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i dziewięćdziesiątych, nastąpiły zmiany społeczne. Pojawił się problem bezrobocia, wejście w okres „kultu pracy”.
Dotychczasowy model typowej śląskiej rodziny uległ zachwianiu. Jak wynikało z tradycji, ojciec rodziny zajmował
się pracą zarobkową, matka natomiast wychowywaniem dzieci. Taki model rodziny pozwalał na właściwe
jej funkcjonowanie. Dzieci i młodzież podlegały kontroli rodzicielskiej, ponadto istniało wiele instytucji, które
posiadając stosowne dotacje, mogły organizować wolny czas dla młodych ludzi.
Pojawienie się gospodarki rynkowej, spowodowało lawinową degradację wszelkich form organizowania
wolnego czasu dla młodzieży. Ponadto zapewnienie bytu rodzinie stało się wartością nadrzędną. Nieliczne rodziny
mogły sobie pozwolić na utrzymanie z jednego źródła dochodu. Nałożyło się na to pojawienie się materialnego
podejścia do człowieka – „stan Twojego posiadania determinuje Twoją pozycję w społeczeństwie”. Wobec podjęcia
pracy zarobkowej przez obydwu rodziców, likwidację wszelkich form organizacji czasu wolnego oraz objawienie się
szeroko rozumianej brutalizacji życia, na niespotykaną wcześniej skalę, zwiększył się obszar patologii. Młody
człowiek chce ubierać się modnie, posiadać wszystkie nowinki techniczne i prowadzić konsumpcyjny tryb życia.
Niestety bardzo często rodziców nie stać na zaspakajanie takich potrzeb swoich dzieci. W związku z tym, pojawił się
problem przestępczości nieletnich.
Wychodząc na przeciw takiej rzeczywistości, wyłania się palący problem odwrócenia tych
niekorzystnych tendencji. Bez cienia wątpliwości bazą wyjściową do podejmowania jakichkolwiek działań jest

stworzenie szerokiego frontu podmiotów chcących podjąć współpracę na rzecz dzieci i młodzieży
oraz przywrócenia właściwych relacji w rodzinie. Zabrze jest jednym z nielicznych śląskich miast, gdzie działania
takie zostały podjęte na szeroką skalę. Miasto może poszczycić się bardzo konkretnymi działaniami i wymiernymi
efektami w tym zakresie.
Niniejszy poradnik jest jednym z wielu elementów służących poprawie stanu wiedzy i świadomości
oraz ma pomóc w minimalizowaniu patologii w rodzinie. Ma on uczyć, sygnalizować możliwości rozwiązywania
problemów, wskazywać miejsca i ludzi do których można się zwrócić o pomoc. Zawiera on niezbędne informacje
dotyczące regulacji prawnych dotyczących dzieci i młodzieży, wskazuje konkretne podmioty zajmujące się
zagadnieniem nieletnich, zawiera wreszcie szczegółowe algorytmy postępowania w sytuacjach kryzysowych
oraz wzory pism procesowych i porady prewencyjne.
Oddając poradnik w ręce czytelników liczę, że przeczyta go jak największa liczba mieszkańców miasta. Jeżeli
pomoże chociaż jednej osobie, można będzie powiedzieć że było warto go stworzyć. Jeżeli pomoże wielu osobom,
warto było po stokroć.
Komendant Miejski Policji w Zabrzu
podinsp. Roman Rabsztyn
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Rządowy program ograniczenia
przestępczości i aspołecznych zachowań
„Razem Bezpieczniej”
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Program łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych,
zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z podstawowych założeń programu jest
przekonanie obywateli do nawiązania stałego, trwałego i naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program "Razem Bezpieczniej" ma ograniczyć skalę zjawisk
i zachowań, które budzą sprzeciw i poczucie zagrożenia. W dokumencie tym wskazuje się, że przy współpracy
z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa
oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mając na celu ograniczenie
najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej.
Do celów programu należy:
−

wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce,

−

wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski,

−

zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań
administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi
i społecznością lokalną,

−

poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych służb działających na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
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Do najważniejszych obszarów wymagających podjęcia działań w ramach programu należy zaliczyć:
−

bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscach zamieszkania,

−

bezpieczeństwo w szkole,

−

bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej,

−

bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

−

bezpieczeństwo w działalności gospodarczej,

−

ochrona dziedzictwa narodowego.
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Program Profilaktyczno – Interwencyjny

„Lepiej Razem Niż Osobno”
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Patologizacja życia społecznego stała się nie tylko problemem służb prewencyjnych, ale także medialnym.
Środki masowego przekazu często informują o przypadkach szczególnie drastycznych, zwłaszcza gdy sprawcami
przestępstw są dzieci i młodzież, a także gdy następstwem zaniedbań opiekuńczych jest tragedia mająca miejsce
za drzwiami domu rodzinnego.
Statystyki policyjne wskazują iż mamy do czynienia ze wzrostem przemocy, brutalizacji i nagannego zachowania
społeczeństwa, w tym ludzi bardzo młodych. Socjologowie zajmujący się poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie:
„dlaczego tak się dzieje” udzielają jednoznacznych wskazówek: osłabienie podstawowej komórki jaką jest rodzina, brak
alternatywy dla spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi, podważanie tradycyjnych systemów wartości i w końcu
błędnie pojmowana wolność doprowadziły do stanu, że dziś na naszych ulicach odbywają się marsze milczenia, protesty
przeciw eskalacji przemocy oraz petycje do władz o zmiany przepisów i podjęcie działań zmierzających do poprawy
stanu bezpieczeństwa .
Zabrze nie różni się od innych miast naszego kraju. Także i u nas dochodzi do przestępstw z udziałem
nieletnich. W pierwszym półroczu 2007 roku stwierdzono 400 przypadków popełnienia czynów karalnych, w których
sprawcami byli również nieletni. Udział nieletnich do ogółu podejrzanych przedstawia poniższa tabela.
Statystyki, a także monitoring zagrożeń patologią i demoralizacją prowadzony jest w Policji przez
koordynatorów ds. nieletnich, w placówkach oświatowych przez pedagogów i psychologów szkolnych, a także przez
sekcję ds. nieletnich w ramach działań Straży Miejskiej.
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Udział nieletnich do ogółu podejrzanych w popełnianych przestępstwach w I półroczu 2007 w Zabrzu
Lp.

