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Załącznik nr 1. 
(do pisma Zw- 076-6/168/2019 )

Informacja na temat programów i dziań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa
i porządku w Siemianowicach Śl.

Z  zakresu  rozpoznania  i  profilaktycznej  pracy  Policji  na  rzecz  zapobiegania  demoralizacji
nieletnich oraz patologii społecznej w Komendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich za
okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.        

I. Zjawiska Patologii Społecznej

Informacja w formie opisowej, obejmująca analizę zjawisk, podejmowane działania profilaktyczne
oraz  ewentualne  wnioski,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  udziału  nieletnich  w  poniższych
zjawiskach.
 
1. Alkoholizm  :

krótka charakterystyka lokalnych uwarunkowań zjawiska alkoholizmu na terenie podległym 
KMP w Siemianowicach Śl.   

 ocena podstawowych uwarunkowań zjawiska alkoholizmu na terenie jednostki.

Podstawowymi  uwarunkowaniami  alkoholizmu  na  terenie  podległym  tut.  KMP  są:
frustracja  społeczeństwa  związana  z  znalezieniem  zatrudnienia,  związane  z  tym  zubożenia
mieszkańców, traktowanie alkoholu jako jedynego środka spędzania czasu wolnego, brak „kultury
picia”, rozluźnienie więzi rodzinnych.

Podejmowane przedsięwzięcia i uzyskane wyniki. 
 
 działania w związku z ujawnianiem nieletnich pod wpływem alkoholu.

          W każdym wypadku ujawnienia spożywania alkoholu przez osoby nieletnie przeprowadzane
są czynności związane z ustaleniem sposobu wejścia w jego posiadanie.  W analizowanym okresie
tut. jednostka nie prowadziła  postępowania przygotowawczego w związku z dopuszczeniem się
czynu z art. 208 kk. 

1. Ilość ujawnionych przypadków łamania zakazu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych
    ( art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości ...) - 0 wszczęte, 0 zakończone, 0 stwierdzone.
2. Ilość ujawnionych przypadków sprzedaży alkoholu osobom do 18 roku życia – 0.
3. Ilość sporządzonych wniosków o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
    ogółem – 0,    
4. Ujawniono nietrzeźwych nieletnich – 11.
5. Izolowano nietrzeźwych z miejsc publicznych ogółem – 1192.
    w tym doprowadzonych do:
* Izb Wytrzeźwień ogółem –1192,
- w tym kobiet – 189,
- w tym nieletnich ogółem – 1

6.  Inicjatywy  oraz  współpraca  z  podmiotami  poza  policyjnymi  na  rzecz  przeciwdziałania
alkoholizmowi.



            W omawianym okresie funkcjonariusze tut. KMP podejmowali przedsięwzięcia z zakresu
profilaktyki  alkoholowej  w ramach prowadzonych  działań  „Młodość-Trzeźwość”.  W roku 2018
ujawniono na terenie  miasta  11 nieletnich  spożywających  alkohol.  We wszystkich  przypadkach
ujawnienia spożywania alkoholu przez nieletnich kierowane są wnioski do Wydziałów Rodzinnych
i  Nieletnich  Sądów  Rejonowych,  w  omawianym  okresie  skierowano  takich  wniosków  11.
Dodatkowo skierowano 14 wniosków dotyczących  rodziców lub  opiekunów, którzy zaniedbują
obowiązki rodzicielskie również z powodu nadużywania alkoholu. 

 współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi – opis 
wspólnych przedsięwzięć (GKRPA, CPR, MOPS, ZOZ, UKS )

          Na bieżąco prowadzone są kontrole lokali gastronomicznych na terenie miasta oraz miejsc
grupowania się osób spożywających alkohol. Tematykę alkoholizmu porusza się również podczas
spotkań  prowadzonych  przez  funkcjonariuszy  tut.  KMP  z  pedagogami,  rodzicami,  młodzieżą
siemianowickich szkół. Rozpowszechniane są materiały profilaktyczne opracowane w tut. jednostce
lub uzyskane z innych podmiotów dot. tej formy patologii społecznej.

