
 

 
I Zastępca 

Komendanta Powiatowego Policji 
w Żywcu 

mł. insp. Bogumiła BIZOŃ 
(podpis na oryginale) 

               …………………. 
                   Zatwierdzam Żywiec, dnia 08 stycznia 2016 roku 
                                                                                
L.dz. E – 3207/15                     
                  INFORMACJA 

  Z REALIZACJI   ZADA Ń   PRZEZ  
KOMEND Ę   POWIATOWĄ  POLICJI  W  ŻYWCU 

I  PODLEGŁE  JEJ  JEDNOSTKI 
W OKRESIE 

 OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU  
W ZWI ĄZKU  

Z 
POWIATOWYM PROGRAMEM 

ZAPOBIEGANIA PRZEST ĘPCZOŚCI 
ORAZ OCHRONY BEZPIECZE ŃSTWA OBYWATELI  

I PORZĄDKU PUBLICZNEGO  

NA LATA 2012 – 2015 

 
POLICJA 

 



2 

Spis treści 

I.   Charakterystyka jednostki ......................................................................................... 3 

II. Podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz  wyniki 

podejmowanych działań .................................................................................................. 5 

1. Przestępczość kryminalna............................................................................................ 6 

2.Zagrożenie wykroczeniami.......................................................................... …………. 8 

3. Profilaktyka................................................................................................................11 

4. Działania prewencyjne ...............................................................................................14 

5. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży ( przemoc rówieśnicza) ........................................15 

5.1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi..............................................................................17 

5.2. Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii.....................................................................18 

5.3. Przeciwdziałanie prostytucji, wykorzystywaniu seksualnemu i handlowi ludźmi......19 

6. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie .......................................................................20 

7. Subkultury młodzieżowe, Sekty i nowe ruchy religijne ...............................................22 

8. Bezpieczeństwo osób starszych (oszustwa, przemoc)..................................................22 

9. Cyberprzestępczość (cyberprzemoc, kradzież danych, oszustwa) ................................23 

10. Bezdomność i żebractwo ..........................................................................................24 

11. Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, w tym bezpieczeństwo w środkach                         

komunikacji publicznej, graffiti ......................................................................................24 

12. Bezpieczny wypoczynek...........................................................................................25 

13. Ofiary przestępstw....................................................................................................26 

14. Bezpieczeństwo imprez masowych...........................................................................26 

15. Współpraca z samorządem .......................................................................................28 

III . Wnioski. .................................................................................................................30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 

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 2015 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 2012 – 2015, jak i priorytety                

i zadania ustanowione dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przez 

Komendanta Głównego Policji określone w Strategii Wojewódzkiej Policji Śląskiej na 

lata 2013-2015 którymi były:  

Priorytet I. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji                   

na zdarzenie; 

Priorytet II. Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach; 

Priorytet III. Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i skarbu państwa poprzez 

skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą; 

Priorytet IV. Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom 

i pracownikom Policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań; 

Priorytet V. Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych; 

Priorytet VI. Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie 

nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych. 

Zadania, przewidziane do realizacji w 2015 r., w znacznej mierze zostały 

zrealizowane. Efektem prawidłowej realizacji przyjętych zamierzeń jest utrzymanie 

względnie niskiego stanu zagrożenia przestępczością na terenie powiatu żywieckiego,                   

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.  
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II. PODSTAWOWE ZAGRO ŻENIA BEZPIECZE ŃSTWA                        

I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ WYNIKI 

PODEJMOWANYCH  DZIAŁA Ń 

1. PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA  
 
 W 2015 r w KPP Żywiec wszczęto ogółem 2158 postępowań przygotowawczych tj. 

o 47 mniej jak w  roku 2014, co daje dynamikę na poziomie 97,9 %. Stwierdzono 2612 

przestępstw ogółem / dynamika 92,9 %, osiągając wskaźnik wykrycia przestępstw 

ogółem na poziomie 79,6 % tj. o 0,2% więcej jak w ubiegłym roku.  Wzrost 

przestępczości ogółem nastąpił na terenie podległym działaniom KP w Węgierskiej 

Górce dynamika- 108,3 %, a także na terenie miasta Żywca dynamika 106 %. (dynamika   

określona w ,,%'' jest iloczynem zaistniałych przestępstw w analizowanym okresie, 

porównując do analogicznego okresu poprzedzającego). W zakresie przestępczości 

kryminalnej wszczęto 1310 postępowań przygotowawczych  tj. o 83  mniej jak w 2014r –

dynamika 94,0%.  Wszystkie jednostki za wyjątkiem Wydziału Kryminalnego KPP                  

w Żywcu, odnotowały spadek dynamiki wszczęć tj.w KP Jeleśnia- 94,4% , w KP 

Węgierska Górka - 85,5%, w KP Gilowice- 80,4% , w KP Rajcza -79,6%, w KP 

Łodygowice -88,4% i KPP Żywiec -108,7%. W zakresie przestępczości kryminalnej 

osiągnięto wskaźnik wykrycia na poziomie 67,9% tj. o 1,1% mniej jak w 2014r.                     

