się na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w
Olsztynie.
W drugim półroczu 2013 roku oprócz podejmowanych na bieżąco działań z zakresu
profilaktyki ruchu drogowego we współpracy z innymi podmiotami (np. akcja Bezpieczne
Wakacje) podjęto prace koncepcyjne by w 2014 roku wprowadzić własne plany działań stricte
profilaktycznych - czego zalążkiem jest np. akcja „Cała Polska widzi (od)blask Warmii i Mazur”
czy też przygotowywanie medialnej oprawy policyjnej Akcji Znicz.
W grudniu 2013r. policjanci WRD KWP Olsztyn jako pomysłodawcy ogólno
wojewódzkiej akcji „20 dobrych dni” włączyli się w jej realizację. Zgodnie z jej założeniami
policjanci wręczali kierowcom ,,List od Św. Mikołaja’’, w którym przypominali uczestnikom
ruchu drogowego o tym, co najważniejsze w tym okresie. Działania skierowane były szczególnie
do kierowców, a ich celem było przede wszystkim propagowanie odpowiedzialnych, ostrożnych
i empatycznych zachowań w ruchu drogowym. Policjanci wcielili się przez chwilę w
doręczycieli listów od Św. Mikołaja, w których apelowano do kierowców m.in. o: zwracanie
uwagi na podstawowe zasady bezpieczeństwa, kierowanie się rozsądkiem, powstrzymywanie się
od jazdy pod wpływem alkoholu, bezwzględne zapinanie pasów bezpieczeństwa, nie
przekraczanie dozwolonej prędkości oraz wyposażania bliskich w elementy odblaskowe.
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie - w ubiegłym roku policjanci ruchu drogowego po raz
kolejny przeprowadzili szereg działań profilaktycznych, których celem było zapewnienie
bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego na terenie powiatu braniewskiego.
Funkcjonariusze przeprowadzili działania: Prędkość, Alkoholi i Narkotyki, Trzeźwy poranek
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, Pasy, Truck, Gimbus, Bus, Bezpieczne Ferie,
Bezpieczne wakacje, Bezpieczna droga do szkoły. Podczas realizacji działań „Bezpieczne ferie”,
„Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, policjanci spotykali się z uczniami i
omawiali zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. W ramach powyższych działań
funkcjonariusze przeprowadzili 211 spotkań z dziećmi i młodzieżą. Na stronie internetowej
naszej jednostki oraz w lokalnych mediach nagłaśnialiśmy komunikaty o tematyce prewencyjnej
w zakresie bezpieczeństwa na drogach: „Bezpieczne ferie 2013”, „Kierowco dostosuj prędkość
do warunków na drodze”, „Bezpieczny Weekend Styczeń 2013”, „Długi weekend „Boże Ciało
2013”, „Bezpieczne wakacje 2013”, „Bezpieczny powrót z wakacji - działania Policji”, „Jak się
zachować, gdy jedzie pojazd uprzywilejowany?”, „Bądź widoczny na drodze”, „Trwa akcja
„Prędkość”, „Jesienna aura nie sprzyja kierowcom”, „Policyjne działania "ZNICZ 2013", „Przed
wyruszeniem w drogę włącz myślenie”, „Dwadzieścia dobrych dni”. Ponadto opisywaliśmy i
nagłaśnialiśmy zdarzenia w ruchu drogowym (kolizje, wypadki) oraz przestrzegaliśmy
kierowców o skutkach brawurowych zachowań na drodze. Informowaliśmy również o
planowanych działaniach i wielokrotnie apelowaliśmy do wszystkich uczestników ruchu
drogowego o rozwagę i ostrożność na drodze. Policjanci ruchu drogowego wspomagali
organizatorów „Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” (dwa etapy na szczeblu
powiatowym) – rowerowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz
motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każdy turniej składał się z części
teoretycznej i praktycznej. Wszystkie drużyny szkolne musiały rozwiązać test z pytaniami dot.
prawa o ruchu drogowym, udzielić pomocy medycznej osobie poszkodowanej oraz wykazać się
praktycznymi umiejętnościami jazdy pojazdem. Uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjalnych pokonywali tor przeszkód rowerem, natomiast młodzież szkół
ponadgimnazjalnych zmagała się z jazdą motorowerem i samochodem po placu manewrowym.
Policjanci ruchu drogowego sędziowali w praktycznych częściach turniejów, czyli jeździe
sprawnościowej rowerem, motorowerem oraz samochodem na którym zainstalowany był tzw.
„talerz Stewarda”. Wzorem lat ubiegłych dzieci z powiatu braniewskiego brały udział w
konkursie plastycznym „Dbam o swoje bezpieczeństwo”, który został ogłoszony przez Szkołę
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Podstawową nr 30 w Olsztynie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie. W konkursie
wzięli udział uczniowie klas I-III z dziewięciu szkół podstawowych z terenu powiatu
braniewskiego. Spośród 85 nadesłanych prac jury w składzie 3 funkcjonariuszy naszej jednostki
wybrało 9 wykonanych rysunków, które przesłane zostały do KWP w Olsztynie celem
uczestnictwa w dalszym etapie turnieju. Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników
ruchu drogowego, policjanci ruchu drogowego sprawdzali czy dzieci przewożone są w
fotelikach ochronnych. W trakcie kontroli drogowych funkcjonariusze wręczali kontrolowanym
uczestnikom ruchu drogowego maskotki, które są symbolem ogólnopolskiej kampanii "Klub
pancernika klika w fotelikach". Spotkaliśmy się z przedszkolakami w ramach Europejskiego
Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Funkcjonariusz rozmawiał z dziećmi o
bezpieczeństwie na drodze. Na zakończenie spotkań przedszkolaki dostały odblaskowe naklejki
oraz maskotki pancernika, które mają przypominać o prawidłowym przewożeniu dzieci w
samochodach. Policjanci z braniewskiej komendy wzięli udział w pikniku integracyjnym
,,Profilaktyka na wesoło’’ zorganizowanym przez Urząd Miasta w Braniewie. Podczas
spotkania funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a
także przybliżyli charakterystykę pracy policjanta. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały
odblaskowe bransoletki oraz balony. Odwiedziliśmy dzieci z przedszkola miejskiego na ul.
Różanej i przedszkola Biedronka. Z przedszkolakami spotkał się Kierownik Ogniwa Ruchu
Drogowego, który zapoznał dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na drodze. Dzieci
uczyły się jak należy korzystać z drogi, chodnika i jak być widocznym na drodze, w co powinien
wyposażony być rower i rowerzysta. Policjanci odwiedzili również przedszkolaków i
pierwszoklasistów z Zespołu Szkół we Fromborku. Podczas spotkań przypomnieli o zasadach
bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego i zabaw na podwórku. Następnie dzieci, pod
czujnym okiem policjantów, uczestniczyły w zajęciach praktycznych przechodzenia przez
jezdnię. Funkcjonariusze z braniewskiej drogówki włączyli się do wojewódzkiej akcji pn.
,,Dwadzieścia dobrych dni’’. W tym czasie policjanci wręczali kierowcom ,,List od Św.
Mikołaja’’, w którym przypominali uczestnikom ruchu drogowego o tym, co najważniejsze w
tym okresie. Działania skierowane były do kierowców, a ich celem było przede wszystkim
propagowanie odpowiedzialnych, ostrożnych i empatycznych zachowań w ruchu drogowym.
Policjanci wcielili się przez chwilę w doręczycieli listów od Św. Mikołaja, w których apelowano
do kierowców m.in. o: zwracanie uwagi na podstawowe zasady bezpieczeństwa, kierowanie się
rozsądkiem, powstrzymywanie się od jazdy pod wpływem alkoholu, bezwzględne zapinanie
pasów bezpieczeństwa oraz nie przekraczanie dozwolonej prędkości.
Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach - we wrześniu 2013r. prowadzono działania
profilaktyczno – edukacyjne pn. „Bezpieczna Droga Do Szkoły” mające na celu poprawę stanu
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drodze. W związku z tym, w okolicach szkół, w rejonach
przejść dla pieszych, pełnione były służby mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
idącym do szkoły. Wszelkie prowadzone działania miały na celu uchronienie najmłodszych
uczestników ruchu przed tragicznymi wypadkami na drogach. Prowadzono pogadanki z
uczniami najmłodszych klas na temat właściwego zachowania się na drodze. W trzech
przedszkolach na terenie miasta Bartoszyce przeprowadzono wspólnie z funkcjonariuszem RD
działania "Klub Pancernika" - 71 dzieci otrzymało pluszową figurkę Pancernika. Ponadto
maskotka Pancernika wręczana była dzieciom przez funkcjonariuszy RD podczas kontroli
drogowych.
Komenda Powiatowa Policji w Działdowie - na terenie działania KPP Działdowo realizowane
były działania i akcje zlecane przez KWP takie jak: Prędkość, Alkohol i Narkotyki, Truck, Bus,
Pasy, Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, Gimbus, Bezpieczne i zdrowe wakacje 2013,
Bezpieczne Ferie, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne Weekendy – Styczeń, Kwiecień,
Maj, Sierpień, Grudzień 2013”, „Znicz 2013”. Część z tych działań jak np. Prędkość, Alkohol i
Narkotyki, Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, były organizowane przez KPP częściej
(lokalnie)
nie tylko w terminach zlecanych przez KWP. Ponadto KPP Działdowo
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przeprowadziło działania „Nauka jazdy” w ramach akcji kontrolno-profilaktycznej i „Majowy
wieczór” w dniu 29 maja 2013 propagujący bezpiecznej jazdy na jednośladach (rowery i
motorowery) oraz realizujący program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
młodzieży.
Komenda Miejska Policji w Elblągu - w ramach działań „Bezpieczne Ferie 2013” Policjanci
Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń wspólnie z pracownikiem Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu prowadzili spotkania z dziećmi wypoczywającymi na
zorganizowanych formach zimowego wypoczynku. W trakcie spotkań dzieci wysłuchały
pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uczestniczyły w konkursach z
nagrodami oraz otrzymały prezenty w postaci odblasków ufundowanych przez WORD. Ponadto
w okresie od 21 stycznia do 3 lutego policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Elblągu i KP w Pasłęku prowadzili wzmożone działania na drogach w celu
zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prowadzili kontrolę autobusów przewożących
dzieci i młodzież na zimowiska. Kontroli poddano autobusy wyjeżdżające z Elbląga i okolic oraz
przejeżdżające przez nasz teren. Prowadzono działania mające na celu ochronę niechronionych
uczestników ruchu. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, prewencji i podległych jednostek
dokonali 1333 kontroli samochodów osobowych, skontrolowano 18 autobusów przewożących
dzieci na zimowy wypoczynek.
W ramach działań „Bezpieczne Wakacje 2013” kontynuowano współpracę z Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Elblągu. Wspólnie z pracownikiem ośrodka, w trakcie 3
wakacyjnych spotkań z dziećmi organizowano konkursy nt. bezpiecznego wypoczynku oraz
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwycięzcy konkursów nagradzani byli nagrodami
ufundowanymi przez Komendę Miejską Policji w Elblągu oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Elblągu.
„Bezpieczna droga do szkoły 2013” - w ramach prowadzonych policjanci prowadzili
działaniami przy 32 placówkach na terenie miasta i powiatu elbląskiego. W szkołach
podstawowych przeprowadzono 183 spotkania z najmłodszymi uczniami. Funkcjonariusze
Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w ramach działań prewencyjno-edukacyjnych
„Bezpieczna droga do szkoły” w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych wspólnie z Firmą
ALSTOM Power Sp. z o.o. w Warszawie oddział w Elblągu prowadzili działania pod nazwą „
Z Alstom bezpieczniej na drodze”. Celem działań jest omówienie z najmłodszymi uczniami
przepisów ruchu drogowego, zaprezentowania prawidłowych form poruszania się po drodze,
prawidłowego przechodzenia przez jezdnię oraz wskazania miejsc do bezpiecznej zabawy.
Współuczestnicy działań ufundowali dla każdego ucznia klas zerowych i pierwszych elementy
odblaskowe. Działania adresowane są do uczniów wyłącznie klas O i pierwszych. W ramach
działań „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci Komendy Miejskiej Policji w Elblągu i
jednostek podległych podczas spotkań w szkołach z uczniami klas II i III oraz w przedszkolach
prowadzili zajęcia teoretyczne i praktyczne pod katem prawidłowego zachowania się na ulicy.
Uczono jak prawidłowo powinien wyglądać przemarsz grupy po chodniku. Policjanci uczyli
dzieci jak powinno się bezpiecznie przechodzić przez jezdnię z sygnalizacją świetlną oraz przez
przejście bez sygnalizacji. Zajęcia prowadzono w terenie przy przejściu dla pieszych najbliżej
placówki wychowawczej.
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przy
współudziale firmy ALSTO Power i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego organizują dla
uczniów klas 0-III konkurs plastyczny „Bezpieczni w ruchu drogowym”. Na konkurs wpłynęło
271 prac z 25 szkół z terenu miasta i powiatu. Wyróżnione prace zamieszane są w kalendarzu
wydawanym przez tutejszą jednostkę już od 14 lat.
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili działania „Gimbus”. Skontrolowano
autobusy przewożące dzieci i młodzież do szkół. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w większości
gmin do przewozu uczniów zakupiono już specjalistyczne pojazdy przeznaczone do przewozu.
Częste kontrole prowadzone przez Wydział Ruchu Drogowego podczas codziennych służ
doprowadziły do poprawy stanu technicznego pojazdów wynajmowanych do przewozu uczniów.
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Zaktualizowano informacje na temat pojazdów i podmiotów wykonujących przewóz uczniów do
szkół.
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego prowadzone były działania pn. „Bezpieczna droga
do szkoły”. W trakcie działań odbywały się spotkania prewencyjno-edukacyjne oraz zajęcia
praktyczne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze
kontrolowali prawidłowość oznaczenia przejścia dla pieszych wokół szkoły , czytelność znaków
drogowych, kontrolowali prędkość pojazdów, prowadzili rozmowy prewencyjne z kierowcami.
Policyjne statystyki nie odnotowały zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży.
Świadczy to o dobrze zorganizowanych i przeprowadzonych działaniach elbląskich policjantów.
Dzielnicowi z Rewiru I Dzielnicowych zorganizowali i przeprowadzili w szkołach
podstawowych na terenie gminy spotkania z najmłodszymi uczniami. W ramach w/w programu
przekazano przy współudziale firmy ALSTOM światełka odblaskowe każdemu uczniowi klasy
pierwszej. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
uczestniczyli w działaniach „Bezpieczne ferie” i „Bezpieczne i zdrowe wakacje 2013”. W
Elblągu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji uczestniczyli w
działaniach promujących program „Autochodzik” , który realizowany jest przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu .
Wspólnie z WORD i Departamentem Edukacji UM w Elblągu i Starostwa Powiatowego w
Elblągu zorganizowano finały Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego ( adresowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz finały powiatowe
Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (adresowany dla
uczniów szkół podstawowych)
Policjanci wspólnie z WORD w Elblągu i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr
2 w Elblągu zorganizowali „Turniej rowerowy” dla wychowanków SOSW z terenu
województwa warmińsko-mazurskiego.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu uczestniczyli w projekcie pod nazwą „Łączy
nas zebra”. Projekt ten realizowany był jako cykl spotkań z uczniami (w tym na ulicach miasta w
pobliżu przejść, dojazdów do obiektów szkolnych) promujących zasady prawidłowego ruchu
pieszych jak też uwypuklających zasadność stosowania fotelików i pasów bezpieczeństwa.
Policjanci realizowali założenia projektu „Klub Pancernika”.
Komenda Powiatowa Policji w Ełku - grupa robocza aktywnie realizuje zadania wyżej
wymienionego obszaru poprzez:
 współpracę z nauczycielami szkół i przedszkoli w ramach zajęć z bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
 współorganizowanie konkursów i turniejów tematycznych w ramach „Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”
 zajęcia edukacyjne „Bezpieczna droga do szkoły” prowadzone we wrześniu 2013 roku;
 systematyczne kontrole pojazdów przewożących uczniów do i ze szkoły oraz udających się
na wycieczki;
 bezpośrednie reagowanie na sygnały społeczne odnośnie poprawy lub uzasadnionej
zmiany istniejącego już oznakowania dróg, a także organizacji ruchu;
 współpracę z urzędami gmin oraz GDDKiA odnośnie zmian oznakowania poprawiającego
bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 występowanie do zarządców dróg o odpowiednie doświetlenie ulic, wycinkę drzew w
miejscach zagrażających bezpieczeństwu, a także usuniecie utrudnień drogowych
związanych z opadami śniegu i gołoledzią, a także złym stanem nawierzchni (wyboje,
wyrwy);
 policjanci tut. komendy wspólnie z zarządcami dróg czynnie uczestniczą w przeglądach
dróg sieci krajowej, powiatowej, wojewódzkiej i miejskiej:
 na łamach lokalnych mediów prowadzone są działania edukacyjne na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz uświadamiania przed zagrożeniami, a także
- 83 -






informowanie na bieżąco o utrudnieniach w ruchu;
we wszystkich gminach powiatu ełckiego funkcjonariusze KPP Ełk prowadzili wzmożone
działania pod nazwą „Klub Pancernika Klika w fotelikach", mające na celu propagowanie
prawidłowego przewożenia dzieci w autach. W ramach działań policjanci egzekwowali
obowiązek przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych oraz zapinanie pasów
bezpieczeństwa. Podróżujące dzieci otrzymywały od policjantów maskotki "Pancernik
Gustawa" oraz odblaski;
W grudniu 2013r funkcjonariusze przeprowadzili akcję profilaktyczną pn" Dwadzieścia
dobrych dni". W trakcie akcji rozdawano ulotki "List do Św. Mikołaja" i przeprowadzano
rozmowy z kierowcami propagujące odpowiedzialne zachowania w ruchu drogowym.
realizacja wzmożonych działań prewencyjnych pn.: "Prędkość", "Trzeźwy Poranek",
"Bezpieczny Poniedziałek", Alkohol i Narkotyki", "Dyskoteka", "Pasy", "Niechronieni
Uczestnicy Ruchu", "Bus", "Truck"