2. Narkomania

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek
prowadzenia działań związanych z leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych bądź
zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych, realizacją wczesnej i zapobiegawczej
profilaktyki, głównie dla dzieci i młodzieży oraz ograniczaniem szkód zdrowotnych i społecznych
spowodowanych przez zjawisko narkomanii. Program ten uchwalany jest przez Radę Miasta  i
stanowi podstawę do podejmowanych działań na szczeblu lokalnym i wchodzi w skład strategii
rozwiązywania problemów społecznych. Od kilkunastu lat w Polsce obserwuje się znaczny wzrost
problemów związanych ze zjawiskiem narkomanii. Problem dotyczy w głównej mierze młodych
ludzi, wśród których bardzo szybko rozpowszechnia się eksperymentalne i okazjonalne używanie
środków psychoaktywnych. Pojawiła się również nowa kategoria środków zmieniających
świadomość młodych ludzi tzw. „dopalaczy”. Jest to problem zarówno dużych miast i wsi. Program
Przeciwdziałania Narkomanii miasta Siemianowice  Śl., to część strategii rozwiązywania
problemów społecznych miasta Siemianowice  Śląskie.  Przedsięwzięcia  wynikające z Krajowego
Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  i  Programu  resortu  spraw  wewnętrznych  oraz
przeciwdziałania narkomanii i zwalczania przestępczości narkotykowej z dnia 01.07.2008 roku.

 narkotyki najbardziej popularne oraz miejsca ich dystrybucji:

Najbardziej popularnymi narkotykami na terenie miasta są amfetamina  (cena 30 zł. za 1 gram),
haszysz  (cena 20 - 25 zł za 1 gram ) oraz marihuana ( cena 30 zł za 1 gram ). Nadmieniam, iż
dopalacze można nabyć już za kwotę około 2 zł. Do dystrybucji narkotyków dochodzi w miejscach
wybranych przez dealerów lub osoby kupujące są to np. Park Miejski, klatki schodowe, miejsca
zamieszkania dealerów, praktycznie każde miejsce. Dopalacze można zakupić także przez internet.

 nowe zjawiska narkotykowe:

 Od kilkunastu lat w Polsce obserwuje się znaczny wzrost problemów związanych ze zjawiskiem
narkomanii. Problem dotyczy w głównej mierze młodych ludzi, wśród których bardzo szybko
rozpowszechnia się eksperymentalne i okazjonalne używanie środków psychoaktywnych. Pojawiła
się również nowa kategoria środków zmieniających świadomość młodych ludzi tzw. „dopalaczy”.
Jest to problem zarówno dużych miast i wsi. Program Przeciwdziałania Narkomanii miasta
Siemianowice Śl., to część strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Siemianowice
Śląskie.



 ilość zatruć narkotykowych,

Nie odnotowano. 

przedział wiekowy nieletnich używających narkotyki:
od 13 do 17 lat,

 opis środowiska z jakiego się wywodzą:

Osoby zażywające  narkotyki  wywodzą się  z  całego przekroju naszego społeczeństwa tj.  z tzw.
“dobrych domów”, a także ze środowiska rodzin tzw “biednych”, bezrobotnych.
 
 liczba nieletnich sprawców czynów karalnych będących pod wpływem środków odurzających:

W omawianym okresie sprawozdawczym  nie ujawniono nieletnich sprawców czynów karalnych 
będących pod wpływem środków odurzających.  Podejmowane są działania profilaktyczne w 
szkołach na terenie naszego miasta, zostały zlecone bieżące zadania dla służb OPI i dzielnicowych.

 przedsięwzięcia podejmowane przez Policję we współpracy z innymi podmiotami w zakresie 
profilaktyki narkotykowej. 

W ramach tego programu są także realizowane zadania związane z wymienioną problematyką. 

• ilość szkoleń, spotkań, konferencji ( z dyrektorami, nauczycielami, młodzieżą itp.).

