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III.  ZWALCZANIE WYKROCZEŃ

Działania Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żywcu w
szczególności skupiały się na podniesieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. W
związku z tym objęto całodobowym patrolowaniem główne ciągi handlowe, węzły
komunikacyjne  i  tereny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie szkół oraz  podjęto
szereg przedsięwzięć kontrolnych   w celu wdrożenia do poszanowania prawa osoby
zakłócające spokój publiczny lub powodujące zgorszenie w miejscach publicznych.
            Wprowadzone uregulowania prawne pozwalające policjantom natychmiast
represjonować w postępowaniu mandatowym ujawnione wykroczenia pozwoliły na
ograniczenie do minimum  żmudnej pracy biurowej, związanej ze szczegółowym
wypełnianiem  protokołów i wniosków.
             Zaoszczędzony dzięki temu czas spożytkowano patrolując zagrożone rejony
Miasta Żywca.

     W okresie 2007 roku na terenie Miasta Żywca Policja Sekcji Prewencji ujawnili
mniejszą liczbę  wykroczeń jak w roku ubiegłym, ogółem ujawniono 3.559 wykroczeń, to
jest o 861  wykroczenia mniej niż w  2006,  kiedy to ujawniono ich łącznie 4.420
 Spadek  ujawnialności wykroczeń  wyniósł   24,19 %.

Poniżej w tabelaryczny sposób przedstawiono strukturę represji i środków
oddziaływania poza karnego

Sposób represji wykroczeń ogółem KPP Żywiec 2007 r. 2006 r.
Wnioski do Sądu Grodzkiego 287 242
Mandaty Karne 1645 2000
Pouczenia 1442 2003
Sprawy zakończone bez skierowania wniosku do sądu 185 175
Razem wykroczeń 3559 4 420
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Jak widać z powyższego zestawienia w roku 2007 zanotowano spadek ujawnionych przez
policjantów wykroczeń.
             Na powyższe wpływ miało wyraźne zmniejszenie liczby stosowanych przez
policjantów pouczeń za najbardziej błahe wykroczenia (to jest takie, których społeczna
szkodliwość czynu jest znikoma), kiedy to stosowano środek oddziaływania pozakarnego
w postaci zwrócenia uwagi. Spadek zastosowanych pouczeń wyniósł 38,90  %.

              Ilość nałożonych mandatów  karnych uległa spadkowi o 355 w stosunku do
roku 2006 to jest  o 12,15 %.. Natomiast ilość spraw o wykroczenia , w których policjanci
Sekcji Prewencji prowadzili czynności sprawdzające zwiększyła   się o 55 to jest  o 13,18
%.
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Mandaty
karne

Wnioski o
ukaranie

Pouczenia
(art. 41 kw)

Ogółem wykroczeńJednostka

2007
r.

2006 r. 2007
r.

2006
r.

2007
r.

2006
r.

2007
r.

2006
r.

+/-

Prewencja KPP Żywiec 1645 2000 472 417 1442 2003 3559 4420 -861

1267 1240

378

760

1645

2000

0

500

1000

1500

2000

2500

2007 2006

wykroczenia porządkowe
wykroczenia  drogowe
ogółem

POSTĘPOWANIE MANDATOWE

W analizowanym okresie roku 2007  policjanci nałożyli mniejszą ilość mandatów
karnych za ujawnione wykroczenia. Zanotowano spadek o 355  mandaty co stanowi
12,15 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2006.