Komenda Powiatowa Policji w Giżycku - 27 marca 2013r. Policjanci z ruchu drogowego oraz
oficer prasowy KPP w Giżycku przeprowadzili działania w ramach kampanii „Klub pancernika
– klika w fotelikach”. W trakcie kontroli samochodów policjanci sprawdzali, czy dorośli
przewozili swoje dzieci w fotelikach oraz przypominali wszystkim o tym, jak ważne jest to aby
zapinać pasy bezpieczeństwa. W trakcie kontroli rozdawano maluchom pluszowe maskotki
pancernika Gustawa.
W kwietniu policjanci uczestniczyli w Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym
zorganizowanym dla szkół ponadgimnazjalnych oraz Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem turnieju była
m.in. popularyzacja przepisów ruchu drogowego, upowszechnianie wiedzy z zakresu obsługi
rowerów i samochodów oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
W czerwcu Oficer Prasowy KPP w Giżycku uczestniczył w składzie jury w konkursie „ABC
bezpieczeństwa w przedszkolu”. Konkurs odbył się w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Odziałem
Integracyjnym w Giżycku. W trakcie konkursu dzieci musiały wykazać się wiedzą z przepisów
ruchu drogowego w tym prawidłowego poruszania się po drogach, oraz wiedzą z właściwego
zachowania się wobec osób nieznajomych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W
ramach konkursu przypomniano dzieciom o bezpieczeństwie podczas wypoczynku letniego oraz
przekazano wiedzę o tym jak ważne jest to, aby podczas jazdy samochodem dorośli stosowali
pasy bezpieczeństwa, a dzieci foteliki ochronne. Na zakończenie maluchy otrzymały maskotkę
pancernika Gustawa oraz książeczki zawierające treści o bezpiecznych zabawach w trakcie
wypoczynku letniego.
„Jestem widoczny – jestem bezpieczny na drodze” Pod takim hasłem w dniu 28.10.2013r. Oficer
prasowy KPP w Giżycku wspólnie z przedstawicielami autosalonu HYUNDAI w Giżycku
spotkali się z dziećmi z przedszkola „Bajka” oraz „Koralik”. Podczas spotkania omówiono
podstawowe zasady poruszania się maluchów po drogach, a następnie przekazano dzieciom
opaski odblaskowe oraz książeczki zawierające treści bezpieczeństwa na drogach.
„Jestem uczestnikiem ruchu drogowego” - Oficer Prasowy uczestniczył w jury w
międzyszkolnym konkursie szkół podstawowych w Giżycku. W trakcie konkursu dzieci musiały
wykazać się wiedzą z przepisów ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Na
zakończenie uczestnicy otrzymali liczne nagrody oraz opaski odblaskowe jak również książeczki
zawierające treść bezpiecznego poruszania się po drogach.
„Giżyckie Święto Rowerów” -zorganizowane w ramach 62 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy
PTTK „Mazury 2013”. w trakcie festynu, który odbył się 11 sierpnia na plaży miejskiej w
Giżycku sierż. szt. Joanna Czaplińska oraz asp. Tadeusz Bagiński przeprowadzili konkurs dla
dzieci z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego. W trakcie konkursu dzieci musiały
wykazać się wiedzą dotyczącą wyposażenia roweru, prawidłowego poruszania się nim po
drogach, musiały pokazać że wiedza co robić aby być widocznym na drodze. Na zakończenie
dzieci biorące udział w zabawie otrzymały liczne nagrody, upominki a także maskotę pancernika
Gustawa.
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Działania „20 dobrych dni” akcja zorganizowana wspólnie z policjantami RD na terenie
działania KPP Giżycko. W trakcie działań, które były skierowane do kierowców Policjanci
wręczali kierowcom Listy od św. Mikołaja, zawierające treści bezpiecznego poruszania się po
drogach.
Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi - dążąc do ograniczenia zagrożenia bezpieczeństwa w
ruchu drogowym ze strony kierujących autobusami, a także liczby naruszeń przepisów ruchu
drogowego oraz przepisów ustawy o transporcie drogowym i o czasie pracy kierowców,
popełnianych przez kierujących tymi pojazdami, w roku 2012 cyklicznie prowadzone były
wzmożone działania prewencyjno- kontrolne pn. „Bus” i „Truck”. W ramach działań
skontrolowano 183 pojazdy z czego 46 pojazdów to autobusy i samochody ciężarowe.
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego wymaga
ciągłego i systematycznego podejmowania działań zarówno represyjno- kontrolnych, jak i
profilaktyczno - edukacyjnych. Mając powyższe na uwadze w KPP w Gołdapi przeprowadzone
zostały działania pn. „Niechronieni uczestnicy Ruchu Drogowego”. Działania przeprowadzane
są cyklicznie. Efektem działań było ujawnienie 354 wykroczeń popełnionych przez uczestników
ruchu drogowego.
Dzieci i młodzież stanowią liczna grupę użytkowników dróg, która wraz z rozpoczęciem
roku szkolnego pojawiła się na drogach. Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i
młodzieży w drodze do i ze szkoły podjęto działania związane z zapewnieniem bezpośredniego
nadzoru nad ruchem w ramach działań profilaktyczno- edukacyjnych pn.: „Bezpieczna droga do
szkoły 2013”. W szkołach prowadzono działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży w
zakresie kształtowania właściwych nawyków komunikacyjnych, w tym prawidłowego
zachowania się na drodze, przystanku PKS oraz w trakcie przewozu do i ze szkoły środkami
transportu. W ramach działań dokonano kontroli technicznej pojazdów przewożących dzieci i
młodzież do szkół. Również poza prowadzonymi działaniami na wniosek osób zainteresowanych
(rodziców, opiekunów, nauczycieli, przedstawicieli urzędów gmin) dokonywano powyższych
kontroli, kierowcy poddawani byli badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
W miesiącu kwiecień w ramach Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym w centrum miasta zorganizowano dzieciom i młodzieży z terenu powiatu gry i
zabawy promujące bezpieczne zachowania w ruchu drogowym.
W czerwcu 2013 roku KPP w Gołdapi przyłączyła się do pikniku organizowanego przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach podpisania umowy na modernizację
drogi krajowej K - 65. W trakcie trwania imprezy organizowano dzieciom gry i zabawy
promujące bezpieczne zachowania w ruchu drogowym – „Autochodzik” oraz rozdawano
gadżety odblaskowe tj.: kamizelki, opaski na rękę, odblaski.
Komenda Powiatowa w Gołdapi była jednym z współrealizatorów projektu Starostwa
Powiatowego w Gołdapi pn.: ”ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE” realizowanego w
ramach programu „Razem Bezpieczniej”. Projekt poprzez swoje działania miał za zadanie
kształtować świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego. W roku 2013 powyższe
działania były niejako kontynuowane poprzez: wykorzystywanie przez funkcjonariuszy tut. KPP
urządzeń zakupionych w ramach powyższego projektu tj. AlcoBlow oraz kontynuację działań
pn.: „Żółta cytryna o bezpieczeństwie przypomina”.
W grudnia 2013 roku gołdapscy policjanci wspólnie z Wójtem Gminy Dubeninki Ryszardem
Zielińskim odwiedzili szkoły podstawowe w Dubeninkach i Żytkiejmach. Funkcjonariusze
przypominali dzieciom o właściwym zachowaniu w drodze do i ze szkoły. Wszyscy uczniowie
otrzymali kamizelki odblaskowe zakupione przez Wójta Gminy Dubeninki Ryszarda
Zielińskiego.
Na zakończenie należy zaznaczyć, iż w okresach poprzedzających wypoczynek lub
ważne wydarzenie odbywające się na terenie działania KPP w Gołdapi tut. funkcjonariusze
realizują wzmożone działania prewencyjno - kontrolne z których należałoby wymienić
chociażby: „Bezpieczne i Zdrowe Wakacje”, „Bezpieczny Weekend”, „Prędkość”, „Pasy”,
„Bezpieczne wyjazdy”, „Bezpieczne Powroty”.
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Komenda Powiatowa Policji w Iławie - w obszarze działania w/w programu dot. bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży w ruchu drogowym w dniu 13 kwietnia 2013 roku w Gimnazjum
Samorządowym nr 1 w Iławie odbyły się eliminacje w „Turnieju Powiatowym Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym”. Młodzież z powiatu iławskiego pod okiem policjantów, strażaków i
przedstawiciela PCK rywalizowała w ramach „Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym”. Nagrody dla uczestników ufundowane przez wręczył m.in. Komendant Powiatowy
Policji w Iławie. Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Policji w Iławie i Miejski
Ośrodek Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Iławie. Głównym celem organizowania tego typu
przedsięwzięcia jest zapoznanie i przyswojenie przepisów ruchu drogowego przez uczniów i
działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg, w tym również
młodzieży szkolnej. Ponadto poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej i popularyzowanie roweru jako najzdrowszego środka transportu, przy pomocy
którego coraz więcej osób spędza czas wolny. W tegorocznym turnieju udział wzięły drużyny z
Iławy, gminy Iława, Susza, Lubawy, Zalewa i Kisielic. Składał się on z dwóch części praktycznej – jazda rowerem po torze z przeszkodami i teoretycznej - testu. Poza tym uczestnicy
musieli zaprezentować swoje umiejętności z udzielania pierwszej pomocy. Nad prawidłowym
przebiegiem turnieju czuwało jury składające się z policjantów z Komendy Powiatowej Policji w
Iławie, strażaka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie i przedstawiciela
iławskiego PCK.
W związku z przeprowadzanymi programami i akcjami m.in. „Prędkość”, „Trzeźwy
Poranek”, „Rowerem Bezpiecznie do Celu”, „Truck”, „Alkohol i Narkotyki”, „Dyskoteka”,
„Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”, „Bezpieczne Ferie 2013”, „Bezpieczne i Zdrowe
Wakacje 2013” została zwiększana liczba wystawionych do służby policjantów ruchu
drogowego i prewencji KPP w Iławie. M.in. kontrolowany był stan techniczny autokarów
i pojazdów przewożących zwłaszcza dzieci i młodzież do miejsc wypoczynku. Policjanci
kontrolowali stan trzeźwości kierujących pojazdami, a także sprawność psychofizyczną oraz
uprawnienia i kwalifikacje zawodowych kierowców wykonujących przewozy dzieci i młodzieży.
Policjanci zajmujący się problematyką prewencji kryminalnej realizowali zadania w ramach
akcji „Bezpieczna droga z radami SpongeBoba”, które skierowane były do uczniów szkół
podstawowych jak również przedszkolaków. W ramach akcji wykorzystano przekazane przez
organizatorów zabawy interaktywne na płytach CD, plakaty promujące akcję oraz odblaskowe
naklejki z wizerunkiem bohatera kampanii.
W 2013 roku policjanci z KPP w Iławie przeprowadzili również działania prewencyjne
„Bezpieczna droga do szkoły”, gdzie podczas spotkań z dziećmi, (głównie dzieci klas 1-3),
uświadamiali i propagowali przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
Podczas prelekcji policjanci przypominali dzieciom o tym, jak należy zachowywać się na
drodze, czego unikać i w jaki sposób zwiększyć swoje bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły.
Zeszłoroczna akcja to również próba dotarcia do rodziców i opiekunów dzieci. Aby to właśnie
oni, w szczególności starali się uświadamiać dzieci o tym, jak ważne jest uzupełnienie ubioru
pieszego w odblaskowe elementy. Jak wiele od tego zależy i jak wielką cenę możemy ponieść,
nie stosując się do tych prostych zasad, wszyscy doskonale wiedzą.
Policjanci z iławskiej drogówki niemal codziennie na prośbę opiekunów wycieczek szkolnych i
przedszkoli kontrolują autobusy, którymi dzieci i młodzież wyrusza na wycieczki. Policjanci
zwracają szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz jego
wyposażenie i oznakowanie. Ponadto sprawdzają dokumentację kierującego wymaganą do
przewozu osób oraz to, czy podczas przewozu dzieci obecny jest opiekun grupy. Tego typu
działania to w miesiącach wiosennych chleb powszedni policjantów z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Dzięki policyjnym kontrolom autokarów w
latach ubiegłych, właściciele firm przewozowych szczególnie dbają o stan techniczny pojazdów,
które przewożą wycieczki. Rzadko zdarza się już, aby ich pojazdy były niesprawne.
Optymizmem napawa również to, że co raz częściej dyrektorzy przedszkoli i szkół, jako
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organizatorzy rozrywki dla dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo prosząc policjantów o
sprawdzenie autokarów.
17.09.2013 roku policjanci iławskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami Straży
Ochrony Kolei uczestniczyli w ogólnopolskich działaniach profilaktyczno–edukacyjnych pod
nazwą „Bezpieczny Poniedziałek”. Akcja miała przypominać kierowcom o obowiązku
zatrzymywania się przed znakiem STOP przy przejeździe kolejowym.
W ramach działań na niestrzeżonym przejeździe kolejowym usytuowanym na drodze RożentalKałduny zatrzymano do kontroli drogowej cztery samochody. Dwóch kierowców właśnie za
niestosowanie się do znaku STOP oraz za brak dokumentu podczas kontroli ukarali mandatami.
Jeden kierowca, który tylko zwolnił przed znakiem STOP, obejrzał się w oba kierunki, czy nic
nie jedzie i pojechał dalej, pouczono.
W celu minimalizacji zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów samorząd uczniowski
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie zorganizował happening pod nazwą „Nie daj się
zabić, skończ szkołę, bądź bezpieczny i widoczny na drodze”. Podstawowym celem w/w działań
było uświadomienie kierowcom o konieczności zachowania bezpiecznego odstępu pojazdu od
rowerzysty a rowerzystom przypomnienie o używaniu kamizelek odblaskowych na drogach
publicznych. Propagowanie używania elementów odblaskowych, powodują, że rowerzysta może
zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Policjanci zabezpieczali przejazd rowerzystów podczas
happeningu zorganizowanego przez samorząd uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Był on pod nazwą „Nie daj się zabić, skończ szkołę, bądź bezpieczny i widoczny na drodze”.
Uczniowie oraz osoby chętne ubrane w kamizelki odblaskowe i z prawidłowo oświetlonymi
rowerami ruszyli ścieżką rowerową wokół Małego Jezioraka. Celem spotkania było
uświadomienie konieczności zachowania bezpiecznego odstępu pojazdów od rowerzysty oraz
używania kamizelek odblaskowych na drogach publicznych.
22.11.2013 roku w Iławie policjanci ruchu drogowego przeprowadzili działania pod
nazwą „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”. Wśród 23 skontrolowanych kierujących, 12 nie
korzystało z pasów bezpieczeństwa, a 8 rozmawiało przez telefon komórkowy podczas jazdy
samochodem. Podczas akcji funkcjonariusze korzystali z Ambulansu Monitoringu Wizyjnego z
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Pojazd ten dzięki zamontowanym kamerom,
umożliwiał dokładne monitorowanie ruchu i rejestrowanie osób popełniających wykroczenia.
Iławscy policjanci oraz Burmistrz Miasta Iławy w dniu 28 listopada 2013 roku od godz. 16.30
w budynku Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Iławie zorganizowali debatę społeczną, której
tematem było bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w mieście Iława. Spotkanie
realizowano w celu omówienia podejmowanych działań i przedsięwzięć w tym zakresie.
Oprócz Policji w debacie uczestniczyli Burmistrz Miasta Iławy. Policjanci przedstawią statystyki
zdarzeń drogowych oraz omówili działania i przedsięwzięcia w zakresie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele służb i straży współpracujących z
Policją na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, przedstawiciele zarządów
dróg, szkół podstawowych i gimnazjalnych w Iławie, spółdzielni mieszkaniowych, firm branży
usług komunalnych oraz iławskich korporacji taksówkarskich.
Od 6 grudnia 2013 na drogach powiatu iławskiego przeprowadzana jest akcja
profilaktyczna „Dwadzieścia dobrych dni”. Skierowana jest ona do kierowców i jej celem jest
propagowanie odpowiedzialnych zachowań w ruchu drogowym. Funkcjonariusze ruchu
drogowego pouczając kierowców za popełnione wykroczenie wręczają im list od św. Mikołaja z
zasadami bezpiecznej jazdy. Akcja profilaktyczna „Dwadzieścia dobrych dni” rozpoczęła się 6
grudnia 2013. W tych dniach policjanci ruchu drogowego wykorzystując radosny czas
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia kiedy wszyscy jesteśmy zabiegani, ciągle się
spieszymy. Chcieli przypomnieć wszystkim kierowcom, że zdrowie, życie oraz nasze wspólne
bezpieczeństwo są największą wartością jaka możemy podarować naszym bliskim.
Dlatego pouczając kierowców za popełnione wykroczenie wręczają im list od św. Mikołaja z
zasadami bezpiecznej jazdy. Funkcjonariusze zwracają uwagę na to aby każdy z nas poruszał się
po drodze zgodnie z zasadami ruchu drogowego, będąc trzeźwym, jadąc z dozwoloną
prędkością. Pamiętając, że oprócz nas są też inni uczestnicy ruchu drogowego piesi, rowerzyści.
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Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie - w zakresie bezpieczeństwa na drogach policjanci
Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie prowadzą wzmożone działania kontrolno –
prewencyjne, mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz
ograniczenie liczby wypadków drogowych i ich skutków. Są to działania pod nazwą „Truck” i
„Bus”, ukierunkowane na kierowców samochodów ciężarowych i autobusów. Prowadzone są
także akcje pn: „Alkohol i narkotyki”, „Dyskoteka” oraz „Pasy”, ukierunkowane na kierujących
pojazdami. Prowadzone są również działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”,
ukierunkowane na pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Przed rozpoczęciem ferii
zimowych i wakacji oraz w trakcie ich trwania prowadzone są działania „Gimbus”, podczas
których mieszkańcy powiatu mrągowskiego mogą zgłaszać potrzebę kontroli autokarów
przewożących dzieci i młodzież na zorganizowany wypoczynek. Ponadto prowadzone są akcje
pod nazwą „Znicz” oraz „Bezpieczny weekend” prowadzone w dniach wzmożonego ruchu na
drogach tzn. w czasie rozpoczęcia i zakończenia Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i ferii
zimowych, a także w dni weekendowe.
Referat Ruchu Drogowego KPP w Mrągowie wspólnie z siłami pozapolicyjnymi (Straż
Graniczna i Inspekcja Celna) realizował działania kontrolne mające na celu ujawnianie i
eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i
rzeczy.
W 2013 roku dokonano wiosennego przeglądu dróg krajowych, wojewódzkich,
powiatowych i gminnych wspólnie z przedstawicielami zarządów dróg. Ponadto na bieżąco
monitorowany jest stan i oznakowanie dróg w powiecie mrągowskim przez policjantów służby
ruchu drogowego. W 2013 r. przeprowadzona została również kontrola stanu dróg i
oznakowania w rejonie szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu mrągowskiego.
Policjanci Ruchu Drogowego przeprowadzili również działania profilaktyczno – edukacyjne dla
dzieci i młodzieży ze szkół powiatu mrągowskiego tj. eliminacje powiatowe do turnieju
bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz
eliminacje powiatowe turnieju motoryzacyjnego dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
Na początku roku szkolnego i raz w miesiącu funkcjonariusze RD wspólnie z
dzielnicowymi i policjantami Referatu Patrolowo – Interwencyjnego przeprowadzali działania
„Bezpieczna Droga do Szkoły” w trakcie, których kontrolowali pojazdy dowożące dzieci do
szkoły oraz pilnowali przejść dla pieszych w okolicach szkół. Policjanci w rejonach placówek
oświatowych, sprawdzali, jak rodzice realizują obowiązek przewożenia dzieci w fotelikach
ochronnych oraz czy zapinają pasy bezpieczeństwa. W trakcie kontroli w nagrodę za zapięte
pasy bezpieczeństwa policjanci rozdawali dzieciom pluszowe maskotki Pancernika Gustawa.
Zabawki miały przypominać dzieciom i dorosłym o potrzebie dbania o swoje bezpieczeństwo.
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w klasach podstawowych prowadzone były prelekcje na
temat prawidłowego poruszania się po drodze, oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego.
Spotkania przeprowadzono pod hasłem „Bezpieczna Droga z Radami Sopngeboba”, podczas
których przedstawiono uczniom film edukacyjny.
„Bezpieczny na drodze” pod taka nazwą w październiku 2013r. w Szkole Podstawowej
nr 1 przy ul. Boh. Warszawy w Mrągowie odbył się turniej wiedzy dotyczący zasad ruchu
drogowego. Turniej wiedzy to kolejny etap projektu edukacyjnego pn. „Dbam o swoje
bezpieczeństwo” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 wspólnie z mrągowską policją.
Celem programu jest uświadomienie uczniom i przygotowanie ich do samodzielnego i
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszego, rowerzysty i pasażera, ale również
sprawdzenie znajomości poznanych zasad ruchu drogowego i umiejętne zastosowanie ich w
praktyce. Projekt realizowany jest przez cały rok szkolny 2013/2014 w klasach III szkoły
podstawowej. Odpowiedzi uczniów oceniło specjalne jury, w którego składzie zasiadł między
innymi Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie oraz specjalista Zespołu Ruchu Drogowego
mrągowskiej komendy.
Bezpieczna Majówka - to temat festynu zorganizowanego 1 maja w Mikołajkach. Do
udziału w nim zaproszono Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz Ratowników z MOPRu. Zaproszeni goście instruowali, jak bezpiecznie spędzać czas nad mazurskimi jeziorami, by z
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wakacji przywieźć jedynie dobre wspomnienia. Temat majówkowej zabawy doskonale wpisał
się również w obchodzony 6 maja Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Mikołajską imprezę honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji. Podczas
imprezy policjanci zaprezentowali radiowozy i motory policyjne. Prezentowany był również
sprzęt służący w ich codziennej pracy. Z Komedy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przyjechał
pojazd profilaktyczny wraz z miasteczkiem rowerowym. Na nim organizowane były konkursy z
bezpiecznej jazdy na dwóch kółkach. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Najmłodszym
czas umilił Sierżant Bóbr maskotka warmińsko-mazurskiej policji. Inspekcja Transportu
Drogowego pokazała turystom swój specjalistyczny pojazd kontrolny. WORD w Olsztynie
wypożyczył symulator wypadków. Osobiście więc można było doświadczyć, co dzieje się w
aucie podczas zderzenia. Natomiast ratownicy z MOPR-u podczas imprezy przeprowadzali
kursy pierwszej pomocy. Podczas majówki policjanci edukowali na temat bezpiecznych
zachowań na drodze i wodzie. Temat majówkowej zabawy doskonale wpisał się w obchodzony
6 maja Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tegorocznym tematem
przewodnim obchodów będzie „Bezpieczeństwo pieszych – niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego w miastach”. Policjanci korzystając z okazji podczas majówki edukowali szczególnie
w tym zakresie.
Akcja profilaktyczna pn. „Dwadzieścia dobrych dni”: Policjanci ruchu drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie w okresie dwudziestu dni przed Świętami Bożego
Narodzenia rozdysponowali ulotki z życzeniami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ww. list
otrzymali wraz z pouczeniem kierowcy, którzy popełnili wykroczenie w ruchu drogowym.
Ponadto akcję profilaktyczną rozpowszechniono w lokalnych mediach.
Funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego KPP w Mrągowie mając na celu poprawę stanu
bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach konsekwentnie egzekwowali przestrzeganie
przepisów przez wszystkich użytkowników dróg. Dodatkowo policjanci stale uczestniczyli w
zabezpieczaniu uroczystości kościelnych odbywających się na drogach publicznych, podczas
mszy odpustowych oraz innych wydarzeniach kościelnych gdzie wymagane jest stosowne
zabezpieczenie terenów przyległych do kościoła.
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie - w obszarze bezpieczeństwo w ruchu drogowym w
2013 roku policjanci Zespołu Ruchu Drogowego przeprowadzili liczne spotkania edukacyjnoprofilaktyczne z uczniami szkól podstawowych powiatu kętrzyńskiego, na których omawiali
zasady bezpiecznego zachowania na drodze. Od czerwca 2009 przy Zespole Szkół nr 1 w
Kętrzynie przy ul. Kazimierza Wielkiego funkcjonuje nowoczesne „Bezpieczne Miasteczko
Ruchu Drogowego” korzystają z tego obiektu uczniowie całego powiatu. Policjanci Referatu
Ruchu Drogowego KPP Kętrzyn wykorzystują na co dzień w/w obiekt podczas organizacji
konkursów . W kwietniu policjanci Referatu Ruchu Drogowego przeprowadzili WarmińskoMazurskie Turnieje Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym dla uczniów
szkół średnich, gimnazjalnych oraz podstawowych. We wrześniu 2013 r. w Specjalnym Ośrodku
Szkolno Wychowawczym został przeprowadzony Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie. W celu
podniesienia bezpieczeństwa w komunikacji publicznej policjanci ruchu drogowego prowadzą
działania „Bus”, „Trak”, „Pasy”, „Alkohol i Narkotyki”, „Bezpieczna Podróż”, „Trzeźwy
Poranek”, „Lejek”, „Bezpieczny weekend”, „Prędkość” , „Niechronieni Uczestniczy Ruchu
Drogowego”, „Gimbus”, „Dyskoteka”. Na wniosek mieszkańców oraz zarządców dróg KPP w
Kętrzynie wnioskowała do podmiotów zarządzających drogą o ustawienie urządzeń
wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2013 r. ustawiono dodatkowe znaki
drogowe, oraz barierki zabezpieczające przekraczaniu jezdni w miejscu niedozwolonym.
Policjanci ruchu drogowego wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Starostwem
Powiatowym w Kętrzynie w 2013 r. przeprowadzali lustrację dróg wojewódzkich, powiatowych
oraz gminnych.
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy - w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy współorganizowała powiatowy finał turnieju
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Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego mający na celu propagowania bezpiecznego zachowania
dzieci i młodzieży szkolnej w ruchu drogowym. Realizowane były działania prewencyjne
„Bezpieczne powroty”, „Bezpieczna droga szkoły”, „Alkohol i narkotyki”, „Prędkość”,
„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Bezpieczny weekend”, „Bus” „Track”,
„Dyskoteka”. W realizację działań angażowani byli funkcjonariusze Straży Miejskiej.
Informacje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym były publikowane w lokalnej prasie
oraz na stronie internetowej. W spotkaniach w szkołach w ramach realizowanych działań
prewencyjnych były przekazywane treści dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W
działaniach „Bezpieczna droga do szkoły” byli również zaangażowani funkcjonariusze Straży
Miejskiej, którzy wspólnie z dzielnicowymi prowadzili spotkania z dziećmi. Znaczna uwaga
przykładana była również do bezpieczeństwa dzieci, które dojeżdżając do szkół w dużej mierze
korzystają ze środków komunikacji autobusowej wynajętej przez samorządy lokalne. W ramach
działań „Gimbus” zostały skontrolowane wszystkie autobusy dowożące dzieci do szkół. W dniu
22.09.2013r. wspólnie z Powiatowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
współorganizowali „II Rodzinny Rajd Rowerowy”, w którym uczestniczyło około 250 osób.
Dwukrotnie w roku 2013r. policjanci tut. KPP uczestniczyli w akcji „Odblaskowe Misie”
organizowanej przez ZS Nr 2 w Nidzicy, propagującej noszenie elementów odblaskowych.
Akcje polegała na wręczeniu przez policjantów odblasków w kształcie misiów wykonanych
przez gimnazjalistów dla najmłodszych uczniów.
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim - funkcjonariusze służby
prewencyjnej realizowali zadania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w trakcie
codziennej służby. Należało do nich min. : ujawnianie wykroczeń i przestępstw w ruchu
drogowym, w tym eliminowanie z ruchu drogowego pijanych kierujących oraz kontrole
prędkości w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych.
Aby ograniczyć ilość zdarzeń drogowych policjanci prowadzili działania pod nazwą „Trzeźwy
poranek”, „Prędkość”, „BUS”, „Alkohol i Narkotyki”, „Niechronieni Uczestnicy Ruchu
Drogowego”, „Dyskoteka”, „Pasy”, „Bezpieczny weekend”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne
wakacje”, „Rowerem bezpieczne do celu”, „Bezpieczne powroty”, „Gimbus”, ‘Szlak”, „Truck”,
„Bezpieczna droga do szkoły”, „Weekend bez ofiar”, „Znicz”, „Tydzień bezpieczeństwa w
ruchu drogowym”.
Policjanci Zarówno z Zespołu Ruchu Drogowego jak i z Zespołu i Rewiru Dzielnicowych
prowadzili działalność informacyjno-edukacyjną skierowaną do dorosłych użytkowników dróg
jak również do tych najmłodszych. Braliśmy czynny udział w kampanii „Klub Pancernika klika
w fotelikach”.
Funkcjonariusze byli też współorganizatorami i sędziami w turnieju wiedzy o ruchu
drogowym.
Policjanci przeprowadzali też regularnie kontrole autobusów przewożących dzieci do szkoły i na
wycieczki. Ujawniali nieprawidłowości w ilości przewożonych osób oraz w oznakowaniu dróg.
W tym ostatnim przypadku przesyłali jednocześnie informacje o ujawnionych
nieprawidłowościach do właściwych zarządców dróg. Funkcjonariusze przekazywali im również
na bieżąco informacje o utrudnieniach w ruchu, uszkodzeniach nawierzchni.
Komenda Powiatowa Policji w Olecku - realizacja kolejnej edycji własnych działań
profilaktyczno-edukacyjnych pn. „Parkuj z głową”. Celem głównym akcji było uświadamianie
kierujących pojazdami o obowiązku stosowania się do poziomych znaków drogowych Wszystko
po to aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych w centrum miasta i zobligować kierowców do
stosowania się do znaków drogowych. W działania włączyli się uczniowie klas mundurowych
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, którzy pod nadzorem policjantów
umieszczali specjalne ulotki na pojazdach nieprawidłowo zaparkowanych. Udział w działaniach
przedstawiciela lokalnych mediów. Publikacja na stronach internetowych Głosu Olecka zdjęć
pojazdów zaparkowanych wbrew oznakowaniu. Funkcjonariusze KPP Olecko wspólnie z p.
Jerzym Miliszewskim z Oleckiego Centrum Szkolenia Kierowców podjęli działania zmierzające
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do przybliżenia wszystkim uczestnikom ruchu drogowego zasad poruszania się na
wytypowanym skrzyżowaniu nowowybudowanej obwodnicy Olecka. W miejscu tym dochodziło
do kilku poważnych zdarzeń drogowych. Zasady poruszania się w tym miejscu zostały wraz z
fotografiami opublikowane w lokalnych mediach.
Komenda Miejska Policji w Olsztynie - Funkcjonariusze Wydziału Kontroli Ruchu Drogowego
i Wykroczeń KMP w Olsztynie realizowali zadania wynikające z działań centralnych,
wojewódzkich oraz własnych, do których należały miedzy innymi: Prędkość, Alkohol i
narkotyki , Trzeźwy poranek , Pasy, Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, Truck,
Bezpieczna droga do szkoły, Prędkość, Bus/Gimbus, Bezpieczne wakacje oraz Bezpieczny
weekend. Dzielnicowy z KMP w Olsztynie włączył się w projekt współrealizowany przez
Przedszkole Nr 4 w Olsztynie i Fundację BORUSSIA, pn. „Bezpieczne Wakacje”. W ramach
działań funkcjonariusz uczestniczył w przemarszu z dziećmi po ulicach Olsztyna, promując
hasła bezpiecznych zachowań w okresie wakacyjnym. Celem projektu jest poznanie zasad
bezpiecznej kąpieli, poruszania się po drodze oraz nauczenie asertywnych zachowań wobec osób
nieznajomych. W spotkaniu profilaktycznym wzięło udział 100 przedszkolaków, 30 uczniów
olsztyńskiej szkoły podstawowej i 32 uczniów gimnazjum wraz z opiekunami.
Przedstawiciele służb mundurowych, w tym olsztyńskiej Policji, wzięli udział w spotkaniu
z uczniami Zespołu Placówek Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie
pn. „Porozmawiajmy o wakacjach”.
Oficer prasowy KMP w Olsztynie wspólnie z przedstawicielami Samorządowej Rady
Osiedla „Kormoran” i Oficerem Rowerowym przy Urzędzie Miasta Olsztyna wziął udział w
pracach komisji konkursowej XII edycji projektu „Bezpieczne wakacje z rowerem”. Założenia
tego programu wpisują się w program „Bezpieczny Olsztyn” i zakładają naukę bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym poprzez zabawę, aktywność plastyczną i ruchową. W
konkursie wiedzy i umiejętności wzięli udział uczniowie klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej
Nr 22 w Olsztynie. Około 70 uczniów bierze czynny udział w konkursie z zakresu teorii BRD
oraz praktycznym – umiejętność pokonywania rowerowego toru przeszkód. Konkursowi
głównemu towarzyszy konkurs plastyczny. Głównym celem realizacji projektu jest świadome i
bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym, popularyzacja zasad i przepisów ruchu
drogowego,
kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz
podejmowanie właściwych decyzji, kształtowanie postawy szacunku dla siebie i innych
uczestników ruchu drogowego, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze
zarówno w charakterze pieszych jak i kierujących, popularyzowanie podstawowych zasad i
umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako
środka transportu a także sportu i rekreacji.
„Bezpieczna droga do szkoły 2013” – w ramach działań prowadzone były oddziaływania
prewencyjno – edukacyjne w olsztyńskich szkołach, działania prewencyjno – zapobiegawcze.
Podczas spotkań funkcjonariusze omawiali zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.
Dzieci miały możliwość przećwiczenia tej umiejętności w praktyce, bowiem policjanci
wychodzili z dziećmi na drogi w pobliżu przedszkola i wspólnie pokonywali przejścia dla
pieszych – zarówno te z sygnalizacją świetlną, jak i te gdzie takowej nie ma.
Komenda Powiatowa Policji w Piszu - Policjanci RRD KPP w Piszu przeprowadzają wiele akcji
i działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Są to zarówno działania o
charakterze wojewódzkim, jak i działania własne, do których angażowani są przedstawiciele
innych instytucji : Żandarmerii Wojskowej, Straży Leśnej, Straży Miejskiej. Oto niektóre z
działań przeprowadzone przez KPP w Piszu w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w
2013 roku: „Alkohol i Narkotyki”, „Trzeźwy Poranek”, „Prędkość”, „Bezpieczny Weekend”,
„Pasy”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Na uwagę zasługuje też akcja „
Bezpieczny przejazd”. Były to działania własne przeprowadzone w dniach 20-28.02.2013 z
uwagi na trzy kolizje, do których doszło na torach kolejowych. W trakcie działań policjanci
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nałożyli 20 mandatów karnych za niestosowanie się do znaku „B-20” i 1 mandat karny za
wyprzedzanie na przejeździe kolejowym.
Na poprawę bezpieczeństwa w powiecie piskim wpływa także wideorejestrator będący w
posiadaniu KPP w Piszu. Współpracująca z Policją piską Straż Miejska także wyposażona jest w
fotoradar.
Mając na względzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w roku 2013 policjanci KPP w
Piszu przeprowadzili także wiele spotkań z dziećmi i młodzieżą dot. zasad bezpieczeństwa na
drodze oraz działań prewencyjnych:
- „Karta rowerowa”, „Karta motorowerowa”, „Prawo Jazdy 2013” - to konkursy promujące
bezpieczne zachowania na drogach oraz zachęcające uczniów do zdobycia karty rowerowej lub
motorowerowej. Konkursy te mają już kilkuletnią tradycję. Co roku cieszą się ogromnym
zainteresowaniem ze strony uczestników. „Karta rowerowa” adresowana jest do uczniów szkół
podstawowych, „Karta motorowerowa” do uczniów szkół gimnazjalnych. Oba te konkursy,
które odbyły się w Piszu, były eliminacjami do konkursu na szczeblu wojewódzkim. Konkurs
„Prawo jazdy 2013” w Piszu miał charakter rozgrywek dla uczniów szkół średnich. 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.
- „Klub pancernika klika w fotelikach” - w ramach tej ogólnopolskiej akcji przeprowadzono
wiele działań prewencyjnych w ramach, których najmłodsi otrzymywali maskotki Pancernika
Gustawa. Jedną z nich były działania „Pasy” przeprowadzone przez policjantów ruchu
drogowego. Najmłodsi pasażerowie przewożeni zgodnie z przepisami otrzymywali pancernika.
W Przedszkolu Miejskim w Piszu w maju miało miejsce podsumowanie całorocznej akcji
„Mamo, tato-już wiem jak być bezpiecznym”, gdzie policjantka w ramach konkursu dla dzieci
na temat bezpieczeństwa rozdała zwycięskim drużynom maskotki. I wreszcie w trakcie festynu
rodzinnego „Mundurowi dzieciom” najmłodsi otrzymywali Gustawa biorąc udział w loterii
fantowej przygotowanej przez policjantów.
- „Bezpiecznie na drodze z kartą rowerową” - to działania zainicjowane przez KPP w Piszu w
nawiązaniu do akcji „Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” oraz
„Rowerem bezpiecznie do celu”. Przeprowadzone one zostały w maju i czerwcu, a ich
zasadniczym celem było zachęcenie uczniów do nauki przepisów ruchu drogowego oraz
zdobywania uprawnień do kierowania rowerem, szczególnie przed wakacjami. Zależało nam
także na tym, aby zminimalizować ilość zdarzeń drogowych z udziałem młodych rowerzystów.
Policjanci ruchu drogowego zorganizowali i przeprowadzili w 3 szkołach podstawowych w
Piszu egzaminy teoretyczne i praktyczne na kartę rowerową. Do testu łącznie przystąpiło 121
uczniów. Te, które zdały zakwalifikowały się do części praktycznej. Ostatecznie egzamin na
kartę rowerową zdało 41 dzieci.
- „Spełnianie marzeń” - w czerwcu piscy policjanci spełnili marzenie 12-letniego Pawła chorego
na dziecięce porażenia mózgowe. Chłopiec marzył, aby przejechać się policyjnym radiowozem.
Paweł nie tylko jechał radiowozem z policjantem ruchu drogowego, ale także kontrolował
pojazdy. Wielką radość sprawiło mu sprawdzanie kierującego rozmawiając z dyżurnym przez
radiostację. Na sygnale wrócił do domu. Chłopiec był bardzo szczęśliwy, że spełniliśmy jego
marzenie.
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie - w dniu 1 czerwca 2013 roku funkcjonariusze
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Ostródzie podczas obchodów VII Światowych
Dni Bajki w Ostródzie
zaprezentowali sprzęt będący na wyposażeniu Policji, jak również przybliżyli sylwetkę i pracę
policjanta.
W miesiącu lipcu i sierpniu 2013 r. policjanci KPP Ostróda realizowali założenia z planu
„Bezpieczne i Zdrowe Wakacje 2013 r.
W okresie od 02 do13 września 2013 roku policjanci KPP w Ostródzie przeprowadzili działania
Bezpieczna Droga do Szkoły oraz Długa Przerwa. Policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu
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drogowego byli codziennie zadaniowani pod kątem kontroli terenu przy szkołach gimnazjalnych,
mieli wyznaczone podczas długich przerw miejsca zagrożone.
Policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w dniu 17 grudnia 2013 roku włączyli się w
akcję „20 Dobrych Dni”. Policjanci podczas przeprowadzanych kontroli drogowych wręczali
kierowcom list od św. Mikołaja z zasadami bezpiecznej jazdy. Otrzymali je kierowcy, którzy
zostali pouczeni przez funkcjonariuszy za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym.
Przed sezonem zimowym policjanci KPP w Ostródzie wspólnie z pracownikami stacji
diagnostycznych przeprowadzili działania polegające na sprawdzeniu za darmo stanów
technicznych pojazdów. Podczas kontroli policjanci z kierowcami odwiedzającymi stacje
diagnostycznie rozmawiali na temat czynników wpływających na stan bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim - w roku 2013 r. odnotowano 437
kolizji drogowych i 43 wypadki drogowe – w tym 3 śmiertelne. Ujawniono 35 osób kierujących
po spożyciu alkoholu oraz 111 nietrzeźwych kierujących. Wspólnie ze Strażą graniczną
wykonano 58 służb. Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym realizowana jest poprzez
udział w wzmożonych działaniach prewencyjno - kontrolnych : Niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego, Alkohol i Narkotyki, Prędkość, Gimbus, Pasy, Bezpieczne Ferie, Bezpieczne
Weekendy, Rowerem Bezpiecznie do celu, Bezpieczne Wakacje. Ponadto przeprowadzono
spotkania w przedszkolach i szkołach na temat kampanii edukacyjnej na rzecz prawidłowego
stosowania urządzeń zabezpieczających dzieci w czasie podróży samochodem pn. „ Klub
Pancernika klika w fotelikach” – rozdano maskotki Pancernika Gustawa, dla uczniów szkół
podstawowych przekazano treści na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.
Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie
- przeprowadzono 26 razy działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” ukierunkowane
na ujawnianie i sankcjonowanie wykroczeń w relacji kierujący – pieszy. W trakcie działań
przekazywano kierującym rowerami kamizelki i inne elementy odblaskowe,
- przeprowadzono 25 działań „Prędkość” ukierunkowanych na ujawnianie kierujących
przekraczających dopuszczane limity prędkości,
- przeprowadzono 5 działań pn. „Bus” i 6 „Truck”, mające na celu kontrolę prawidłowości
wykonywania transportu drogowego osób i towarów,
- 19 kwietnia 2013 roku przeprowadzono eliminacje powiatowe „Warmińsko - Mazurskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, a w dniach 16-17.05.2013 na terenie
Gimnazjum im. Helwinga w Węgorzewie odbył się Wojewódzki Turniej Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym,
- 6 maja 2013 roku policjanci po raz 17 zabezpieczali biegi majowe w Węgorzewie. Impreza,
której start i meta były w centrum miasta- na Placu Wolności cieszyła się dużym
zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale i turystów. Na Placu Wolności policjanci z KPP
Węgorzewo, przy wsparciu kolegów z KWP Olsztyn zorganizowali Europejski Dzień
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- 9.06.2013 roku policjanci z naszej komendy czynnie uczestniczyli w Festynie Rodzinnym,
który był organizowany na Placu Wolności w Węgorzewie przez Mazurską Fundację
Edukacyjną „Bonus Pastor” i Salwatorianów z Parafii p.w. Dobrego Pasterza w Węgorzewie.
Organizatorzy festynu przygotowali szereg różnych atrakcji, m.in. liczne zabawy, konkursy i
występy artystyczne. Funkcjonariusze zaprezentowali radiowozy oraz ich wyposażenie, jak
również policyjny furgon wyposażony w mini miasteczko rowerowe,
- „Bezpieczna droga do szkoły” – działania trwały od 2 do 13 września 2013 roku - w ramach
działań policjanci przeprowadzili 43 spotkania z dziećmi i młodzieżą oraz 3 spotkania z
rodzicami,
- 19 razy podczas 2013 roku z inicjatywy własnej oraz KWP w Olsztynie prowadzono
działania pn. „Alkohol i narkotyki” ukierunkowane na eliminowanie z ruchu drogowego
kierujących znajdujących się pod działaniem środków odurzających,
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- od 10 grudnia 2012 do 31.01.2013 roku kontynuowano, zapoczątkowany w 2009 roku własny
program profilaktyczny „Jestem widoczny – Jestem bezpieczny” którym objęto wszystkie szkoły
podstawowe z terenu gminy Węgorzewo. Podczas spotkań z uczniami rozdawano elementy
odblaskowe. W ramach programu nawiązano współpracę z samorządem Gminy Węgorzewo,
pozyskano środki w kwocie 2000 złotych za które zakupiono elementy odblaskowe.
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie - Współpraca z dyrekcją szkół w zakresie poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania polegają w szczególności na przeprowadzaniu
spotkań z dziećmi i młodzieżą i uświadamianie ich w zakresie poprawnych zachowań w ruchu
drogowym oraz przedstawianiu zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem zasad Brd. Działania
realizowane są w trakcie akcji
„Bezpieczna Droga do Szkoły”, „Bezpieczne Ferie”,
„Bezpieczne Wakacje”. We wrześniu 2013roku w ramach współpracy ze szczycieńskim
starostwem powiatowym przeprowadzono dodatkowo akcję „Noś odblaski jak zebra paski”,
gdzie dokonywano rozdawnictwa opasek i zawieszek odblaskowych. Zawsze w przypadku
rozważania tematu bezpieczeństwa w RD przeprowadzane są z dziećmi zajęcia praktyczne
polegające na wyrabianiu nawyku prawidłowych zachowań przed wejściem na przejście dla
pieszych oraz właściwych zachowań na drodze.
Wytypowano miejsca niebezpieczne. Dotyczy to głównie miejsc, w których dochodzi do
największej ilości zdarzeń drogowych. Miejsca te są objęte stałą kontrolą i dyslokowane są tam
służby patroli ruchu drogowego.
Policjanci WPIiRD KPP Szczytno przeprowadzili szereg działań dążących do zapewnienia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym takich jak „Prędkość”, „Rowerem bezpiecznie do celu”,
„Alkohol i narkotyki”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” i inne.
W dniu 3.05.2013r. włączono się do udziału w kolejnej edycji Pikniku Majówki
organizowanej przez Urząd Miasta Szczytno. Podczas Pikniku KPP w Szczytnie zaprezentowała
sprzęt policyjny wykorzystywany w codziennej służbie, taki jak motocykl i sprzęt RD. Ponadto
policjanci WPIiRD zabezpieczali przemarsz uczestników Majówki.
W dniu 06.05.2013r. w ramach Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
w godz. 9.00-13.30 teren KPP odwiedzili uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta
Szczytna i wzięli udział w dwuetapowych zajęciach z bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Pierwszy etap to udział w mini quizie na temat zasad brd zaś drugi to możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności na przygotowanym specjalistycznym torze rowerowym. W tym dniu
Komendę odwiedziło 170 uczniów. Policjanci nawiązali również współpracę ze szczycieńską
Grupą Rowerową Kręcioły i przedstawicielka tej Grupy wspomagała działania policjantów.
W dniu 06.05.2013r. w ramach Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w
godz. 15.00-17.00 z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie odbyła się I
Powiatowa Debata pn. „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – Troska o ludzkie życie jest
najważniejszym z zadań”.
W dniu 24.07.2013r. przedstawicielka WP KPP w Szczytnie czynnie brała udział w
ogólnopolskim programie „Bezpiecznie – chce się żyć”, propagującym zagadnienia szeroko
rozumianego brd. Tego dnia o godz. 20.30 w Auli WSPol w Szczytnie odbyła się prelekcja
zaproszonych gości, gdzie tematem wiodącym było bezpieczeństwo niechronionych uczestników
ruchu drogowego.
W dniu 20.09.2013r. KPP w Szczytnie czynnie włączyła się w realizację Europejskiego
Dnia bez Samochodu w ramach kampanii „Nie tankuję-jadę”. Szczycieńska policja
przygotowała stoisko promocyjne, mini tor rowerowy oraz konkurs plastyczny na temat
bezpiecznych zachowań na drodze.
Wspólnie z urzędami gmin i miast powiatu szczycieńskiego w terminie 20.04.2013r
zorganizowano Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2013 dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
W dniu 29.10.2013r. za l.dz. PK- 2098/13 przeprowadzono działania własne pn.
„Przedszkolaki przechodzą przez pasy”, w trakcie których 10 grup dzieci z trzech szczycieńskich
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przedszkoli po opieką policjantów RD uczyło się prawidłowych zachowań przed, w trakcie i po
przejściu przez jezdnię.
W dniu 20.12.2013r. w trakcie prowadzonych działań „Prędkość” policjanci RD z KPP w
Szczytnie wręczali kierowcom kontrolowanych pojazdów ulotkę, gdzie zawarte były dobre rady
na to aby dni przedświąteczne były dniami bezpiecznymi. Hasła „To proste – włączasz silnik i
myślenie” oraz „Najlepszy prezent to życie” to tylko niektóre z haseł jakie zawierała ulotka
przekazywana kierowcom.