            Ogólnie asystent d/s profilaktyki społecznej oraz f-sz Zespołu ds. Nieletnich i Patologii 
Społecznych w okresie sprawozdawczym przeprowadzili 68 spotkań/rozmów z pedagogami, 
dyrektorami szkół oraz młodzieżą, podczas których omawiano także zagadnienia dotyczące 
problematyki narkotykowej. 
            Wzorem lat ubiegłych nadal są kontynuowane spotkania z dziećmi i młodzieżą                 
w siemianowickich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich, podczas których nieletnim
przekazywane są informacje dotyczące zagrożeń tj. narkomania.  Przeprowadzono  93 spotkania  z
małoletnimi i nieletnimi na terenie Siemianowic Ślaskich.

3. Prostytucja i wykorzystywanie seksualne. 

 Prostytucja:
W okresie sprawozdawczym nie odnotowano przypadku prostytuowania się osób dorosłych oraz
nieletnich, w związku z czym działania prewencyjne prowadzone przez funkcjonariuszy
zajmujących  się  problematyką  nieletnich, Wydziału Ruchu Drogowego, Ogniwa Patrolowo -
Interwencyjnego oraz Zespołu Dzielnicowych, polegały na systematycznym kontrolowaniu miejsc
w których mogło by dochodzić do tego typu przestępstw. Ponadto przeprowadzono  liczne
pogadanki z młodzieżą w szkołach tematem których było m.in. w/w zagadnienie.

● analiza zjawiska na podległym terenie, ze szczególnym uwzględnieniem nieletnich. 

Nie ujawniono w 2018 roku osób dorosłych i nieletnich uprawiających ten proceder. Problematykę 
dot. prostytucji nieletnich poruszano w trakcie prelekcji z młodzieżą szkół na terenie miasta.

● współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie ujawniania, udzielania fachowej 
pomocy pokrzywdzonym małoletnim.  



Utrzymywana  jest  współpraca  ze  Śląskim  Stowarzyszeniem  Pomocy  Ofiarom  Przestępstw
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kapicy 15. 

● działania profilaktyczne dotyczące przedmiotowego zjawiska. 

Podczas prowadzonych  prelekcji   najczęściej  z  uczniami  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i
średnich poruszane są zagadnienia dotyczące prostytucji. 

Wykorzystanie seksualne małoletnich:  

● Przykłady najczęściej występujących form przemocy wobec dzieci:

najczęściej stosowanymi formami przemocy wobec dzieci są: krzywdzenie fizyczne, zaniedbania
i brak właściwej opieki, znęcanie się fizyczne.

 przemoc seksualna oraz pornografia dziecięca:

       Na podległym terenie w 2018 roku  wszczęto postępowania z art. 5x197§1kk, 7x200§1kk, 
1x200§4kk, 1x200a§1kk, 1x200a§2kk, 1x202§3kk

4. Przemoc w rodzinie.

SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH PRZEZ POLICJĘ DZIAŁAŃ WOBEC
PRZEMOCY W RODZINIE DOTYCZĄCE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”
w okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018 roku

1.Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – A” (ogółem) - 57
w tym:
a) liczba formularzy wszczynających procedurę - 51
b) liczba formularzy dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w trakcie trwającej
procedury - 6
2.Liczba formularzy „Niebieska Karta – A” według miejsca zamieszkania osoby, co do której istnieje podejrzenie,
że jest dotknięta przemocą (ogółem) - 57
miasto - 57
wieś - 0
3.Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą (ogółem) - 95
w tym:
kobiet - 49
- do 65 roku życia - 44
- od 66 roku życia - 5
mężczyzn - 7
- do 65 roku życia - 6
- od 66 roku życia - 1
małoletnich - 39
- dziewcząt - 22
- chłopców - 17
4.Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie (ogółem) – 57
w tym:
kobiet – 4
mężczyzn – 52
nieletnich – 1
- dziewcząt - 1
- chłopców - 0
5.Liczba zatrzymanych osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie (ogółem) – 3
w tym:
kobiet – 0