W postępowaniu mandatowym poszczególne jednostki represjonowały następującą
ilość wykroczeń  :

Jednostka Ilość mk
2007 r

Ilość mk
2006 r. +/-

Prewencja KPP Żywiec 1645 2000 -355
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Powyższe w rozbiciu na wybrane kategorie przedstawia się następująco:
Ilość mandatów karnychKategoria wykroczeń

2007 r. 2006 r.
P-ko bezpieczeństwu na drogach
w tym :

378 760

Kierowców 298 658
Pieszych 80 102
P-ko porządkowi i spokojowi
publicznemu 81

550

P-ko porządkowi na kolejach 141 0
P-ko urządzeniom użyteczności
publicznej 369

291

Spożywanie alkoholu
w miejscu zabronionym

256 285
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Procentowy udział mandatów za wykroczenia w ruchu drogowym i porządkowych
( ujawnionych przez policjantów spoza Ruchu Drogowego) do ogółu represjonowanych
wykroczeń przedstawia poniższe zestawienie:

Jednostki Drogowe
mk

2007 r
.%

Drogowe
mk

2006 r
.%

Porządkowe
mk

2007 r.
.%

Porządkowe
mk

2006 r.
.%

Prewencja KPP Żywiec    22,98           38,00             77,02         62,00
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 Kara zastosowana w drodze mandatu karnego spełniała swoją rolę wychowawczą, gdyż
była wymierzana bezpośrednio po ujawnieniu wykroczenia, a wiec była dla łamiącego
prawo nieuchronna .

POSTĘPOWANIE WNIOSKOWE

W bieżącym roku obserwowany jest dalszy wzrost ilości prowadzonych postępowań
wyjaśniających w celu zbadania czy istnieją podstawy do skierowania wniosków o ukaranie
do Sądu Grodzkiego. Ogółem przeprowadzono postępowań wyjaśniających w roku 2007, 472
z czego do Sądu Grodzkiego skierowano 287 wniosków o ukaranie, a w 185 przypadkach
odstąpiono od kierowania wniosków z przyczyn wyłączających ściganie lub niewykrycie
sprawców. Natomiast w 2006 roku przeprowadzono 417 postępowań, z których do Sądu
Grodzkiego skierowano 242 wniosków o ukaranie, a 175 przypadkach odstąpiono od
kierowania wniosków o ukaranie. Zwiększyła  się ilość odstąpień od kierowania wniosków o
ukaranie do Sądu grodzkiego z powodu niewykrycia  sprawcy z 185 w roku 2007 do 175 w
roku 2006.

  Ilość przeprowadzonych postępowań zobrazowano w poniższym zestawieniu:

Liczba spraw o wykroczenia
zakończona skierowaniem bądź
odstąpieniem od skierowania
sprawy do  Sądu Grodzkiego.

2007 r. 2006 r. Wzrost/spadek

Sekcja Prewencji KPP Żywiec 472 417 + 55



8

1267 1240

378

760

1645

2000

0

500

1000

1500

2000

2500

2007 2006

wykroczenia porządkowe
wykroczenia  drogowe
ogółem

Ilość sporządzonych wniosków do Sądu Grodzkiego  przedstawia się następująco :

Wnioski do Sądu Grodzkiego 2007 r. 2006 r. Wzrost/spadek
Sekcja Prewencji KPP Żywiec 287 242 + 45
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Liczba spraw w których nie kierowano wniosków o ukaranie do Sądu
(z powodu nie wykrycia sprawcy lub braku znamion wykroczenia) :
Liczba spraw w których nie
kierowano wniosków o ukaranie
do sadu

2007 r. 2006 r. Wzrost/spadek

Sekcja Prewencji KPP Żywiec 185 175 + 10
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W powyższym zestawieniu pożądaną tendencją jest zmniejszanie ilości spraw nie
kierowanych do sądu.

W sytuacji kiedy zaistniało wykroczenie ujawnione przez policjanta, które
nacechowane było niskim stopniem społecznej szkodliwości czynu policjanci stosowali
form oddziaływania pozakarnego w postaci pouczeń i zwrócenia uwagi.

 Omawianą formę zobrazuje poniższa zestawienie  tabelaryczne :

Pouczeni za wszystkie wykroczeniaJednostka Policji

2007 r. 2006 r. +/-
Sekcja Prewencji KPP
Żywiec

1442 2003 -561
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Ogółem 46,40 %  wszystkich ujawnionych wykroczeń zakończonych zostało
pouczeniami.