OBSZAR 4.5.
„Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej":
W ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” funkcjonariusze Wydziału do
Walki z Przestępczością Zorganizowaną KWP w Olsztynie w 2013 r. przeprowadzili 10 spotkań
z dziećmi i młodzieżą szkolną, gimnazjalną oraz licealistami przedmiotem, których była
tematyka bezpieczeństwa w Internecie oraz zagrożeń ze strony cyberprzestępczości.
Ponadto na olsztyńskiej Starówce policjanci oraz pracownicy Wydziału uczestniczyli w
działaniu współorganizowanym przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w
Olsztynie pod hasłem „Bezpieczny Olsztyn”, którego tematem przewodnim było bezpieczeństwo
w Internecie oraz zagrożenia elektroniczne.
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz z funkcjonariuszem Wydziału dw. z
PG KWP w Olsztynie wzięli udział w debacie społecznej zorganizowanej przez Komendę
Powiatową Policji w Szczytnie, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Starostwo Powiatowe w
Szczytnie poświęconej problematyce ucieczki w cyberprzestrzeń oraz przyczyn uzależnień od
komputerów i Internetu.
 Realizowano 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: Prezes
Sądu Okręgowego w Olsztynie, Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty, 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. Wykłady dla nauczycieli
prowadzą również funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą
KWP w Olsztynie. Zakres tematyczny szkolenia obejmował zagadnienie cyberprzemoc rodzaje zagrożeń, sposoby reagowania. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje materiały
szkoleniowe oraz uzyskuje certyfikat. W celu ułatwienia rejestracji uczestników szkolenia
od września 2012 r. uruchomiono tzw. „rezerwacje internetową”, co znacznie ułatwiło
zapisy uczestników.
Komenda Miejska Policji w Elblągu - funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością
Gospodarczą wspólnie funkcjonariuszami Urzędu Celnego oraz Straży Granicznej prowadzili na
bieżąco działania operacyjne zmierzające do eliminowania działań przestępczych o charakterze
gospodarczym. Policjanci tego wydziału czynnie uczestniczyli w realizacji spotkań z młodzieżą
i kadra pedagogiczną w zakresie cyberprzemocy i stalking, jak przestrzegać praw autorskich
legalnych programów komputerowych, bezpiecznego korzystania z Internetu i legalności
ściągania plików. W 2013 roku przeprowadzili 12 spotkań w których uczestniczyło 1030 osób.
Zadania w obszarze bezpieczeństwa w działalności gospodarczej realizowali
również
dzielnicowi. To właśnie oni w ramach służby obchodowej podległego rejonu służbowego
spotykali się z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i przypominali o
prawidłowym zabezpieczaniu obiektów i mienia przed kradzieżą oraz zniszczeniem.
Przypominali przedsiębiorcom procedury postępowania w przypadku, gdyby doszło do
popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na ich szkodę. Dzielnicowi prowadzili wspólnie ze
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Strażą Graniczną kontrolę targowiska miejskiego pod kątem przeciwdziałania przestępczości
pospolitej oraz ujawniania przypadków sprzedaży towarów koncesjonowanych objętych ochroną
autorską, oraz ujawnianie wyrobów spirytusowych i tytoniowych bez polskich znaków
skarbowych akcyzy.
Komenda Miejska Policji Olsztynie - policjanci podejmowali wspólne czynności z
funkcjonariuszami Urzędu Kontroli Skarbowej i Urzędu Celnego z Olsztyna, mające na celu
ujawnianie przypadków handlu, posiadania w większych ilościach wyrobów alkoholowych
i tytoniowych bez polskich znaków akcyzy z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. W 2013 r.
zainicjowane zostały działania ukierunkowane na korzystanie przez osoby małoletnie z salonów
gier funkcjonujących na terenie Olsztyna. Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością
Gospodarczą oraz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w przedmiotowej
sprawie współpracowali z przedstawicielami Urzędu Celnego w Olsztynie oraz Strażą Miejską w
Olsztynie prowadząc wspólne kontrole obiektów, w których znajdują się automaty do gier.
Policjanci w niezbędnym zakresie uczestniczyli również w prowadzonych przez Urząd Celny
czynnościach w trybie art. 308 kodeksu postępowania karnego związanych z automatami do
gier.
Okazją do wysłuchania przedsiębiorców i wypracowania wspólnych kierunków działań była
zorganizowana 27.06.2013 r. przez Komendę Miejską Policji w Olsztynie i Urząd Miasta debata
poświęcona bezpieczeństwu w działalności gospodarczej. W debacie poza przedstawicielami
Policji wziął udział prezydent Olsztyna oraz Komendant i funkcjonariusze Straży Miejskiej.
Komenda Miejska Policji w Olsztynie uczestniczyła w społecznej Kampanii Informacyjnej
Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Na stronie internetowej olsztyńskiej Policji
zawarta była informacja dotycząca kampanii oraz informacje na temat ogólnopolskiej bazy
danych zastrzeżonych dokumentów tożsamości. Zawarte zostały również porady na temat
ochrony przed wyłudzeniami dokonywanymi przy użyciu kradzionych i zagubionych
dokumentów tożsamości (jak się zachować po utracie dokumentów, gdzie je zastrzegać).
Komenda Powiatowa Policji w Ełku – Policjanci stale współpracowali z Urzędem Kontroli
Skarbowej, Strażą Graniczną i Izbą Celną w celu zwalczania przestępczości gospodarczej.
Ponadto informowali handlowców, szczególnie w okresach przedświątecznych zakupów, o
formach ochrony przed przestępstwami i wykroczeniami.
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy - prowadzone były spotkania z kierownikami placówek
handlowych na temat właściwego zabezpieczenia mienia. Policjanci prowadzą kontrole
targowiska miejskiego pod kątem przeciwdziałania na jego terenie przestępczości pospolitej oraz
ujawniania przypadków sprzedaży towarów koncesjonowanych objętych ochroną autorską.
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim - zadania w obszarze
bezpieczeństwa w działalności gospodarczej realizowali przede wszystkim dzielnicowi. To
właśnie oni w ramach służby obchodowej podległego rejonu służbowego spotykali się z
podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i przypominali o prawidłowym
zabezpieczaniu obiektów i mienia przed kradzieżą oraz zniszczeniem. Przypominali
przedsiębiorcom procedury postępowania w przypadku, gdyby doszło do popełnienia
przestępstwa lub wykroczenia na ich szkodę.
OBSZAR 4.6.
„Ochrona dziedzictwa narodowego"
Grupa Zadaniowa ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego Narodowego realizowała
zadania zgodnie z Harmonogramem. Głównym zadaniem członków zespołu było prowadzenie
działalności profilaktycznej i kontrolnej głównie poprzez lustracje obiektów zabytkowych pod
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kątem ich zabezpieczenia przed ewentualnymi włamaniami, kradzieżami, pożarami, czy próbami
nielegalnego wywozu przedmiotów zabytkowych za granicę.
Komenda Miejska Policji w Elblągu - funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępstwami
przeciwko Mieniu na bieżąco utrzymywali kontakt z Wojewódzkim Konserwatorem ZabytkówDelegatura w Elblągu oraz parafiami powiatu elbląskiego. Dzielnicowi w ramach codziennej
służby zwracali uwagę na obiekty będące zabytkami w celu niedopuszczenia do ich dewastacji
oraz dążyli do pozyskania informacji o osobach i zdarzeniach mogących mieć związek z
handlem dziełami sztuki czy przedmiotami zabytkowymi. Kontrolowali organizowane na
Terenia Elbląga tzw. giełdy staroci. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Pasłęku prowadzili
kontrole w celu eliminowania osób prowadzących prace poszukiwawcze na terenie działania KP
Pasłęk bez wymaganych zezwoleń. Na bieżąco podczas służby obchodowej nadzorowali teren
zabytkowego Cmentarza Żydowskiego w Pasłęku.
Komenda Miejska Policji w Olsztynie - policjanci KP w Dobrym Mieście organizowali
spotkania z proboszczami parafii, podczas których omawiane były zabezpieczenia techniczne
obiektów oraz sporządzane były wykazy obiektów, które choć nie są zabytkami, są narażone na
dewastację i kradzieże.
Komenda Powiatowa Policji w Działdowie - Wydział Kryminalny KPP Działdowo realizował
zadania (zagadnienia) związane z ochroną dziedzictwa narodowego. W warunkach powiatu
działdowskiego działania najczęściej dotyczą obiektów sakralnych. Wszystkie przedmioty, które
są zabytkami i dobrami kultury są utrwalone cyfrowo w celu ich identyfikacji w przypadku
kradzieży.
Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi - na terenie działania tut. jednostki znajduje się wpisany
na listę zabytków Cmentarz wojenny żołnierzy armii radzieckiej z II wojny światowej oraz stary
cmentarz żydowski. W okresach newralgicznych służby patrolowe zadaniowane są pod kątem
zwrócenia szczególnej uwagi na powyższe obiekty, celem uniknięcia aktów wandalizmu
(wszelkich prób dewastacji).
Komenda Powiatowa Policji w Ełku – policjanci stale współpracują z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków- Delegatura w Ełku oraz parafiami powiatu ełckiego. Tut. komenda
posiada pokontrolny wykaz wszystkich kościołów ( w powiecie ełckim jest ich 12), w których
znajdują się przedmioty stanowiące dobra kultury narodowej oraz rozpoznanie na temat stanu
zabezpieczeń tych obiektów, na który składają się: system alarmowy, dozór zewnętrzny,
oświetlenie, zabezpieczenie włazów i zsypów, bezpośrednia opieka zarządców obiektów,
dokumentacja posiadanych dóbr kultury.
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy - dokonano analizy, z której wynika, iż na terenie
powiatu znajdują się obiekty sakralne, w których są dobra kultury narodowej. Prowadzono
rozmowy z administratorami tych obiektów na temat zabezpieczenia mienia jak również samego
obiektu.
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie - w ramach zagadnienia na terenie powiatu skupiono
się głównie na obiektach sakralnych i w tym zakresie policjanci Rewiru Dzielnicowych
przeprowadzają kontrole tych obiektów. Księża są w stałym kontakcie z policjantami i w razie
niepokojących sygnałów powyższe kontrole są wzmożone.
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2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zadania określone w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ściśle
związane są z zadaniami realizowanymi w ramach przedsięwzięć wynikających z Rządowego
Programu „Razem Bezpieczniej” (obszar Przemoc w rodzinie). Ponadto, Krajowy Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest zgodny z funkcjonującym w województwie
warmińsko – mazurskim, Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W minionym roku funkcjonariusze brali czynny udział w tworzeniu gminnych/ miejskich
programów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, natomiast przedstawiciele
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie są
członkami Wojewódzkiego Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie, powołanego przez Wojewodę
Warmińsko – Mazurskiego. Podczas spotkań w 2013 r. omawiano m.in. propozycje zmian
regulacji prawnych związanych z przedmiotową tematyką, a także opracowywano Procedurę
postępowania interwencyjnego w sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie dla służb
i instytucji realizujących zadania wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
wojewódzki „koordynator” Niebieskiej Karty:
 W dniu 15.02.2013 r. wzięła udział w posiedzeniu interdyscyplinarnego Zespołu ds.
„Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie
Warmińsko - Mazurskim na lata 2011-2014”. Spotkanie poświęcone było wypracowaniu
propozycji zmian do Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Rozporządzenia
w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
Propozycje zmian zostały przekazane Krajowemu Koordynatorowi Realizacji Krajowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 W ramach realizacji celu Wypracowanie propozycji procedur postępowania w zakresie
realizacji zadań szczegółowych wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, w dniu 13.03.2013 r. przeprowadziła szkolenie dla policjantówkoordynatorów procedury „Niebieskie Karty” z jednostek podległych KWP w Olsztynie.
 W dniu 17.06.2013 r. uczestniczyła w posiedzeniu Zespołu Monitorującego Wojewódzki
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, które odbyło się w olsztyńskiej
Siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Tematem spotkania było sprawozdanie
z realizacji Wojewódzkiego Programu… w 2012 r.
 W ramach realizacji celu: Podniesienie i doskonalenie umiejętności osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniu 04.07.2013 r. brała udział
w Konferencji pn. „Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć”, która była zorganizowana w siedzibie
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przez Pełnomocnika ds. Równego Traktowania,
p. Agnieszkę Kozłowską – Majewicz i Podsekretarza Stanu, p. Elżbietę Seredyn.
 W ramach realizacji celu: Podniesienie i doskonalenie umiejętności osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniu 02.12.2013 r. wzięła udział
w konferencji pn. „Działania profilaktyczne podejmowane przez pielęgniarki
w środowisku nauczania i wychowania”, zorganizowanej przez Wojewodę WarmińskoMazurskiego oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie w Hotelu Marina
Golf Club w Sile k. Olsztyna. Podczas konferencji przedstawiła zadania służby zdrowia
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury „Niebieskie
Karty”.
 W ramach realizacji celu: Wypracowanie zasad współpracy między instytucjami
i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Województwie Warmińsko – Mazurskim, przeprowadziła cykl szkoleń dla pedagogów
szkolnych na temat funkcjonowania procedury Niebieskiej Karty w ramach szkolenia dla
nauczycieli pt. „Pomóc dziecku krzywdzonemu. Procedura „Niebieskie Karty” w ramach
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projektu „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły, otwarte jednostki Policji” –
w minionym roku odbyło się 6 szkoleń;
 W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Praw Kobiet w Olsztynie w dniu
21.09.2013 r. poprowadziła spotkanie dla kobiet dotkniętych przemocą, w trakcie którego
wyjaśniła co to jest przemoc w rodzinie, kto może być ofiarą przemocy i jakie są jej
najczęstsze formy, przedstawiła procedurę „Niebieskie Karty” wynikającą
z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta” oraz wyjaśniła jakie zadania realizują poszczególne
służby uprawnione z mocy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do pomocy
rodzinom dotkniętym przemocą oraz jak wyglądają prace Zespołu Interdyscyplinarnego
i Grupy Roboczej i kto bierze udział w takich pracach. Podopiecznym stowarzyszenia
przedstawiłam do jakich organizacji/podmiotów mogą zwrócić się o pomoc i jaką w nich
pomoc mogą uzyskać. Poinformowała o możliwości wykonania nieodpłatnego badania
lekarskiego i uzyskania stosownego, także bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego dla
ustalenia przyczyn i uszkodzeń ciała jakiego doznały w wyniku przemocy.
 W ramach realizacji celu: Podniesienie i doskonalenie umiejętności osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dniu 27.11.2013 r. wzięła udział w
III Wojewódzkiej Konferencji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. „Chrońmy
szczęśliwe dzieciństwo”, która odbyła się w Gierłoży w gminie Kętrzyn.
 W ramach realizacji celu: Podniesienie i doskonalenie umiejętności osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ukończyła kurs specjalistyczny
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uczestniczyła w szkoleniu
w Białymstoku pn. „Środki i sposoby zapobiegania wtórnej wiktymizacji”,
organizowanym w ramach Projektu Wzmacniania i rozbudowy Sieci Pomocy Ofiarom
Przestępstw w Polsce.
Program realizowany jest przez wszystkie jednostki podległe Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie, zwłaszcza poprzez podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w ramach pracy funkcjonariuszy w zespołach interdyscyplinarnych
i grupach roboczych. Policjanci garnizonu warmińsko – mazurskiego w 2013 r. wzięli czynny
udział w ogólnopolskiej akcji „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” oraz
w międzynarodowej kampanii „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”. W ramach realizacji
celu: Podniesienie świadomości i wiedzy społecznej na temat przemocy w rodzinie,
funkcjonariusze poruszali omawianą problematykę na szkoleniach dla pedagogów szkolnych
oraz uczestników warsztatów terapeutycznych pomocy rodzinie, podczas spotkań edukacyjnych
dla młodzieży oraz dla seniorów. Policjanci cyklicznie spotykają się z pedagogami szkolnymi,
których uczulają na pierwsze sygnały świadczące o tym, że w domu rodzinnym małoletnich
dochodzi do przemocy domowej.
Komenda Miejska Policji w Elblągu
 w ramach realizacji celu: Podniesienie i doskonalenie umiejętności osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonariusz Zespołu Prewencji
Kryminalnej, Nieletnich i Patologii prowadził szkolenia z przedmiotowej tematyki, m.in.
na temat regulacji prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”,
zasad podejmowania i dokumentowania interwencji wobec osób dotkniętych przemocą
w rodzinie oraz szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą
w rodzinie. Szkolenia zostały przeprowadzone dla dzielnicowych i funkcjonariuszy służb
patrolowo – interwencyjnych z jednostek podległych KMP w Elblągu. Piętnastu
policjantów zajmujących się działaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie uczestniczyło w szkoleniu w ramach projektu organizowanego przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu pn. „Koalicja przeciw przemocy w rodzinie”.
W szkoleniu brali udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
kuratorów sądowych i sędziowie, natomiast przedstawiciel KMP w Elblągu wziął
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również udział w szkoleniu realizowanym w Białymstoku w ramach projektu
„Wzmacnianie i rozbudowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce” na temat
„Środków i sposobów zapobiegania wtórnej wiktymizacji oraz ustawy o państwowej
kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw”;
w ramach edukacji prawno-obywatelskiej z zakresu profilaktyki przeciwdziałania
przemocy odbyło się prowadzone przez funkcjonariusza Policji szkolenie dla grupy
kobiet z terenu powiatu elbląskiego zrzeszonych w Polskim Towarzystwie
Pielęgniarskim. Warsztaty o tej tematyce prowadzone były również dla żołnierzy
Żandarmerii Wojskowej w Elblągu;
w 2013 roku promowana była, opracowana przez Ośrodek Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem wspólnie z Komendą Miejską Policji w Elblągu, ulotka
zawierająca adresy i dane teleinformatyczne instytucji zajmujących się problematyką
przemocy w rodzinie na terenie miasta Elbląga. Była ona kolportowana na komórki
organizacyjne KMP w Elblągu oraz instytucje pomocowe z terenu miasta powołane do
niesienia pomocy ofiarom przestępstw. Funkcjonariusz Zespołu Prewencji Kryminalnej,
Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń KMP w Elblągu
podczas wykonywania codziennych swoich obowiązków udzielał porad ofiarom
przemocy domowej. Takie porady udzielane były również przez w/w funkcjonariusza
w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Biurze Porad
Obywatelskich w Elblągu w ramach zawartego z Komendą Miejską Policji w Elblągu
porozumienia o współpracy;
Elbląscy policjanci, wspólnie z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego
w gminie miasto Elbląg, inicjując współpracę włączyli się do międzynarodowej kampanii
„16 dni przeciw przemocy wobec kobiet” oraz do obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom
Przestępstw”;
W ramach realizacji celu: Podniesienie i doskonalenie umiejętności osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, policjant zajmujący się problematyką
przemocy w rodzinie uczestniczył w zorganizowanej przez Urząd Wojewódzki
w Olsztynie Konferencji „Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć”, poświęconej przemocy w rodzinie
i perspektywach przeciwdziałania temu zjawisku oraz przemocy ze względu na płeć.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele rządu, samorządu terytorialnego, zespołów
interdyscyplinarnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych
ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, Policji, Służby Więziennej,
Prokuratury, sądu, ochrony zdrowia, oświaty, organizacji pozarządowych oraz
członkowie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie. Na konferencji
poruszano między innymi tematy dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie oraz
przemocy ze względu na płeć występującego na terenie Polski oraz przeciwdziałanie tym
aktom przemocy poprzez stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy urzędami
centralnymi a jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi,
które bezpośrednio pracują z osobami dotkniętymi przemocą;
w ramach organizowanego w Elblągu Regionalnego Kongresu Kobiet Warmii i Mazur
pod hasłem „Razem możemy więcej”, funkcjonariusz KMP w Elblągu uczestniczył
w panelu dyskusyjnym pn. „Kobiety mówią: Dość przemocy”;
w ramach realizacji działań prewencyjnych w zakresie podnoszenia świadomości prawnej
dzieci i młodzieży, jak reagować w sytuacji przemocy – policjanci systematycznie
prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą, między innymi na temat przemocy
rówieśniczej, przemocy domowej oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich za
popełniane czyny karalne. Zajęcia takie prowadzone były zarówno w szkołach, bursach,
jak również na terenie jednostki Policji;