Rodzaj przestępstwa

Udział nieletnich

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uszkodzenia ciała
Bójki lub pobicia
Zgwałcenia
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
Rozboje i wymuszenia rozbójnicze
Kradzieże z włamaniem
Kradzieże mienia

33,30%
29,00%
10,80%
17,10%
33,40%
27,40%
18,90%

Źródło: dane KM Policji w Zabrzu

Prezydent Miasta Zabrze Zarządzeniem Nr 500/ZKOL/2004 z dnia 01 lipca 2004 r. powołał Zespół
ds. Bezpieczeństwa i Zapobiegania Patologiom Wśród Dzieci i Młodzieży Miasta Zabrze. Była to odpowiedź
na potrzebę zmniejszenia zagrożeń płynących z bierności i braku społecznych reakcji wobec społecznie
nieakceptowanych lub patogennych zdarzeń.
Zespół ten, o charakterze konsultacyjnym skupił osoby związane służbowo i zawodowo z realizacją
podejmowanych zadań w zakresie zagrożeń patologiami wśród dzieci i młodzieży. W jego skład weszli przedstawiciele
Kuratorium Oświaty, Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Policji, Straży Miejskiej, Poradni PedagogicznoPsychologicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Zadaniem zespołu było m.in. zdiagnozowanie zagrożeń występujących wśród dzieci i młodzieży.
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Na podstawie przeprowadzonej diagnozy w 2005 roku został opracowany i opublikowany raport. Wyniki
diagnozy zostały przedstawione podczas konferencji w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, a także w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim podczas narady Naczelników Wydziałów Zarządzania Kryzysowego gmin i powiatów województwa
śląskiego. Ponadto wyniki zostały opublikowane na stronie Zespołu (witryna internetowa Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Zabrzu - www.ckp.zabrze.pl). Raport został przekazany do wszystkich
szkół i placówek oświatowo–wychowawczych Zabrza oraz do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu. Ponadto
Zespół przeprowadzający diagnozę, przeprowadził cykl spotkań we wszystkich dzielnicach miasta, omawiając jego
wyniki i prowadząc dyskusję z mieszkańcami na temat zagrożeń wśród dzieci i młodzieży.
Odpowiedzią na wnioski zawarte w raporcie jest wzbogacenie Programu Profilaktyczno – Interwencyjnego
„ Lepiej Razem Niż Osobno”. Dzięki uzupełnieniu o postulowane przez respondentów wskazówki z dotychczasowej
inicjatywy społecznej powstał kompleksowy projekt działań interdyscyplinarnych. Inicjatorem programu jest
w/w Zespół. […]
Program profilaktyczno – interwencyjny „Lepiej Razem Niż Osobno” jako podstawowe zadania określa:
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa przez niwelowanie zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży,
- koordynację działań służb i instytucji działających na rzecz dziecka, rodziny i szkoły (Policja, Straż Miejska, Urząd
Miejski – Wydział Oświaty, Szkoły i Placówki Oświatowe, Zespół Kuratorów Sądowych, Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie, Lokalny Ośrodek Wsparcia),
14

Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze

Policja i Straż Miejska w Zabrzu. Informator pomocowy

- stworzenie zespołu interwencyjnego działającego na rzecz przestrzegania Praw dziecka w środowisku
wychowującym,
- prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych na rzecz podniesienia świadomości społecznej w zakresie
przemocy i agresji szkolnej oraz przemocy w rodzinie (odpowiedzialność prawna, pomoc psychologiczna).
- organizowanie szkoleń z zakresu ograniczenia zjawisk patologicznych oraz przeciwdziałania przestępczości
i demoralizacji wśród nieletnich,
Program będzie realizowany od stycznia do grudnia 2008 roku na terenie Gminy Zabrze z możliwością kontynuacji
w kolejnych latach.
Sposób realizacji:
1.

Zawarcie porozumienia pomiędzy Urzędem Miejskim, Policją, Strażą Miejską oraz Lokalnym Ośrodkiem Wsparcia
w Zabrzu w sprawie powołania zespołu realizującego działania interwencyjno – profilaktyczne, a także w zakresie
współdziałania poszczególnych instytucji w obszarach:
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- bezpieczeństwa w szkole.

2.

W skład zespołu wejdą przedstawiciele ww. instytucji reprezentowanych przez:
- Urząd Miejski – Wydział Oświaty - pedagodzy i psycholodzy szkolni,
- Policja – specjaliści ds. nieletnich,
- Straż Miejska – sekcja ds. nieletnich.
Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze
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3.

Zespół będzie działał w oparciu o grafik dyżurów sporządzany na comiesięcznych zespołach konsultacyjnych,
w trakcie których:
- ocenione zostaną dokonania z poprzedniego okresu działania (kwalifikacja problemów i sposoby ich rozwiązań),
- dokonana będzie analiza stanu zagrożenia w poszczególnych rejonach miasta (w tym w konkretnych szkołach),
- wytyczone zostaną priorytetowe cele działań na kolejny miesiąc.

4.

Codziennie (od poniedziałku do piątku) w rejonie objętym bezpośrednimi działaniami trzyosobowy zespół
(Policjant, Strażnik Miejski, pedagog/psycholog szkolny, doraźnie przedstawiciel MOPR lub Kurator Sądowy)
będzie:
- nadzorował drogi dojścia dzieci i młodzieży do szkoły,
- reagował na zjawiska uchylania się od realizowania obowiązku szkolnego i ucieczek ze szkoły,
- przeprowadzał kontrole terenów wokół szkolnych oraz miejsc gromadzenia się osób nieletnich (m.in. pod
względem żebractwa, molestowania, włóczęgostwa, narkomani, palenia tytoniu i spożywania alkoholu),
- prowadził obserwację placówek oświatowych pod kątem działania osób niepożądanych (głównie dealerów, osób
dokonujących wymuszeń i zastraszeń),
- przeprowadzał interwencje na terenie placówek oświatowych i szkół na żądanie dyrekcji w/w instytucji,
- przeprowadzał działania edukacyjne, w szczególności w obszarach bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej
nieletnich,
- przeprowadzał działania w miejscu zamieszkania nieletniego (rozmowy z rodzicami i opiekunami nieletnich,
udzielanie porad i informacji),
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- wspierał działania w ramach realizowanych procedur przeciwdziałania przemocy (np. Niebieska Karta,
Pomarańczowa Linia, Szkoła bez przemocy).
[…]
Nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją programu sprawować będzie Zespół ds. zapobiegania
niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze, który będzie zajmował się
promocją programu, przekazywaniem informacji o bieżących działaniach oraz umożliwi

