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I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Rejon działania Komendy Powiatowej Policji w Żywcu obejmuje teren powiatu

żywieckiego  o powierzchni 1040 km2. Powiat żywiecki położony jest bezpośrednio przy

granicy Polski, w południowej części Województwa Śląskiego, granicząc od południa ze

Słowacją. 

W skład powiatu żywieckiego wchodzi miasto Żywiec,  oraz czternaście  gmin:

Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Ślemień,

Świnna,  Radziechowy  –  Wieprz,  Węgierska  Górka,  Milówka,  Rajcza  oraz  Ujsoły.

Na tym terenie zamieszkuje ok. 151,000 osób .

Mapa Gminy powiatu żywieckiego
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     Organizacja  Policji  garnizonu żywieckiego  oparta  jest  na  funkcjonowaniu

Komendy  Powiatowej  Policji  w  Żywcu  i  pięciu  Komisariatów  Policji  w:  Rajczy,

Węgierskiej Górce, Jeleśni, Łodygowicach i Gilowicach z siedzibą w Żywcu. 

W 2017 roku Komenda Powiatowa Policji w Żywcu  realizowała m.in. założenia

określone  w  powiatowym  programie  zapobiegania  przestępczości,  oraz  ochrony

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016 – 2019, jak i priorytety

i zadania ustanowione przez Komendanta Głównego Policji  na lata 2016-2018 którymi

były: 

Priorytet I. Zwiększenie efektywności działań policji na rzecz wzmocnienia współpracy

ze społeczeństwem;

Priorytet  II.  Podniesienie  skuteczności  działań  policji  w  identyfikacji  i  zwalczaniu

największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości;

Priorytet III. Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej

uciążliwych społecznie;

Priorytet  IV.  Działania  Policji  ukierunkowane  na  poprawę  bezpieczeństwa  w  ruchu

drogowym;

Priorytet V. Optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez

masowych;

Priorytet  VI.  Podniesienie  jakości  i  efektywności  pracy  Policji  poprzez  sukcesywne

podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji;

Priorytet  VII.  Doskonalenie  jakości  zadań  realizowanych  przez  policjantów

i  pracowników  Policji  poprzez  zapewnienie  optymalnych  warunków  pełnienia

służby/pracy. 

Zadania,  przewidziane  do  realizacji  w  2017  r.,  w  znacznej  mierze  zostały

zrealizowane.  Efektem  prawidłowej  realizacji  przyjętych  zamierzeń  jest  utrzymanie

względnie  niskiego stanu zagrożenia  przestępczością  na terenie  powiatu  żywieckiego,
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co  skutkować  powinno  dalszą  stabilizacją  poczucia  bezpieczeństwa  mieszkańców

i turystów oraz podniesieniem społecznej oceny pracy Policji. 

Poniższej przedstawione dane wskazują na to, że stan bezpieczeństwa utrzymuje się

na dobrym poziomie, zaś skuteczność Policji wzrasta. 

II.  PODSTAWOWE  ZAGROŻENIA  BEZPIECZEŃSTWA

I  PORZĄDKU  PUBLICZNEGO  ORAZ  WYNIKI

PODEJMOWANYCH  DZIAŁAŃ

1. PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA

W 2017 r w KPP Żywiec wszczęto ogółem 1978 postępowań przygotowawczych tj.

o 121 więcej jak w  roku 2016, co daje dynamikę na poziomie 106,5%. Stwierdzono 2052

przestępstwa  ogółem  /  dynamika  79,4  %,  osiągając  wskaźnik  wykrycia  przestępstw

ogółem na poziomie 81,4 % tj. o 2,4% mniej jak w ubiegłym roku.  Wzrost dynamiki

wszczęć przestępstw ogółem nastąpił we wszystkich jednostkach garnizonu żywieckiego.

Głównym  powodem  takiego  wzrostu  było  wprowadzenie  zmian  w  zakresie  ścigania

sprawców przestęsptw niealimentacji.  W zakresie przestępczości kryminalnej wszczęto

1234 postępowania przygotowawcze  tj. o 93  więcej jak w  2016r – dynamika 108,2%.

Wszystkie jednostki garnizony żywieckiego,odnotowały wzrost dynamiki wszczęć tj. w

KP Jeleśnia- 112,7% , w KP Węgierska Górka – 100,8%, w KP Gilowice- 111,0% , w

KPP Żywiec- 106,4%, w KP Łodygowice -122,1% i KP w Rajczy -101,8%. W zakresie

przestępczości kryminalnej osiągnięto wskaźnik wykrycia na poziomie 72,2% tj. o 1,7%

mniej jak w 2016r.  W poszczególnych kategoriach przestępczości kryminalnej uzyskano

następujące efekty:

W  kategorii  kradzieży  wszczęto  185  postępowań  co  daje  spadek  dynamiki

wszczęć – 79,7%, spadek dynamiki p-stw stwierdzonych -78,7% , przy wykrywalności

39,2% -wzrost o 0,7%.

W  kategorii  kradzieży  z  włamaniem  wszczęto  114  postępowań  odnotowując

dynamikę  wszczęć  na poziomie  77,6 %, dynamikę p-stw stwierdzonych  na  poziomie

68,7% , przy wykrywalności 42,4 %.

5



W  kategorii  bójki-pobicia  wszczęto  16  postępowań  –dynamika  114,3%,

odnotowano spadek liczby przestępstw stwierdzonych  z 19 do 14 –dynamika 73,7%,

osiągając wskaźnik wykrycia sprawców na poziomie 71,4% .

W  zakresie  przestępstw  rozbójniczych  wszczęto  13  postępowań  przygotowawczych

-dynamika  144,4%,  stwierdzono  15  przestępstw  –dynamika  83,3%  ,  osiągnięto  wskaźnik

wykrycia na poziomie 86,7 % - wzrost o 3,3%.

                      Wykrywalność ogólna + dynamika wszczęć -  POWIAT

           Wykrywalność przestępstw kryminalnych + dynamika wszczęć -POWIAT
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Wykrywalność  +  dynamika  wszczęć  7  kategorii  przestępstw  (kradzież,  kradzież  z

włamaniem,  rozbój,  bójka,  pobicie,  zniszczenie  mienia,  kradzież  samochodu,

spowodowanie obrażeń ciała)  - POWIAT

W  2017r.,  w   Komendzie  Powiatowej  Policji  w  Żywcu  wszczęto  340

postępowania  przygotowawcze  o  przestępstwa  gospodarcze,  gdzie  w  2016r.,  była  to

liczba 321, co stanowi wzrost o 19 i daje dynamikę na poziomie 105,9%. Stwierdzono

566 przestępstwa o charakterze gospodarczym  w 2016 r., była to liczba 887, spadek o

321 dający dynamikę  na  poziomie  63,8%. Wykrywalność  przestępstw gospodarczych

w 2017 r., kształtowała się na poziomie 89 % porównywalna do poziomu lat ubiegłych.

W  prowadzonych  postępowaniach  o  przestępstwa  gospodarcze  w  2017  r.,

ustalono 156 sprawców przestępstw,  gdzie  w 2016r.,  liczba  ta  wyniosła  159, co daje

dynamikę na poziomie 100 %. Policjanci KPP w Żywcu odzyskali mienie utracone w

wyniku przestępstwa o wartości 797 956 złotych.  Zabezpieczono u podejrzanych mienie

wartości 215 300 złotych na poczet realizacji roszczeń  majątkowych, grzywien i kar.

Odnotowano  w  2017  roku  wzrost  przestepstw  korupcyjnych:  wyłudzenia  podatku

vat,dotacji ze środków unijnych ,osiągając przy tym wykrywalność na poziomie 100 %.
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             W 2017r., wszczęto 61 postępowań o przestępstwa z Ustawy o Przeciwdziałaniu

Narkomani – tj. o 15 mniej porównując do roku ubiegłego, stwierdzono 121 przestępstw-

o  3  więcej  niż  w  roku  2016,  zatrzymano  70  podejrzanych,  w  tym  11  nieletnich  .

U  podejrzanych  zabezpieczono  niedozwolone  środki  w  ilości  Marihuana-  4010  gr.

Amfetamina- 77,7 gr. Inne (min. dopalacze)- 7450 gr.

2.  ZAGROŻENIE WYKROCZENIAMI

Działania Komendy Powiatowej Policji w Żywcu i podległych jej komisariatów

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  eliminowania  zjawiska  zakłócania  spokoju

publicznego,  wywoływania  zgorszenia  w  miejscach  publicznych  oraz  spożywania

alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Wprowadzone uregulowania prawne pozwalające policjantom na natychmiastowe

represjonowanie  ujawnionych  wykroczeń w postępowaniu  mandatowym pozwoliły  na

ograniczenie  do  minimum  żmudnej  pracy  biurowej,  związanej  ze  szczegółowym

wypełnianiem   protokołów  i  wniosków  do  Sądu.  Zaoszczędzony  dzięki  temu  czas

spożytkowano patrolując zagrożone rejony powiatu.  Między innymi zwiększono liczbę

patroli pieszych, w tym również wspólnych ze strażą miejską. Działaniem prewencyjno-

represyjnym objęto też niektóre szlaki  turystyczne,  poprzez wspólne patrole  ze strażą

leśną m.in. na podstawie podpisanego porozumienia z Nadleśnictwem Węgierska Górka,

Ujsoły, Jeleśnia.

W  analizowanym  okresie  2017 roku  na  terenie  powiatu  żywieckiego  Policja

ujawniła  mniejszą  liczbę  wykroczeń  niż  w roku ubiegłym,  ogółem ujawniono  25394
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wykroczenia, to jest  o  1868  wykroczeń mniej  niż w analogicznym okresie w  2016

roku,  kiedy to ujawniono ich łącznie 27262 

Tabela nr 1. Struktura represji i środków oddziaływania pozakarnego
Sposób represji wykroczeń ogółem KPP Żywiec 2017 r. 2016 r. +/-

Wnioski do Sądu Rejonowego 1461 1419 +42

Mandaty Karne 16767 18405 - 1638

Pouczenia 7166 7438 -272

Razem wykroczeń 25394 27262 -1868

      Jak widać z  powyższego zestawienia  w roku 2017,  zanotowano mniejszą  ilość

ujawnionych  wykroczeń,  przy  czym  częściej  policjanci  kończyli  czynności

w  postępowaniu  mandatowym.   Spadła  ilość  pouczeń  w  przypadku  ujawniania

wykroczeń, co wskazuje na  zdecydowaną reakcję policjantów na zachowania godzące

w porządek publiczny.  W dalszej  części  analizy przedstawiona jest  tabela  obrazująca

rodzaj środków represji za wykroczenia stosowanych przez poszczególne jednostki KPP

w Żywcu, na terenie całego powiatu żywieckiego.     

Tabela nr 2. Rodzaje zastosowanych środków represji

                                                         Zastosowane środki represji

           Pouczenia       Mandaty Karne         Wnioski SR              Razem

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość

Wydział Prewencji 2234 1461 2394 2120 913 876 5541 4457

WRD 1263 1472 12553 11743 0 0 13816 13215

KP Gilowice 680 967 1018 727 0 0 1698 1694

KP Jeleśnia 819 727 650 603 103 95 1572 1425

KP Łodygowice 1030 849 529 504 0 0 1559 1353

KP Rajcza 685 826 509 461 250 348 1444 1287

KP Węgierska Górka 727 864 752 609 153 142 1632 1473

Ogółem 7438 7166 18405 16767 1419 1461 27262 25394
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Z  analizy  powyższych  danych  możemy  wnioskować,  że  na  terenie  Powiatu

żywieckiego zmniejszyła się ujawnialność popełnianych wykroczeń, a właściwa forma

ich represjonowania miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Bliższego  omówienia  wymagają  również  działania  w  zakresie  ujawniania

wykroczeń tzw. ”szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa” tj. przeciwko porządkowi

i  spokojowi  publicznemu,  obyczajności  publicznej,  urządzeniom  użytku  publicznego,

przeciwko  mieniu,  ustawie  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałania

alkoholizmowi, które były jednymi z priorytetowych zadań żywieckiej  Policji. Poniżej

przedstawione  są  tabele  obrazujące  poziom  ujawnialności  tego  typu  wykroczeń

w analizowanym okresie czasu w roku 2017 i 2016.