 w ramach „Grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie” w Pasłęku odbyło się
spotkanie z funkcjonariuszem Policji poświęcone problematyce przemocy domowej, w którym wzięło
udział 10 kobiet.
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Komenda Miejska Policji w Olsztynie
 funkcjonariusze brali czynny udział w tworzeniu gminnych/miejskich programów
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 w grudniu 2013 r. policjanci KP w Biskupcu uczestniczyli w posiedzeniu ZI, podczas
którego poza podsumowaniem podjętych działań w mijającym roku, omawiano projekt
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
na rok 2014;
 Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie jest członkiem Wojewódzkiego
Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie, powołanego przez Wojewodę Warmińsko –
Mazurskiego. Podczas spotkań w 2013 r. omawiano m.in. propozycje zmian regulacji
prawnych związanych z przedmiotową tematyką, a także opracowywano Procedurę
postępowania interwencyjnego w sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie dla służb
i instytucji realizujących zadania wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie;
 policjanci włączyli się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw;
 w ramach doskonalenia zawodowego, policjanci brali udział w szkoleniach
i konferencjach z przedmiotowej problematyki. Policjanci z Zespołu Prewencji
Kryminalnej, Nieletnich i Patologii WPR KMP w Olsztynie w dniu 13.03.2013 r.
uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji
w Olsztynie, gdzie jednym z poruszanych zagadnień była Procedura „Niebieskie Karty”.
W listopadzie 2013 r. koordynator procedury „Niebieskie Karty” wziął udział
w szkoleniu w Białymstoku pn. „Środki i sposoby zapobiegania wtórnej wiktymizacji”,
organizowanym w ramach Projektu Wzmacniania i rozbudowy Sieci Pomocy Ofiarom
Przestępstw w Polsce. Ponadto Koordynator procedury „Niebieskie Karty” oraz
przedstawiciel Wydziału Interwencyjnego KMP w dniu 21.11.2013 r. wzięli udział
w szkoleniu kaskadowym na temat Narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia życia
i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie, prowadzonym przez eksperta Wydziału
Prewencji Biura Prewencji KGP oraz trenera Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W dalszej kolejności policjanci ci, zgodnie
z poleceniami I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, przeszkolili
z Narzędzia dzielnicowych miasta i powiatu olsztyńskiego oraz funkcjonariuszy komórek
patrolowo – interwencyjnych (łącznie przeszkolonych zostało ok. 170 policjantów);
 w ramach realizacji celów: Podniesienie i doskonalenie umiejętności osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Wypracowanie propozycji
procedur postępowania w zakresie realizacji zadań szczegółowych wynikających
z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w dniu 4.10.2013 r. podczas
spotkania w Starostwie Powiatowym, Naczelnik Wydziału Prewencji KMP przybliżyła
dyrektorom szkół z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego tematykę związaną z rolą Szkół
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym zadania oświaty podejmowane
w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
 policjanci przyłączyli się do kampanii „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”. W dniu
10. grudnia na zakończenie kampanii policjanci, na czele z Komendantem Powiatowym
Policji w Bartoszycach, brali udział w konferencji pn. „Biała wstążka”, zorganizowanej
przez Urząd Miasta w Bartoszycach.
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
 policjanci przyłączyli się do obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” oraz
kampanii „16 dni przeciw przemocy w rodzinie”;
 w ramach realizacji celu: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznowychowawczych prowadzonych wobec dzieci i młodzieży, podczas spotkań z uczniami
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klasy o profilu „Bezpieczeństwo publiczne” z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
w Pieniężnie policjanci mówili o działaniach Policji w zakresie zapobiegania
i zwalczania zjawisk patologii społecznej. Funkcjonariusz prowadzący szkolenie
uświadamiał młodzież o konsekwencjach przemocy w rodzinie;
 W ramach realizacji celu: Wypracowanie propozycji procedur postępowania w zakresie
realizacji zadań szczegółowych wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy
w Rodzinie, w celu wypracowania optymalnych zasad w przypadku odebrania dziecka
z rodziny w związku z przemocą w rodzinie oraz wsparcia dla osób, co do których
istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą, zostało sporządzone i wysłane stosowne
pismo do Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Komenda Powiatowa Policji w Działdowie:
 w ramach realizacji celu: Podniesienie i doskonalenie umiejętności osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzono szkolenie dla
funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Działdowie oraz
podległego KP w Lidzbarku (w zakresie zadań wynikających z Ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”)
Komenda Powiatowa Policji w Ełku
 w ramach realizacji celu: Podniesienie i doskonalenie umiejętności osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynator procedury NK
przeprowadziła szkolenie dla policjantów na temat: „Czynności policjanta na miejscu
interwencji domowej z symptomami przemocy. Procedura Niebieskiej Karty –
dokumentowanie i obieg informacji, praca zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy
w rodzinie” oraz szkolenie dla policjantów Wydziału Prewencji i RD na temat przemocy
wobec dziecka i procedur postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka
z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka w związku
z przemocą w rodzinie;
 jednostka wzięła udział w akcji „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” oraz
w kampanii „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet” i organizowanej w jej ramach
lokalnej kampanii "Biała Wstążka - Stop Przemocy";
 w ramach realizacji celów: Podniesienie wrażliwości społecznej na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Wypracowanie zasad współpracy między
instytucjami i
organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania Przemocy
w rodzinie policjanci zorganizowali debatę społeczną na temat: „Przemoc w rodzinie,
a procedura Niebieskiej Karty”, w której uczestniczyli przedstawiciele służb zajmujących
się tą problematyką tj. pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, członkowie zespołów
interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie;
 w ramach realizacji celu: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznowychowawczych prowadzonych wobec dzieci i młodzieży policjanci współpracują z I
Liceum Ogólnokształcącym w Ełku w ramach projektu Amnesty International „Prawa
Człowieka. Teraz!”. W ramach współpracy zorganizowano spotkanie uczniów szkoły,
w trakcie którego poruszono m.in. kwestie dot. praw kobiet i ich ochrony w ramach
procedury Niebieskiej Karty oraz publiczne naruszanie praw i wolności obywatelskich.
Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
 policjanci przyłączyli się do obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”;
 w ramach realizacji celu: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznowychowawczych prowadzonych wobec dzieci i młodzieży, w lutym w ramach współpracy
z pośrednikiem pracy OHP w Giżycku zorganizowano spotkania z młodzieżą
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Giżycku. Tematem spotkań była przemoc rówieśnicza,
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odpowiedzialność osób w myśl takich przepisów jak Kodeks Karny, Kodeks Wykroczeń,
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.
Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi
 policjanci przyłączyli się do obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” oraz
kampanii „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”;
 w ramach realizacji celu: Podniesienie wrażliwości społecznej na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w lutym 2013 roku odbyło się spotkanie pn.: Przemoc w rodzinie –
prawne narzędzia przeciwdziałania przemocy m.in. procedura „Niebieskie Karty”.
Spotkanie zorganizowano wśród osób zrzeszonych w ramach Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Komenda Powiatowa Policji w Iławie
 w ramach realizacji celu: Wypracowanie zasad współpracy między instytucjami
i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w dniu
19.02.2013 roku przedstawiciele jednostki Policji uczestniczyli w naradzie dotyczącej
„Funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, która odbyła się
w Ratuszu Miejskim w Iławie. Narada była zorganizowana przez Burmistrza Miasta
Iława, a uczestniczyli w niej przedstawiciele jednostek i placówek z terenu miasta Iława,
zajmujący się realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Na naradzie tej policjantka przedstawiła prezentację multimedialną nt.: Działania podjęte
przez Komendę Powiatową Policji w Iławie wobec przemocy w rodzinie dot. procedury
„Niebieskie Karty” w latach 2011-2012;
 policjanci przyłączyli się do obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”;
 w ramach realizacji celu: Podniesienie i doskonalenie umiejętności osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowane są szkolenia dla
policjantów ogniwa patrolowo - interwencyjnego, dzielnicowych oraz zespołu dyżurnych
KPP w Iławie dot. psychologicznych aspektów przeprowadzania interwencji domowej
wobec stwierdzonej przemocy w rodzinie;
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie
 policjanci przyłączyli się do obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”;
 w ramach realizacji celu: Wypracowanie zasad współpracy między instytucjami
i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania Przemocy w rodzinie,
w listopadzie w KPP w Kętrzynie odbyło się spotkanie dzielnicowych z całego powiatu
kętrzyńskiego z kuratorami zawodowymi z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do
wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz Zespołu Kuratorskiej
Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych z Sądu Rejonowego
w Kętrzynie. Głównym tematem była skuteczna, sprawna i szybka współpraca pomiędzy
dzielnicowymi i kuratorami sądowymi sprawującymi dozór nad sprawcami przemocy
w szczególności sprawcami przemocy w rodzinie;
 policjanci przyłączyli się do kampanii „16 dni przeciw przemocy w rodzinie”, w ramach
której w listopadzie 2013 r. wzięli udział w III Wojewódzkiej Konferencji
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach kampanii „Biała Wstążka”. Temat
spotkania brzmiał „Chrońmy szczęśliwe dzieciństwo”.
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
 w ramach realizacji celu: Wypracowanie zasad współpracy między instytucjami
i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania Przemocy w rodzinie, w
jednostce realizowane są założenia porozumienia podpisanego pomiędzy PCPR
z siedzibą w Ornecie a Komendantem Powiatowym Policji w Lidzbarku Warmińskim;
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 policjanci realizowali Gminny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata
2009-2015;
 w ramach realizacji celu: Podniesienie i doskonalenie umiejętności osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierownictwo jednostki uczestniczyło
w konferencji „Bezpieczny Powiat Lidzbarski” poświęconej zapobieganiu przemocy
w rodzinie, prowadzone były również szkolenia policjantów sekcji patrolowo –
interwencyjnej, dzielnicowych z zakresu przemocy i jej zapobiegania, postępowania
z osobą pokrzywdzoną i ofiarą w przypadku interwencji domowych, w zakresie
prowadzenia procedury Niebieskiej Karty;
 policjanci przyłączyli się do obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
 policjanci przyłączyli się do obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” oraz
kampanii „16 dni przeciw przemocy w rodzinie”;
 w ramach realizacji celu: Podniesienie wrażliwości społecznej na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, na stronie internetowej jednostki udostępniono „Polską Kartę Praw
Ofiary”, „Kartę Praw” osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, „Poradnik Dzielnicowego
– Przemoc w rodzinie”, „Poradnik dla pokrzywdzonego”, jak również informator
dotyczący przemocy w rodzinie i informacja o dyżurach specjalistów;
 w marcu 2013 r. Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego mrągowskiej komendy
uczestniczyła w spotkaniu Grupy Wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą domową pn.
„Żyj własnym życiem”, która działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mrągowie. Przeznaczona jest ona dla kobiet doświadczających przemocy ze strony
osób najbliższych. Podczas spotkania uczestniczki mogły dowiedzieć się jaka jest rola
policji w zapobieganiu przemocy w środowisku domowym oraz jakie środki mogą
zastosować funkcjonariusze wobec sprawcy przemocy domowej. Funkcjonariuszka
udzieliła pomocy prawnej kobietom oraz poinformowała jakie dowody gromadzone są
w prowadzonym postępowaniu z art. 207 kk;
 w 2013 r. KPP w Mrągowie aktywnie włączyła się w realizację projektu kampanii
profilaktycznej dotyczącej przemocy w rodzinie i grupie rówieśniczej pn.
„Odpowiedzialni Rodzice – szczęśliwe Dzieci” organizowanej przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pieckach. W ramach powyższych działań Policjanci uczestniczyli
również w happeningu pn. „Stop przemocy”. Projekt został zrealizowany przez uczniów
szkół z gminy Piecki w ramach równoległej akcji „Reaguj. Masz prawo”.
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
 w ramach realizacji celu: Podniesienie i doskonalenie umiejętności osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, funkcjonariusze jednostki
uczestniczyli w realizacji programu realizowanego przez MOPS w Nidzicy „Stop
przemocy II”, w ramach którego policjanci byli szkoleni w zakresie pomocy dla osób
pokrzywdzonych;
 policjanci włączyli się w obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim
 w ramach realizacji celu: Wzmocnienie współpracy między instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynator procedury NK
tut. komendy przeprowadził spotkanie z nauczycielami gimnazjum w Nowym Mieście
Lubawskim na którym omówiono procedurę NK i sposób jej realizacji przez
pracowników oświaty. Ponadto w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w celu realizacji programów korekcyjno - 104 -