W poszczególnych kategoriach przestępczości kryminalnej uzyskano następujące efekty: 

 W kategorii kradzieży wszczęto 277 postępowań co daje spadek dynamiki 

wszczęć – 93,0%, spadek dynamiki p-stw stwierdzonych -97,6% , przy wykrywalności 

37,7% -wzrost o 3,9%. 

 W kategorii kradzieży z włamaniem wszczęto 226 postępowań odnotowując 

dynamikę wszczęć na poziomie 111,9 %, dynamika p-stw stwierdzonych na poziomie 

99,6% , przy wykrywalności 34,9 %.- spadek o 2,6%. 

 W kategorii bójki-pobicia wszczęto 21 postępowań –dynamika 161,5%, 

odnotowano wzrost liczby przestępstw stwierdzonych z 11 do 16 –dynamika 145,5%, 

osiągając wskaźnik wykrycia sprawców na poziomie 81,3% - o 9,7 % mniej jak w roku 

2014. 
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 W zakresie przestępstw rozbójniczych wszczęto 14 postępowań przygotowawczych -

dynamika 63,6%, stwierdzono 11 przestępstw –dynamika 32,4% , osiągnięto wskaźnik wykrycia 

na poziomie 81,8 % - wzrost o 5,4%. 

                      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 2015r., w  Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu wszczęto 344 

postępowania przygotowawcze o przestępstwa gospodarcze, gdzie w 2014r., była to 

liczba 330, co stanowi wzrost o 14 i daje korzystną dynamikę na poziomie 104,2%. 

Stwierdzono 698 przestępstw o charakterze gospodarczym  w 2014r., była to liczba 660, 

wzrost o 38 dający korzystną dynamikę na poziomie 105,8%. Wykrywalność przestępstw 

gospodarczych w 2015r., kształtowała się na poziomie 92,3% i była wyższa od średniej  

w województwie śląskim, która kształtowała się na poziomie 89,9%.  

 W 2015r., wszczęto 72 postępowania o przestępstwa z Ustawy o Przeciwdziałaniu 

Narkomani – tj. o 2 mniej porównując do roku ubiegłego, stwierdzono 199 przestępstw- 

o 41 mniej niż w roku 2014, zatrzymano 106 podejrzanych, w tym 11 nieletnich tj. o 16              

i 3 więcej porównując do 2014 r. U podejrzanych zabezpieczono niedozwolone środki    

w ilości Marihuana- 12888 gr. Amfetamina- 524 gr. Inne (min. dopalacze)- 330 gr. 
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 W prowadzonych postępowaniach o przestępstwa gospodarcze ustalono 130 

sprawców przestępstw, gdzie w 2014r., liczba ta wyniosła 177, co daje dynamikę na 

poziomie 73,5%. Policjanci KPP w Żywcu odzyskali mienie utracone w wyniku 

przestępstwa o wartości 263.138 złotych.  Zabezpieczono u podejrzanych mienie 

wartości 979.815 złotych na poczet realizacji roszczeń  majątkowych, grzywien i kar,               

w 2015r., kwota ta wyniosła 1057.086 złotych.  

 

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. 

 

 W analizowanym okresie 2015 roku na terenie powiatu żywieckiego Policja 

ujawniła większą liczbę wykroczeń niż w roku ubiegłym, ogółem ujawniono 27521  

wykroczeń, to jest  o 4012  wykroczeń więcej  niż w analogicznym okresie w  2014 roku,  

kiedy to ujawniono ich łącznie 23509.  
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Tabela nr 1. Struktura represji i środków oddziaływania pozakarnego 
Sposób represji wykroczeń ogółem KPP Żywiec 2015 r. 2014 r. +/- 

Wnioski do Sądu Rejonowego 1701 1568 +133 

Mandaty Karne 18127 15919 +2208 

Pouczenia 7693 6022 +1671 

Razem wykroczeń 27521 23509 +4012 

  

      Jak widać z powyższego zestawienia w roku 2015 zanotowano większą aktywność 

policjantów, w tym wzrost ujawnionych przez nich wykroczeń, przy czym częściej 

policjanci kończyli czynności w postępowaniu mandatowym. Wzrosła również 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 
 

 
 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość

Wydział Prewencji 1820 2373 2616 2748 1063 1137 5499 6258
WRD 1289 1159 10405 11758 0 0 11694 12917
KP GILOWICE 485 772 471 710 0 9 956 1491
KP JELEŚNIA 503 865 506 796 135 94 1144 1755
KP ŁODYGOWICE 930 1011 415 543 0 8 1345 1562

KP RAJCZA 473 684 641 683 244 214 1358 1581

KP WĘGIERSKA GÓRKA 522 829 865 889 126 239 1513 1957

OGÓŁEM 6022 7693 15919 18127 1568 1701 23509 27521

Zastosowane środki represji
Pouczenia Mandaty Karne Wykr. wnioskowe Razem 
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 Z analizy powyższych danych możemy wnioskować, że na terenie Powiatu 

Żywieckiego zwiększyła 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 2015 i 2014. 