Jak przedstawia tabela w analizowanym okresie  znacznie rzadziej policjanci
stosowali formy oddziaływania pozakarnego w postaci „Pouczenia” odnotowano w tym
względzie spadek o 38,90 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2006.
Spowodowane jest to tym, że w przypadku ujawnienia wykroczeń” szczególnie
uciążliwych dla społeczeństwa” tj. przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,
urządzeniom użytku publicznego, przeciwko mieniu , ustawie o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
powszechnie stosowano postępowanie mandatowe. Do spadku pouczeń przyczyniła się
również baczniejsza kontrola i nadzór nad prawidłowością stosowania przez policjantów
tej formy oddziaływania.

2006 r

Ilość ujawnionych wykroczeń „ szczególnie uciążliwych „ z art. :
51 kw

( zakłócenia
porządku

publicznego)

119 kw
(kradzież mienia)

124 kw
(niszczenie

mienia)

140, 141 kw
( nieobyczajny

wybryk)

143,144,145 kw
( niszczenie

urządzeń
użyteczności
publicznej)

43’, 44, 45 Ustawy
o wychowaniu w

trzeźwości

122 359 84 343 295 284

2007 r

Ilość ujawnionych wykroczeń „ szczególnie uciążliwych „ z art. :
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51 kw
( zakłócenia

porządku
publicznego)

119 kw
(kradzież mienia)

124 kw
(niszczenie

mienia)

140, 141 kw
( nieobyczajny

wybryk)

143,144,145 kw
( niszczenie

urządzeń
użyteczności
publicznej)

43’, 44, 45 Ustawy
o wychowaniu w

trzeźwości

212 380 66 424 374 269
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Policjanci realizując swoje zadania w zakresie ścigania sprawców przestępstw w
analizowanym okresie dokonali zatrzymań na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu
łącznie 146 osób.

W rozbiciu przedstawia się to następująco :

Ilość zatrzymanych sprawców przestępstwa na gorącym
uczynku lub w bezpośrednim pościgu.
Ilość

„zatrzymanych na gorącym
uczynku...” sprawców

przestępstw kryminalnych

Ilość
„zatrzymanych na gorącym

uczynku...” sprawców
przestępstwa

 z art. 178 a kk (nietrzeźwi
kierujący)

Jednostka Policji

2007 r. 2006 r. 2007 r. 2006 r.
Sekcja Prewencji KPP Żywiec 62 54 84 106

Razem 2007 r. 146

Razem  2006 r 160
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Inne działania prewencyjne  :

              Na  terenie  Miasta  Żywca  policjanci  Sekcji  Prewencji   w  okresie  roku  2007
wylegitymowali  łącznie osób 4.737  w związku z różnymi zdarzeniami (w roku ubiegłym
4.788   osób),  wykonali łącznie 530  konwojów  i doprowadzeń osób ( w roku ubiegłym
445).
             Policjanci w 2007 roku interweniowali w 2.008  przypadkach  (w roku 2006 –
1.934  ). Średnio w ciągu doby realizowano 5,50 interwencji.

      Ogółem doprowadzono do izby wytrzeźwień 193 osób w roku 2006 - 185.

     Na zlecenie sądów, prokuratur i innych instytucji policjanci przeprowadzili 670  ( w roku
2006  - 375) wywiadów i różnego rodzaju ustaleń, co średnio dziennie dało liczbę 1,83
różnych wywiadów.

Zabezpieczenie imprez masowych i uroczystości oraz inicjatywy na rzecz podniesienia
bezpieczeństwa na terenie Miasta Żywca

            Policja jako organ powołany do ochrony ładu i porządku publicznego zobligowana
jest również do zabezpieczania imprez o charakterze masowym.

    W tym obszarze działania współpracujemy z organizatorami rzeczonych imprez w
celu niedopuszczenia do zbiorowych zakłóceń porządku, szczególnie podczas
rozgrywanych meczy piłkarskich i festynów.