mężczyzn – 3
nieletnich – 0
- dziewcząt - 0
- chłopców - 0
6.Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będących pod wpływem
alkoholu (ogółem) – 12
w tym:
kobiet – 0
mężczyzn – 12
nieletnich – 0
- dziewcząt - 0
- chłopców - 0
a) doprowadzonych do izb wytrzeźwień lub innych tego typu placówek (ogółem) - 11
w tym:
kobiet – 0
mężczyzn – 11
nieletnich – 0
- dziewcząt - 0
- chłopców - 0
b) doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do
wytrzeźwienia (ogółem) - 0
w tym:
kobiet – 0
mężczyzn – 0
nieletnich – 0
- dziewcząt - 0
- chłopców - 0
7.Liczba dzieci umieszczonych u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w
placówce opiekuńczo – wychowawczej (ogółem) – 0
8.Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy:
- fizycznej – 53 - psychicznej – 54
- seksualnej – 5 - innego rodzaju przemocy - 38
- ekonomicznej – 0
9.Rodzaje pomocy udzielonej osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą:
- umieszczenie w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 0
- 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 - 0
- udzielenie pomocy medycznej – 0
- inny rodzaj pomocy - 0

5. Subkultury.

Wśród subkultur  młodzieżowych  istniejących  na terenie  miasta  można  wyróżnić  jedynie
grupę  tzw.  „szalikowców”.  Pozostałe  grupy  formują  się  w  sposób  okazjonalny  m.in.  podczas
koncertów  organizowanych  na  terenie  Parku  Miejskiego  lub  Centrum  Kultury.  Większość
„szalikowców„  to osoby w wieku od 17 do 28 lat.  Wymienieni utożsamiają się z konkretnymi
klubami sportowymi poprzez ubiór i szalik z emblematem. Raczej nie stanowią zwartej grupy, ich
stan jest płynny. Największą grupę stanowią kibice Ruchu Chorzów około 85 %, a następnie GKS
Katowice i Górnik Zabrze łącznie 15 %. Zaobserwowano kontakty kibiców z terenu działania KMP
w Siemianowicach Śląskich z kibicami z terenu Katowic, Piekar Śląskich czy Chorzowa. Grupują
się na terenie działania tut. jednostki w dniach rozgrywania meczu piłkarskiego w Chorzowie lub
Katowicach. Mając na celu rozpoznanie tego środowiska podczas codziennej służby prowadzone
jest rozpoznanie osobowe. W dni rozgrywek tych klubów sportowych do działań powoływane są
tzw.  zespoły  monitorujące,  w których  skład  wchodzą funkcjonariusze  Wydziału  Kryminalnego,
Wydziału  Prewencji,  a  także  Zespołu  d/s  Nieletnich.  W  zakresie  ograniczenia  wymienionych
zjawisk tut. jednostka współpracuje także z placówkami szkolnymi. 



6. Sekty i nowe ruchy religijne.

W  okresie  statystycznym  nie  odnotowano  na  terenie  miasta  Siemianowice  Śląskie
działalności sekt religijnych. Nie  uzyskano potwierdzonych informacji o działalności takich grup
na  terenie  szkół.  Nie  odnotowano  przypadków  zabójstw,  samobójstw,  okaleczeń  związanych
z  działalnością  tych  grup.  W  powyższym  zakresie  tut.  jednostka  współpracuje  również
z  placówkami  szkolnymi  z  terenu  naszego  miasta.  Z  uwagi  na  nie  ustalenie  członków
przynależących do w/w grupy nie można odnieść się co do jej wpływu na poziom bezpieczeństwa i
porządku publicznego oraz demoralizację nieletnich. 

7. Bezdomność i żebractwo  .

● bezdomność. 

Według uzyskanych informacji z MOPS Siemianowice Śląskie, w 2018 roku w noclegowniach 
i mieszkaniach chronionych umieszczono 50 osób dorosłych. Są to placówki znajdujące się na
terenie  Dąbrowy Górniczej,  Katowic,  Będzina,  Rudy Śląskiej,  Gliwic,  Chorzów. Część osób
została także umieszczona w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich przy
ul. Pszczelniczej.  