Tabela nr 4 . Represja wykroczeń „szczególnie uciążliwych” w roku 2015 

 

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 

698 3299 2698 792 85 3121 

 
Tabela nr 3. Represja wykroczeń „szczególnie uciążliwych” w roku 2014 
 

Ilość ujawnionych wykroczeń „ szczególnie uciążliwych „ z art. : 

51 kw, 58 kw 
( wykroczenia 

przeciwko 
porządkowi i 
spokojowi 

publicznemu) 

140, 141 kw 
( obyczajność 

publiczna) 

143,144,145 kw 
( niszczenie 
urządzeń 

użyteczności 
publicznej) 

119 kw 
(kradzież mienia) 

124 kw 
(niszczenie 

mienia) 

43’, 44, 45 Ustawy o 
wychowaniu w 

trzeźwości 

548 2185 1397 869 87 2455  
 

 Wartym zauważenia jest wzrost ujawnialności wykroczeń przeciwko 

obyczajności publicznej oraz z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 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 podniesienie 
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bezpieczeństwa i porządku publicznego w podległym terenie służbowym i wzrost 

zadowolenia obywateli z jakości pracy Policji. 

 

3. Profilaktyka 
 
1. W styczniu 2015 r. policjanci KPP w Żywcu wzięli udział w „VII Powiatowym 

Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Gilowice 2015” organizowanym przez Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Gilowicach oraz Stowarzyszenie Pomocne Osobom 

Niepełnosprawnym „Datum”, podczas którego przeprowadzili wśród osób 

niepełnosprawnych quiz i konkurs wiedzy o ruchu drogowym, rozdając za każdą 

poprawną odpowiedź nagrodę w postaci odblasków. 

2. „ Odblaskowa szkoła w Rajczy” - w dniu 15 stycznia 2015 r. żywieccy policjanci 

wzięli udział w imprezie zorganizowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa dla całej Szkoły Podstawowej w Rajczy. Uczestnikami przedsięwzięcia byli: 

wójt Gminy Rajcza, dyrekcja szkoły, policjanci oraz uczniowie klas policyjnych z 

Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Wszyscy uczniowie otrzymali 

kamizelki odblaskowe ufundowane przez w/wym. Agencję. 

3. „Turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”. W dniach 25-26 marca 

2015 r. w KPP  Żywcu odbył się I etap turnieju ( międzyszkolny) szkół podstawowych i 

gimnazjalnych z terenu Żywca, natomiast w dniu 9 kwietnia 2015 r. odbył się II etap - 

powiatowy. Organizatorami turnieju był Polski Związek Motorowy. Turniej prowadzili 

żywieccy policjanci wspólnie z Fundacją na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 

Bielsku-Białej. W przygotowaniu turnieju oraz jego prowadzeniu pomagała młodzież z 

klas policyjnych. Turniej ten organizowany jest corocznie, od wielu już lat, a jego ideą 

jest propagowanie wśród uczniów bezpiecznego i kulturalnego zachowania w ruchu 

drogowym. Turniej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zwycięzcy 

konkursu na etapie powiatowym wzięli udział  w eliminacjach okręgowych. Nagrody za 

zwycięstwo w konkursie ufundowała Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego w Bielsku-Białej. 
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4. „Młodzie żowy Turniej Motoryzacyjny”  - zorganizowany dla młodzieży 

ponadgimnazjalnej. Jego współorganizatorami była KPP w Żywcu oraz Fundacja na 

Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej. Na etapie powiatowym, 

który odbył się w dniu 16 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Agroturystycznych                          

i Ogólnokształcących w Żywcu, brali udział uczniowie szkół ponad gimnazjalnych                   

z Żywca oraz okolicznych wiosek. Obejmował on część teoretyczną, praktyczną oraz 

pierwszą pomoc. Najlepsza osoba przechodziła do etapu okręgowego, który odbył się 29 

kwietnia 2015 r. i brali w nim udział zwycięzcy turnieju z powiatów bielskiego, 

cieszyńskiego oraz pszczyńskiego. Turniej ten objęty był honorowym patronatem 

Starosty Żywieckiego. Nagrody za zwycięstwo w konkursie ufundowała  Fundacja na 

Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej oraz Starosta Żywiecki. 