edukacyjnych dzielnicowi realizujący procedurę NK przekazują sprawcom przemocy
w rodzinie informacje o możliwości wzięcia udziału w programie;
 funkcjonariusze czynnie włączyli się w Kampanię „16 dni przeciw przemocy wobec
kobiet”. Komendant jednostki wziął udział w zorganizowanej z tej okazji konferencji w
Nowym Mieście Lubawskim. Podczas konferencji wygłoszona została przez specjalistę
terapii psychoseksualnej z Olsztyna, prelekcja na temat przemocy w rodzinie. W trakcie
konferencji głos zabrał Komendant Powiatowy Policji, przekazując uczestnikom
informację na temat realizowania procedury „Niebieskie Karty” przez Policję na terenie
powiatu nowomiejskiego.
Komenda Powiatowa Policji w Olecku
 w ramach realizacji celu: Podniesienie i doskonalenie umiejętności osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedstawiciele KPP w Olecku wzięli
udział w szkoleniu pn. „Podnoszenie skuteczności działań Policji w związku z przemocą
w rodzinie”;
 policjanci włączyli się w obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
 W ramach realizacji celu: Podniesienie i doskonalenie umiejętności osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, policjant Jednoosobowego
Stanowiska ds. Prewencji Kryminalnej Patologii i Nieletnich wziął udział w konferencji
pn. „Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
przemoc ze względu na płeć”. W dniu 21 listopada 2013 roku policjanci KPP
w Ostródzie wzięli udział w szkoleniu dotyczącym szacowania ryzyka w związku
z zapobieganiem przemocy w rodzinie. Natomiast w miesiącu grudzień 2013 roku
w związku z wdrożeniem opracowanych przez Wydział Prewencji Biura KGP narzędzi
służących do szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą
w rodzinie policjanci WPiRD KPP w Ostródzie zostali zapoznani z przedmiotowym
zagadnieniem.
 W ramach realizacji celu: Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie
i zwiększenie dostępności pomocy w dniu 16.10.2013 roku policjant Jednoosobowego
Stanowiska ds. Prewencji Kryminalnej Patologii i Nieletnich wziął udział w pracach nad
Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim na lata 2014
– 2020.
 W ramach realizacji celu: Wypracowanie zasad współpracy między instytucjami
i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania Przemocy w rodzinie
w Województwie Warmińsko-Mazurskim w dniu 18.10.2013 roku w sali odpraw
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie odbyła się konferencja „Przemoc
w rodzinie – działania interdyscyplinarne”. Spotkanie zostało zorganizowane przez
Rewir Dzielnicowych KPP w Ostródzie oraz Miejski Zespół Interdyscyplinarny.
W konferencji udział wzięli dzielnicowi, przedstawiciele instytucji pomocowych,
kuratorzy oraz pedagodzy.
 Policjanci przyłączyli się do kampanii „16 dni przeciw przemocy w rodzinie”, w ramach
której w dniu 17 grudnia 2013 roku policjanci KPP w Ostródzie w Gimnazjum nr 1
w Ostródzie wzięli udział w spotkaniu podsumowującym Kampanię „ Biała Wstążka”,
w tym samym czasie w Ratuszu w Morągu odbyło się spotkanie w ramach Kampanii
„Biała Wstążka”.
Komenda Powiatowa Policji w Piszu
 Policjanci przyłączyli się do obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” oraz
do kampanii „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”.
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Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
 w ramach realizacji celu: Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie
i zwiększenie dostępności pomocy, na terenie Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie
funkcjonuje specjalistyczne pomieszczenie pod nazwą Niebieski Pokój przeznaczone do
wykonywania czynności procesowych z osobami małoletnimi. Z pomieszczenia tego
w ramach współpracy korzystają pracownicy Sądu Rejonowego w Szczytnie;
 w ramach realizacji celu: Podniesienie i doskonalenie umiejętności osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, policjanci brali udział w szkoleniu dla
koordynatorów procedury „Niebieskiej Karty” oraz szkoleniu dotyczącym narzędzi
służących do szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia z związku z przemocą
w rodzinie. Ponadto funkcjonariusze wzięli udział w Konferencji pn. „Krajowa oraz
regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na
płeć”;
 policjanci przyłączyli się do obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” oraz
do realizacji międzynarodowej kampanii „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”;
 w ramach realizacji celów: Wzmocnienie współpracy między instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Zwiększenie
skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy
w dniu 13 grudnia 2013 roku z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie
zorganizowano spotkanie z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej z terenu
powiatu szczycieńskiego, PCPR, Zespołu Kuratorów i przewodniczących zespołów
interdyscyplinarnych w celu opracowania zasad nawiązania bezpośredniego kontaktu
w przypadku konieczności nawiązania takiego w dniach i godzinach poza urzędowo
wyznaczonymi. Ponadto policjanci uczestniczyli w konferencjach organizowanych przez
Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, których celem było zapoznanie
z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania przemocy na terenie naszego
województwa. Uczestniczyli ponadto w szkoleniach i spotkaniach związanych
z poszerzaniem wiedzy na temat zagadnienia.
Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie
 w ramach realizacji celów: Wypracowanie zasad współpracy między instytucjami
działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Zwiększenie
skuteczności działań profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych wobec dzieci
i młodzieży, w marcu 2013 roku Specjalista ds. Nieletnich i Patologii z tut. KPP
uczestniczyła w pracach komisji podczas konkursu „Stop agresji i przemocy”
organizowanego w Gimnazjum im. A. Helwinga w Węgorzewie;
 w ramach realizacji celu: Podniesienie wrażliwości społecznej na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w grudniu w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Węgorzewie
przeprowadzono debatę społeczną na temat „Przemocy w rodzinie”, w której wzięli
udział przedstawiciele instytucji niosących pomoc, Sędzia Sądu Rejonowego w Giżycku,
radni i mieszkańcy powiatu.

3. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zadania określone w programie ściśle korespondują z zadaniami takich programów
rządowych jak: Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii i Krajowy Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Główne zadania przewidziane do realizacji przez Policję, to: picie alkoholu przez dzieci i
młodzież, zjawisko przemocy w rodzinie w związku z używaniem alkoholu oraz naruszenia
prawa związane z alkoholem
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W celu przeciwdziałania zjawisku alkoholizmu na terenie województwa warmińskomazurskiego funkcjonariusze jednostek terenowych w minionym roku podejmowali wzmożone
działania o charakterze represyjnym, kontrolnym i profilaktycznym. Ponadto funkcjonariusze,
realizując działania zmierzające do ograniczania skali spożywania alkoholu wśród
najmłodszych, stale współpracowali z różnorodnymi instytucjami, takimi jak ośrodki pomocy
społecznej, ośrodki terapii uzależnień, centra pomocy rodzinie, komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych, urzędy kontroli skarbowej, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei.
Działania profilaktyczno – edukacyjne warmińsko – mazurskiej policji polegały głównie
na edukowaniu dzieci i młodzieży szkolnej podczas licznych prelekcji, a także na stałej
współpracy z gronem pedagogicznym, w celu uświadamiania zagrożeń, jakie niesie za sobą
spożywanie alkoholu przez nieletnich i kształtowaniu umiejętności reagowania w sytuacjach
ujawnienia osób zagrożonych demoralizacją.
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 2013 roku wzorem lat ubiegłych kontynuowano realizację działań prewencyjno –
operacyjnych pn. „Chrońmy dzieci przed alkoholem”, których celem jest zapobieganie
demoralizacji i przestępczości nieletnich poprzez ograniczenie dostępu do alkoholu osobom
niepełnoletnim. Na podstawie policyjnych baz danych, informacji uzyskiwanych podczas
spotkań i rozmów z młodzieżą oraz doniesień massmediów, stwierdzono niebezpieczny wzrost
spożycia alkoholu przez młodzież, a także obniżenia wieku osób rozpoczynających jego
spożycie.
W związku z tym, iż alkohol niesie ze sobą wiele zagrożeń i konsekwencji w tym
prawnych konieczne było podjęcie działań w kierunku ograniczenia dostępności do niego dzieci
i młodzieży. Dotychczasowe działania tzn. pogadanki profilaktyczne, rozmowy z nieletnimi i ich
rodzicami, prowadzenie kampanii medialnej skierowanej do sprzedawców alkoholi nt.
odpowiedzialnej sprzedaży nie zawsze przynosiły pożądane efekty. Ponadto ograniczenie się do
ujawniania nieletnich pod wpływem alkoholu i prowadzenia postępowań wyjaśniających celem
ustalenia źródła pochodzenia alkoholu posiadanego przez nieletniego, najczęściej nie prowadziło
do ukarania osób dopuszczających się przestępstwa (rozpijanie małoletniego - art. 208 KK,
sprzedaż, podawanie alkoholu - art.43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi). Koniecznym wydaje się, by w celu zmniejszenia zjawiska spożywania alkoholu
przez osoby do lat 18 stale podejmować na terenie całego województwa działania prewencyjno –
operacyjne, polegające na prowadzeniu obserwacji placówek gastronomicznych w celu
ujawniania faktów sprzedaży i/lub podawania alkoholu osobom małoletnim.
Zgodnie z założeniami działań, przynajmniej raz na kwartał na terenie każdego powiatu
funkcjonariusze pełniąc służbę w ubraniu cywilnym, obserwują placówki handlowe celem
ujęcia na gorącym uczynku sprawców przestępstwa sprzedaży i/lub podawania alkoholu
osobom małoletnim.
Komenda Miejska Policji w Olsztynie – Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
realizują zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2012 – 2015. Rolą
Policji jest podejmowanie zadań z zakresu przeciwdziałania: spożywaniu alkoholu przez dzieci i
młodzież, występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie w związku z używaniem alkoholu oraz
naruszaniu prawa, będąc pod wpływem alkoholu. W tym celu podejmowano wzmożone
działania o charakterze represyjno – kontrolnym oraz edukacyjno – profilaktycznym
(prowadzone dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i kadry pedagogicznej). Policjanci stale
współpracowali z ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami terapeutycznymi, GKRPA, PCPR,
Urzędem Kontroli Skarbowej w Olsztynie, Strażą Miejską.
W ramach realizacji celu: Podniesienie poziomu wiedzy w społeczeństwie na temat szkodliwości
spożywania alkoholu policjanci m.in.:
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prowadzili działania edukacyjne, omawiając konsekwencje prawne związane ze
spożywaniem alkoholu przez osoby nieletnie oraz omawiając założenia Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 wspierali kampanie w zakresie przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów po spożyciu
alkoholu oraz prowadzili działania ukierunkowane na ujawnianie osób kierujących
pojazdami, będąc po spożyciu alkoholu (ich opis w punkcie I.1);
 rozpowszechnianie materiałów informacyjnych nt. zagrożeń związanych ze spożywaniem
alkoholu.
W ramach realizacji celu: Wzmacnianie lokalnych systemów rozwiązywania problemów
alkoholowych, policjanci brali udział w posiedzeniach GKRPA, współpracowali z podmiotami
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
W ramach realizacji celu: Ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież
i dorosłych oraz wzrost kompetencji rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych z
alkoholem policjanci:
 edukowali młodzież i ich rodziców w celu zwiększenia wiedzy i kompetencji
wychowawczych rodziców w zakresie profilaktyki oraz zachowań ryzykownych;
 przekazywali osobom dotkniętym przemocą w rodzinie informacje na temat podmiotów
wspierających rodzinę dotkniętą problemem alkoholowym;
 prowadzili wzmożone działania „Chrońmy dzieci przed alkoholem” w celu egzekwowania
przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zakazu sprzedaży/ udostępniania
alkoholu osobom małoletnim;
 współpracowali z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży (placówkami
oświatowymi, punktami pomocy społecznej, świetlicami terapeutycznymi);
 ujawniali osoby nieletnie zagrożone demoralizacją, będące pod wpływem alkoholu,
materiały przekazywane były do sądu rodzinnego i nieletnich;
 brali udział w tworzeniu gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 rozpowszechniali materiały informacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie,
alkoholizmu, udzielali porad prawnych w ramach punktu konsultacyjnego „Niebieski
Namiot”, podczas Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Komenda Miejska Policji w Elblągu – elbląscy policjanci aktywnie włączali się również do
działań profilaktycznych o zasięgu ogólnopolskim. Na terenie Elbląga przeprowadzono wspólnie
z lokalnymi mediami oraz właścicielami placówek handlowych i usługowych sprzedających
napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, kampanie prewencyjne pn. „Pozory mylą, dowód
nie”, „STOP 18”. W trakcie kampanii funkcjonariusze oraz uczniowie klasy o profilu
„mundurowym” Zespołu Szkół Technicznych odwiedzali punkty handlowe, gdzie rozmawiali z
właścicielami oraz sprzedawcami nt. odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz zostawiali
materiały edukacyjne. W ramach działań prewencyjnych prowadzonych z powodzeniem od kilku
lat przez Komendę Miejska Policji w Elblągu pn „Żółta i czerwona kartka”. W 2013 nie
sporządzono wystąpień do Departamentu Społecznego Urzędu Miejskiego z wnioskiem o
cofnięcie zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych. w ramach działań profilaktycznych
W ramach zajęć prewencyjno-edukacyjnych funkcjonariusze Zespołu Prewencji Kryminalnej
Nieletnich i Patologii prowadzą spotkania z młodzieżą w Teatrze. Po obejrzeniu sztuki
„Przerwany lot” prowadzona jest dyskusja na temat uzależnienia od alkoholu i zagrożeń, jakie
niesie za sobą ta używka. Omawiane są aspekty prawne oraz zdrowotne. W spotkaniach biorą
udział policjanci, terapeuci, lekarze oraz członkowie Klubu AA. W 2013 roku odbyły się 4
spektakle, w których uczestniczyło 300 uczniów.
Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach - w ramach programu Policjanci na bieżąco:
 przesyłali informacje do KRPA w celu wszczęcia leczenia odwykowego od alkoholu
 prowadzili pogadanki profilaktyczno – edukacyjne na temat spożywania alkoholu przez
osoby nieletnie
- 108 -