Tabela nr 4 . Represja wykroczeń „szczególnie uciążliwych” w roku 2017

Ilość ujawnionych wykroczeń „ szczególnie uciążliwych „ z art. :

51 kw, 58 kw
( zakłócenia

porządku
publicznego)

140, 141 kw
( nieobyczajny

wybryk)

143,144,145 kw
( niszczenie

urządzeń
użyteczności
publicznej)

119 kw
(kradzież mienia)

124 kw
(niszczenie

mienia)

43’, 44, 45 Ustawy o
wychowaniu w

trzeźwości

912 2834 2035 642 119 2445

Tabela nr 3. Represja wykroczeń „szczególnie uciążliwych” w roku 2016

Ilość ujawnionych wykroczeń „ szczególnie uciążliwych „ z art. :

51 kw, 58 kw
( zakłócenia porządku

publicznego)

140, 141 kw
( nieobyczajny

wybryk)

143,144,145 kw
( niszczenie

urządzeń
użyteczności
publicznej)

119 kw
(kradzież mienia)

124 kw
(niszczenie

mienia)

43’, 44, 45 Ustawy o
wychowaniu w

trzeźwości

804 3420 2660 698 105 2832

Wartym  zauważenia  jest  wzrost  ujawnialności  wykroczeń  przeciwko

obyczajności  publicznej  zakłócenia  spokoju  i  porządku  publicznego  jak  również

niszczenia  mienia.  Represjonowanie  właśnie  tych  wykroczeń  wynika  z  wniosków  z

analizy  porządku  i  bezpieczeństwa  na  obszarze  powiatu  żywieckiego,  prowadzonych

debat, gdzie brano pod uwagę sygnały i oczekiwania społeczne. Nacisk policjantów KPP

w  Żywcu  na  ujawnianie  i  represjonowanie  tej  kategorii  wykroczeń  ma  na  celu
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podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w podległym terenie służbowym i

wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy Policji.

3. Profilaktyka

3.1. Udział żywieckich policjantów w akcji profilaktycznej „Dzień odblasków” - 25

styczeń  2017  r.   poprzez  rozpowszechnia  elementów  odblaskowych  wśród

niechronionych uczestników ruchu drogowego     

3.2.  Bezpieczne  ferie  z  żywieckimi  policjantami.  Styczeń  –  luty –  cykl  spotkań

profilaktycznych w żywieckich przedszkolach. W ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2017”

żywieccy  policjanci  odwiedzili  przedszkolaków  z  żywieckich  przedszkoli.  W  czasie

spotkań  policjanci  przekazali  dzieciom  niezbędną  wiedzę  na  temat  bezpieczeństwa

podczas  zimowych  zabaw.  Każdy  przedszkolak  otrzymał  materiały  informacyjno-

edukacyjne  dotyczące  zasadach  bezpieczeństwa  w  trakcie  czynnego  wypoczynku  na

śniegu i  lodzi  oraz wiedzę na temat  przewidywania i  unikania sytuacji  zagrażających

życiu i zdrowiu. Gościem specjalnym był „Sznupek” - maskotka śląskiej policji, który

rozmawiał z najmłodszymi o tym, gdzie nie należy jeździć na sankach oraz jak zachować

się  na  stoku.  Przestrzegał  również  przed  wchodzeniem  na  zamarznięte  jeziora  czy

zbiorniki  wodne.  W  czasie  spotkanie  nie  zabrakło  również  rozmów  o  bezpiecznych

zachowaniach w ruchu drogowym.

Ponadto w dniu 16 stycznia 2017 r. żywieccy stróże prawa wraz z policjantami

SPPP Bielsko-Biała - instruktorami narciarstwa - włączyli się w działania profilaktyczne

w  ramach  „Światowego  Dnia  Śniegu”  zorganizowanego  na  terenie  kompleksu

narciarskiego  „Zwardoń  SKI”,  gdzie  przekazywali  wiedzę  na  temat  zasadach

bezpieczeństwa  podczas  korzystania  z  sportów  zimowych  na  stokach.  Uczestnicy

„Światowego Dnia Śniegu” oprócz przekazywanej wiedzy otrzymywali ulotki i broszury

zawierające „10 zasad zachowania się na stoku , stosowanych przez Międzynarodową

Federację Narciarską  (FIS)” i elementy odblaskowe. W trakcie działań organizowane

były liczne konkursy z wiedzy na temat bezpieczeństwa a ich zwycięscy otrzymywali
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nagrody w postaci kasków narciarskich i słodyczy. Gościem specjalnym był „Sznupek” -

maskotka  śląskiej  policji,  który  rozmawiał  z  najmłodszymi  o  tym,  gdzie  nie  należy

jeździć na sankach oraz jak zachować się na stoku.

W działaniach  profilaktycznych  policjantom pomagali  uczniowie  z  klasy policyjnej  z

Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

W dniu 5 lutego 2017 r.  funkcjonariusz z KPP Żywiec wraz z policjantami SPPP

Bielsko-Biała  - instruktorami narciarstwa – przeprowadzili  działania  profilaktyczne na

terenie ośrodka narciarskiego „Pilsko” w Korbielowie, na stoku „Baba” w ramach akcji

„Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”, gdzie przekazywali wiedzę na temat zasadach

bezpieczeństwa  podczas  korzystania  z  sportów  zimowych  na  stokach.  Osoby

korzystające  ze  stoku  oprócz  przekazywanej  wiedzy  otrzymywali  ulotki  i  broszury

zawierające „10 zasad zachowania się na stoku , stosowanych przez Międzynarodową

Federację Narciarską  (FIS)” i elementy odblaskowe. W trakcie działań organizowane

były liczne konkursy z wiedzy na temat bezpieczeństwa a ich zwycięscy otrzymywali

nagrody w postaci kasków narciarskich i słodyczy. Gościem specjalnym był „Sznupek” -

maskotka  śląskiej  policji,  który  rozmawiał  z  najmłodszymi  o  tym,  gdzie  nie  należy

jeździć na sankach oraz jak zachować się na stoku.

W działaniach  profilaktycznych  policjantom pomagali  uczniowie  z  klasy policyjnej  z

Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

3.3  Eliminacje  międzyszkolne  Turnieju  „BRD”  dla  szkół  podstawowych  i

gimnazjalnych – 21 marca 2017 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu odbyły

się  eliminacje  międzyszkolne  Ogólnopolskiego  Turnieju  Bezpieczeństwa  w  Ruchu

Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do konkursu przystąpili uczniowie

ze szkół  z Żywca i  powiatu.  O przejście  do etapu powiatowego walczyło  łącznie  30

trzyosobowych drużyn. Uczestnicy zawodów rozwiązywali test pisemny, sprawdzający

ich  wiedzę  teoretyczną.  Po  pięć  najlepszych  drużyn  ze  szkół  podstawowych  i

gimnazjalnych  zakwalifikowało  się  do  eliminacji  powiatowych.  W  organizacji  i
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przebiegu turnieju pomagali uczniowie z klasy policyjnej z Zespołu Szkół Mechaniczno-

Elektrycznych w Żywcu.

3.4. Eliminacje powiatowe Turnieju „BRD” w Żywcu – 29 marca 2017 r. odbyły się

Eliminacje  Powiatowe  40  Ogólnopolskiego  Turnieju  Bezpieczeństwa  w  Ruchu

Drogowym. W szranki stanęło dziesięć drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z

Żywca oraz Powiatu. Uczestnicy, na tym etapie, sprawdzali swoją wiedzę teoretyczną,

umiejętności praktyczne z zakresu jazdy na rowerze oraz udzielania pierwszej pomocy

przedmedycznej.  Zwycięzcy  zostali  nagrodzeni  nagrodami  ufundowanymi  przez

współorganizatora turnieju tj „Fundację na Rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”

działającym w Bielsku-Białej i wezmą udział w eliminacjach okręgowych, które odbędą

się w Mazańcowicach. W organizacji i przebiegu turnieju pomagali uczniowie z klasy

policyjnej z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

3.5. Eliminacje Powiatowe „Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego” 26 kwietnia

2017 r.

W Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy odbył

się  etap  powiatowy  Młodzieżowego  Turnieju  Motoryzacyjnego.  Impreza  została

zorganizowana  przy  współudziale  Wydziału  Ruchu  Drogowego  żywieckiej  policji,

Starostwa Powiatowego, Dyrekcji szkoły oraz Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu

Drogowego w Bielsku – Białej.  Do kolejnej  już edycji  turnieju przystąpiło  6 szkół z

Żywca i powiatu, których uczniowie rywalizowali ze sobą wykazując się umiejętnością

jazdy motorowerem, a także znajomością przepisów ruchu drogowego. 

3.6.  Policjanci  na  „III  Pikniku  Rodzinnym”  w  Międzybrodziu  Żywieckim  14

czerwca 2017 r. W ramach akcji profilaktycznych "Rok Pieszego 2017", „Kręci mnie

bezpieczeństwo… nad wodą”  policjanci  z  żywieckiej  komendy wzięli  udział  w „III

Pikniku Rodzinnym”, który odbył się w Międzybrodziu Żywieckim. W czasie imprezy

stróże  prawa  zapewnili  uczestnikom  mnóstwo  atrakcji.  Była  prezentacja  policyjnego

wyposażenia,  radiowozy,  pokaz  wyszkolenia  psa  służbowego.  W  trakcie  pikniku

zaprezentowano działanie  aplikacji  „Moja Komenda”,oraz  promowano Krajową Mapę
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Zagrożeń  Bezpieczeństwa.  Ponadto  każdy  mógł  zobaczyć  jak  zmienia  się  percepcja

mózgu człowieka po użyciu alkoholu i środków odurzających testując alko i narkogogle.

Gościem specjalnym  imprezy  był  „Sznupek”  -  maskotka  śląskiej  policji. Dodatkowo

stróże  prawa  rozdawali  liczne  ulotki  poświęcone  bezpieczeństwu  seniorów,

bezpieczeństwu w ruchu drogowym, naklejki z napisem „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”,

zawieszki  zapachowe  opatrzone  hasłem  „Dziękuję,  że  mnie  widzisz”  -  dedykowane

kierowcom  w  ramach  kampanii  profilaktycznej  pn.  „Przejście  oddaj  pieszym”.

Najmłodszym uczestnikom festynu policjanci rozdawali elementy odblaskowe.

20 maja 2017 r.  Udział żywieckich dzielnicowych w imprezie szkolnej organizowanej

na  terenie  szkoły  podstawowej  nr  1  w  Żywcu. Z  uwagi  na  zbliżające  się  wakacje,

policjanci w czasie festynu rozdawali ulotki dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad

wodą.  Pamiętali  też  o  seniorach  i  dla  nich  przygotowali  broszury  informacyjne

ostrzegające ich przez oszustami. Przypomnieli również o podstawowych zasadach ruchu

drogowego.  Gościem specjalnym imprezy był  "Sznupek"  –  maskotka  śląskiej  policji.

Stróżom prawa  pomagali  uczniowie  z  klasy  policyjnej  Zespołu  Szkół  Mechaniczno-

Elektrycznych w Żywcu, którzy dodatkowo uczyli dzieci udzielania pierwszej pomocy

przedmedycznej.  Dzięki  takim  spotkaniom  policjanci  mają  możliwość  przybliżyć

młodym ludziom zawód policjanta oraz przekazać cenne treści dotyczące bezpiecznych

zachowań.

3.7. Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą,  czerwiec – sierpień 2017 r.  w ramach

kampanii  MSWiA pn „Kręci  mnie  bezpieczeństwo… nad wodą” żywieccy policjanci

wzięli  udział  w  działaniach  profilaktycznych  podczas  licznych  pikników,  festynów,

spotkań z dziećmi i młodzieżą na terenie całego powiatu żywieckiego. M.in:

3 czerwca  2017 r.  żywieccy  policjanci  spełniali  dziecięce  marzenia  w ramach  akcji

„Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” w czasie festynu z okazji  Dnia Dziecka w

Amfiteatrze  Żywieckim.  Festyn  objęty  był  patronatem  Burmistrza  Miasta  Żywca  a

współorganizatorami  byli  m.in.  MCK  Żywiec,  MOSIR  Żywiec,  SM  Gronie  Żywiec.