kontakt z instytucjami

udzielającymi wsparcia.
Efektami bezpośrednimi będzie:
- wyeliminowanie wagarowiczów (należy zaznaczyć, że wobec stwierdzonego faktu wagarowania podejmowane będą
dalsze działania – interwencja w szkole i środowisku domowym ucznia),
- zmniejszenie liczby dzieci palących papierosy, a w odpowiedzi na sygnały od mieszkańców Zabrza zwiększą się
skuteczne interwencje u handlowców sprzedających nieletnim papierosy,
- zmniejszenie się zjawiska wymuszeń, zastraszeń i pobić w obrębie placówek oświatowych (w chwili obecnej brak
zgłoszeń),
- działania w środowisku domowym nieletnich, których efektem będzie nawiązanie kontaktów rodziców i opiekunów
ze szkołami i pracownikami socjalnymi MOPR, w celu poprawy skuteczności oddziaływań wychowawczych,
- integracja i doskonalenie form działania zespołu w ramach wspólnych szkoleń,
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- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa szkołom i placówkom oświatowym w przypadkach wystąpienia sytuacji
trudnych lub zdarzeń o charakterze patologicznym (łatwość dostępu do zespołu).
- podniesienie poziomu wiedzy członków zespołu realizującego projekt oraz instytucji wspierających w zakresie
rozwiązywania problemów związanych ze zjawiskiem patologii społecznych.
- podniesienie poziomu odpowiedzialności społecznej wobec zdarzeń i sytuacji niepożądanych mieszkańców miasta
Zabrze.
Z ramienia MOPR do działań włączą się pracownicy socjalni natomiast z ramienia Sądu – Zespół Kuratorów
Sądowych dla dorosłych oraz nieletnich. Planowane jest rozszerzenie działalności programu o inne instytucje
państwowe oraz organizacje pozarządowe i kościelne.

Opracowano na podstawie wniosku, o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach rządowego programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Projekt ten znalazł się na 1 miejscu
w województwie śląskim (uzyskał 91 punktów na 100 możliwych) i uzyskał dofinansowanie z MSWiA.
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Działania Policji w Zabrzu
w zakresie pomocy ofiarom przestępstw
oraz postępowania w sprawach nieletnich
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Struktura funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu
w zakresie pomocy ofiarom przestępstw oraz postępowania w sprawach nieletnich
Komenda Miejska Policji w Zabrzu ul.1 Maja 10 tel. 277-92-00 fax. 277-92-14
Sekcja Kryminalna Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu realizuje m.in. zadania dotyczące wykonywania
i koordynowania czynności operacyjno – rozpoznawczych w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania
przestępczości kryminalnej oraz sprawnego wykrywania i ścigania ich sprawców na terenie Zabrza, we współdziałaniu
z innymi komórkami organizacyjnymi KMP w Zabrzu, organami wymiaru sprawiedliwości oraz innymi uprawnionymi
organami rządowymi, samorządowymi lub organizacyjnymi i instytucjami pozarządowymi. Sekcja Kryminalna KMP
w Zabrzu w swej strukturze posiada wyselekcjonowane komórki zajmujące się m.in. zwalczaniem przestępczości
narkotykowej oraz prowadzeniem poszukiwań osób zaginionych, nieletnich uciekinierów z domów rodzinnych
oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także Zakładów Poprawczych.
WAŻNE INFORMACJE
Poszukiwania dziecka należy prowadzić na wszystkie możliwe sposoby. Przede wszystkim trzeba zacząć
od zadzwonienia do kolegów i znajomych dziecka oraz do rodziny. Specjaliści zalecają by dokładnie obejrzeć
pokój i rzeczy dziecka, bo być może tu znajdziemy ślad, który doprowadzi do odnalezienia zaginionego. Jeśli
to nic nie da, należy jak najszybciej zgłosić się na policję. Ma ona obowiązek przyjąć zgłoszenie natychmiast
20
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(nie ma żadnego przepisu mówiącego, że może to nastąpić po 48 godzinach) i podjąć poszukiwania od razu,
jeśli zaginęło dziecko. Trzeba też skontaktować się z najbliższymi szpitalami i placówkami pomocy społecznej,
może zaginiona osoba uległa wypadkowi i tam przebywa. Dobrze jest zgłosić zaginięcie w lokalnych
redakcjach gazet i TV, rozwiesić zdjęcia i ulotki. Telewizja publiczna od lat emituje specjalny program
"Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie" poświęcony zaginionym. W poszukiwania i pomoc angażuje się także
fundacja ITAKA – http://www.itaka.pl/
Sekcja Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu realizuje zadania w zakresie zapewnienia szeroko rozumianego
ładu

i

porządku

publicznego

oraz

zadania

dotyczące

podejmowania

współpracy

ze

społeczeństwem

w zakresie prewencji kryminalnej, zmierzającej do uzyskiwania poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,
nadzoruje jednostki podległe w zakresie organizacji i realizacji zadań prewencyjnych oraz dokonuje analizy stanu
zagrożenia przestępczością i podejmuje działania ograniczających jej poziom. Policjanci Sekcji Prewencji współdziałają
z instytucjami administracji rządowej i samorządowej miasta, a także organizacjami społecznymi w zakresie
upowszechniania programów policyjnej prewencji kryminalnej. Do zadań wyżej wymienionego pionu należy także
organizacja, koordynacja oraz przygotowanie działań w ramach akcji i operacji policyjnych (imprez sportowych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, zgromadzeń, manifestacji, protestów społecznych, osób objętych
szczególną ochroną) na terenie miasta i oraz dowodzenie siłami policyjnymi zgodnie z decyzją kierownictwa KMP.
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Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu zajmuje się dbaniem o właściwy poziom
bezpieczeństwa na zabrzańskich drogach oraz m.in. analizowaniem stanu bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu
na drogach publicznych miasta, badaniem przyczyn i okoliczności powstawania wypadków (kolizji) drogowych.
Ponadto dokonuje ustalania i ewidencjonowania miejsc i zjawisk zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz
podejmuje czynności zmierzających do ich usunięcia, prowadzi postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe,
organizuje oraz realizuje działania w ramach ogólnokrajowych, wojewódzkich i własnych operacji kontrolnoporządkowych na drogach naszego miasta. Do zadań Sekcji Ruchu Drogowego należy zaliczyć także realizacja zadań
w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa podczas imprez, uroczystości i zawodów sportowych odbywających się
na drogach publicznych, współdziałanie z organami administracji samorządowej miasta m.in. w zakresie kontroli dróg,
organizacji ruchu, oznakowania ulic i likwidacji miejsc niebezpiecznych, a także realizuje zadania na rzecz prewencji
kryminalnej.
WAŻNE INFORMACJE
W związku z wyjazdami dzieci na kolonie i wycieczki, informujemy, że nadal istnieje możliwość kontroli
autokarów przez policjantów tut. Komendy. Wystarczy tylko zadzwonić i zgłosić dyżurnemu Komendy
Miejskiej Policji w Zabrzu lub bezpośrednio w Sekcji Ruchu Drogowego tut. jednostki potrzebę kontroli
autokaru, informując o miejscu i czasie wyjazdu. Prosimy jedynie o poinformowanie o czasie wyjazdu
z wyprzedzeniem z uwagi na konieczność zaplanowania służby.
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Każdorazowo na początku roku szkolnego policjanci Sekcji Ruchu Drogowego aktywnie włączają się
w działalność o charakterze prewencyjnym. W związku z powyższym odwiedzają placówki oświatowe
przeprowadzając spotkania z dziećmi klas I podczas których omawiane są zasady bezpiecznego poruszania się
w drodze do szkoły. Poszczególne Szkoły Podstawowe mogą termin prelekcji ustalić telefonicznie dzwoniąc
bezpośrednio do Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.
Policjanci Sekcji Ruchu Drogowego uczestniczą także w licznych festynach szkolnych oraz osiedlowych,
gdzie prezentują sprzęt służbowy, omawiają zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także mogą
uczestniczyć w egzaminie na kartę rowerową. Niestety ze względu na duże zapotrzebowanie tego typu
spotkaniami uzgodnienia dotyczące udziału policjantów w festynie muszą być dokonane ze znacznym
wyprzedzeniem.
Zespół ds. Nieletnich. Na początku 2008 roku w ramach struktur KMP w Zabrzu został powołany Zespół ds. Nieletnich
i Patologii relizujący działania o charakterze prewencyjnym oraz operacyjno – dochodzeniowym.
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Porozumienia podpisane w zakresie współpracy z podmiotami poza policyjnymi
Aktualnie Komenda Miejska Policji w Zabrzu posiada zawarte trzy porozumienia w zakresie współpracy oraz realizacji
wspólnych przedsięwzięć. Przedmiotowe porozumienia zostały zawarte z:
−