● Żebractwo, 

– ilość  żebrzących,  w tym  nieletnich  (  samodzielnie,  z  dorosłymi  itp.  ),  sposoby  wyłudzania
pieniędzy: w omawianym okresie sprawozdawczym na terenie miasta Siemianowice Śląskie nie
ujawniono  żebrzących osób nieletnich ani pełnoletnich. Funkcjonariusze tut. jednostki mając na
uwadze powyższy proceder w przedmiotowym zakresie kontaktują się z administracjami osiedli,
mieszkańcami  i  pracownikami  ochrony  marketów.  Dokonują  kontroli  okolic  dużych
kompleksów  handlowych  oraz  kościołów.  Prowadzą  pogadanki  z  dziećmi  i  młodzieżą  w
przedmiotowym zakresie. 

8. Inne formy patologii. 
 
● inne zagrożenia negatywnie wpływające na rozwój młodzieży.
– przeobrażenia społeczno-gospodarcze i polityczne w kraju i związane z tym zanikanie
      wartości społecznych,
– wzrost innych patologii takich jak alkoholizm, bezdomność,
– obniżenie  poziomu  dyscypliny  społecznej,  lekceważenie  obowiązujących  norm społecznych,

obyczajowych i prawnych.
– narkotyki i dopalacze
– internet  (cyberprzestępczość)

Demoralizacja nieletnich, zwłaszcza przejawiająca się w takich formach jak:

 systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego
Funkcjonariusze  tut.  jednostki  w  omawianym  okresie  na  bieżąco  prowadzili  współpracę
z  placówkami  szkolnymi  w  przedmiotowej  tematyce.  Nieletni,  którzy  systematycznie  nie
realizowali obowiązku szkolnego,  kierowane są wnioski do Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich
Sądu  Rejonowego  w  Siemianowicach  Śląskich.  W  tut.  jednostce  wypracowano  model,  iż
pedagodzy szkół o systematycznej nierealizacji obowiązku szkolnego powiadamiają bezpośrednio
tut. Sąd.



 ucieczki z domów rodzinnych
W 2018 roku odnotowano 10 ucieczek osób nieletnich z domów rodzinnych.  
 
 ucieczki z placówek opiekuńczo-wychowawczych
W 2018 roku funkcjonariusze  tut.  KMP zatrzymali  16  nieletnich  pozostających  na  ucieczkach
z placówek i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.  

 ucieczki ze schronisk i zakładów poprawczych
W omawianym okresie sprawozdawczym nie zatrzymano  nieletnich przebywających na ucieczce
ze schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych.

 przyczyny demoralizacji i przestępczości
– niski poziom zainteresowania dziećmi przez rodziców nieletnich zagrożonych demoralizacją

oraz  zbyt  słaba  możliwość  motywowania  i  dyscyplinowania  ich  przez  Policję  jak  i  inne
podmioty,

– brak reakcji dorosłych na widoczne negatywne zachowania nieletnich, 
– brak autorytetów,
– niedostateczny stopień organizacji form wypełniania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży na

terenie miasta, jak i ich nieprzystosowanie do obecnych trendów,
– chęć “posiadania” lub zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,
– promowanie konsumpcyjnego stylu życia,
– przyswajanie negatywnych wzorców.

II. Działania prewencyjne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w mieście: 

W 2018 roku Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji  w Siemianowicach Śl. przeprowadziła
następujące działania:

– zabezpieczenie  imprez  masowych  w ramach  obchodów „XXXVI  Dni  Siemianowic  Śl.”
w dniach 08-10.06.2018r.