Imprezie   towarzyszyły  występy  małych  form  scenicznych  z  żywieckich  placówek
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oświatowych  ,  pokazy  przedstawicieli  PSP,  SG,  uczniów  klasy  policyjnej  ZSMiE

Żywiec.  Funkcjonariusze  policji  prowadzili  działania  profilaktyczno-edukacjyjne  w

ramach  kampanii,  na  temat  bezpieczeństwa  podczas  letniego  wypoczynku,

bezpieczeństwa nad wodą z uwagi na zbliżające  się  wakacje.  Ponadto przeprowadzili

liczne  konkursy  z  wiedzy o  bezpieczeństwie  w ruchu  drogowym,  pokaz  sprzętu  PZ,

radiowozu.   Przeprowadzono  działania  z  symulatorami  alko  i  narkogogle  oraz

prezentowali pracę technika kryminalistyki. Zwycięzcom konkursów wręczali nagrody w

postaci kolorowanek, elementów odblaskowych, słodyczy.  Wśród uczestników festynu

rozpowszechniono  ulotki  i  broszury  informacyjno-edukacyjne.   Gościem  specjalnym

imprezy był "Sznupek" – maskotka śląskiej policji. Stróżom prawa pomagali uczniowie z

klasy policyjnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

4 czerwca 2017 r.  żywieccy policjanci w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…

nad  wodą”  wzięli  udział  w  festynie  z  okazji  Dnia  Dziecka  w  Amfiteatrze  w

Łękawicy, zorganizowanym przez GOK i UG w Łękawicy. Wystawiono „stoisko

profilaktyczne”, gdzie funkcjonariusze policji prowadzili działania profilaktyczno-

edukacjyjne  w  ramach  kampanii,  na  temat  bezpieczeństwa  podczas  letniego

wypoczynku,  bezpieczeństwa  nad  wodą  z  uwagi  na  zbliżające  się  wakacje,

bezpieczeństwo  w ruchu  drogowym.  Ponadto  przeprowadzili  liczne  konkursy  z

wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, pokaz sprzętu PZ, radiowozu oraz

motocykla  policyjnego.  Przeprowadzono  działania  z  symulatorami  alko  i

narkogogle.  Zwycięzcom  konkursów  wręczali  nagrody  w  postaci  kolorowanek,

elementów  odblaskowych,  słodyczy.  Wśród  uczestników  festynu

rozpowszechniono  ulotki  i  broszury  informacyjno-edukacyjne.   Gościem

specjalnym  imprezy  był  "Sznupek"  –  maskotka  śląskiej  policji.  W  działania

profilaktyczne  włączyli  się  uczniowie  z  klasy  policyjnej  Zespołu  Szkół

Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

10 czerwca 2017 r. żywieccy policjanci w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…

nad  wodą”  wzięli  udział  w  festynie  „Pieczy  Zastępczej  w  Placówce  Opiekuńczo
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Wychowawczej  w Żywcu”,  skierowanym do dzieci  na różnych  etapach kształcenia  –

wychowanków placówki.  Funkcjonariusze  policji  prowadzili  działania  profilaktyczno-

edukacjyjne w ramach kampanii, na temat bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku,

bezpieczeństwa nad wodą z uwagi na zbliżające się wakacje, bezpieczeństwo w ruchu

drogowym. Ponadto przeprowadzili liczne konkursy z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu

drogowym,  pokaz  sprzętu  PZ,  radiowozu  oraz  zaprezentowali  wyszkolenie  psa

służbowego. Przeprowadzono działania z symulatorami alko i narkogogle. Zwycięzcom

konkursów  wręczali  nagrody  w  postaci  kolorowanek,  elementów  odblaskowych,

słodyczy. Wśród uczestników festynu rozpowszechniono ulotki i broszury informacyjno-

edukacyjne.  Gościem specjalnym imprezy był "Sznupek" – maskotka śląskiej policji. 

14 czerwca 2017 r. udział żywieckich policjantów z policyjnymi motorowodniakami w

akcji informacyjno-edukacyjnej w Międzybrodziu Żywieckim, zorganizowanej dla dzieci

w  przedziale  wiekowym  „0”,  1-3  SP  nad  Jeziorem  Żywieckim.  Całość  imprezy

zorganizowana  we  współpracy  z  UG  w  Ślemieniu,  UG  w  Czernichowie,

przedstawicielami  GOPS,  OSP,  WOPR.  Funkcjonariusze  policji  prowadzili  działania

profilaktyczno-edukacjyjne  w  ramach  kampanii,  na  temat  bezpieczeństwa  podczas

letniego  wypoczynku,  bezpieczeństwa  nad  wodą  z  uwagi  na  zbliżające  się  wakacje,

bezpieczeństwo  w  ruchu  drogowym.  Uczestnicy  akcji  otrzymali  książeczki  pt

„Bezpieczne  Wakacje”  oraz  elementarz  bezpieczeństwa  ,  elementy  odblaskowe  i

słodycze. Akcję uświetnił pokaz psa ratownika.

Od dnia  18 czerwca do  22 sierpnia 2017 r. przeprowadzono akcje  profilaktyczno-
edukacyjne:

- akcja wsparcia I Rajdu Wędrowców w Ślemieniu

- impreza szkoleniowa do działań pn „ReAkcja za burtą”, Ośrodek Żeglarski „Neptun” w
Zarzeczu

- festyn rekreacyjno-rodzinny w Żywcu
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-  impreza  sportowa  „Żywiec  Talent  Cup”  zorganizowana  przez  ŻAMT  na  terenie
stadionu sportowego Czarni Góral w Żywcu

- impreza pn „Święto Morza” na Jeziorze Żywieckim w miejscowości Międzybrodzie
Bialskie

- spotkanie z uczestnikami półkolonii letniej z SP w Kocierzu Moszczanickim

- akcja z uczestnikami obozu Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec Ostrołęka w Domu
Wczasów Dziecięcych w Soblówce

-  event  zorganizowany  dla  grupy harcerzy  w  bazie  ratownictwa  wodnego  WOPR w
Żywcu nad Jeziorem Żywieckim zorganizowanym przez Śląski Urząd Wojewódzki oraz
przez Beskidzki WOPR

-  spotkanie  z  uczestnikami  letniego  obozu  piłkarskiego  z  Mikołowa  w  Domu
Wczasowym Azalia w Węgierskiej Górce

- piknik lotniczy na Górze Żar

- zlot samochodów Ośrodek Wczasowy „Neptun” w Zarzeczu

Podczas  wszystkich  wymienionych  spotkań  stróże  prawa  zapewnili  uczestnikom

mnóstwo  atrakcji.  Była  prezentacja  policyjnego  wyposażenia,  radiowozu.  Policjanci

przekazywali wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarówno w trakcie

wakacyjnego wypoczynku jak i w życiu codziennym. Został zaprezentowany sprzęt PZ,

radiowóz  policyjny.  Ponadto  każdy  mógł  zobaczyć  jak  zmienia  się  percepcja  mózgu

człowieka  po  użyciu  alkoholu  i  środków  odurzających  testując  alko  i  narkogogle.

Spotkania  umilał  gość  specjalny  „Sznupek”  -  maskotka  śląskiej  policji. Dodatkowo

stróże  prawa  rozdawali  liczne  ulotki  edukacyjno-profilaktyczne  poświęcone

bezpieczeństwu. W spotkaniach z młodymi piłkarzami promowano treści o bezpiecznym

kibicowaniu. 

3.8. Działania WRD KPP Żywiec

Funkcjonariusze  Wydział  Ruchu  Drogowego  KPP  w  Żywcu  przez  cały  rok

przeprowadzali następujące działania:
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-  Akcje  pn.  „Pieszy”,  „Przejście  oddaj  pieszych”,  „Prędkość”,  „Nie  dla  prędkości”,

„Trzeźwość”,  „Nauka Jazdy”,  „Alkohol i  Narkotyki”,  „Truck/Bus”,  „Pasy”,  „NURD”,

„Motocykl/Quad”, „Bezpieczny Weekend”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczne Ferie”,

„Bezpieczna Droga do Szkoły”

-  Akcje  w  ramach  kampanii  „Łapki  na  kierownicę”,  „Twoje  światła,  Twoje

bezpieczeństwo”, „Rok pieszego 2017”.

Podczas  działań  WRD  przebadano  105229  kierujących  na  zawartość  alkoholu,  5  na

zawartość narkotyków. Ujawniono nietrzeźwych kierujących: z art. 178a§1 K.K. - 96, z

art 87§1 K.W. - 40, z art  87§1a K.W – 14,  87§2 K.W – 1.

3.9. Policjanci dzieciom

Policjanci z żywieckiej komendy przekazali na stan Żywieckiej Biblioteki Samorządowej

książki i gry pochodzące z prywatnych zasobów bibliotecznych promując w ten sposób

czytanie od najmłodszych lat i korzyści wynikające z systematycznego czytania.

W  dniu  8  czerwca  2017  r.  w  Żywieckiej  Biblioteki  Samorządowej  żywieccy

funkcjonariusze w ramach  XVI Ogólnopolskiego Czytania Dzieciom do kampanii „Cała

Polska Czyta Dzieciom” czytali uczniom najmłodszych klas szkół podstawowych książki

- bajki o tematyce detektywistycznej zawierające w swej treści zagadki. Każdy otrzymał

od mundurowych  zakładki,  broszury z  cennymi  informacjami  na  temat  bezpiecznego

zachowania nad akwenami wodnymi i przypomnieli dzieciom o zasadach bezpiecznych

zabaw w czasie wakacji

3.10. Bezpieczna droga do szkoły –   wrzesień 2017 r.  w ramach kampanii  MSWiA

„Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny” policjanci z żywieckiej komendy

oraz  podległych  KP  w  rejonie,  uczestniczyli  w  akcji  profilaktycznej,  odwiedzali

wszystkich  pierwszoklasistów  szkół  podstawowych.  Podczas  spotkań  wskazywali  na

elementarne zasady prawidłowego poruszania się po drogach  miejskich  jak i wiejskich.

W  czasie  spotkań  wyświetlany  był  film  edukacyjno-profilaktyczny  dotyczący

bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym.  Uczniowie  składali  przysięgę  o  przestrzeganiu
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przepisów. Wszyscy otrzymali broszury edukacyjne oraz elementy odblaskowe w postaci

kamizelek i opasek. Zajęcia uświetniała maskotka śląskiej policji – Sznupek. 

3.11.  Bezpiecznie  to  znaczy  jak(?)  -  bezpieczny  przedszkolak  dziś,  bezpieczne

społeczeństwo jutro – akcja profilaktyczne skierowana do przedszkolaków w Żywcu i

powiecie  prowadzona  przez  cały  rok.  W  ramach  działań  policjanci  odwiedzają

przedszkolaków i przekazują im cenne informacje dotyczące bezpiecznych zachowań na

drodze.  W czasie  spotkań wyświetlany był  film edukacyjno-profilaktyczny dotyczący

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedszkolaki składały przysięgę o przestrzeganiu

przepisów.  Wszyscy  otrzymali  elementy  odblaskowe  w  postaci  kamizelek  i  opasek.

Zajęcia uświetniała maskotka śląskiej policji – Sznupek. 

3.12.  Zasady  bezpieczeństwa podczas  VI  Gminnego  Dnia  Bezpieczeństwa,  Akcja

Cytrynka

20 listopada 2017 r. W Szkole  Podstawowej  w Leśnej  odbył  się  kolejny raz  Dzień

Bezpieczeństwa.  W  edukacyjnej  imprezie  uczestniczyli  policjanci  z  Żywca  oraz

Łodygowic. W związku z działaniami przeprowadzono akcję profilaktyczną dotyczącą:

bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży podczas korzystania z internetu – zagrożeń w

sieci  –  cyberprzemocy,  cyberprzestępczości  w tym handlu  ludźmi,  odpowiedzialności

karnej  nieletnich,  szkodliwości  środków  odurzających,  bezpieczeństwa  w  ruchu

drogowym, w której udział wzięły wszystkie szkoły z terenu gminy. W trakcie obchodów

dnia bezpieczeństwa dzieci  wspólnie  z  policjantami  przeprowadzili  akcję  „Cytrynka”.