Strażą Miejską w Zabrzu w zakresie wzajemnej współpracy,

−

Związkiem Harcerstwa Polskiego w zakresie wzajemnej współpracy,

−

Zespołem Szkół Nr 4 w Zabrzu w zakresie realizacji programu szkolenia uczniów w ramach lekcji
wychowawczych.
Sposoby kontaktowania się z Policją celem przekazania istotnych spraw, których załatwienie znajduje się
w kompetencji działania Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu
Telefonicznie:

Specjalista ds. Nieletnich KMP
w Zabrzu
Centrala KMP Zabrze
Sekretariat Komendanta KMP Zabrze
Ruch Drogowy KMP Zabrze
Przestępczość Gosp. KMP Zabrze
Prewencja KMP Zabrze
Kryminalna KMP Zabrze
24

032 2779363

Oficer dyżurny KMP Zabrze

032 2779255 lub 2711875

032 2779200
032 2779212
032 2779290
032 2779270
032 2779260
032 2779280

Komisariat I Policji
Komisariat II Policji
Komisariat III Policji
Komisariat IV Policji
Komisariat V Policji

032 2718437 lub 2718438
032 2713541 lub 2713021
032 2714822 lub 2713594
032 2743594
032 2722874 lub 2721091
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Za pośrednictwem adresów e-mail:
Sekretariat Komendanta KMP Zabrze

komendant@zabrze.slaska.policja.gov.pl

Ruch Drogowy KMP Zabrze

ruch-drogowy@zabrze.slaska.policja.gov.pl

Przestępczość Gosp. KMP Zabrze

przestepstwa-gospodarcze@zabrze.slaska.policja.gov.pl

Prewencja KMP Zabrze

prewencja@zabrze.slaska.policja.gov.pl

Kryminalna KMP Zabrze

kryminalna@zabrze.slaska.policja.gov.pl

Oficer dyżurny KMP Zabrze

oficer-dyzurny@zabrze.slaska.policja.gov.pl

Komisariat I Policji

komisariat1@zabrze.slaska.policja.gov.pl

Komisariat II Policji

komisariat2@zabrze.slaska.policja.gov.pl

Komisariat III Policji

komisariat3@zabrze.slaska.policja.gov.pl

Komisariat IV Policji

komisariat4@zabrze.slaska.policja.gov.pl

Komisariat V Policji

komisariat5@zabrze.slaska.policja.gov.pl

Za pośrednictwem dzielnicowych:
Uwaga – ze względu na konieczność zmian na stanowiskach dzielnicowych, podane nazwiska mogą być nieaktualne
(aktualne na dzień 15.12.2007).
Wskazane numery telefonów są natomiast przyporządkowane na stałe do poszczególnych rejonów służbowych.
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KOMISARIAT I POLICJI W ZABRZU
Rejon nr 1 – mł. asp. Mariusz Pogoda
tel. służb. (032)2718437 lub (032)2718438, tel. kom. 0-663-364-761
Obszar: Pl. Krakowski, Bankowa, Klimasa, Padlewskiego, Lutra, Krasińskiego, Szczęść Boże, Pułaskiego,
Kobylińskiego, Buchenwaldczyków, Sądowa, Bohaterów Warszawskich, Tuwima, Spichrzowa, Roosevelta,
Urbana, Floriana, 3 Maja, Dybowskiego.
Rejon nr 2 - mł. asp. Marek Tomaszewski
tel. służb. (032)2718437 lub (032)2718438, tel. kom. 0-663-364-763
Obszar: Bohaterów Warszawskich, Brodzińskiego, Brzóski, Chodkiewicza, Gen. De Geule,a, Królewska, Kupki,
Krasińskiego, 1 Maja, Mechoffera, Narutowicza, Roosevelta, Sobieskiego, Sądowa,