           Z perspektywy minionego roku należy stwierdzić, że przeprowadzone szkolenia w
latach ubiegłych  przyniosły wymierne efekty w postaci właściwego przygotowania
organizacji zabezpieczeń przez organizatorów, którymi niejednokrotnie były organy
gminy.
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        Postęp w tym zakresie jest znaczny, zwłaszcza w odniesieniu do ubiegłych lat, w
których  to często stwierdzano brak znajomości przepisów przez organizatorów imprez.

 Objawiało się to w organizowaniu imprez masowych bez wymaganych zezwoleń,
opinii właściwych organów, z niewystarczającą  ilością służb porządkowych organizatora
itp.

 W 2007 roku, jak wspomniano tych problemów już nie stwierdzono, a wręcz
przeciwnie kilka imprez zorganizowanych było na wysokim poziomie .

Zgodnie z Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych opinie Komendanta
Powiatowego Policji w Żywcu na przeprowadzenie imprezy masowej spoczywa na Sekcji
Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. W roku 2007 postępowań o wydanie
opinii w sprawie spełnienia warunków bezpieczeństwa z terenu Powiatu Żywieckiego
przeprowadzono 15,  w roku 2006 11.

Ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo publiczne na terenie Miasta
Żywca było zabezpieczenie imprez sportowych ( mecze piłki nożnej ligi III oraz ligi
okręgowej. Przy szczupłości sił policyjnych oraz braku infrastruktury obiektów
policyjnych właściwe przygotowanie policyjnego zabezpieczenia meczy pozwoliło na
przeciwdziałanie jakimkolwiek aktom chuligaństwa stadionowego.  Również obciążenie
realizowaniem wyjazdów przez zespół monitorujących z pseudokibicami TS Czarni góral
Żywiec ( w roku 2007 – 6 , w roku 2006 4 wyjazdy). Łącznie w monitorowanych
wyjazdach w roku 2007  wzięło udział 380 pseudokibiców TS Czarni Góral Żywiec
natomiast w roku 2006 – 120 osób.

               W roku 2007  policja  zabezpieczyła łącznie 50 różnego rodzaju imprezy  (sportowe,
      muzyczne ,  kościelne i inne),  z których 34 to były mecze piłkarskie. W działaniach
ochronnych i   zabezpieczających w trakcie tych imprez brało udział łącznie 619 policjantów.

Imprezy sportowe
( mecze piłkarskie)

Imprezy rozrywkowe Ogółem
zabezpieczonych

imprez

Ogółem imprezy

2007 r. 2006 r. 2007 r. 2006 r. 2007 r. 2006 r.

Ilość imprez 27 22 10 8 37 30

      Do imprez wymagających największych przedsięwzięć organizacyjnych ze strony Policji
w bieżącym   roku należały :

- Tydzień  Kultury Beskidzkiej – w imprezie wzięło udział – 9.550 osób
- Festiwal „KWAŚNICA” – w imprezie wzięło udział – 15.000 osób
- Mecze piłkarskie  na obiektach  TS Koszarawa Żywiec, TS Czarni Góral Żywiec,

Żabnica – w imprezach wzięło udział – 6.560 osób
- Wybory do Sejmu i Senatu
- Inne organizowane na obiekcie Amfiteatru Pod Grojcem - w imprezach wzięło udział-

35.100 osób

          Właściwe zabezpieczenia imprez ze strony policji jak i organizatorów przyniosły
efekty, w postaci nie wystąpienia zbiorowych zakłóceń ładu i porządku zarówno w trakcie
imprez  jak i po ich zakończeniu.

opracował/wykonał
 asp.  szt. Zdzisław MATUSZNY


	Żywiec dnia 09 stycznia 2008 roku
	Żywiec dnia 09 stycznia 2008 roku
	Żywiec dnia 09 stycznia 2008 roku
	Żywiec dnia 09 stycznia 2008 roku
	Żywiec dnia 09 stycznia 2008 roku
	Żywiec dnia 09 stycznia 2008 roku


	INFORMACJA
	UZYSKANYCH    EFEKTACH   SŁUŻBOWYCH




	POSTĘPOWANIE MANDATOWE