Komenda Powiatowa Policji w Ełku - Podejmując działania profilaktyczne policjanci tut. KPP
dokonują 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.
Ponadto w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego
wspólnie z Urzędem Kontroli Skarbowej oraz Strażą Graniczną i Izbą Celną organizują akcje
mające na celu ujawnienie przypadków nielegalnego handlu alkoholem.
Podejmowane działania profilaktyczne polegały również na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą,
podczas których poruszano również problematykę szkodliwości alkoholu, jego skutków i
konsekwencji prawnych.
Komenda Powiatowa Policji w Giżycku - W ramach Ostrego Dyżuru Służb Mundurowych
policjanci przeprowadzili działania w porcie Ekomarina w Giżycku. W ramach działań wspólnie
przedstawicielem Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku,
Komendantem Straży Miejskiej w Giżycku, przedstawicielem MOPR-u oraz TVP Olsztyn
przekazywano dla żeglaży ulotki i książeczki zawierające treści bezpiecznego korzystania z
różnych atrakcji letnich. Ponadto przekazywano wiedzą na temat róznych zagrożeń związanych
z niewłaściwym zachowaniem się nad wodą jak również o sposobach radzenia sobie w trudnych
warunkach pogodowych.
Komenda Powiatowa Policji w Iławie - na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w
Iławie, w Miejskich oraz Gminnych Komisjach ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, czynny
udział biorą policjanci gdyż Uchwałami poszczególnych samorządów zostali powołani.
Dotychczasowa współpraca na linii Komisje – policja funkcjonuje na dobrym poziomie, nie ma
żadnych problemów podczas opracowania i realizacji zadań wynikających z Ustawy o
Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie – tut. jednostka wystosowała pismo do lokalnych
sprzedawców wyrobów alkoholowych informujące o konsekwencjach sprzedaży alkoholu
nieletnim. Policjanci uczestniczyli w Festynie Rodzinnym pn. „Na tropie piękna”, który odbył
się w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie. Impreza o charakterze
edukacyjno-profilaktycznym została realizowana przez szkołę w ramach kampanii Zachowaj
Trzeźwy Umysł. W jej organizację zaangażowali się nauczyciele oraz uczniowie i ich rodzice.
Celem festynu było m.in. przygotowanie uczniów do mądrych wyborów: NIE dla używek, TAK
dla zdrowego stylu życia oraz rozwijanie więzi emocjonalnej z rodzicami. Na imprezie gościli
również przedstawiciele Policji oraz Straży Pożarnej. Podczas festynu uczniowie mieli okazję
poznać pracę policjantów. W stworzonym przez funkcjonariuszy punkcie, zaprezentowany został
policyjny radiowóz, a także sprzęt, który służy im w codziennej pracy oraz materiały edukacyjne
dotyczące bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. Podczas spotkania każdy mógł osobiście
sprawdzić, jak działają poszczególne przyrządy. Dzieci mogły również wsiąść do radiowozu i
obejrzeć go od wewnątrz.
Funkcjonariusze uczestniczyli w konferencji pn. „Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu”
zorganizowanej przez Urząd Gminy Mrągowo. Na spotkaniu omówiono wyniki badań dotyczące
dostępności napojów alkoholowych dla osób nieletnich w punktach sprzedaży. Podczas
spotkania przeprowadzono dla zebranych sprzedawców i właścicieli sklepów monopolowych
oraz lokali gastronomicznych szkolenie na temat odpowiedzialności karnej dotyczącej sprzedaży
alkoholu wbrew przepisom ustawy.
- 109 -

KPP w Mrągowie zorganizowała spotkanie z pedagogami i dyrektorami szkół miasta i gminy
Mrągowo, na którym omówiona została statystyka dotycząca ilości nieletnich sprawców czynów
karalnych i zagrożonych demoralizacją ujawnionych na terenie powiatu mrągowskiego.
Dodatkowo omówione zostały zasady dalszej współpracy Policji ze szkołami, mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości
nieletnich. Dodatkowo problematyka uzależnienia od alkoholu i konsekwencjach prawnych
związanych ze spożywaniem alkoholu przez nieletnich poruszana jest na każdym spotkaniu z
młodzieżą i rodzicami. Ponadto służby patrolowe i obchodowe na bieżąco otrzymują zadania w
zakresie reagowania na sytuacje związane z nadużywaniem alkoholu.
Policjanci z Ruchu Drogowego KPP w Mrągowie realizowali działania pod nazwą „Dyskoteka"
ukierunkowane na ujawnianie nietrzeźwych kierowców. Ponadto przeprowadzono działania pod
nazwą „Alkohol i Narkotyki”. Celem tych działań było ujawnienie kierujących pojazdami pod
wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Podczas codziennych służb
funkcjonariusze szczególnie zwracali uwagę na osoby spożywające alkohol w miejscu
publicznym oraz dokonywali kontroli i obserwacji sklepów, dyskotek i pubów pod kątem
sprzedaży alkoholu nieletnim. W działania zaangażowani byli również Strażnicy Miejscy.
Komenda współpracuje z Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mrągowie,
Sorkwitach, Pieckach. Członkiem Komisji jest Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w
Mrągowie, który uczestniczy w spotkaniach w Mrągowie odbywających się cyklicznie, raz w
miesiącu.
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy – w trakcie spotkań z młodzieżą szkolną poruszano
problematykę uzależnienia od alkoholu. Realizowano również działania prewencyjne
ukierunkowane na kontrole obiektów handlowych pod kątem przestrzegania „Ustawy o
wychowaniu w trzeźwości ….”, oraz podniesienie świadomości personelu sklepów na temat
zakazów sprzedaży alkoholu. Każdy przypadek ujawnienia osoby małoletniej będącej pod
wpływem alkoholu był rozpatrywany indywidualnie pod kątem dostępu osoby małoletniej do
alkoholu. W przypadku uzyskania informacji o osobach uzależnionych od alkoholu policjanci
informują o tych osobach Gminne Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Policjanci KPP w Nidzicy współorganizowali przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem
„Styl życia a zdrowie”. Impreza te skierowana była do uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Głównym celem było promowanie zdrowego stylu życia oraz uświadomienie dla
dzieci i młodzieży szkolnej zagrożeń, jakie niosą nałogi i zjawiska patologiczne. Ponadto
cyklicznie prowadzono działania „Chrońmy dzieci przed alkoholem”, których przebieg opisano
wyżej.
Komenda Powiatowa Policji w Olecku – w ramach realizacji zadań przewidzianych w tym
programie szczególny nacisk nałożone na kontrole nieletnich będących pod działaniem alkoholu.
W 2013 roku na terenie KPP Olecko ujawniono łącznie 26 nieletnich będących pod wpływem
alkoholu. Każdorazowe w przypadku ujawnienia osoby małoletniej znajdującej się pod
wpływem alkoholu podejmowane są czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie źródła
nabycia. Łącznie prowadzono 25 czynności sprawdzający w kierunku art. 208KK .
Działania KPP w Olecku na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi dotyczą przede wszystkim
współpracy z komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie przesyłania
wniosków odnośnie osób nadużywających alkoholu celem skierowania na leczenie odwykowe.
Funkcjonariusze pionu ruchu drogowego przeprowadzili 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 Węgorzewie - działania realizowano głównie poprzez wzmożone
kontrole: punktów sprzedaży alkoholu osobom małoletnim, lokali gastronomicznych oraz miejsc
grupowania się osób małoletnich oraz miejsc zagrożonych wybrykami chuligańskimi oraz
naruszeniom porządku publicznego. Ponadto dążąc do uzyskania jeszcze lepszych efektów w
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zakresie ujawniania przypadków sprzedaży alkoholu osobom małoletnim i nietrzeźwym,
utworzono patrole nieumundurowane. W ramach pełnienia służby wytypowane zostały obiekty,
w których zgodnie z otrzymanymi sygnałami może dochodzić do przypadków sprzedaży
alkoholu małoletnim.

4. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii
W 2013 roku działania profilaktyczne policjantów garnizonu warmińsko-mazurskiego w
zakresie przeciwdziałania narkomanii koncentrowały się na realizacji programów
profilaktycznych. Policjanci przeprowadzili szereg szkoleń i spotkań z młodzieżą, rodzicami i
nauczycielami, na których informowali o odpowiedzialności karnej wynikającej z „Ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii”.
Przed wakacjami Policja warmińsko-mazurska podjęła ścisłą współpracę z pracownikami
Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej i Państwowych Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznych w całym województwie w zakresie przeprowadzenia wspólnych działań
„Bezpieczne i Zdrowe Wakacje 2013 W ramach współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną w
Olsztynie funkcjonariusze z Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie brali udział w festynie
szkolnym, podczas którego promowali zdrowy styl życia. Policjanci udzielali gimnazjalistom
informacji nt. aspektów prawnych dotyczących środków psychoaktywnych.
Komenda Miejska Policji w Olsztynie – policjanci tut. jednostki realizują zadania nałożone na
Policję w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko
– Mazurskim na lata 2013-2017. W ramach realizacji celu: Przeciwdziałanie inicjacji w zakresie
różnych zachowań ryzykownych (zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży) poprzez wzrost wiedzy i
umiejętności społecznych dzieci, młodzieży i rodziców policjanci w ramach wspierania
programów profilaktycznych prowadzili edukację dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i kadry
pedagogicznej z zakresu Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Asystent Zespołu Prewencji KP
w Olsztynku, w ramach Gminnego Programu Profilaktycznego „Przeciwdziałanie Narkomanii”
na lata 2010 – 2015, realizuje autorski program „Prawo a Narkotyki”. Natomiast w ramach
Zapobiegania rozwojowi uzależnienia od substancji psychoaktywnych i zachowaniom
ryzykownym związanym z uzależnieniem Komenda Miejska Policji w Olsztynie przystąpiła do
realizacji niemieckiego programu wczesnej interwencji dla młodych osób używających
narkotyków pn. „FreD Goes Net”, rekomendowanego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania
Narkomanii. Celem programu jest zapobieganie zażywaniu środków odurzających przez dzieci i
młodzież oraz udzielenie im pomocy w przypadku kontaktu ze środkami psychoaktywnymi.
Projekt „Wczesna interwencja wobec osób młodych po raz pierwszy notowanych z powodu
narkotyków”, w skrócie Fred Goes Net, realizowany jest w 17 krajach od 2007 r., a jego
pomysłodawcą jest policja niemiecka. Program skierowany jest do osób w wieku 14 – 25 lat,
które po raz pierwszy zostały zatrzymane przez Policję w związku z przestępstwem/ czynem
karalnym polegającym na posiadaniu narkotyków, a także dla osób nieletnich, które zostały
ujawnione pod wpływem alkoholu, dopalaczy. Osobom tym przedstawiciele Komendy Miejskiej
Policji w Olsztynie proponują udział w programie, opierającym się na metodzie krótkiej
interwencji profilaktycznej. Informacja na temat programu przekazywana jest również do szkół,
by pedagodzy szkolni i psychologowie mogli w sytuacji, gdy posiadają wiedzę, iż uczeń szkoły
eksperymentuje ze środkami odurzającymi, przekazać mu treść oferty pomocy. Podczas
pierwszego indywidualnego spotkania z terapeutą, przedstawia on szczegółowo ofertę pomocy,
omawia sytuację osoby młodej z perspektywy zażywania przez nią środków psychoaktywnych i
motywuje do wzięcia udziału w programie. W Olsztynie realizatorem programu jest Świetlica
Terapeutyczna Nr 2 w Olsztynie. Krótka interwencja ma kształt 8-godzinnego cyklu zajęć, w
którym uczestniczy od ośmiu do dziesięciu osób. Podczas spotkań omawiane są takie tematy jak:
sytuacja prawna, wiedza o narkotykach, zdrowie, zachowania społeczne i system pomocy.
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Dążąc do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych i wskazania możliwości zapobiegania narkomanii
rozpowszechniane są materiały informacyjne nt. profilaktyki narkomanii, w tym zażywania
środków zastępczych, tzw. dopalaczy.
Policjanci aktywnie włączyli się w monitorowanie epidemiologiczne i postaw społecznych na
temat problemu narkotyków i narkomanii na szczeblu lokalnym. Policjanci prowadzą statystyki
związane z łamaniem regulacji prawnych związanych z narkotykami, wynikających z Ustawy
lub kodeksu karnego oraz uczestniczą w spotkaniach z podmiotami pozapolicyjnymi, podczas
których omawiane są sposoby przeciwdziałania negatywnym zjawiskom (opis przykładowego
spotkania nt. funkcjonowania sklepu z dopalaczami znajduje się w punkcie I.2 niniejszego
Sprawozdania).
Komenda Miejska Policji w Elblągu – w 2013 roku przeprowadzono 379 spotkań z młodzieżą
których tematem wiodącym poruszanym przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w
Elblągu i jednostek podległych (KP Pasłęk, PP Młynary, PP Gronowo Elbląskie, PP Tolkmicko)
była odpowiedzialność osób nieletnich w kontekście nieprzestrzegania Ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii, działania te są kontynuacją programu „Bez narkotyków w szkole
bezpieczniej”.
Przy współpracy z Katolickim Ruchem Antynarkotycznym „KARAN” podejmowano wspólne
działania, których celem było wypracowanie metod podejmowania skutecznej interwencji wobec
młodzieży zażywającej szkodliwe substancje psychoaktywne.
Policja Elbląska utrzymuje współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami
działającymi na rzecz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Elbląga i powiatu. Naszymi
partnerami w prowadzonych działaniach są psycholodzy i terapeuci z Poradni Terapii
Uzależnień „Szansa”, Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień – „Monar” oraz Katolickiego
Ruchu Antynarkotycznego „KARAN”, który prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
KARAN „Dom Zacheusza”.
Ponadto od października 2013 roku funkcjonariusze w nowej strukturze organizacyjnej Zespołu
Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń,
zintensyfikowali swoje działania pod kątem „dopalaczy”, nawiązując współpracę z Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu, w celu uzupełnienia działań edukacyjnoprewencyjnych o aspekt szkodliwości działania środków zastępczych na organizm ludzki. Wraz
z jego przedstawicielem zorganizowano 28 spotkań na terenie szkół podstawowych, gimnazjów i
średnich jak również prowadzono rady szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców w których
uczestniczyło 769 osób. O skali zagrożenia tym zjawiskiem świadczy zainteresowanie się
lokalnych mediów i innych instytucji w działania profilaktyczne. Działania te doprowadziły do
zwiększenia nadzoru rejonu służbowego, na terenie którego znajduje się sklep z „dopalaczami”
co doprowadziło do legitymowania osób małoletnich przebywających w jego obrębie w
godzinach zajęć lekcyjnych. Ponadto Zespół wraz z Strażą Graniczną, Sanepidem, Liceum
Plastycznym opracował materiały edukacyjno-prewencyjne w postaci ulotek i plakatów, które
rozpowszechniono na terenie działania KMP Elbląg. W ramach spotkań policjanci prezentowali
młodzieży pozyskany od PSSE film edukacyjny pt. „STOP DOPALACZOM”, oraz film
własnej produkcji „ Życie jest jedno, to nie gra”.
W 2013 roku policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przy współpracy Zespołu Szkół
Techniczno-Informatycznych zorganizowali debatę metodyczną dla dyrektorów, pedagogów,
psychologów i pracowników instytucji wspierających pracę szkoły. Celem debaty było
zwrócenie uwagi na problem dopalaczy i cyberprzemocy oraz zaburzeń zachowania, niskiej
samooceny dzieci i młodzieży, które prowadzą do fobii szkolnej, depresji. Zaproszenie do
udziału w debacie przyjęli – przedstawiciele władz miasta i powiatu, radni Rady Miasta i
Powiatu , policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Prelegentami byli specjaliści z
poszczególnych dziedzin: Prorektor PWSZ w Elblągu, która przedstawiła zależność pomiędzy
dynamiką procesów nerwowych, a zachowaniem dzieci i młodzieży.
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Komenda Powiatowa Policji w Ełku - funkcjonariusze tut.jednostki w ramach profilaktyki
narkotykowej realizują wzmożone działania prewencyjne i operacyjne których jednym z celów
jest ujawnienie dealerów narkotyków.
Policjanci
prowadzą
działalność
edukacyjno-informacyjną
skierowaną
do młodzieży, rodziców i nauczycieli. Na spotkaniach z pedagogami oraz rodzicami
informujemy o stanie zagrożenia, metodach pracy dealerów, obowiązujących w tym zakresie
przepisach prawa. Ponadto na spotkaniach z radą pedagogiczną omawiamy procedury
postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i
młodzieży przestępczością i demoralizacją, a w szczególności narkomanią. Na bieżąco
prowadzimy działania rozpoznawcze oraz operacyjne w celu pełniejszego rozpoznania
środowiska narkomanów oraz miejsc zagrożonych narkomanią. Policjanci w tym zakresie
współpracują z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Stowarzyszeniem
"Alternatywa", którzy realizują program terapeuyczny CANDIS, wdrożony przez Krajowe Biuro
ds. Przeciwdziałania Narkomanii i opracowany z myślą o osobach, które chcą zrezygnować z
używania marihuany i jej pochodnych. Policjanic proponują osobom uzależnionym od
marihuany udział w przedmiotowym projekcie.
Komenda Powiatowa Policji w Iławie - Policjanci z KPP w Iławie w minionym roku
przeprowadzając pogadanki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich, starali
się uświadomić i uczulić młodych ludzi o niebezpieczeństwach, jakie czyhają na biorących
narkotyki oraz o odpowiedzialności prawnej w przypadku łamania przepisów Ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. Poza rokiem szkolnym, w okresie wakacji policjanci pionu
prewencji odwiedzali kolonie, obozowiska, na których gromadziła się młodzież,
przeprowadzając z nimi rozmowy na temat szkodliwości zażywania narkotyków.
W minionym roku, policjanci 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”. Głównym
centrum zajmującym się profilaktyką uzależnień, jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, Biuro
Pełnomocnika ds. Rodziny, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Można
również liczyć na ścisłą współpracę i pomoc w różnych przedsięwzięciach ze strony Urzędu
Miasta, Starostwa Powiatowego, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
Funkcjonariusze brali udział w spotkaniu z młodzieżą pod nazwą „Lato bez nałogów”. Celem
tego przedsięwzięcia było przypomnienie młodzieży przed zbliżającymi się wakacjami, o
szkodliwości społecznej i zdrowotnej używania narkotyków. W spotkaniu udział wziął również
funkcjonariusz Zakładu Karnego w Iławie – przewodnik psa specjalnego, który zaprezentował
młodzieży możliwości czworonoga. W fikcyjnej scence, w jednym z plecaków umieścił zapach
substancji narkotycznej, którą miał odnaleźć pies. Zwierzę po nawąchaniu wszystkich plecaków
zatrzymało się przy tym właśnie jednym, co w normalnych warunkach jego pracy oznacza
ujawnienie substancji narkotycznej. Przeprowadzona akcja, miała skłonić młodzież do refleksji,
na temat zdrowego trybu życia, konsekwencji prawnych wynikających z dokonywania
przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz pokazanie możliwości jakimi
dysponują funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej.
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie - 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. Poruszano również
temat dopalaczy, skutki ich zażywania oraz konsekwencje prawne Monitorowane są miejsca
grupowania się młodzieży, gdzie może dochodzić do dystrybucji narkotyków.
W ramach programu realizowanego przez Komendę Główną Policji pod nazwą
Profilaktyka a Teatr w auli Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie odbył się przegląd
spektakli i krótkich filmów profilaktycznych „Jestem na nie” w którym również uczestniczyli
funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie gdzie byli członkami komisji.
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Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie - w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród
dzieci i młodzieży podejmowane są zarówno działania profilaktyczno – edukacyjne jak i typowe
działania kryminalne, operacyjne, mające na celu rozpoznanie środowisk, w których może
dochodzić do popełniania przestępstw z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii.
Policjanci przez cały rok 2013 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. Dodatkowo na spotkaniach i
wywiadówkach z rodzicami za pomocą prezentacji multimedialnej policjanci zapoznają
dorosłych z rodzajami narkotyków i ich wyglądem. Przekazują informacje na temat jak
rozpoznać i sprawdzić że dzieci sięgnęły po narkotyki i dopalacze oraz gdzie szukać pomocy.
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.
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy - z zakresu profilaktyki narkotykowej w roku 2013
prowadzono spotkania z młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, gdzie omawiano
społeczne i prawne skutki zażywania i posiadania Śródków odurzających. W ramach Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały uzyskane testy narkotykowe, które policjanci
wykorzystają w działalności profilaktycznej z rodzicami i pedagogami szkolnymi. W dniu 5
listopada 2013 roku przeprowadzono współorganizowany z Nidzickim Ośrodkiem Kultury,
Zespołem Obsługi Oświaty i Sportu i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej konkurs
plastyczny „Narkotyki – jestem na nie”, którego głównym celem było propagowanie profilaktyki
narkotykowej, wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Komenda Powiatowa Policji w Olecku - podejmowane przez policję działania związane ze
zminimalizowaniem zjawiska ukierunkowane są przede wszystkim na profilaktykę.
Prowadzone spotkania mają na celu modelowanie postaw wychowawczych zgodnych z
założeniami wychowania prewencyjnego, dotyczą także wyczulania opiekunów na zachowania
świadczące o kontakcie dziecka z narkotykiem. Konsekwencje posiadania i zażywania środków
odurzających, w sferze prawa oraz kontaktów społecznych omawiane są z uczniami podczas
wizyt w szkołach. Podjęto również działania związane z wyczuleniem grona pedagogicznego
odnośnie podejmowania interwencji w przypadku stwierdzenia, że uczeń znajduje pod wpływem
środka odurzającego. Prowadzone są również spotkania z gronem pedagogicznym na których
przypomina się o procedurach współpracy szkoły z Policją odnośnie popełnienia przez ucznia
czynu zabronionego, jak również ujawnienia podopiecznego pod wpływem alkoholu, czy
środków odurzających. W 2013 roku na terenie działania KPP Olecko stwierdzono ogółem 38
czynów (o 4 mniej niż w roku ubiegłym) z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani.
Podjęto również działania związane z wyczuleniem grona pedagogicznego odnośnie
podejmowania interwencji w przypadku stwierdzenia, że uczeń znajduje pod wpływem środka
odurzającego.
Komenda Powiatowa Policji w Piszu –dwukrotnie przeprowadzono działania „Bezpieczne
Osiedle” z udziałem słuchaczy Wspol w Szczytnie. Akcja ta była ukierunkowana m.in. na
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ujawnianie przypadków handlu i posiadania środków odurzających. Nie ujawniono tego typu
przestępstw.
Na terenie Pisza przeprowadzone zostały działania prewencyjne pn. „Blokowisko” przy
zaangażowaniu słuchaczy z Wspol w Szczytnie. Policjanci mieli za zadanie m.in.. ujawniać
przypadki posiadania i handlu środkami odurzającymi. Nie ujawniono tego typu przestępstw.

5. Narodowy Plan działań na rzecz Dzieci i Młodzieży 2004-2012 „Polska
dla Dzieci”
Realizacja Narodowego Planu Działań na Rzecz Dzieci „Polska dla Dzieci” obejmowała
okres 2004-2012. Tym niemniej działania podejmowane przez Policję w ramach Narodowego
Planu Działań na Rzecz Dzieci "Polska dla Dzieci" korelują z wszystkimi programami
rządowymi i krajowymi ukierunkowanymi na zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym i są
przez nas realizowane. Strategia dotyczy działań podejmowanych w następujących obszarach:
zdrowie, edukacja, rodzina i ochrona przed przemocą. W ramach tych obszarów policjanci
naszego województwa realizowali zadania w zakresie edukacji prawnej dorosłych i dzieci oraz
uczestniczyli w przedsięwzięciach poruszających zagadnienia przemocy wobec dzieci. Tematyka
poruszana podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą dotyczy bezpiecznych zachowań w szkole, w
domu, w Internecie, podczas wakacji, ferii oraz czasu wolnego spędzanego poza domem,
zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi tj. spożywanie alkoholu, używanie środków
odurzających. Treści te przekazywane są zwłaszcza podczas spotkań organizowanych w ramach
takich działań jak „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje” oraz „Bezpieczna Droga do
Szkoły”.

6. Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi
W Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie funkcjonuje 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 2013 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 związku z Europejskim Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi w województwie
zorganizowano działania ukierunkowane na zapobieganie temu procederowi. W Wydziale
Prewencji KWP w Olsztynie opracowano Apel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
w którym uwrażliwiano uczniów na zachowanie ostrożności przed podjęciem pracy za granicą,
ze zwróceniem uwagi na ryzyko płynące z wyjątkowo atrakcyjnych ofert biur pośrednictwa
pracy i biur podróży. Apel Komendanta dzięki współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
został rozesłany do wszystkich dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum. Założeniem
było, by dyrektorzy przekazali jego treść wychowawcom klas, by ci przeprowadzili lekcje
wychowawcze omawiając przedmiotowe zagadnienie. Ponadto Apel Komendanta został
umieszczony na stronach internetowych komend. Również w ramach akcji nawiązano
współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Dzięki zainteresowaniu, z jakim
spotkało się przedsięwzięcie w Wydziale Prewencji KWP w Olsztynie przygotowano informację
w formie ulotki ostrzegającej wszystkich, którzy szukają pracy za granicą, by dokładnie
sprawdzali miejsce pracy oraz osobę lub firmę, która proponuje zatrudnienie. Opracowane ulotki
zostały rozesłane do 20 placówek powiatowych województwa, celem umieszczenia ich na
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tablicach ogłoszeń Urzędów Pracy. Ponadto ulotka została umieszczona na stronie internetowej
Urzędu.

7. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
W związku z tym, iż z dniem 31 grudnia 2012 roku zostało zlikwidowane WarmińskoMazurskie Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie, zadania w zakresie Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012 – 2016 z
ramienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, od stycznia 2013 roku realizował Wydział
Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Z tego też względu
Zarządzeniem Nr 8 z dnia 24 stycznia 2013 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski powołał
nowy Zespół ds. realizacji Programu. Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Olsztynie brał czynny udział w spotkaniach Zespołu.
W minionym roku w ramach współpracy z Wojewódzką Stacją sanitarno – Epidemiologiczną w
Olsztynie specjaliści tut. placówki brali udział w szkoleniach prowadzonych przez pracowników
Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie dla nowoprzyjętych funkcjonariuszy. Tematem szkoleń
prowadzonych przez pracownika Sanepidu było „Zawodowe ryzyko zakażenia HIV, HCV, HBV
oraz postępowanie po ekspozycji”. Podczas trzech spotkań przeszkolonych zostało 53
nowoprzyjętych funkcjonariuszy. Ponadto do jednostek terenowych województwa przekazano
ulotki promujące zdrowie i zapobieganie zakażenia wirusem HIV otrzymane z Wydziału
Zdrowia UW w Olsztynie, które policjanci rozdysponowali podczas spotkań z dziećmi i
młodzieżą w ramach działań „Bezpieczne i zdrowe wakacje 2013”.
Policjanci z jednostek terenowych prowadzili liczne spotkania edukacyjne w szkołach, na
zimowiskach, koloniach i obozowiskach, gdzie poruszane były tematy na temat ryzyka
kontaktów seksualnych i związanych z tym konsekwencji. Z młodzieżą szkolną poruszany był
również każdorazowo problem uzależnień od środków odurzających. Na spotkaniach tych nie
zabrakło informacji na temat zakażeń wirusem HIV, który stanowi jedno z zagrożeń związanych
ze stosowaniem narkotyków. Młodzieży przekazywane były informacje, jak wygląda badanie na
obecność HIV, ile kosztuje test, o czym należy pamiętać podczas kontaktu seksualnego oraz
gdzie szukać ewentualnej pomocy.
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II. TABELA Z ZAKRESU ROZPOZNANIA PROFILAKTYCZNEJ PRACY POLICJI
NA RZECZ ZAPOBIEGANIA DEMORALIZACJI NIELETNICH.

z tego do:

Wyszczególnienie
sądów rodzinnych
szkół i innych
placówek oświaty i
Wnioski,
wychowania
zawiadomienia,
interwencje
służby zdrowia i
skierowane do
opieki społecznej
instytucji i
poradni wszelkich
organizacji
typów
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
4284

298
131
13
559
30
909
0
341

1793

28
0
0
7439
1825

Wnoszę o zatwierdzenie:
NACZELNIK
WYDZIAŁU PREWENCJI
KWP w OLSZTYNIE
nadkom. Arkadiusz Sylwestrzak
-podpis na oryginale-

Opracowali:
pkt. I. 1– st. asp. Joanna Śmilgin-Lis (tel. 731 5174), asp. Joanna Radek (tel. 731 5176)
pkt. I. 2. 1) a) - podinsp. Marek Jedynasty, st. asp. Joanna Śmilgin - Lis (tel. 731 5180)
pkt. I. 2.1) b) - asp. Joanna Radek (tel. 731 5176)
pkt. I. 2.1) c) - nadkom. Małgorzata Bojarowska (tel. 731 5173)
pkt. I. 2.1) d) – podkom. Radosław Synowiec, (tel. 731 5316)
pkt. I.2.1) e) – nadkom. TomaszSkarżyński (tel. 731 4463)
pkt. I. 2..1) f) – podkom. Rafał Kot , st.asp. Joanna Śmilgin - Lis (tel. 731 5174)
pkt. I. 2. 1) g) – st. asp. Joanna Śmilgin - Lis (tel. 731 5174)
pkt. I. 2. 2) - asp. Joanna Radek (tel. 731 5176)
pkt. I. 2. 3) – st. asp. Joanna Śmilgin-Lis (tel. 731 5174)
pkt. I. 2. 4) – st. asp. Joanna Śmilgin-Lis (tel. 731 5174)
pkt. I. 2. 5) - nadkom. Małgorzata Bojarowska (tel. 731 5173)
pkt. I. 2 .6) – st. asp. Joanna Śmilgin-Lis (tel. 731 5174)
pkt. I. 2.7) - st. asp. Joanna Śmilgin-Lis (tel. 731 5174)
pkt. II - nadkom. Małgorzata Bojarowska (tel. 731 5173)

Oryginał znajduje się w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
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