– działania „Bezpieczne Ferie” w dniach 12.01.-26.02.2018r.
– działania „Bezpieczne Wakacje” w dniach 22.06-03.09.2018r.
– Działania „Porządek” w dniach: 12.03.2018r., 16.04.2018r., 24.08.2018r., 25.08.2018r., 
– Działania „Osiedle”  24.05.2018r., 25.05.2018r., 26.05.2018r., 13.07.2018r., 20.07.2018r.,

21.07.2018r., 
– Działania  „Tory”  03.02.2018r.,  11.02.2018r.,  12.02.2018r.,  18.02.2018r.,  19.02.2018r.,

25.02.2018r., 25.10.2018r., 15.11.2018r.,
– zabezpieczenie WOŚP –  14.01.2018r.
– działania „Andrzejki 2018” - 24.11.2018r.
– zabezpieczenie imprezy masowej „Sylwester 2018r.” w dniu 31.12.2018r;

  
Przeprowadzone działania były ukierunkowanych w szczególności na zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku na terenie miasta Siemianowice Śl., zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń
szczególnie uciążliwych społecznie. Działania te będą kontynuowane w 2019 roku. 

  



III. Działania i przedsięwzięcia w zakresie ruchu drogowego: 

W  okresie  od 01  stycznia  2018  r.  do  31  grudnia  2018  r.  na  terenie  podległym
Wydziałowi  Ruchu  Drogowego  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Siemianowicach  Śląskich
odnotowano ogółem: 395 zdarzeń drogowych, tj. 370 (+2) kolizji drogowych oraz 25 wypadków (-
7),  w  których  26  (-10)  osób  odniosło  obrażenia  ciała,    odnotowano  1  wypadek  drogowy ze
skutkiem śmiertelnym (w 2017 r. - nie odnotowano). Należy  stwierdzić, iż w 2018 r. wskaźnik
bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym  na  terenie  miasta  Siemianowice  Śląskie  uległ  poprawie
w płaszczyźnie bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego nastąpił spadek
zagrożenia,  zwłaszcza pieszych,  gdzie  sprawcami zdarzeń głównie byli  kierujący pojazdami.  W
związku  z  nadal  występującym  zagrożeniem  zaplanowano  szereg  przedsięwzięć  w  zakresie
poprawy  bezpieczeństwa  pieszych  uczestników  ruchu  drogowego.  W  2018  r.  kontynuowano
realizację celów i założeń prowadzonej od kilku lat kampanii ukierunkowanej na bezpieczeństwo
pieszych  "ROK  PIESZEGO  2018".  W  ramach  w/w  kampanii  policjanci  WRD  podjęli
przedsięwzięcia  profilaktyczne  z  wykorzystaniem  dostępnych  środków  docierając  do
zróżnicowanych wiekowo odbiorców m. in. wychowanków siemianowickich przedszkoli, świetlic
środowiskowych,  uczestników  kursów  z  ośrodków  szkolenia  kierowców,  młodzieży  szkół
podstawowych  i  średnich.  Działalność  profilaktyczna  policjantów  objęła  także  udział  w  kilku
imprezach plenerowych, takich jak:

- TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO w MDK JORDAN,
- TURNIEJ WIEDZY O RUCHU DROGOWYM DLA PRZEDSZKOLAKÓW w MDK JORDAN,
- DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA w KOMPLEKSIE SPORTOWYM MICHAŁ,
- DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