5. „ Bądź bezpieczny na drodze” - akcja profilaktyczna rozpoczęła się w dniu 14 

kwietnia, natomiast jej finał odbył się 20 czerwca. Składała się z sześciu cykli. Jej 

organizatorami była Komenda Powiatowa Policji w Żywcu, „Żywiec Zdrój”, Państwowa 

Straż Pożarna w Żywcu, Ochotnicza Straż Pożarna z gminy Jeleśnia, Fundacja K2 oraz 

Gmina Jeleśnia. Odbyła się na terenie gminy Jeleśnia. Wzięli w niej udział uczniowie 

klas od IV-VI z terenu całej gminy. Celem akcji było uświadomienie dzieciom jak ważne 

jest  przestrzeganie zasad ruchu drogowego i dobra widoczność na drodze każdego 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego- pieszego czy rowerzysty. Każdy uczeń 

otrzymał element odblaskowy. 

6. „Majówka dla zdrowia”  - przedsięwzięcie edukacyjne zorganizowane w dniu 20 

maja 2015 r. przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Żywcu przy 

współudziale Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Impreza odbyła się w sali 

lustrzanej Pałacu Habsburgów w Żywcu i skierowana była do młodzieży 

ponadgimnazjalnej z całego powiatu żywieckiego w ramach kampanii „ Nie pozwól 

odlecieć swojemu szczęściu”. Jej celem było zwiększenie wiedzy wśród młodzieży na 

temat skutków zdrowotnych zażywania substancji psychoaktywnych a także ograniczenie 

ich stosowania. Policjanci przedstawili prawne aspekty kierowania samochodem w stanie 

nietrzeźwości oraz pod działaniem innych środków psychoaktywnych. 
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7. „Bezpieczna droga do szkoły” -  w dniach od 1- 4 września 2015 r.  policjanci                   

z żywieckiej komendy oraz podległych KP w rejonie, w ramach akcji profilaktycznej 

odwiedzili wszystkich pierwszoklasistów szkół podstawowych. Podczas spotkań 

wskazywali na elementarne zasady prawidłowego poruszania się po drogach miejskich 

jak i wiejskich. 

8. „Widoczny = się bezpieczny” -  we wrześniu 2015 r. żywieccy policjanci wraz                   

z  Żywiecką Fundacją Rozwoju oraz Grupą Nieformalną „Fabryka Prądu” przeprowadzili 

kampanię społeczną pod w/wym. hasłem. Przedsięwzięcie składało się z III etapów.              

W dniu 17 września odbył się I etap, podczas którego, na potrzeby kampanii, powstał 

film promujący noszenie odblasków. W dniu 18 września odbył się II etap, podczas 

którego żywieccy policjanci, przedstawiciele fundacji oraz młodzież z klas policyjnych, 

rozdali kierowcom 800 szt. odblasków oraz ulotek. III etap odbył się w dniach 24-25 

września, podczas którego żywieccy policjanci przeprowadzili pogadanki z uczniami 

szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Ślemieniu oraz Gilowicach, na temat zasad 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym Podczas spotkań policjanci rozdali dzieciom                       

i młodzieży ponad 200 odblaskowych opasek. 

9. „ Mistrzowie w pasach” - w dniu 27 października 2015 r. w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Koszarawie, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

wspólnie z firmą „Lotos”, realizowało ogólnopolską kampanię, której jednym z celów 

była edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa podróżowania samochodem. Patronat 

nad kampanią objęła KGP, a gościem specjalnym był mł.insp. Marek Konkolewski – 

radca Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.  Zespół Szkolno-Przedszkolny                      

w Koszarawie został wylosowany do przeprowadzenia tej kampanii jako jedna z trzech 

szkół podstawowych w Polsce. W imprezie uczestniczyli żywieccy i bielscy policjanci. 

Dzieci otrzymały mnóstwo prezentów w postaci odblasków, puzzli, plecaków, czapek               

i smyczy z elementami odblaskowymi. Dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie korzystać 

z dróg, jak poprawnie zapinać pasy bezpieczeństwa i dlaczego warto to robić. Całą 

imprezę uświetniały występy zespołu „Centrum Uśmiechu”. 
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10. „Policjanci w kościołach” - w listopadzie 2015 r. żywieccy policjanci we wszystkich 

parafiach na terenach których doszło na przestrzeni 2015 roku do śmiertelnych 

wypadków, podczas niedzielnych nabożeństw, odczytywali apel dotyczący 

przestrzegania  elementarnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

11. W dniu 23 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej w Lipowej przedstawiciele 

gminy i policji zorganizowali happening dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

podczas którego przed budynkiem szkoły wójt gminy, dyrektor szkoły oraz policjanci, 

rozdawali uczniom oraz ich rodzicom odblaski ufundowane przez wójta Gminy Lipowa. 