Szczęść Boże,

Szymanowskiego, Szczepaniakowej, Sierotki, Wallek Walewskiego.
Rejon nr 3– mł. asp. Rafał Jankowski
tel. służb.(032)2718437 lub (032)2718438 , tel. kom. 0-663-364-764
Obszar: Roosevelta, Sobieskiego, Bolesława Śmiałego, Panieńskie Skały, Domańskiego, Świerkowa, Łokietka,
Tetmajera, Różańskiego, Reform Rolnych, Żeromskiego, Konfederatów Barskich, Rymarkiewicza, Armii
Krajowej, Rymera, Malczewskiego, Fabryczna, Pilicha, Sobieskiego, Chłopska.
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Rejon nr 4 – mł. asp. Sebastian Gnielka
tel. służb.(032)2718437 lub (032)2718438 , tel. kom. 0-663-364-767
Obszar: Armii Krajowej, Chłopska, Czogały, Czarneckiego, Damrota, Dożynkowa, Fredry, Łangowskiego,
Piłsudskiego, Pl. Kopernika, Roosevelta, Webera, Wiarusów, Zieleniewskiego, Botaniczna, Olimpijska,
Żółkiewskiego, Grotgera.
Rejon nr 5 - mł. asp. Mariusz Orman
tel. służb.(032)2718437 lub (032)2718438 , tel. kom. 0-663-364-768
Obszar: 3 Maja, Monte Cassino, Opolska, Szramka, Cecylii, Sienkiewicza, Jagiełły, Szenwalda, Górnośląska, Marcina,
Chojnickiego, Zakątek, Matejki, Rostka, Kolejowa, Zana, Wąska.
Rejon nr 6 – mł. asp. Robert Jędryka
tel. służb.(032)2718437 lub (032)2718438 , tel. kom. 0-663-364-770
Obszar: Archanioła, Bracka, Klonowa, Korzeniowskiego, Matejki, Nałkowskiej, Niemcewicza, Orkana, Przemysłowa,
Przelotowa,

Ślęczka,

Reymonta,

Roosevelta,

Tuwima,

Krzywoń,

Św. Józefa,

Wyczółkowskiego,

Gen. De Geule'a.
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Rejon nr 7 - mł. asp. Robert Jędryka
tel. służb.(032)2718437 lub (032)2718438 , tel. kom. 0-663-364-771
Obszar: Zielona, Wallisa, Łukasińskiego, Zabłocie, Zawiszy Czarnego, Jasna, Ptasia, Chmielna, Czołgistów, Struga,
Matejki, Plebiscytowa, Słoneczna, Jaskółcza, Jastrzębia, Kacza, Lubelska, Stwosza, Gołębia, Froelicha,
Dzierżona, Roosevelta, Wilcza.
Rejon nr 8 – sierż. Dariusz Kozioł
tel. służb.(032)2718437 lub (032)2718438 , tel. kom. 0-663-364-772
Obszar: Sportowa, Jarzębia, Jagodowa, Grabowa, Turystyczna, Długa, Akacjowa, Jesionowa, Promienna, Rogera,
3 Maja, Rymera, Wolskiego, Kostki, Kaźni Oświęcimskiej, Cisowa, Podleśna, Jaskółcza, Styki, Bujoczka,
Szymały, Oświęcimska, Kwiatowa, Filipka, Wiśniowa, Lubuska, Gawrona, Makoszowska.
Rejon nr 9 – sierż. Grzegorz Oczkiewicz
tel. służb.(032)2718437 lub (032)2718438 , tel. kom. 0-663-364-775
Obszar: Żywiecka, Knosały, Grażyńskiego, Stara Kolonia, Mikusza, Olsztyńska, Gersona, Jaszczury, Sitki, Sikory,
Beskidzka, Nowa Kolonia, Noconiów, Jesienna, Łączna, Mała, Copika, Legnicka, Szymały, Sejmowa, Miki,
Królowej Jadwigi, Weyssenhoffa, Niedoby, Kordeckiego, Okrężna, Lotnicza, Rybna, Żurawia, Paderewskiego,
Janasa, Dorotki, Miła, Bujoczka, Daleka, Gawrona, Jasna, Jaśminowa, Kłodnicka, Kruszyny
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KOMISARIAT II POLICJI W ZABRZU
Rejon nr 10 - asp. sztab. Jacek Pyryt
tel. służb.(032)2713541 lub (032)2713021, tel. kom. 0-663-364-755
Obszar:

Banacha,

Fontanusa,

Gałczyńskiego,

Kaszubska,

Knurowska,

Kondratowicza,

Kruczka,

Ligenzy,

Maszyńskiego, Myśliwska, Norwida, Objazdowa, Orląt Lwowskich, Pestallozziego, Prężyny, Przyszowicka, Rybnicka,
Rzeczna, Sobieraja, Srebrna, Staropolska, Szkubacza, Ściegiennego, Tylna, Uchodźców, Wolności 1-68, Zaolziańska,
Żelazna
Rejon nr 11 - mł. asp. Rafał Baran
tel. służb.(032)2713541lub (032)2713021 , tel. kom. 0-663-364-749
Obszar: Damrota, Gen. De Geule'a, Galla, Klosego, Nawrata, Nowa, Opawska, Piłsudskiego, Pokoju, Poprzeczna,
Słowackiego, Pl. Słowiański, Torowa, Trocera, Wolności 69-225 nieparzyste, Wolska, Wołodyjowskiego,
Wyspiańskiego, Zakopiańska
Rejon nr 12 - asp. Jacek Woźniak
tel. służb.2713541lub (032)2713021 , tel. kom. 0-663-364-758
Obszar: Ciupki, Gliwicka, Łanowa, Nad Kanałem, Park Poległych Bohaterów, Piłsudskiego, Podgórna, Przy Bramie,
Skalista, Słowackiego, Sokolska, Staromiejska, Trocera, Wolności 80-236 parzyste.
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Rejon nr 13 – sierż. Michał Izdebski
tel. służb.(032)2713541lub (032)2713021 , tel. kom. 0-663-364-746
Obszar:

Chełmońskiego,

Franciszkańska,

Gdańska,

Grunwaldzka,

Al. Korfantego,

M.Curie-Skłodowskiej,

Kotarbińskiego, Niedziałkowskiego, Tatarkiewicza, Tkocza, Żnieńskiej.
Rejon nr 14 – mł.asp. Jacek Standziak
tel. służb.(032)2713541 lub (032)2713021, tel. kom. 0-663-364-744
Obszar: Barbary, Gen. De Geule'a, Dubiela, Goethego, Góra Św. Anny, Jagiellońska, Kowalska, Miarki, Słodczyka,
Staromiejska, Pl. Traugutta, Wajdy, Wolności 235-287 nieparzyste i 250-284 parzyste.
Rejon nr 15 – mł. asp. Waldemar Swęd
tel. służb.(032)2713541lub (032)2713021, tel. kom. 0-663-364-354
Obszar: Boboli, Bytomska, Dworcowa, Plac Dworcowy, Jagiellońska, Londzina, M.Curie-Skłodowskiej, Miarki,
Mikulczycka, Niedziałkowskiego, Park Hutniczy, Piastowska, Powstańców Śląskich, Staszica, Średnia,
Pl. Teatralny, Wolności 289-311 nieparzyste i 286-312 parzyste, Pl. Wolności, Wyzwolenia.
Rejon nr 16 – mł.asp. Zbigniew Nowakowski
tel. służb.(032)2713541 lub (032)2713021, tel. kom. 663-364-350
Obszar: Brzozowa, Cieszyńska, Dąbrowskiego, Dubiela, Jagiellońska, Pl. Kazimierza Wielkiego, Kochanowskiego,
Kołłątaja, Koźlika, Londzina, M.Curie-Skłodowskiej, Męczenników Majdanka, Niedziałkowskiego,
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Nocznickiego, Skoczylasa, Spokojna, Topolowa, Pl. Traugutta, Trocera, Widery, Woźnicy, Zgody.
Rejon nr 17 –asp.sztab. Sławomir Dążałowicz
tel. służb.(032)2713541 lub (032)2713021, tel. kom. 0-663-364-347
Obszar: Benesza, Bydgoska, Czysta, Dworska, Dygasińskiego, Gdańska, Hermisza, Jagiellońska, Kilińskiego,
Kowalczyka, M.Curie-Skłodowskiej, Mikulczycka, Morwowa, Poranna, Poznańska, Prudnicka, Rochowiaka,
Szpitalna, Twardowskiej, Warszawska, Wierzbowa, Wrzosowa, Zygmunta Augusta.
Rejon nr 18 – mł.asp. Marcin Wiśniewski
tel. służb.(032)2713541 lub (032)2713021, tel. kom. 0-663-364-842
Obszar: Blani, Brondera, Bytomska, Chrobrego, Długosza, Goły, Hagera, Hutnicza, Kasprowicza, Kossaka, Koziołka,
Młyńska, Mrozka, Puszkina, Reja, Św. Jana, Tarnogórska, Trębacka.
Rejon nr 19 – mł.asp. Dariusz Skowronek
tel. służb.(032)2713541lub (032)2713021, tel. kom. 0-663-364-841
Obszar: Bytomska, Chrobrego, Częstochowska, Drzymały, Głowackiego, Kempki, Kossaka, Lelewela, Mieczysława,
Mikosza, Ogrodowa, Okrzei, Rodakowskiego, Rodziewiczówny, Szyb Wschodni, Władysława IV, Wojciecha,
Zamkowa, Ziemska, Żmudy.
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KOMISARIAT III POLICJI W ZABRZU
Rejon nr 20 – st. sierż. Tomasz Melcher
tel. służb.(032)2714822 lub (032)2743594 , tel. kom. 0-663-364-831
Obszar: Wolności 314-360 parzyste, Stalmacha, Bończyka, Krakusa, Na Piaskach, Tomeczka, Lazara, Siedleckiego,
Piechy, Bytomska 3,3a,3b, Pawliczka, Cmentarna, Park Kościuszki.
Rejon nr 21 – mł.asp. Grzegorz Szewczyk
tel. służb.(032)2714822 lub (032)2743594 , tel. kom. 0-663-364-823
Obszar: Pawliczka, Wolności 362-400 parzyste i 313-343 nieparzyste, Lecha, Krawczyka, Końcowa, Kupca, Wawelska,
Morawskiego, Wandy, Śląska, Pl. Warszawski, Targowa, Karłowicza, Pośpiecha, Broniewskiego, Brysza,
Floriana.
Rejon nr 22 – mł. asp. Jacek Szyszka
tel. służb.(032)2714822 lub (032)2743594 , tel. kom. 0-663-364-824
Obszar: Konopnickiej, Mochnackiego, Zielińskiego, Orzeszkowej, Sienkiewicza 31-45 nieparzyste i 24-46 parzyste,
Opolska, Wolności 402-440 parzyste i 345-385 nieparzyste, Chojnickiego, Rymera, Rataja, Rejtana, Batorego,
Zamoyskiego, Kolejowa, Kamienna, Dembowskiego, Dębowa, Szkolna.
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Rejon nr 23 - mł. asp. Karol Głąbała
tel. służb.(032)2714822 lub (032)2743594 , tel. kom. 0-6633-364-826
Obszar: Wolności 440-452 parzyste, Skargi, Węgielna, Małgorzaty, Lompy, Pszczyńska, Racławicka, Wróblewskiego,
Królowej Kingi, Morcinka, Gazdy, Napieralskiego, Ścieżka Górnicza, Weteranów, Płaskowicka, Mikołowska,
Przykra, Sierakowskiego, Zjednoczenia, Brola, Wesoła, Rajska, Słowicza, Przy Prochowni, Św. Jacka, Kłyki,
Barlickiego, Plater, Limanowskiego, Pl. Paderewskiego, Cegielniana, Skarbnika, Osiedleńcza, Górnicza, Asnyka,
Wiejska, Bogusławskiego, Kraszewskiego, Krucza, Ciasna, Jodłowa, Królowej Luizy, Hauptmana, Św. Kamila.
Rejon nr 24 - wakat tel. służb.(032)2714822 lub (032)2743594 ,
Obszar: Sikorskiego, Łużycka, Tyska, Rogoźnicka, Kurasia, Kłosowa, Tatrzańska, Głogowska, Zębali, Mendego,
Obrońców Westerplatte, Łaskiego, Malwowa, Morciszka, Makowa, Malinowa, Rodzinna, Pszczyńska, Brejzy.
Rejon nr 25 – mł.asp.Grzegorz Antosz
tel. służb.(032)2714822 lub (032)2743594 , tel. kom. 0-663-364-837
Obszar: Korczoka, Karczewskiego, Kawika, Karolinki, Krótka, Rolnika, Gorzowskiego, Porzeczkowa, Wyciska,
Pordzika, Działaczy Rodła.
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Rejon nr 26 – mł. asp. Aleksander Kutyna
tel. służb.(032)2714822 lub (032)2743594 , tel. kom. 0-663-364-838
Obszar: Kalinowa, Olchowa, Orzechowa, Leszczynowa, Czereśniowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Agrestowa,
Korczoka.
Rejon nr 27 – mł. asp. Andrzej Kołcz
tel. służb.(032)2714822 lub (032)2743594 , tel. kom. 0-663-364-839
Obszar: Wolności 521-577 nieparzyste i 480-524 parzyste, Kalinowa nr parzyste, Piekarska, Janika, Korczoka od nr 72
do nr 92 i od nr 79 do nr 91.
Rejon nr 28 - asp. sztab. Krzysztof Stokłosa
tel. służb.(032)2714822 lub (032)2743594 ,tel. kom. 0-663-364-840
Obszar: Wolności od 526 parzyste, Pyki, Struzika, Korczoka od nr 94 i od nr 98, Janika sklep "Champion" i nr 15.
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KOMISARIAT IV POLICJI W ZABRZU
Rejon nr 29 – mł.asp. Dariusz Ressel
tel. służb.(032)2743594 , tel. kom. 0-663-364-797
Obszar: Astrów, Bałtycka, Bratków, Chopina, Czajkowskiego, Czechowa, Działkowa, Dworzec PKP, Fitelberga,
Gogola, Gogolińska, Hagera, Kopalniana, Korwina, Kościuszki, Łukasiewicza, Moniuszki, Mikulczycka,
Niedurnego, Ossowskiego, Poległych Górników, Poniatowskiego, Przystankowa, PGR Wesoła, Skośna,
Solskiego, Stawowa, Stokrotek, Storczyków, Strzelców Bytomskich, Szczęście Ludwika, Sztygarów, Szyb
Michał, Tarnopolska, Tulipanów, Wiosny Ludów, Żwirki i Wigury.
Rejon nr 30 – sierż. Mirosław Korwek
tel. służb.(032)2743594, tel. kom. 0-663-364-813