Funkcjonariusze  WRD  uczestniczyli  również  w  innych  działaniach  na  rzecz  poprawy
bezpieczeństwa pieszych takich, jak:
„Bezpieczny rowerzysta”
„Bezpieczne skrzyżowanie”
„Bezpieczne przejście dla pieszych”
„Bezpieczna droga do szkoły”.
,,Bezpieczne Ferie”
,,Bezpieczne Wakacje”
,, Jednośladem bezpiecznie do celu”
 Ponadto wielokrotnie  przeprowadzono przy udziale  nauczycieli  szkół podstawowych
z terenu miasta Siemianowice Śląskie egzaminy praktyczne na kartę rowerową, w których czynnie
uczestniczyli funkcjonariusze WRD. Ważnym przedsięwzięciem było również spotkanie z uczniami
szkół podstawowych oraz osobami starszymi  w ramach prowadzonych prelekcji  i  pogadanek w
zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Funkcjonariusze WRD czynnie brali również udział
w wielu spotkaniach z uczestnikami półkolonii  na terenie  miasta  Siemianowice Śląskie oraz ze
słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siemianowicach Śląskich, gdzie poruszano tematykę
związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 
Przy  ścisłej  współpracy  z  Wydziałem  Infrastruktury  Drogowej  UM  Siemianowice  Śl.  oraz
Wydziałem  Promocji  Miasta  realizowano  zadania  z  zakresu  szeroko  rozumianej  inżynierii
drogowej. Efektem finalnym powyższych osiągnięć było również czynne uczestnictwo policjantów
WRD (Naczelnik, Specjalista) w pracach Komisji d/s Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a także
udział w doraźnych spotkaniach roboczych z członkami Komisji w zakresie uzgodnień organizacji
ruchu,  prowadzenia  wspólnych  lustracji  dróg  -  ciągów  komunikacyjnych  miasta.  Wynikiem
podejmowanych  czynności  było  skierowanie  do  Zarządcy  dróg  42  wystąpienia  dotyczących
ujawnionych nieprawidłowości na drogach, wniosków o zmianę organizacji ruchu czy modernizacji
-  doposażenia  drogi  zwłaszcza  w urządzenia  zapewniające  bezpieczeństwo  NURD (dodatkowe
oświetlenie, oznakowanie oraz elementy odblaskowe, przejścia dla pieszych z tzw. azylem). 



Realizując  zadania  służbowe  wynikające  zarówno  z  własnej  analizy  stanu
bezpieczeństwa,  jak  i  zadań  wynikających  z  kampanii  „ROK  PIESZEGO”  przy  udziale
funkcjonariuszy  Wydziału  Prewencji  oraz  Straży  Miejskiej  realizowano  zadania  związane  z
poprawa stanu bezpieczeństwa               w ruchu drogowym między innymi poprzez szereg działań
związanych z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

W  2018  r.  rzecznik  prasowy  KMP  umieścił  na  stronie  internetowej  KMP  szereg
publikacji związanych z działaniami podejmowanymi na rzecz bezpieczeństwa z efektami działań
i służby policjantów ruchu drogowego w szeroko rozumianym zakresie. Ponadto z inicjatywy w/w
ukazało  się  kilka  artykułów  w prasie  lokalnej  dotyczących  spraw związanych  z  kampanią  jak
i z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Siemianowic
Śląskich. 

Policjanci WRD w ramach przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa szczególnie
grupy NURD w 2018 r. wylegitymowali łącznie 14810 kierujących pojazdami oraz 587 pieszych
uczestników ruchu, a wobec kierujących, którzy naruszyli przepisy prawne  zastosowano łącznie
5249  środków  prawnych  w tym  za  wykroczenia  popełniane  przez   pieszych,  którzy  naruszali
przepisy zastosowano 486 środków przewidzianych prawem.

W zakresie  poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach miasta  Siemianowice  Śląskie
policjanci WRD przeprowadzili 51443 (2017 r. - 59130) badań na zawartość alkoholu uczestników
ruchu  drogowego  tj.  o  768  mniej  niż  w  2017  r.,  w  wyniku  podjętych  działań  ujawnili,  oraz
wyeliminowali z dalszej jazdy 156 (2017 r. - 142) kierujących pojazdami pod działaniem alkoholu.
Zatrzymano  76 uprawnień do kierowania pojazdami.  Należy również dodać, że funkcjonariusze
WRD ujawnili i zatrzymali na gorącym uczynku 44 sprawców przestępstw kryminalnych.

IV. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów profilaktycznych.