Po rozdaniu odblasków policjanci przeprowadzili z uczniami w klasach pogadanki na 

temat konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

11. W dniu 27 listopada 2015 r., w związku z otwarciem w dniu 30 listopada 2015 r. 

nowego odcinka drogi na Górę Żar, w Zespole Szkół w Międzybrodziu Żywieckim, 

Urząd Gminy w Czernichowie, przy współudziale policjantów, zorganizował dla całej 

szkoły podstawowej i przedszkola akcję profilaktyczną dotyczącą bezpieczeństwa              

w ruchu drogowym. Podczas imprezy rozdawano uczniom klas od I-VI opaski  

odblaskowe ufundowane przez urząd gminy a po ich rozdaniu policjanci przeprowadzili 

pogadankę na przedmiotowy temat.            

 

W ramach działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu 

żywieckiego, w dniu 29 września 2015 r. KPP w  Żywcu  zorganizowała debatę 

społeczną na temat: „Stan bezpieczeństwa na drogach powiatu żywieckiego                        

w odniesieniu do wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, zaistniałych                   

w bieżącym roku kalendarzowym”.  

 

4. DZIAŁANIA PREWENCYJNE  

Na terenie Powiatu Żywieckiego policjanci w analizowanym okresie roku 2015 

przeprowadzili łącznie 11907 interwencji w związku z różnymi zdarzeniami (w roku 

2014  przeprowadzono ich  11404), ponadto  wykonali łącznie  1807  konwojów                      
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i doprowadzeń osób,  (w roku 2014- 1917 konwojów). Ogółem doprowadzono do 

wytrzeźwienia 1075 osób, (w roku 2014 – 1139).  

Na zlecenie sądów, prokuratur i innych instytucji policjanci przeprowadzili 8962 

wywiadów i różnego rodzaju ustaleń (w roku 2014 – 9759). 

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 . 

 

5. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży ( przemoc rówieśnicza) 
 
W 2015 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. Przedmiotowe zagadnienie omawiane było podczas spotkań 

profilaktycznych w szkołach podstawowych jak i gimnazjalnych.  

razem miesiąc razem miesiąc razem miesiąc razem miesiąc

Wydział Prewencji 536 628 44 2499 2227 220 3937 4040 299 360 394 25

WRD 10 4 0 0 0 0 1 0 0 10 4 0

KP GILOWICE 372 291 18 1345 1964 192 1793 1896 123 204 155 16

KP JELEŚNIA 205 204 17 1877 1824 110 1586 1544 145 137 141 13

KP ŁODYGOWICE 289 206 19 1816 949 102 1383 1574 131 118 107 7

KP RAJCZA 227 229 24 1277 986 78 1607 1542 137 134 112 12
KP WĘGIERSKA GÓRKA 278 245 17 945 1012 69 1097 1311 98 176 162 10
OGÓŁEM 1917 1807 139 9759 8962 771 11404 11907 933 1139 1075 83

konwoje i doprowadzenia wywiady, ustalenia interwencje osoby osadzonych do 

wytrzeź.

20152014 2015 20142014 2015 2014 2015
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W zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich                                        

w powiecie żywieckim prowadzane są  cykliczne działania prewencyjne, które dotyczą: 

1. Zapobiegania popełnianiu przez nieletnich czynów zabronionych. 

2. Zapobiegania zachowaniom wskazującym na demoralizację nieletnich w tym: 

• używania alkoholu lub środków odurzających w celu wprowadzenia się w stan 

odurzenia 

• palenia wyrobów tytoniowych, 

•  przebywania na wagarach, 

• ujawniania i zatrzymywania nieletnich będących na ucieczkach z placówek 

opiekuńczo-wychowawczych oraz domów rodzinnych , 

• posługiwania się wulgaryzmami, 

• uprawiania prostytucji, 

• żebrania, 

• przebywania małoletnich bez opieki rodziców lub opiekunów, 

• innych zachowań naruszających zasady współżycia społecznego.   

Działania mają na celu skuteczne przyczynienie się do zapobiegania demoralizacji 

i przestępczości nieletnich na terenie powiatu żywieckiego                      i obejmują 

przede wszystkim: 

• zwracanie szczególnej uwagi na negatywne zachowania nieletnich 

przebywających w rejonach miejsc masowej rozrywki, centrów handlowych, 

sklepów prowadzących sprzedaż alkoholu oraz wyrobów tytoniowych  

• niedopuszczenie  do popełnienia czynów zabronionych przez nieletnich, 

zwracanie uwagi na sytuacje, gdzie małoletni mogą stać się ofiarami 

przestępstwa, 
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• kontrolę nabrzeży rzek Koszarawy i Soły a także Jeziora Żywieckiego, pod kątem 

grupowania się młodzieży, w celu spożywania alkoholu bądź środków 

odurzających, 

• kontrolę punktów sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem dostępu 

do tych artykułów osób małoletnich – informacje o szkodliwości spożywania 

alkoholu, ujawnianie przypadków sprzedaży alkoholu bądź papierosów 

małoletnim,  

• ujawnianie nieletnich będących na ucieczkach z placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz domów rodzinnych.  