Uczniowie  wręczali  kierowcom  owoce  (jabłka,  cytryny).  Jeżeli  kierowca  jechał

prawidłowo otrzymywał od dzieci jabłko i dziękowały mu, za bezpieczną jazdę. Z kolei

dla kierowców, którzy złamali przepisy, uczniowie wręczali cytrynę aby kierowca długo

pamiętał  o swoim przewinieniu. Wszyscy zatrzymani do kontroli kierowcy mówili,  że

lekcja dana im przez najmłodszych długo pozostanie w ich pamięci. Z kolei milusińscy

poprzez  zabawę uczyli  się  bezpiecznych  zachowań  na  drodze.  Dodatkowo tego  typu

przedsięwzięcia  pozawalają dzieciom z bliska przyjrzeć się pracy policjanta.  Wszyscy

uczestnicy  akcji  otrzymali  elementy  odblaskowe.  Gościem  specjalnym  imprezy  był
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„Sznupek” maskotka śląskiej policji. Edukacyjną imprezę honorowym patronatem objął

Wójt Gminy Lipowa Pan Jan Góra.

3.13. Akcja „Świeć przykładem nie tylko w Adwencie” grudzień

Żywieccy policjanci, księżą oraz przedstawiciele Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w

ramach akcji odwiedzili parafie powiatu żywieckiego. Celem działań było dotarcie do jak

największej ilości osób i przekazanie im cennych informacji dotyczących bezpieczeństwa

w ruchu drogowym. Dlatego też policjanci w czasie nabożeństw roratnich przestrzegali

wiernych  przed  niebezpieczeństwami  na  drogach.  Tłumaczyli  mieszkańcom

Żywiecczyzny podstawowe zasady bezpieczeństwa, a przede wszystkim wyjaśniali, jak

ważne  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  jest  noszenie  elementów  odblaskowych.  Po

zakończonych nabożeństwach mundurowi rozdawali wiernym zakupione odblaski. 

4. DZIAŁANIA PREWENCYJNE

Na terenie Powiatu Żywieckiego policjanci w analizowanym okresie roku 2017

przeprowadzili  łącznie  11778 interwencji  w związku z różnymi  zdarzeniami  (w roku

2016   przeprowadzono  ich   11698),  ponadto   wykonali  łącznie   1484  konwojów

i  doprowadzeń  osób,   (w  roku  2016-  1683  konwojów).  Ogółem  doprowadzono  do

wytrzeźwienia 996  osób, (w roku 2016 – 1089). 

Na zlecenie sądów, prokuratur i innych instytucji policjanci przeprowadzili 12477

wywiadów i różnego rodzaju ustaleń (w roku 2016 – 8962).

Poniższa  tabela  obrazuje  dane  dotyczące  podstawowych  czynności  prewencyjnych

zrealizowanych przez policjantów KPP w Żywcu i jednostek podległych oraz porównanie

wartości do analogicznego okresu roku ubiegłego .

20



                                                         Zastosowane środki represji

     Konwoje
      doprowadzenia

   Wywiady ustalenia           Interwencje      Osoby osadzone do
        wytrzeźwienia

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość

Wydział Prewencji 576 426 3040 2822 3811 3589 354 285

WRD 1 7 0 0 0 0 1 9

KP Gilowice 212 118 1878 1825 1321 1348 143 79

KP Jeleśnia 176 227 2397 2369 1683 1804 131 172

KP Łodygowice 236 215 1504 2453 1661 1586 138 138

KP Rajcza 215 246 1212 1841 1697 1842 131 157

KP Węgierska Górka 267 245 1066 1167 1525 1609 191 156

Ogółem 1683 1484 8962 12477 11698 11778 1089 996

5. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży ( przemoc rówieśnicza)

W  2017  roku  policjanci  powiatu  żywieckiego  w  ramach  działań  profilaktycznych,
podczas spotkań z dziećmi, młodzieżą, gronem pedagogicznym oraz rodzicami, poruszali
między  innymi  temat  dotyczący  występującego  w  szkołach  zjawiska  przemocy
rówieśniczej  i  agresji.  Zjawisko przemocy  przedstawiano  z  uwzględnieniem zarówno
sprawcy przemocy jak i jej ofiary. Podczas spotkań i prelekcji w szkołach podkreślano
wagę  i  skalę  problemu,  jakim  jest  przemoc  rówieśnicza  oraz  konieczność
przeciwdziałania temu zjawisku, ze szczególnym uwzględnieniem udziału nieletnich oraz
małoletnich.  W  trakcie  spotkań  i  prelekcji  w  szkołach  podkreślano  również  istotę
problemu,  jakim  jest  cyberprzemoc  oraz  jak  można  przeciwdziałać  temu  zjawisku.
Podkreślano problematykę stosowanego hejtu i mowy nienawiści w tym dyskryminacji a
jednocześnie  wynikających  skutków  z  ich  stosowania.  Przedmiotowe  zagadnienie
omawiane  było  podczas  spotkań  profilaktycznych  w  szkołach  podstawowych  jak  i
gimnazjalnych.

Policjanci  KPP w Żywcu wraz z młodzieżą klasy policyjnej  ZSME Żywiec  oraz jej

opiekunem  w  ramach  przeciwdziałania  mowie  nienawiści  oraz  przemocy  wśród

młodzieży  wzięli  udział  w  projekcie  profilaktycznym  pn  „Bo  liczy  się  człowiek”

realizowanym  wspólnie  z  Centrum  Rozwoju  Lokalnego  w  Zawierciu  oraz  KWP  w

Katowicach. Przedsięwzięcie miało charakter warsztatowy i związane było z opisywaną
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problematyką. Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy młodzieży w temacie

przeciwdziałania  negatywnym  zjawiskom  jakimi  są:  mowa  nienawiści,  przemoc

wynikająca  z  nienawiści,  nietolerancji,  uprzedzeniami,  kierowania  się  stereotypami,

hejtem w internecie a także nierównie traktowanie.

5.1) alkoholizm

W każdym przypadku ujawnienia nieletniego pod działaniem alkoholu prowadzone były

czynności  zmierzające  do  wszechstronnego  i  dokładnego  wyjaśnienia  przyczyn  i

okoliczności w jakich doszło do kontaktu nieletniego z alkoholem.  Wydział Prewencji

KPP  w  Żywcu  przesyłał  do  Wydziału  Kryminalnego  KPP  w  Żywcu  materiały  o

przeprowadzenie  czynności  sprawdzających,  zmierzających  do  ustalenia,  czy  miało

miejsce popełnienie czynu przestępczego wynikającego z art. 43 Ustawy o Wychowaniu

w Trzeźwości  i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz czy nastąpił czyn z art. 208 kk. W

celu  przeciwdziałania  zjawisku  alkoholizmu  oraz  ograniczenia  liczby  osób

popełniających  czyny  zabronione  pod  wpływem  alkoholu  Policjanci  KPP  w  Żywcu

podejmowali  działania  prewencyjno-profilaktyczne  oraz  represyjno-kontrolne  podczas

organizowanych  działań:  „Bezpieczne  Ferie  2017”,  „Kręci  mnie  bezpieczeństwo… w

wakacje 2017”, „Andrzejki 2017”, zabezpieczenia imprez masowych  i  sportowych na

terenie  miasta  Żywiec  oraz  powiatu.  Mając  na  uwadze  działania  profilaktyczne,

współpracowano z poradniami ds. uzależnień ( Dział Profilaktyki i Opieki Nad Rodziną),

PCPR, GOPS, MOPS oraz Gminnymi i Miejską Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów  Alkoholowych  w  Żywcu.  Funkcjonariusze  Zespołu  ds.  Profilaktyki

Społecznej,  Nieletnich  i  Patologii  WP  KPP  w  Żywcu  byli  w  stałym  kontakcie  z

Pełnomocnikiem Burmistrza Miasta Żywca ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych  oraz  brali  udział  w  spotkaniach  z  dziećmi  szkół  podstawowych  ,

młodzieżą  gimnazjalną  oraz  ponadgimnazjalną  miasta  Żywca,  które  poświęcone  były

między innymi odpowiedzialności za spożywanie alkoholu przed ukończeniem 18 roku

życia. Tematyka związana ze spożywaniem alkoholu przez nieletnich poruszana była na

spotkaniach  z  rodzicami,  które  odbywały  się  podczas  organizowanych  wywiadówek
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szkolnych. Zwracano uwagę rodzicom, na skalę problemu, jakim jest sięganie po alkohol

przez  coraz  młodszych  nastolatków.  Podkreślano,  iż  w zachowaniu  trzeźwości  przez

dzieci, to właśnie rodzice winni być dla nich przykładem.

5.2) narkomania

W  roku  2017  na  bieżąco  prowadzona  była  analiza  stanu  zagrożenia  narkomanią  w

powiecie  żywieckim  przez  policję  żywiecką,  poprzez  włączenie  wszystkich  pionów

policyjnych  w  kształtowanie  systemu  rozpoznawania,  przeciwdziałania  zjawisku

narkomanii i przestępczości z nią związanej. W roku 2017 również  szczególną uwagę

poświecono problematyce związanej z dopalaczami oraz nieodwracalnymi skutkami ich

zażywania. W ramach podjętych w tym zakresie działań profilaktycznych KPP w Żywcu

kontynuowano współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żywcu a

także  z  przedstawicielem  ZOZ  w  Żywcu.  Współpraca  ta  polegała  na  wspólnych,

cyklicznych  spotkaniach  z  młodzieżą  szkolną,  a  także  gronem  pedagogicznym,

podczasktórych  przedstawiciele  policji,  sanepidu  oraz  służby  zdrowia  prowadzili

prelekcje  (każdy  w  ramach  swoich  kompetencji)  na  temat  szkodliwości  zażywania

środków psychoaktywnych (w tym dopalaczy – zmian zachodzących w percepcji mózgu

człowieka po użyciu alkoholu i środków odurzających), uzależnień oraz konsekwencji

naruszenia przepisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii (udzielanie,  nakłanianie,

posiadanie,  wprowadzenie do obrotu itp.) oraz zażywania środków odurzających,  jako

objaw demoralizacji, zgodnie z Ustawą o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich.

5.3) prostytucja,  wykorzystywanie seksualne i handel ludźmi.

W  ramach  działań  profilaktycznych,  podczas  spotkań  z  dziećmi,  młodzieżą,  gronem

pedagogicznym oraz rodzicami, policjanci uświadamiali istnienie zjawiska handlu ludźmi

(w tym handel  organami  ludzkimi),  a  także  problematykę  wykorzystania  seksualnego

osób  poniżej  15-ego  roku  życia,  produkcji  oraz  rozpowszechniania  pornografii

dziecięcej.

30  listopada  2017  r. we  współpracy  z  funkcjonariuszami  WP KWP Katowice  oraz

przedstawicielami  Regionalnego  Ośrodka  Metodyczno-Edukacyjnego  „METIS”  w

Katowicach, zorganizowano konferencję pn „Moje bezpieczne (?) dziecko” mającą na

23



celu podnoszenie świadomości związanej z problematyką bezpieczeństwa w kontakcie

dziecka z osobą dorosłą (przestępczość na tle seksualnym, pornografia dziecięcia i handel

ludźmi.  W której  uczestniczyli  przedstawiciele  szkół  i  przedszkoli  Żywca  i  powiatu

żywieckiego.  Na  terenie  powiatu  żywieckiego  nie  stwierdzono  żadnego  przypadku

prostytuowania się nieletnich, występowania zjawiska „galerianek”, czy „sponsoringu”.

Działania  zostały  przeprowadzone  min.  w  ramach  Narodowego  Programu  Zdrowia

Publicznego  (Krajowy  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii,  Krajoway  Program

Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych)  oraz  Rządowego Programu

Ograniczenia  Przestępczości  i  Aspołecznych  Zachowań  „Razem  bezpieczniej”  im.