Obszar: Banachewicza, Bruno, Ciołkowskiego, Gagarina, Galileusza, Heweliusza, Keplera, Korfantego, Mielżyńskiego,
PGR Nowy Dwór, Zonna.
Rejon nr 31 – st. post. Leszek Sobociński
tel. służb.(032)2743594 , tel. kom. 0-663-364-798
Obszar: Leszka Białego, Boya Żeleńskiego, Brygadzistów, Brzechwy, Cieślika, Drobna, Zapolskiej, Gajowa,
Garibaldiego, Pl.Gotwalda, Koszykowa, Kosynierów, Ligonia, Łowiecka, Mariacka, Mostowa, Mickiewicza,
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Nadrzeczna, Nowodworska, Ogórka, Parkowa, Pl. Kroczka, Ratuszowa, Strażacka, Św.Teresy, Wawrzyńca,
Zwycięstwa.
Rejon nr 32 – mł.asp. Sławomir Szczepaniak
tel. służb. (032)2743594 , tel. kom. 0-663-364-814
Obszar: Badestinusa, Bednorza, Gen. .Bora-Komorowskiego, Czekanowska, Dworzec PKP Zabrze-Mikulczyce,
Grabowiec, Hallera, Handlowa, Kurpiowska, Kasztanowa, Kościelna, Kujawska, Łowicka, Gen. Maczka,
Magazynowa, Mazowiecka, Na Lesie, Gen. Okulickiego, Traktorzystów, Przy Ujęciu, Pyskowicka, Schumana,
Składowa, Spółdzielcza, Stalowa, Szczecińska, Traktorzystów, Warmińska, Witosa, ks. Zbrosławica,
Gen. Ziętka, Złota, Zwrotnicza.
KOMISARIAT V POLICJI W ZABRZU
Rejon nr 33 - asp. Robert Kawka
tel. służb. (032)2722874 lub (032)2721091 , tel. kom. 0-663-364-797
Obszar: Budowlana, Daszyńskiego, Grzybowska, Grabskiego, Krakowska, Kosmowskiej, Makuszyńskiego, Władysława
Opolczyka, Wajzera, Wojska Polskiego.
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Rejon nr 34 - asp. Robert Kawka i asp. Jan Bator
tel. służb. (032)2722874 lub (032)2721091, tel. kom. 0-663-364-798
Obszar: Andersa, Borowa, Dulęby, Jabłońskiego, Komuny Paryskiej, Krakowska, Medyków, Nowowiejskiego, Jordana,
Nyska, Pogodna, Pomorska, Prosta, Pobożnego, Roweckiego, Szafarczyka, Śniadeckich.
Rejon nr 35 – st. post. Izabela Herdzik
tel. służb.(032)2722874 lub (032)2721091, tel. kom. 0-663-364-799
Obszar: Baczyńskiego, Harcerska, Jordana, Kruczkowskiego, Łapkowskiego, PCK, Zamenhofa.
Rejon nr 36 – sierż. Mariusz Łukowski
tel. służb.(032)2722872 lub (032)2721091, tel. kom. 0-663-364-801
Obszar: J.Curie, Jaworowa, Jordana, Kruczkowskiego, Pawłowa, Prusa, Robotnicza, Wawrzyńskiej, Wybickiego,
Witkacego.
Rejon nr 37 – asp. Jan Bator
tel. służb.(032)2722874 lub (032)2721091, tel. kom. 0-663-364-804
Obszar: Gwarecka, Pod Borem, Szybowa, Młodego Górnika, Krakowska 1-37 nieparzyste i 4-40 parzyste, Budowlana,
Boczna, Chorzowska, Filtry, Gnieźnieńska, Jordana, Kołobrzeska, M.Kolbego, Mazurska, Młodzieżowa,
Miczurina, Modrzewskiego, Ofiar Katynia, Polna, Sosnowa, Wyszyńskiego, Zgrzebnioka, Żniwiarzy.
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Za pośrednictwem stron internetowych:
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
www.policja.katowice.pl
korzystając z zakładki "informacja anonimowa" lub w zakładce "bezpieczeństwo w Twojej dzielnicy".
Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu
www.zabrze.kmp.gov.pl
korzystając z zakładki "informacja anonimowa".
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Straż Miejska w Zabrzu
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Straż Miejska w Zabrzu - kontakt
Adres: ul. ks. Pawła Stalmacha 9, 41-800 Zabrze
Telefon alarmowy: 986
Telefony kontaktowe: (0-32)271-80-52, (0-32)271-24-51 fax: (0-32)370-15-43
telefon sms dla głuchoniemych: 664 087 151
strona internetowa: www.strazmiejska.zabrze.pl
e-mail: straz@strazmiejska.zabrze.pl
Cel i sposób powołania Straży Miejskiej
Straż Miejska jest umundurowaną formacją samorządową powołaną przez Radę Gminy do ochrony porządku
publicznego na terenie gminy. Spełnia ona służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania
z poszanowaniem godności i praw obywateli. Uprawnienia i obowiązki strażników miejskich reguluje Rozdział III
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych.
Strażnik może stosować wobec osób uniemożliwiających wykonywanie zadań służbowych określonych
w ustawie następujące środki przymusu bezpośredniego:
- siłę fizyczną w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
- kajdanki,
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- pałki obronne wielofunkcyjne,
- psy obronne,
- paralizatory elektryczne,
- ręczne miotacze gazu
Strażnik może stosować jedynie środki przymusu bezpośredniego, które odpowiadają potrzebom wynikającym
z zaistniałej sytuacji i są niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Środki przymusu
bezpośredniego powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku
do której zostały podjęte. Jeżeli wymienione środki przymusu bezpośredniego okazały by się niewystarczające lub ich
użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia nie jest możliwe, strażnik ma prawo użycia broni palnej bojowej
przy wykonywaniu zadań w zakresie ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, a także
konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. Użycie broni
palnej bojowej powinno następować w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której
użyto broni, i nie może zmierzać do pozbawienia jej życia, a także narażać na niebezpieczeństwo utraty życia lub
zdrowia innych osób.
WAŻNE INFORMACJE
Przy wykonywaniu czynności służbowych Strażnik jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację
służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy.
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Podczas wykonywania czynności służbowych strażnik jest obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem,
a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający
jej odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację.
Strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Do obowiązków strażnika należy:
- przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
- poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
- zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
- podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr
osobistych ludzi,
- zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi
oraz współpracownikami,
- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
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Główne działania Straży Miejskiej w Zabrzu
1.