• kontrolę miejsc w obrębie Żywieckich lokali gastronomicznych pod kątem 

przebywania nieletnich znajdujących się pod działaniem alkoholu, środków 

odurzających, nieletnich spożywających alkohol, nieletnich zakłócających 

porządek publiczny, spoczynek nocny, dewastujących mienie, zaśmiecających 

miejsca publiczne.  

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. 

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. 
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Specjalista ds. Nieletnich KPP w Żywcu był w stałym kontakcie z Pełnomocnikiem 

Burmistrza Miasta Żywca ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz brał udział w spotkaniach z dziećmi szkół podstawowych , młodzieżą gimnazjalną 

oraz ponad gimnazjalną 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 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 2015 w powiecie żywieckim na bieżąco prowadzona była analiza stanu 

zagrożenia narkomanią, poprzez włączenie wszystkich pionów policyjnych                             

w kształtowanie systemu rozpoznawania, przeciwdziałania zjawisku narkomanii                

i przestępczości z nią związanej. W roku 2015 szczególną uwagę poświecono 

problematyce związanej z dopalaczami. W ramach podjętych w tym zakresie działań 

profilaktycznych KPP w Żywcu podjęła 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, podczas których przedstawiciele policji, sanepidu oraz służby zdrowia 

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

zażywania środków psychoaktywnych ( w tym dopalaczy) 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. Policjanci KPP 

w Żywcu w dniach 05-06.10.2015 r. zorganizowali w świetlicy KPP w Żywcu szkolenie 

dla koordynatorów ze wszystkich  placówek oświatowych powiatu żywieckiego 

wyznaczonych do współpracy z policją w zakresie problematyki dotyczącej dopalaczy. 

W dniu 09.10.2015 r. policjanci przeprowadzili szkolenie dla dyrektorów placówek 
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oświatowych podlegających pod Urząd Miasta w Żywcu w zakresie dopalaczy. Podczas 

spotkań  przekazywana była wiedza na temat zagrożeń związanych z narkomanią                        

w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. 

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. Na terenie powiatu żywieckiego nie stwierdzono żadnego przypadku 

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

Na przestrzeni bieżącego roku 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. W ramach działań 

profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie zjawisku handlu ludźmi, a tym 

samym realizacji założeń „Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na 

lata 2013-2015” ma miejsce kontynuacja wcześniej nawiązanej współpracy KPP                    

w Żywcu  z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu. Współpraca ta polega 

między innymi na umieszczaniu   na tablicy ogłoszeń budynku PUP broszur i ulotek                

o tematyce związanej ze zjawiskiem handlu ludźmi, a także indywidualnym 

informowaniu o przedmiotowym zjawisku osób przychodzących do urzędu w celu 

znalezienia pracy. Takie działania w znacznej mierze przyczyniają się do 

rozpropagowania  i rozpowszechnienia problemu handlu ludźmi. Dodatkowo tematyka 

związana z handlem ludźmi poruszana była na spotkaniach w szkołach z młodzieżą 

ponadgimnazjalną, szczególnie przed okresem wakacyjnym, który sprzyja wyjazdom                

w celach zarobkowych. Na stronie internetowej KPP w Żywcu cały czas dostępna jest 

informacja dotycząca problematyki zjawiska handlu ludźmi, o czym informowani są 

uczestnicy organizowanych spotkań profilaktycznych. Wyznaczony w służbie 

prewencyjnej KPP w Żywcu koordynator ds. handlu ludźmi uczestniczył w szkoleniu 

oraz konferencji poświęconym przedmiotowemu zagadnieniu. Zdobytą tam wiedzę 
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przekazuje policjantom jednostki, którzy realizując zadania służbowe w obszarach,                 

w których  mogą mieć bezpośredni kontakt z potencjalnymi ofiarami handlu ludźmi,              

a także podczas spotkań ze społeczeństwem. Otrzymane tam ulotki koordynator 

umieszcza na tablicy ogłoszeń w holu KPP w Żywcu oraz w podległych komisariatach 

policji,  co umożliwia zapoznanie się z ich treścią petentów przychodzących do jednostek 

policji.   

6. Przemoc w rodzinie 

Z przemocą w rodzinie policjanci spotykają się praktycznie codziennie, podejmując 

interwencje domowe. Wprowadzona procedura interwencji Policji wobec przemocy                   

w rodzinie Niebieskie Karty znacząco zmieniła postępowanie policjantów przy 

podejmowaniu interwencji domowych, ponieważ nie 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. 