Stasiaka na lata 2015-2017.

Na przestrzeni  bieżącego roku w na obszarze działania  KPP w Żywcu nie ujawniono

zjawiska handlu ludźmi, niemniej jednak w tutejszej jednostce na bieżąco to zagadnienia

jest  monitorowane  przez  służby kryminalne  oraz  prewencyjne.  Tematyka  związana  z

handlem ludźmi poruszana była na spotkaniach w szkołach z dziećmi i młodzieżą, m.in

przy  okazji  omawiania  treści  związanych  z  cyberprzestępczością,  szczególnie  przed

okresem  wakacyjnym,  który  sprzyja  wyjazdom  w  celach  zarobkowych  (z

wykorzystaniem posiadanych materiałów w postaci broszur informacyjno-edukacyjnych

oraz filmów i spotów). 

Na stronie  internetowej  KPP w Żywcu  cały czas  dostępna jest  informacja  dotycząca

problematyki  zjawiska  handlu  ludźmi,  o  czym  informowani  są  uczestnicy

organizowanych spotkań profilaktycznych. 

Działania  były realizowane w ramach Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi

Ludźmi na lata 2016-2018.

6. Przemoc w rodzinie

Z  przemocą  w  rodzinie  policjanci  spotykają  się  praktycznie  codziennie,  podejmując

interwencje domowe. Wprowadzona procedura  Niebieskiej Karty znacząco wpłynęła na

postępowanie  policjantów  przy  podejmowaniu  interwencji  domowych,  ponieważ  nie
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ograniczono  czynności  tylko  do  udzielania  pomocy  doraźnej,  ale  przede  wszystkim

wprowadzono  obowiązek  dalszego  zainteresowania  rodziną,  w  której  miała  miejsce

przemoc,  w  celu  udzielenia  pokrzywdzonym  wszechstronnej  pomocy.  Powstanie  i

działanie  od  2011  roku  w  każdej  gminie  na  terenie  powiatu  żywieckiego  zespołów

interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy   w rodzinie oraz grup roboczych,

pozwoliło  na jeszcze  lepszą  i  kompleksową pomoc.  W oparciu  o  przyjęte  programy,

pomocą  objęto  zarówno  osoby  doznające  przemocy,  jak  również  stosujące  przemoc.

Ustawowo do pracy w tym zakresie w ramach powołanych zespołów i grup skierowani są

pracownicy  ośrodków  społecznych,  służby  zdrowia,  oświaty,  policji,  sądów  czy

prokuratury. Powyższe rozwiązanie pozwala w sposób szybki i skoordynowany określić

rodzaj zagrożeń i skierować pomoc dla osób u których zdiagnozowano problem związany

ze zjawiskiem przemocy.

W ramach działań  wobec przemocy w rodzinie  podjętych przez Policję  w 2017 roku

sporządzono 98 formularzy „Niebieska Karta”. 

W dniu 6 listopada 2017 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu zorganizowano

spotkanie dzielnicowych oraz pedagogów z żywieckich szkół z przedstawicielami MOPS

w Żywcu (członków zespołów interdyscyplinarnych, terapeutów, psychologów), którego

celem było przekazanie praktycznego i prawidłowego aspektu wykorzystania procedury

„Niebieskiej Karty” 

Poniższa  tabela  obrazuję  rodzaj  i  ilość  przeprowadzanych  czynności  dotyczących

interwencji  związanych  z przemocą w rodzinie.  W 2017 r.,  wszczęto  39 postępowań

przygotowawczych dotyczących psychicznego i fizycznego znęcania się art. 207 § 1 kk, z

których 39 zakończono skierowaniem aktu oskarżenia.  

25



Tabela. Interwencje związane z przemocą w rodzinie 2016 2017 +/-

1. Liczba przeprowadzonych interwencji domowych              

    dot. przemocy w rodzinie ( procedura NK)
457 421 -36

2.Interwencje dotyczące przemocy w rodzinie: 

miasto

wieś

112

345

99

321

-13

- 24

3.  Liczba  pokrzywdzonych  w  wyniku  przemocy  domowej

ogółem:

 w tym kobiety

 mężczyźni

 małoletni

682

453

107

122

586

399

92

95

-96

-54

-15

-27

4. Liczba sprawców przemocy domowej ogółem: 

a) w tym kobiety

b) w tym mężczyźni

c) nieletni             

459

30

429

0

422

34

388

0

-37

+4

-41

 -

2016 2017 +/-

6. Liczba sprawców przemocy pod wpływem alkoholu

a) w tym kobiety

b) w tym mężczyźni

c) nieletni

373

14

359

0

324

22

302

0

- 58

-2

- 57

-

w tym przewiezionych do Izby Wytrzeźwień:

 w tym kobiety

 w tym mężczyźni

 nieletni

216

8

208

0

217

18

176

0

- 47

+10

-32

-

    przewiezionych do wytrzeźwienia do PDOZ

w tym kobiety

w tym mężczyźni

18

0

18

18

1

13

+ 13

+1

- 5
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nieletni 0 0 -

7.  Subkultury młodzieżowe, Sekty i nowe ruchy religijne

Na  terenie  powiatu  żywieckiego  istnieje  subkultura  młodzieżowa  pseudokibiców

piłkarskiego klubu sportowego „Czarni  Góral  Żywiec”.  Jest  to grupa około 150 osób

w wieku  15-34 lat.  W sezonie  piłkarskim aktywnie  uczestniczą  w wyjazdach  swojej

drużyny. Dzięki temu, że są na bieżąco monitorowani oraz jest prowadzone wśród nich

rozpoznanie osobowe, nie skutkuje to wybrykami chuligańskimi.

 Decyzją nr 46/2017 Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu z dnia 27.06.2017 r.

został  powołany nieetatowy Zespół  ds.Kibiców w skład którego wchodzą członkowie

Grupy Rozpoznania Kryminalnego ds. masowych imprez sportowych oraz członkowie

Powiatowego  Punktu  Kontaktowego  ds.  masowych  imprez  sportowych.  W  ramach

działań profilaktycznych,  tego typu niewątpliwie negatywne zachowania omawiane są

podczas  prelekcji  ze  szkolną  młodzieżą.  Uświadamiane  są  młodzieży  zasady

odpowiedzialności  za  chuligańskie  wybryki  podczas  wszelkich  imprez  sportowych,  a

także  przedstawiane  sposoby  pozytywnych  form  dopingu,  niekoniecznie  poprzez

agresywne i wulgarne zachowanie, które najczęściej  prowadzi do zakłócenia porządku

publicznego na terenie obiektu sportowego.

Na terenie powiatu żywieckiego nie ujawniono żadnych przypadków istnienia sekt bądź

nowych ruchów religijnych.

8. Bezpieczeństwo osób starszych (oszustwa, przemoc)

W  ramach  działań  profilaktycznych  dotyczących  bezpieczeństwa  osób  starszych,

policjanci  współpracują z przedstawicielami  żywieckich spółdzielni  mieszkaniowych  i

ich zarządcami.  Współpraca ta trwa od  kilku lat,  tj.  od czasu zorganizowania debaty

społecznej  poświęconej bezpieczeństwu osób starszych w mieszkaniach, na ulicach oraz

w  komunikacji  publicznej.  W  biuletynach  informacyjnych  wydawanych  przez
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spółdzielnie mieszkaniowe, publikowane są ważne informacje przesyłane przez KPP w

Żywcu do publikacji, w tym dla osób starszych, przestrzegające przed czyhającymi na

nich niebezpieczeństwami  w postaci  oszustów metodą „na wnuczka”,  „na policjanta”

domokrążców, oszustów internetowych. Biuletyny są bezpłatne, a dostęp do nich mają

mieszkańcy  osiedli mieszkaniowych w Żywcu. Ulotki dotyczące tej tematyki rozdawane

są  seniorom podczas  wszystkich  spotkań  profilaktycznych  (debaty,  pikniki,  festyny  i

inne).  Ponadto  na  stronie  internetowej  KPP  w  Żywcu  cyklicznie  umieszczany  jest

komunikat  skierowany  do  osób  starszych,  przestrzegający  ich  przed  różnego  rodzaju

niebezpieczeństwami.  Dzielnicowi,  w  trakcie  codziennych  służb,  w  trakcie  których

uczestniczą  w  spotkaniach  ze  społeczeństwem,  udzielają  zainteresowanym  osobom

stosownych informacji na temat zagrożeń z którymi mogą się zatknąć.

9. Cyberprzestępczość (cyberprzemoc, kradzież danych, oszustwa)

W  2017  roku  policjanci  powiatu  żywieckiego  w  ramach  działań  profilaktycznych,

podczas spotkań z dziećmi, młodzieżą, gronem pedagogicznym oraz rodzicami, poruszali

między innymi temat dotyczący problematyki związanej z zagrożeniami  pojawiających

się podczas korzystania z internetu, w tym cyberprzemocą. Zjawisko cyberprzestępczości

omawiano zarówno w kontekście, kiedy nieletni może stać się  sprawcą czynu karalnego

lub  ofiarą.  Uświadamiano  o  rożnych  rodzajach  i  formach  cyberprzemocy  oraz  jej

narzędziach. Podczas spotkań i prelekcji w szkołach podkreślano istotę problemu, jakim

jest cyberprzemoc oraz jak można przeciwdziałać temu zjawisku. Małoletnich  uczniów

w  trakcie  działań  profilaktycznych  w  szkołach  instruowano  jak  bezpiecznie  mają

poruszać się w sieci, że za wszystkie umieszczane tam teksty (komentarze) i fotografie

biorą  odpowiedzialność.  Wspomniano  o  istniejących  zasadach  netykiety  oraz

stosowanego hejtu i mowy nienawiści w tym dyskryminacji a jednocześnie wynikających

skutków z ich stosowania.

Na terenie podległym KPP Żywiec w roku 2017 odnotowano:
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-  z  art  286  K.K  –  łącznie  131  przestępstw  internetowych  przez  sieć  i  portale

społecznościowe  (internet)  oraz  przestępstw  bankowych    -  przejęcie  danych  w celu

uzyskania korzyści majątkowej

- z art. 297 K.K. - łącznie 8 przestępstw bankowych, w tym 2 oszustwo kredytowe, 6 inne

10. Bezdomność i żebractwo

Na terenie powiatu żywieckiego 2017 roku nie odnotowano przypadków żebrania przez

małoletnich.  Stały  kontakt  z  Miejskim  i  Gminnymi  Ośrodkami  Pomocy  Społecznej

pozwala na monitorowanie rodzin, gdzie sytuacja materialna może zmuszać opiekunów

prawnych  do  wykorzystywania  nieletnich  do  żebrania.  W  przypadku  jakichkolwiek

sygnałów świadczących o potrzebie działania w różnych sferach, dzielnicowi, wspólnie z

pracownikami odpowiednich instytucji w ramach swoich kompetencji, świadczą pomoc

rzeczową i prawną. Na terenie powiatu żywieckiego w roku 2017 nie ujawniono osób

bezdomnych. Działania były realizowane w ramach Krajowego Planu Działań przeciwko

Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018.

11.  Bezpieczeństwo  w  przestrzeni  publicznej,  w  tym  bezpieczeństwo

w środkach komunikacji publicznej, graffiti

W  ramach  działań  profilaktycznych  dotyczących  bezpieczeństwa  w  przestrzeni

publicznej, policjanci współpracują z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo

mieszkańców  miasta  i  okolicznych  wiosek,  przedstawicielami  spółdzielni

mieszkaniowych  i  ich  zarządcami,  placówkami  oświatowymi,  a  także  instytucjami

pomocowymi. Współpraca ta polega między innymi na wzajemnej wymianie informacji

w sytuacjach  zagrażających  bezpieczeństwu  mieszkańców,  a  także  na  monitorowaniu

miejsc,  w  których  ludzie  są  szczególnie  narażeni  na   to,  że  staną  się  ofiarą  czynu

zabronionego (np. rozboju, wymuszenia, kradzieży kieszonkowej) tj. targowiska, bazary,

sklepy  wielkopowierzchniowe,  środki  komunikacji  publicznej,  itp.  Przed  tego  typu

zdarzeniami ostrzegają społeczeństwo dzielnicowi podczas spotkań środowiskowych, a

także policjanci spotykający się w ramach profilaktyki z dziećmi               i młodzieżą

szkolną. Ponadto na stronie internetowej  KPP w Żywcu zamieszczony jest komunikat
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informujący o  możliwych zagrożeniach występujących w przestrzeni publicznej, w tym

na ulicy, mieszkaniu czy podróży.