– Rządowy  program  ograniczenia  przestępczości  i  aspołecznych  zachowań  „Razem
Bezpieczniej”, “Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, 

 W ramach rządowego Programu „Razem Bezpieczniej” od 26 stycznia Uchwałą nr 162/2012 Rady
Miasta  Siemianowice  Śląskie  został  przyjęty  nowy  Powiatowy  Program  Zapobiegania
Przestępczości  oraz  Porządku  Publicznego  i  Bezpieczeństwa  Obywateli  w  Siemianowicach
Śląskich  na lata  2012 – 2020.  Celem tego programu jest  sformułowanie  koncepcji  i  sposobów
działania w dziedzinie profilaktyki, w tym prewencji kryminalnej, zmierzających do likwidacji lub
ograniczenia  negatywnych  zjawisk  związanych  ze  sferą  bezpieczeństwa  mieszkańców.  Wśród
podmiotów zaangażowanych  do  współpracy i  realizacji  Programu  znajduje  się  także  Komenda
Miejska  Policji  w  Siemianowicach  Śląskich,  która  brała  czynny  udział  w  tworzeniu
przedmiotowego Programu. Program został podzielony na cztery sfery działania : Bezpieczeństwa
w  miejscach  publicznych  i  miejscach  zamieszkania,  Bezpieczeństwa  w  Szkole,  Przemocy  w
rodzinie  oraz  Bezpieczeństwa  w  Ruchu  Drogowym.  Koordynatorami  poszczególnych  sfer  są
przedstawiciele siemianowickiego magistratu. 

W ramach programu w 2018 roku podjęliśmy szereg inicjatyw, których celem było ograniczenie
zjawisk i  zachowań społecznie  nie  akceptowanych.  Prowadziliśmy na szeroką skalę  akcję  „Nie
reagujesz-akceptujesz”, która na dobre została wpisane w harmonogram działań Programu na lata
2012 – 2020. W jej  ramach przeprowadziliśmy kilkadziesiąt  spotkań, prelekcji  i  pogadanek dla
mieszkańców  Siemianowic  Śląskich  w  różnym  wieku,  począwszy  od  przedszkolaków,
skończywszy na studentach Akademii Aktywnego Seniora i Uniwersytetu III  Wieku.  W trakcie
spotkań policjanci przekonywali o tym, że najwyższa pora zdać sobie sprawę z tego, iż brak reakcji
społeczeństwa  na  wszelkiego  rodzaju  zagrożenia  czy  naruszenia  prawa  występujące  w  ich
otoczeniu, „rozzuchwalają ”sprawców i jest swoistym przyzwoleniem na dokonywanie przestępstw
czy naruszeń obowiązującego prawa.



Jednym z kierunków podejmowanych działań w ramach  Programu jest współpraca z
lokalnymi  mediami.  Istotną  rolę  w  tym  zakresie  odgrywa  oficer  prasowy KMP Siemianowice
Śląskie, który wzorem lat ubiegłych prowadzi aktywną politykę informacyjną ukierunkowaną nie
tylko  na  przekazywaniu  informacji  o  zaistniałych  na  terenie  miasta  zdarzeniach  kryminalnych.
Działania oficera prasowego zmierzają także do promowania inicjatyw podejmowanych przez naszą
jednostkę oraz uzyskania pożądanego oglądu społecznego zaistniałych zdarzeń i wykreowania w
nich naszej roli. 
 
II. Tabela  z  zakresu  rozpoznania  i  profilaktycznej  pracy  Policji  na  rzecz  zapobiegania
demoralizacji nieletnich.

Wyszczególnienie Liczba

Wnioski, zawiadomienia, 
interwencje skierowane  
do instytucji i organizacji

Z tego do:

sądów rodzinnych 210

szkół i innych placówek oświaty i wychowania 0

służby zdrowia i opieki społecznej 0

poradni wszelkich typów 0

innych instytucji i organizacji   0

Ujawnieni nieletni :

pod wpływem narkotyków 0

pod wpływem alkoholu 11

członkowie subkultur młodzieżowych 0

uciekinierzy z : domów rodzinnych 10

placówek opiekuńczo – wychowawczych 

MOW, MOS

16

schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych 1

prostytuujący 
się:

dziewczęta 0

chłopcy 0

spotkania z młodzieżą 93

spotkania z pedagogami 68