Poniższa tabela obrazuję rodzaj i ilość przeprowadzanych czynności dotyczących 

interwencji związanych z przemocą w rodzinie. Na spadek doprowadzeń do ,,Izby 

Wytrzeźwień'' w 2016 r., na terenie Gminy Milówka, będzie miał fakt nie podpisania 

umowy dotyczącej umieszczania osób nietrzeźwych zamieszkujących w w/wym rejonie. 

W 2015r., wszczęto 68 postępowań przygotowawczych dotyczących psychicznego                    

i fizycznego znęcania się art. 207 § 1 kk, z których 47 zakończono skierowaniem aktu 

oskarżenia.   
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Tabela. Interwencje związane z przemocą w rodzinie 2014 2015 +/- 

1. Liczba przeprowadzonych interwencji domowych               

    dot. przemocy w rodzinie ( procedura NK) 
590 563 -27 

2.Interwencje dotyczące przemocy w rodzinie:  

miasto 

wieś 

145 

445 

160 

403 

+15 

- 42 

3. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej 

ogółem:   

• w tym kobiety 

• mężczyźni  

• małoletni  

948 

564 

160 

224 

809 

530 

104 

175 

-139 

-34 

-56 

-49 

4. Liczba sprawców przemocy domowej ogółem:  

a) w tym kobiety                                                                                

b) w tym mężczyźni                                                                         

c) nieletni              

594 

38 

554 

2 

564 

46 

516 

2 

-30 

+8 

-38 

  

 2014 2015 +/- 

6. Liczba sprawców przemocy pod wpływem alkoholu                        

a) w tym kobiety 

b) w tym mężczyźni 

c) nieletni 

507 

24 

483 

0 

449 

24 

425 

0 

- 58 

 

- 58 

 

w tym przewiezionych do Izby Wytrzeźwień: 

• w tym kobiety 

• w tym mężczyźni 

• nieletni 

288 

15 

273 

0 

263 

16 

247 

0 

- 25 

+1 

-26 

 

    przewiezionych do wytrzeźwienia do PDOZ 

w tym kobiety 

w tym mężczyźni 

nieletni 

19 

0 

19 

0 

5 

0 

5 

0 

-14 

- 

-14 

- 
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 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. Charakteryzują się wygolonymi głowami, noszą szaliki w barwach 

klubu tj. żółto-zielone, bluzy z kapturami, z logo klubu. 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 60/2013 Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu z dnia 

10.09.2013 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 

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

osiedli mieszkaniowych w Żywcu. Ponadto na stronie internetowej KPP w Żywcu 

umieszczony jest komunikat skierowany do osób starszych, przestrzegający ich przed 

różnego rodzaju niebezpieczeństwami. 

W ramach realizowanego przez KPP w Żywcu własnego programu prewencyjnego              

pn.” Bezpieczne osiedle” realizowanego od 15 maja 2015 r., w każdy wtorek dzielnicowy 

KPP w Żywcu pełni  dyżur  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” w Żywcu, 

gdzie przyjmuje zainteresowane strony, a także udziela im wszelkiego typu porad. 

Dotyczy to również osób starszych w zakresie niebezpiecznych zdarzeń, w których mogą 

stać się ofiarami przestępstw w tym oszustw oraz przemocy w rodzinie. Także pozostali 

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 2015 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. Podczas spotkań 

profilaktycznych w szkołach instruowano małoletnich jak bezpiecznie mają poruszać się 

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

odpowiedzialność. Wspomniano   o istniejących zasadach etykiety. 
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10. Bezdomność i żebractwo 

 

Na terenie powiatu żywieckiego 2015 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 2015 nie ujawniono osób 

bezdomnych. 

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 informujący 

o  możliwych zagrożeniach występujących w przestrzeni publicznej, w tym  na ulicy, 

mieszkaniu czy podróży. W zakresie przestępczości z nienawiści w 2015 r., wszczęto 3 

postępowania – spadek o 3 porównując do roku ubiegłego, stwierdzono 5 przestępstw- 

wzrost o 2. Postępowania były prowadzone w sprawach tzw. graffiti o treściach 

propagujących faszyzm, do ich popełnienia doszło na terenie miasta Żywiec. 
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12. Bezpieczny wypoczynek 

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

w rejonie corocznie biorą udział w akcjach „Bezpieczne Wakacje” oraz „Bezpieczne 

Ferie”. 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 udzielać pierwszej pomocy przed 

medycznej. Dodatkowo każdy z uczestników mógł zapoznać się ze sprzętem 

wykorzystywanym przez policjantów oraz strażaków w codziennej służbie. Duże emocje 

wśród dzieci i młodzieży wzbudził pokaz pracy psa ratownika z OSP w Międzybrodziu 