Dodatkowo w ramach  realizacji  Narodowego Programu  Antyterrorystycznego  na  lata

2015-2019 przeprowadzono szkolenie dla 37 przedstawicieli 30 placówek oświatowych z

Żywca  i  powiatu  żywieckiego  (przedszkoli,  szkół  podstawowych  i  szkół

ponadgimnazjalnych) z zakresu zasad postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika

do  placówki  oświatowej  oraz  wystąpienia  ataków  terrorystycznych  wykorzystując

posiadane materiały edukacyjne (broszury, film). 

12. Bezpieczny wypoczynek

W ramach działań  profilaktycznych  policjanci  KPP w Żywcu jak i  podległych KP w

rejonie  brali  udział  w  akcjach  „Kręci  mnie  bezpieczeństwo  …  w  wakacje”  oraz

„Bezpieczne Ferie 2017”, „Andrzejki 2017”. Na czas trwania ferii i wakacji policjanci w

ramach  codziennych  służb zadaniowani  są  pod kątem dbania  o  bezpieczeństwo  osób

wypoczywających  na  naszym  terenie  zarówno  w  grupach  zorganizowanych  jak  i  w

miejscu zamieszkania. Przed rozpoczęciem zimowego i letniego wypoczynku, policjanci

w ramach profilaktyki  spotykają  się w szkołach z dziećmi  i  młodzieżą.  Podczas tych

spotkań  uświadamiają  im  z  jakimi  zagrożeniami  mogą  się  spotkać  podczas  ferii  lub

wakacji oraz jak należy postępować, aby ich uniknąć. W czasie trwania ferii i wakacji

policjanci  spotykają  się  także  z  przyjezdną  młodzieżą,  wypoczywającą  w

zorganizowanych  grupach.  Są  to  spotkania  profilaktyczne,  podczas  których

przekazywana  jest  cenna  wiedza  w  zakresie  bezpiecznego  wypoczynku.  Na  terenie

działania KPP w Żywcu znajdują się dwa jeziora – akwen w Międzybrodziu i Tresnej, na

których w okresie letnim służbę pełnią wyznaczeni policjanci przy użyciu policyjnych

motorówek. Corocznie policjanci z komisariatów, gdzie pełniona jest taka służba, przy

współudziale  ratowników  z  beskidzkiego  WOPR-u  oraz  strażaków  z  OSP  w

Międzybrodziu  Bialskim  i  Żywieckim,  przed  rozpoczęciem  wakacji,  organizują  dla

dzieci  i  młodzieży  szkolnej  spotkanie,  podczas  którego  udzielają  wskazówek  jak

bezpiecznie wypoczywać na wodą, jak korzystać ze sprzętu ratowniczego, a także jak
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udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowo zapoznają uczestników spotkań

ze sprzętem wykorzystywanym przez policjantów oraz strażaków w codziennej służbie. 

13. Ofiary przestępstw

Rokrocznie w lutym szczególną uwagę zwraca się na pokrzywdzonych przestępstwem.

Okazją  do  tego  jest  ogłaszany  przez  Ministerstwo  Sprawiedliwości  Tydzień  Pomocy

Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w roku 2017 obchodzony był w dniach

od  20  do  26  lutego.  W  tych  dniach  w  siedzibie  Prokuratury  Rejonowej  w  Żywcu

wyznaczeni prokuratorzy pełnili dyżury, w ramach których udzielali bezpłatnych porad

osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Dodatkowo policjanci KPP w Żywcu również

w ramach pomocy ofiarom przestępstw, pełnili dyżury w siedzibie PCPR w Żywcu, gdzie

byli przygotowani do przyjmowania w w/wym. okresie zainteresowane osoby, które stały

się  ofiarami  przestępstw    i  potrzebowały  pomocy.  Ponadto  w  ciągu  całego  roku

policjanci informowali podczas rożnego rodzaju spotkań (ze społeczeństwem, młodzieżą,

gronem pedagogicznym, rodzicami) o prawach osób, które stały się ofiarą przestępstwa i

możliwościach skorzystania z różnego rodzaju pomocy.  

14. Bezpieczeństwo imprez masowych

W  roku  2017  na  terenie  powiatu  żywieckiego  zorganizowano  łącznie  14  imprez

masowych o charakterze rozrywkowym, nie odbyła się żadna impreza masowa sportowa.

W ramach  działań  profilaktycznych,  negatywne  zachowania  podczas  organizowanych

imprez masowych  omawiane są podczas prelekcji ze szkolną młodzieżą. Uświadamiane

są  młodzieży  zasady  odpowiedzialności  za  chuligańskie  wybryki  podczas  wszelkich

imprez,  nie  tylko  sportowych,  a  także  przedstawiane  sposoby  pozytywnych  form

dopingu,  niekoniecznie  poprzez  agresywne  i  wulgarne  zachowanie,  które  najczęściej

prowadzi do zakłócenia porządku publicznego na terenie obiektu sportowego.

Policja jako organ powołany do ochrony ładu i porządku publicznego zobligowana  jest

również do zabezpieczania imprez o charakterze masowym.            
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W tym obszarze działań współpracujemy z organizatorami rzeczonych imprez  w celu

niedopuszczenia do zbiorowych zakłóceń porządku, szczególnie podczas rozgrywanych

meczy piłkarskich i festynów.

Z perspektywy minionego roku 2017  i lat poprzednich można przyjąć, że systematycznie

wzrasta  poziom przygotowania  organizacji  zabezpieczeń  przez  organizatorów  imprez

masowych.

Ważnym  elementem  wpływającym  na  bezpieczeństwo  publiczne  na  terenie  Powiatu

Żywieckiego było zabezpieczenie imprez sportowych (mecze piłki nożnej ligi IV oraz

ligi  okręgowej).  Przy  szczupłości  sił  policyjnych  oraz  braku  infrastruktury  obiektów

właściwe przygotowanie policyjne i dobra współpraca z organizatorami oraz działaczami

klubowymi pozwoliły na przeciwdziałanie aktom chuligaństwa stadionowego w trakcie

zabezpieczenia rozgrywanych meczy. 

               W roku 2017 do imprez  rozrywkowych  wymagających  największych

przedsięwzięć organizacyjnych ze strony Policji należały : 

 Tydzień  Kultury Beskidzkiej – około – 3500 osób

 Światowy Festiwal Smakowania Kwaśnicy  – około – 10000 osób (3 dni)

 Koncert „Męskie Granie” -  około 10 000 osób

 XI Oscypek Fest – Żywiec 2017 – około 9000 osób (2 dni)

 Inne  imprezy masowe organizowane  na  terenie  Powiatu  Żywieckiego  – około

30 000 osób

 Mecze piłkarskie  na obiektach  TS Koszarawa Żywiec, TS Czarni Góral Żywiec,

około 1500 osób

 Inne organizowane na obiekcie Amfiteatru Pod Grojcem - około 8000 osób
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 Imprezy masowe organizowane przez poszczególne Gminy w okresie od czerwca

do września  - około 20 000 osób

Właściwe zabezpieczenia imprez ze strony policji jak i organizatorów przyniosły efekty

w  postaci  zapobieżenia  wystąpienia  zbiorowych  zakłóceń  ładu  i  porządku  zarówno

w trakcie imprez  jak i po ich zakończeniu.

15. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Żywcu  prowadziła  aktywną  i  systematyczną

współpracę  z  jednostkami  samorządu  terytorialnego.  Kierownictwo  komendy

i  wyznaczeni  funkcjonariusze  uczestniczyli  w posiedzeniach  rad  i  komisji  samorządu

powiatowego i  samorządów gminnych,  prowadzili  rozmowy z osobami  sprawującymi

różne funkcje w organach administracji samorządowej.

     W  kontaktach  przedstawiano  analizy  stanu  bezpieczeństwa,  prezentowano

osiągnięcia  Policji,  inspirowano  do  podejmowania  działań  w  różnych  kierunkach,

mających  na  celu  podniesienie  skuteczności  pracy  i  poprawy wizerunku  Policji  oraz

poszerzenia  kręgu  sprzymierzeńców  w  staraniach  na  rzecz  poprawy  bezpieczeństwa

i porządku publicznego.  W związku z trudnościami budżetowymi Policji, część działań

dotyczyła pozyskiwania środków na dofinansowanie działalności Policji.   

    Łączna  kwota  darowizn  przekazanych  przez  samorządy  w  formie  rzeczowej

i finansowej wyniosła 94 566 zł.

 Wykaz środków pozyskanych od samorządów w 2017roku.

33



 Gmina/

Powiat/

Miasto

Służby

dodatkowe

Samochody Nagrody Sprzęt Darowizna Inne

( odblaski )

RAZEM  Gmina/ Powiat/

Miasto

Starostwo 

Powiatowe
35 000,00 500,00

35 500,0

0
Powiat Żywiecki

Miasto 

Żywiec
15 000,00

15 000,0

0
Miasto Żywiec

Milówka 1 920,00 1 920,00 Milówka

R. Wieprz 2 000,00 2 000,00 R. Wieprz

W. Górka 1 073,00 1 073,00 W. Górka

Czernichów 4 160,00 5 000,00 9 160,00 Czernichów

Gilowice 1 500,00 5 000,00  6 500,00 Gilowice

Rajcza 3 000,00 3 000,00 Rajcza

Łodygowice 5 000,00  5 000,00 Łodygowice

Lipowa 2 500,00 2 500,00 Lipowa

Ujsoły 1 840,00 1 840,00 Ujsoły

Ślemień 3 000,00 3 000,00 Ślemień

Jeleśnia 1 073,00 1 073,00 Jeleśnia

Łękawica 2 000,00 5 000,00 7 000,00 Łękawica

RAZEM 21 920,00 68 000,00 2 000,00 2 146,00 500,00
94 566,0

0
RAZEM

 Środki na  służby ponadnormatywne, oraz na zakup nowego radiowozu dla policjantów

Komisariatu Policji w Gilowicach.
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III. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach Żywieczyzny

W okresie  od stycznia do grudnia 2017 roku na drogach Żywiecczyzny zaistniało  121

(147)  wypadków drogowych, co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016 dało

dynamikę rzędu 82,31. W wyniku tych zdarzeń 150 (205) uczestników zostało rannych

(dynamika  73,17),  zabitych  zostało  10  (4)  osób,  co  daje  dynamikę  250.  Odnotowano

również  1399  (1151)  kolizji  drogowych  (dynamika  121,55).  Ogólna  liczba  zdarzeń

drogowych w powiecie żywieckim kształtuje dynamikę na poziomie 117,10.

Dane za 12 miesięcy porównujące rok 2013 ,2014,2015, 2016  i 2017 rok przedstawia poniższy wykres:

Stwierdzić należy, że w okresie 12 miesięcy 2017 roku (biorąc pod uwagę ogólną liczbę

zdarzeń)  doszło  do  nieznacznego  pogorszenia  poziomu  bezpieczeństwa  na  drogach

Żywiecczyzny.  Uwarunkowane  jest  to  niewątpliwie  dużą  ilością  zdarzeń  drogowych

(kolizje)   w strefach ruchu.
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WYPADKI DROGOWE SPOWODOWANE PRZEZ KIERUJĄCYCH.

Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych, spowodowanych przez kierujących 

było:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 34 (46)  wypadków

 /dynamika  73,91/  

- nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu-  15  (15) wypadków 

/dynamika 100

- niezachowanie bezpiecznej odległości  między pojazdami- 9 (14)  wypadków 

 /dynamika 64,28 /.

Dane liczbowe za okres roku 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 przedstawia poniższy wykres:

Jak  co  roku  głównymi  przyczynami  wypadków  drogowych  jest  niedostosowanie

prędkości  do warunków ruchu oraz  nieudzielanie  pierwszeństwa przejazdu.  Taki  stan

rzeczy  wymaga  kontynuacji  działań  ukierunkowanych  na  skuteczne  ujawnianie  i

stanowcze represjonowanie sprawców wykroczeń tych kategorii. Dodać należy, że inne

przyczyny  wypadków  drogowych  liczbowo  znacznie  odbiegają  od  podstawowej

przyczyny jaką jest prędkość.
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WYPADKI ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM:

Liczba wypadków drogowych oraz ofiar śmiertelnych w latach 2013 – 2017

Biorąc  pod  uwagę  liczbę  zabitych  w  zdarzeniach  drogowych  stan  bezpieczeństwa

użytkowników dróg uległ w 2017 roku pogorszeniu. Otóż w okresie czterech kwartałów

roku 2017 na drogach Żywiecczyzny  życie straciło 10  (4)  osób.  Ofiary śmiertelne to:

kierujący motocyklami (3), piesi (2), rowerzyści (2), kierujący samochodami osobowymi

(2), kierujący samochodem ciężarowym (1)

Konieczna jest zatem kontynuacja działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa

uczestników ruchu każdej kategorii.

Ofiary śmiertelne, podział na kategorie:
5. Piesi – 2
6. kierowca motocykla- 3
7. kierowca sam. osobowego- 2
8. rowerzysta – 2
9. kierowca sam, ciężarowego - 1

37

ilość wypadków liczba of iar śmiertelnych

0

2

4

6

8

10

12

14

16

9 9
10 10

14
15

4 4

10 10
2013

2014

2015

2016

2017



Charakterystyka ofiar śmiertelnych w poszczególne dni tygodnia

Jak widać z powyższego wykresu, najbardziej zagrożonymi dniami tygodnia w 2017 roku

wypadkami  ze  skutkiem  śmiertelnym  była  niedziela.  W  tym  dniu  odnotowano  4

zdarzenia z omawianej kategorii.

OPIS WYPADKÓW ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM     W      2017 ROKU:

 W dniu 26.02.2017 roku o godz. 16:55 w Łodygowicach na ul. Piłsudskiego kierująca

samochodem  VW  Passat  nie  ustąpiła  pierwszeństwa  przejazdu  dla  kierującego

motocyklem Kawasaki. W wyniku doznanych obrażeń kierujący motocyklem poniósł

śmierć na miejscu. Przeprowadzone badanie krwi kierującego motocyklem wskazało

obecność środków działających podobnie do alkoholu.

 W dniu 29.04.2017 roku o godz. 9:59 w Jeleśni na ul. Suskiej kierujący samochodem

ciężarowym Volvo na przejściu dla pieszych potrącił pieszego. W wyniku doznanych

obrażeń pieszy poniósł śmierć na miejscu.
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 W dniu 12.06.2017 roku o godz. 13:25 w Żywcu na ul. Krakowskiej na łuku drogi w

prawo  kierujący  samochodem  VW  LT  z  niewyjaśnionych  przyczyn  zjechał  na

przeciwny pas  ruchu  gdzie  zderzył  się  czołowo z  koparko-ładowarką.  W wyniku

doznanych  obrażeń  kierujący  VW poniósł  śmierć  na  miejscu.  Kierujący  VW LT

leczył się na cukrzycę.

 W  dniu  16.06.2017  roku  o  godz.  21:35  w  Rajczy  na  ul.  Górskiej  kierujący

samochodem  Fiat  zjechał  na  przeciwny  pas,  a  następnie  uderzył  w  betonowy

przystanek komunikacji publicznej. W wyniku doznanych obrażeń kierujący zmarł w

szpitalu w terminie do 30 dni.

 W  dniu  19.07.2017  roku  o  godz.  13:20  w  Żywcu  na  ul.  Leśnianka  kierująca

samochodem  Fiat  wykonując  manewr  skrętu  w  lewo  nie  ustąpiła  pierwszeństwa

przejazdu dla kierującego motocyklem Honda.  Wyniku doznanych obrażeń kierujący

motocyklem poniósł śmierć na miejscu.

 W  dniu  22.07.2017  roku  o  godz.  10:39  w  Rajczy  na  ul.  Górskiej  kierujący

samochodem Fiat Seicento nie dostosował prędkości do warunków ruchu wskutek

czego  na  łuku  drogi  zjechał  na  przeciwny  pas,  gdzie  zderzył  się  czołowo  z

samochodem  Daewoo  Lublin.  W  wyniku  zdarzenia  obrażeń  ciała  doznali  2

pasażerowie samochodu Fiat, natomiast śmierć na miejscu poniósł kierujący Fiata.

 W dniu 23.07.2017 roku o godz. 14:50 w Rychwałdzie na ul. Beskidzkiej kierujący

rowerem podczas zjazdu ze wzniesienia wywrócił się. W stanie ciężkim zabrany do

szpitala, gdzie na następny dzień zmarł.

 W dniu  26.07.2017  roku  o  godz.  13:30  w  Żywcu  na  ul.  Oczkowskiej  kierujący

rowerem podczas zjazdu ze wzniesienia  uderzył  w barierę  przepustu wodnego.  W

wyniku doznanych obrażeń rowerzysta poniósł śmierć na miejscu.

 W  dniu  30.07.2017  roku  o  godz.  10:45  w  Żywcu  na  ul.  Kopernika  kierujący

samochodem  Mazda  nie  ustąpił  pierwszeństwa  przejazdu  dla  kierującego

motocyklem Yamaha. W wyniku doznanych obrażeń kierujący motocyklem zmarł na

miejscu.
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 W dniu 30.07.2017 roku o godz. 19:25 w Żywcu na ul. Sienkiewicza kierujący sam.

VW Multiwan potrącił pieszego (lat 3) który wtargnął wprost pod pojazd zza innego

pojazdu. W wyniku doznanych obrażeń dziecko poniosło śmierć na miejscu.

NIETRZEŹWOŚĆ  KIERUJĄCYCH, UCZESTNIKÓW  ZDARZEŃ  DROGOWYCH

Pomimo  zdecydowanych  działań  zapobiegawczych  (liczne  kontrole  stanu  trzeźwości

kierujących)  udział  nietrzeźwych  w  zdarzeniach  drogowych  osiągnął  dynamikę  na

poziomie 128 %.  Dlatego też nadal konieczna jest kontynuacja działań kontrolnych i

profilaktycznych ukierunkowanych na eliminowanie z ruchu uczestników będących pod

działaniem alkoholu.

ZDARZENIA DROGOWE SPOWODOWANE PRZEZ PIESZYCH:

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku z winy pieszego zaistniało 12 (7) wypadków

drogowych / dynamika 171,43 / oraz 11 (6) kolizji drogowych / dynamika 183,33. 

Z winy pieszego zaistniał 1 wypadek skutkujący śmiercią. 

W zdarzeniach spowodowanych przez pieszych rannych zostało 11 (6) osób, co daje 

dynamikę 183,33
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Wypadki i kolizje, spowodowane przez pieszych w latach 2013-2017:

Począwszy od roku 2006 spadała liczba wypadków drogowych spowodowanych przez

pieszych. W roku 2017 liczba tych zdarzeń wzrosła generując niekorzystną dynamikę.

Dodać  należy,  że  w  zasadniczej  większości  przypadków  zdarzenie  z  udziałem

niechronionego uczestnika ruchu, jakim jest pieszy kończy się obrażeniami ciała, a więc

jest  kwalifikowane  statystycznie  właśnie  jako  wypadek  drogowy.  W  nielicznych

przypadkach zdarzenie kończy się „tylko” stratami materialnymi. Utrzymująca się ilość

zdarzeń drogowych spowodowanych przez pieszych rodzi konieczność kontynuowania

działań zapobiegawczych, ukierunkowanych na osiągnięcie dalszego ograniczenia liczby

zdarzeń  drogowych  spowodowanych  przez  uczestników  tej  kategorii.  Bezsprzecznie

konieczne  jest  systematyczne  represjonowanie  takich  zachowań pieszych,  które  mogą

skutkować poważnymi zdarzeniami drogowymi. 
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Analiza powyższego wykresu wskazuje na wzrost liczby zdarzeń z udziałem pieszego,

dlatego należy podjąć wszelkie  działania,  ukierunkowane na  poprawę bezpieczeństwa

uczestników ruchu tej kategorii. Chodzi nie tylko o działania kontrolno-represyjne, lecz

również  o  szeroko  pojętą  profilaktykę  oraz  inicjowanie  przedsięwzięć  z  zakresu

inżynierii ruchu drogowego. 

Do wypadku spowodowanego przez pieszego  dochodziło z powodu nieostrożnego 

wejścia na jezdnię przed jadącym pojazdem 8 (5) wypadków  /dynamika 160/ 

Podstawowe przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych     

Jak  co  roku  do  największej  liczby  wypadków  drogowych,  spowodowanych  przez

pieszych użytkowników dróg dochodzi z powodu nieostrożnego wejścia na jezdnię przed

jadącym pojazdem.
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Piesi w wypadkach w poszczególnych dniach tygodnia:

Z powyższego wynika, że największe zagrożenie wypadkami z udziałem pieszych 

występuje  w poniedziałki, czwartki i środy.

Wypadki z udziałem pieszego w poszczególnych miesiącach: 

Największe  zagrożenie  wypadkami  drogowymi  występowało  w  miesiącach

(odpowiednio) styczniu (5) , lipcu i sierpniu (po 4)
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KOLIZJE DROGOWE:

W okresie 12 miesięcy 2017 roku na drogach powiatu żywieckiego odnotowano 1399 
(1151) kolizji drogowych, co daje dynamikę rzędu 121,54

 KOLIZJE DROGOWE – SPRAWCY, PRZYCZYNY:

 Z winy kierującego zaistniało 977 (898) kolizji  /dynamika 108,79/
 Z winy pieszego 11 (6) kolizji /dynamika 183,33//
 Z innych przyczyn /np. zwierzęta na drodze, dziury 352 - (209) kolizji drogowych 
/dynamika 168,42/

Do najczęstszych przyczyn kolizji drogowych zaistniałych z winy kierującego należą:

 niedostosowanie prędkości do warunków ruchu   - 213 (196) kolizji /dynamika 

108,67/

 nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu              -   104 (106) kolizji /dynamika 

98,11/

 niezachowanie bezp. odległości m. pojazdami    -  175 (163) kolizji /dynamika 

107,36/

Odnotowaliśmy nieznaczny wzrost kolizji  spowodowanych przekroczeniem prędkości,

przy  jednoczesnym  spadku  zdarzeń  tej  kategorii  z  przyczyny:  nieudzielenia

pierwszeństwa  przejazdu.  Zauważalny  jest  również  wzrost  zdarzeń  w  związku  z

niezachowaniem  bezpiecznej  odległości  między  pojazdami.  Działając  w  kierunku

ograniczenia niekorzystnych tendencji należy jednak jak najczęściej kierować do służby

pojazdy z video rejestratorem, jak również wykorzystywać inne urządzenia służące do

pomiaru  prędkości  szczególnie  tam,  gdzie  istnieje  największe  zagrożenie  ze  strony

uczestników ruchu tej kategorii.  Nadmienić należy,  że tutejsza jednostka w roku 2017

prowadziła  zintensyfikowane  działania  pk  „Prędkość”  wspólnie  z  ościennymi

jednostkami t.j. Sucha Beskidzka, Cieszyn czy Bielsko-Biała. 

Wzrosła  liczba  zdarzeń  drogowych  spowodowanych  z  przyczyn  innych,  do  których

przede wszystkim należy najechanie na ubytki w nawierzchni jezdni.
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CZAS ZAISTNIENIA KOLIZJI DROGOWYCH:

Biorąc pod uwagę przedział 8-godzinny, do największej liczby kolizji drogowych doszło

w godzinach od 9.00 do 17.00   . Odnotowano w tym czasie 678 kolizji drogowych.