Bialskim, który na co dzień zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych. Dodatkową 

atrakcją był także rejs policyjną oraz WOPR-owską motorówką.  
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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 2015 obchodzony był w dniach 

od 23 do 28 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 2015 na terenie powiatu żywieckiego zorganizowano łącznie 24 imprezy 

masowe, w tym 22 rozrywkowe i 2 sportowe. 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 2015  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 2015 do imprez rozrywkowych wymagających największych 

przedsięwzięć organizacyjnych ze strony Policji należały :  

• Tydzień  Kultury Beskidzkiej – około – 10 000 osób 

• Światowy Festiwal Smakowania Kwaśnicy  – około – 8 000 osób (3 dni) 

• Koncert „Męskie Granie” około 10 000 osób 

• X Oscypek Fest – Żywiec 2015 – około 4000 osób 

• Inne imprezy masowe organizowane na terenie Powiatu Żywieckiego – około               

50 000 osób 

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

około 2 000 osób 

• Inne organizowane na obiekcie Amfiteatru Pod Grojcem - około 20 000 osób 

• Imprezy masowe organizowane przez poszczególne Gminy w okresie od czerwca 

do września  - około 23 000 osób 
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Właściwe zabezpieczenia imprez ze strony policji jak i organizatorów przyniosły efekty 

w postaci zapobieżeniu wystąpienia zbiorowych zakłóceń ładu i porządku zarówno                 

w trakcie imprez  jak i po ich zakończeniu. 

 

 

9. 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 134293,54 zł. 
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 Wykaz środków pozyskanych od samorządów w 2015 roku. 

Jednostka Służby 

dodatkowe 

Samochody Nagrody Sprzęt Użyczenia Darowizna Remonty RAZEM 

Powiat  42500      42500 

Miasto 0 8000 0 0 0 0 0 8000 

Milówka 0 5000 0 0 0 0 0 5000 

R. Wieprz 0 0 1000 0 0 0 0 1000 

W. Górka 0 0 0 0 0 0 0 0 

Czernichów 3600 10000 0 0 0 0 0 13600 

Gilowice 2000 5000 0 0 0 0 0 7000 

Rajcza 0 10000 0 0 0 0 0 10000 

Łodygowice 5000 9250 0 0 0 0 0 14250 

Lipowa 2320 6250 0 0 0 0 0 8570 

Ujsoły 2000 4500 0 0 0 0 0 6500 

Ślemień 1200 3000 0 0 0 0 0 4200 

Jeleśnia 0 5000 0 0 0 0 0 5000 

Łękawica 3700 3500 0 0 1473,54 0 0 8673,54 

RAZEM  19820 112000  1000 0  1473,54 0 0  134293,54 

 

Przekazane darowizny znacznie przyczyniły się do poprawy warunków pracy 

policjantów  i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, podniosły standard 

użytkowanych pomieszczeń oraz mają duży wpływ na sposób właściwej obsługi 

interesantów oraz zaistniałych na terenie powiatu żywieckiego zdarzeń. Z uzyskanej 

kwoty 11200 tyś.zł zakupione zostały 4 samochody: Skoda Yeti- na potrzeby Techników 

Kryminalistyki, trzy pojazdy Opel Corsa- przekazane na potrzeby Komisariatów Policji 

w Gilowicach, Rajczy, Łodygowicach. 

 

 



30 

 

 

 

III. 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 

przestępczości pospolitej I zintensyfikowanie działań we wszystkich możliwych 

kierunkach w celu jej ograniczania. Komenda Powiatowa Policji w Żywcu w 2016 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 2016 roku pozostanie również utrzymanie  osiągniętego poziomu 

bezpieczeństwa na terenie powiatu żywieckiego. Żywiecka Policja chce to osiągnąć 

poprzez zachowanie tendencji spadkowej przestępstw kryminalnych, zwłaszcza tych, 

które zaliczane są do siedmiu kategorii najbardziej uciążliwych społecznie, tj.: bójek                   

i pobić, rozbojów, kradzieży i kradzieży  z włamaniem, kradzieży pojazdów, uszkodzeń 

mienia oraz uszkodzeń ciała. Kluczowym aspektem pozostanie też utrzymanie 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.  
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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 

byto analizować przemieszczające się po terenie naszego powiatu pojazdy, którymi 

poruszają się sprawcy przestępstw.  

                              Naczelnik 

          Wydziału Prewencji 

                                     KPP w Żywcu 

        podinsp. mgr Krzysztof Suchański 
              (podpis na oryginale) 

  

Wyk w 2 egz.  Pa.M/         

1 egz. –  Rada Powiatu 

2 egz. – a/a 