Tak  więc  największe  zagrożenie  zdarzeniami  drogowymi  ogółem  występuje  właśnie

w  godzinach  od 9,00  –  17,00.   Konieczne  jest  więc,  by   służby  dodatkowe  ruchu

drogowego w pierwszej kolejności pełniły służbę w tych godzinach. Nie należy jednak

zapominać  o  ukierunkowaniu  działań  na  eliminowanie  z  ruchu  jego  nietrzeźwych

uczestników  a  zgodnie  z  rozpoznaniem  zagrożenie  tą  przestępczością  nasila  się  w

godzinach popołudniowych i wieczorowo-nocnych.

Najmniejszą liczbę  kolizji  drogowych odnotowano w godzinach nocnych,  od godziny

22,00    do godziny 6,00 (117 kolizji).

Kolizje w poszczególnych miesiącach:

Do  największej  liczby  kolizji  drogowych  doszło  w  miesiącu  grudniu  (136)  przy

niekorzystnej  dynamice  rzędu  110,57.  Wpływ  na  to  niewątpliwie  miały  niekorzystne

warunki drogowe (mrozy, intensywne opady śniegu)   
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Kolizje w poszczególnych dniach tygodnia:

Z powyższego  wykresu  wynika,  że  w wzrosty  kolizji  odnotowaliśmy w każdy dzień

tygodnia.

GMINY NAJBARDZIEJ ZAGROŻONE KOLIZJAMI DROGOWYMI:

Największa ilość kolizji drogowych zaistniała na terenie Żywca. Bezsprzecznie jest to

podyktowane bardzo dużym natężeniem ruchu zarówno na drogach przelotowych jak i

miejskich  Żywca,  co  w  konsekwencji  prowadzi  do  wzrostu  zagrożeń  związanych  z

ruchem pojazdów. Wpływ na wzrost liczby zdarzeń ma niewątpliwie również fakt, iż w

rejonach większości sklepów wielkopowierzchniowych zastosowano strefy ruchu, które

zmieniają  kwalifikację  powstałych  tam  zdarzeń  ze  szkody  parkingowej  na  kolizję

drogową.
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ODCINKI DRÓG NAJBARDZIEJ ZAGROŻONE ZDARZENIAMI DROGOWYMI 

(WYPADKI + KOLIZJE)

 DW 945  – (Żywiec Korbielów) 135 zdarzeń, w tym 12 wypadków, 1 osoba 

zabita, 18 osób  rannych

 DW946  –  (Żywiec Las) 137 zdarzeń, w tym 9 wypadków, 1 osoba zabita, 12 

osób rannych,

 P1435/DK1f  – (Przybędza-WG-Milówka) 77 zdarzeń, w tym 6 wypadków, 9 

osób rannych,

 P 1439 (Milówka Glinka) 80 zdarzeń, w tym 9 wypadków, 2 osoby zabite, 9 osób 

rannych

 P1405- (Żywiec-Lipowa) 54 zdarzenia, w tym 2 wypadki, 1 osoba zabita 1 osoba 

ranna,
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EFEKTY W ZAKRESIE ELIMINOWANIA Z RD KIERUJĄCYCH POD WPŁYWEM 

ALKOHOLU:

W  okresie dwunastu miesięcy 2017 roku  funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego

zatrzymali  96 (104)  nietrzeźwych kierujących (art. 178a&1 kk) – uzyskując dynamikę

92,30 oraz  55   (66) (  art.  87 &1, 1a i  2 KW) kierujących  po użyciu  alkoholu przy

dynamice 83,33.

Efekty wszystkich służb KPP w Żywcu w zakresie eliminowania z ruchu 
kierujących pod wpływem alkoholu przedstawiają poniższe wykresy (dane za lata 
2013-2017)
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Zgodnie  z  przytoczonym  wykresem  skuteczność  służb  KPP  w  Żywcu  w  zakresie

eliminacji z ruchu kierujących pod wpływem alkoholu nieznacznie się zmniejszyła (o 2

kierujących ogółem mniej niż w roku 2016).

  Odnotowane zdarzenia świadczą o zagrożeniu ze strony uczestników ruchu tej kategorii,

a  tym  samym  konieczne  jest  kontynuowanie  zintensyfikowanych  działań,

ukierunkowanych na zminimalizowanie liczby zdarzeń z udziałem zarówno kierujących

jak i pieszych będących pod wpływem alkoholu.

NIETRZEŹWOŚĆ NA DROGACH POWIATU ŻYWIECKIEGO W ROKU 2017

L.p Jednostka Lb. ujawnionych 
nietrzeźwych

Liczba zdarzeń gdzie sprawcą 
nietrzeźwy kierujący

Kolizja Wypadek

1 KP Łodygowice 29 (+2) 7 1

2 KP Węgierska Górka 43 (+17) 12 1

3 KP Rajcza 36 (-8) 5 1

4 KP Jeleśnia 25 (-2) 5 1

5 KP Gilowice 19 (-7) 3 2

6 WP KPP Żywiec 29 (+5)
10 27 WRD KPP Żywiec 151 (-19)

Jak  wynika  z  powyższego  zestawienia  większość  jednostek  za  wyjątkiem  KP

Łodygowice.  KP  Węgierska  Górka  oraz  WP  KPP  Żywiec  odnotowało  spadek

ujawnialności nietrzeźwych kierujących. Biorąc pod uwagę ujawnialność nietrzeźwych

ogółem,  odnotowano  spadek  ujawnialności  nietrzeźwych  (o  2),  przy  jednoczesnym

negatywnym  trendzie  wzrostu  zdarzeń  drogowych  gdzie  sprawcą  jest  kierujący  pod

działaniem alkoholu.

INŻYNIERIA RUCHU:

W 2016 roku, WRD KPP Żywiec skierował  126 (78) wystąpień do zarządców dróg w

sprawie  nieprawidłowości  związanych  z  inżynierią  ruchu  drogowego.  Kierownictwo
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Wydziału  uczestniczyło  w  posiedzeniach  Zespołów  Opiniująco  -  Doradczych

funkcjonujących  przy  Staroście  i  Burmistrzu  Miasta  Żywca,  jak  również  w  pracach

Powiatowych  Komisji  Bezpieczeństwa.  Ponadto  policjanci  Ruchu  Drogowego  brali

udział w licznych „wiosennych przeglądach dróg” wspólnie z pracownikami Starostwa

Powiatowego oraz Urzędu Miasta.

PODSUMOWANIE:

 Spadła liczba wypadków drogowych 2017 roku w porównaniu do roku 2016

 Ilość kolizji drogowych wzrosła.

 Niechronieni użytkownicy dróg  (rowerzyści i piesi) stanowią w dalszym ciągu

dużą   grupę  wśród  zabitych  na  naszych  drogach.  Stanowią  oni  50  %  ofiar

śmiertelnych.

 Niedostosowanie  prędkości  do  warunków  ruchu  stanowi  główną  przyczynę

zdarzeń  drogowych  w  powiecie  żywieckim  i  determinuje  skutki  powstałych

zdarzeń. Drugą z kolei przyczyną jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.

 Podstawową  przyczyną  zdarzeń  powodowanych  przez  pieszych  jest  nagłe

wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem.

 W dalszym ciągu utrzymuje się zagrożenie ze strony uczestników ruchu pod

wpływem alkoholu,

 Wzrosła liczba zdarzeń z udziałem niechronionych użytkowników dróg.

 Do największej liczby zdarzeń drogowych ogółem (biorąc pod uwagę przedział

ośmiogodzinny) dochodziło w godzinach od 9,00 do 17,00.

IV.WNIOSKI:

Zgodnie z głównym celem wynikającym z Ustawy o Policji,  Policja powołana jest do

ochrony  bezpieczeństwa  ludzi  oraz  do  utrzymania  bezpieczeństwa  i  porządku

publicznego. Głównymi kierunkami pracy Policji powinno być ograniczenie zagrożenia

stania  się  ofiarą  przestępstwa lub  wykroczenia.  Zatem z perspektywy KPP w Żywcu

największy  nacisk  powinien  być  w  dalszym  ciągu  kładziony  na  zwalczanie
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przestępczości  pospolitej  i  zintensyfikowanie  działań  we  wszystkich  możliwych

kierunkach w celu jej ograniczania. Komenda Powiatowa Policji w Żywcu w 2018 r.,

będzie  kontynuowała  realizacje  zadań  wynikających  z  rządowych  i  resortowych

programów dotyczących bezpieczeństwa  i porządku publicznego i skoncentruje swoje

działania m.in. na priorytetach Komendanta Głównego Policji.

Niezmiernie  istotnym  aspektem  w  2018  roku  pozostanie  utrzymanie  osiągniętego

poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu żywieckiego. Kluczowym aspektem będzie

dążenie do  wartości spadkowej ilości zdarzeń drogowych, w tym wypadków, a duży

nacisk  zostanie  położony  na  ujawnianie  nietrzeźwych  kierujących,  którzy  stwarzają

ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Priorytetem będą również

działania  w  zakresie  ujawniania  wykroczeń  tzw.  szczególnie  uciążliwych  dla

społeczeństwa,  tj.  przeciwko  porządkowi  i  spokojowi  publicznemu,  obyczajności

publicznej,  urządzeniom  użytku  publicznego,  przeciwko  mieniu  oraz  ustawie  o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  Dalszy nacisk ze strony

żywieckich policjantów będzie kładziony na  walkę z przestępczością narkotykową. 

Ważną  rolę   odgrywać  będzie  właściwe  zabezpieczenie  odbywających  się  na  terenie

powiatu  imprez  masowych,  meczy piłkarskich  oraz innych  uroczystości,  aby wzorem

roku  ubiegłego  nie  doszło  do  wystąpienia  zbiorowych  zakłóceń  ładu  i  porządku

publicznego zarówno  w trakcie imprez, jak i po ich zakończeniu.  

Do  podniesienia  skuteczności  w  podejmowanych  czynnościach  wykrywczych

przyczyniłby  się  niewątpliwie  system  monitoringu  obejmujący  główne  ciągi

komunikacyjne,  pozwoliło  by to  analizować  przemieszczające  się  po  terenie  naszego

powiatu pojazdy, którymi poruszają się sprawcy przestępstw.

Kontynuowane będą :

 działania kontrolno-represyjne,  ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa

na drogach powiatu żywieckiego.

 Czynności mające na celu rozliczanie sprawców wykroczeń stanowiących główne

przyczyny zdarzeń drogowych w powiecie(prędkość,nieustąpienie pierwszeństwa
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przejazdu,wejśćie na jezdnię przed jadącym pojazdem)

 Wykorzystanie w służbie pojazdów z videorejestratorem.

 Działania zmierzające do ograniczenia liczby zdarzeń z udziałem nietrzeźwych

użytkowników dróg. 

 Działania  które  ukierunkowane  będą  na  eliminowanie  z  ruchu  kierujących

pojazdami  oraz  niechronionych  uczestników  ruchu  drogowego  pod  wpływem

alkoholu należy angażować maksymalne siły własne WRD przy wsparciu służb

Prewencji oraz Straży Miejskiej.

 Działania  zmierzające  w  kierunku  ograniczenia  liczby  zdarzeń  z  udziałem

nietrzeźwych (poza działaniami  ofensywnymi)  kontynuowana będzie kampania

edukacyjna  i  medialna  ukierunkowana  na  osiągnięcie  pozytywnej  dynamiki  w

tym zakresie.

 Dodatkowe patrole ruchu drogowego (w miarę możliwości) kierowane będą do

służby w godzinach od 9.00 – 17.00 kiedy to zagrożenie zdarzeniami drogowymi

jest największe. 

 Dodatkowe  służby  ruchu  drogowego  dyslokowane  będą  na  te  ciągi

komunikacyjne, gdzie utrzymuje się wysokie zagrożenie zdarzeniami drogowymi.

 Działania  w  kierunku  zwiększenia  aktywności  i  inicjatywy  własnej  ze  strony

kontrolerów ruchu drogowego  zangażowani zostaną do tworzenia dyslokacji 

i  planowania  służb  -  szczególnie  w  trakcie  działań  ukierunkowanych  na

eliminowanie z ruchu kierujących pod wpływem alkoholu - co winno przyczynić

się do wzrostu ich skuteczności w tym zakresie.

Wyk w 2 egz.  A.Ś/
1 egz. –  Rada Powiatu

2 egz. – a/a
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