Pełnienie służby patrolowej w miejscach publicznych na terenie miasta.

2.

Kontrola porządku w ruchu drogowym w zakresie przyznanych aktami prawnymi kompetencjami.

3.

Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

4.

Ochrona porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych w ramach współdziałania z policją, organizatorami
i innymi ochrony.

5.

Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania.

6.

Informowanie mieszkańców miasta o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach
mających

na celu

zapobieganie

popełnianiu

przestępstw

i wykroczeń

oraz

zjawisk

kryminogennych

i współdziałaniu w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
7.

Prowadzenie działań profilaktycznych w środowisku szkolnym dzieci i młodzieży.

8.

Konwojowanie wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

9.

Kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków
mieszkalnych, komunalnych i spółdzielczych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia
instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych.

10. Podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego.
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11. Podejmowanie

działań

związanych

ze

zwiększeniem

efektywności

funkcjonowania

służb

miejskich

odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych prac
inwestycyjno-remontowych.
12. Informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych,
stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie
drogowym.
13. Kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czytelności i estetyki tablic
z nazwami ulic, estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń, funkcjonowania reklam świetlnych itp.
14. Egzekwowanie od zarządców, administracji i gospodarzy budynków mieszkalnych właściwego wykonywania
obowiązku utrzymywania porządku i czystości w tych budynkach i w ich otoczeniu,
15. Ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów i wraków samochodowych.
16. Egzekwowanie należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenach targowisk i w handlu obwoźnym.
17. Kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów porządkowych dotyczących przewozów taksówkami.
18. Egzekwowanie przepisów porządkowych prawa miejscowego.
19. Informowanie o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej,
energetycznej i gazowniczej - instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania bądź wyznaczonych w tym
celu innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urządzeń.
20. Zawiadamianie organów Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach, których ściganie nie należy
do kompetencji Straży Miejskiej.
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21. Zawiadamianie właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia i zdrowia bądź mienia.
22. Powiadamianie pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej,
po udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej odpowiedniej do sytuacji oraz posiadanych umiejętności
i wyposażenia.
Straż Miejska w Zabrzu wykonuje zadania w zakresie ochrony spokoju i porządku publicznego wynikające
z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania określone przez Prezydenta Miasta Zabrze
w sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów administracji rządowej
i samorządowej.
Strażnik wykonując powyższe zadania ma prawo do:
- udzielania pouczeń,
- legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
- ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także
dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia ich do najbliższej jednostki policji,
- nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami
o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
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- dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem
i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach
o wykroczenia,
- usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych
w przepisach o ruchu drogowym,
- wydawania poleceń,
- żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
- zwracania się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność - w zakresie
użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy
na zasadach określonych w ustawie o policji,
- obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych (w tym
rejestrowanie wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości przez pojazdy mechaniczne
na określonym odcinku drogi przy użyciu urządzenia typu "Fotoradar")
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Struktura organizacyjna
Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu: mgr Jarosław Rajda; tel. (0-32) 271-24-51
Zastępca Komendanta: mgr Mirosława Czubała-Uziel; tel. 0-664-087-156
Podległość służbowa:
Sekcja Administracyjna – prowadzenie spraw administracyjno – biurowych na rzecz Straży Miejskiej w Zabrzu.
Sekcja

Gospodarcza

–prowadzenie

spraw

gospodarczych,

transportowych

i zaopatrzeniowych

związanych

z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Zabrzu.
Sekcja Prawna – prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach ujawnianych wykroczeń przez zabrzańskich
strażników

miejskich,

nakładanie

grzywien

w

drodze

mandatów

karnych

oraz

kierowanie

wniosków

o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zabrzu.
Sekcja Dyżurnych – dbanie o ciągłość dowodzenia i zarządzanie patrolami w terenie oraz ochrona i bieżące
administrowanie siedzibą Straży Miejskiej w Zabrzu pod nieobecność Komendanta.
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Zastępca Komendanta: mgr Katarzyna Saternus tel. 0-664-087-152
Podległość służbowa:
1. Kierownik Referatu I dzielnicowych: Barbara Galwas tel. 0-664-084-153
Odpowiedzialny za rejony: Centrum miasta /południowa część/, osiedle Janek, dzielnice Kończyce, Makoszowy,
Zaborze, Małe Zabrze, Pawłów
Rejon 101 - Osiedle Janek, Makoszowy, Kończyce
tel. służbowy dzielnicowego: 0-664-087-146
Rewir 1
ulice: Matejki 1-35, 2-64, 3 Maja 73-121, 66-134, Ślęczka 2-26, Chojnickiego 2-12, Kacza, Dzierżona, Akacjowa,
Cisowa, Długa, Grabowa, Jagodowa, Jarzębia, Jesionowa, Kaźni Oświęcimskiej, Makoszowska, Podleśna,
Promienna, Rogera, Rymera 1-21, 2-24, Sportowa, Turystyczna, Weindoka, Wolskiego, Beskidzka, Bujoczka,
Copika, Daleka, Dorotki, Gawrona, Gersona, Grażyńskiego, Jaszczury, Jaśminowa, Jesienna, Kłodnicka,
Knosały, Kordeckiego, Kruszyny, Królowej Jadwigi, Kwiatowa, Legnicka, Lotnicza, Lubuska, Łączna, Mała,
Mikusza, Miki, Miła, Niedoby, Noconiów, Nowa Kolonia, Okrężna, Olsztyńska. Oszka, Oświęcimska,
Paderewskiego, Piusa, Rybna, Sejmowa, Sikory, Sitki, Stara Kolonia, Styki, Szymały, Toruńska, Weyssenhoffa,
Wiosenna, Wiśniowa, Żywiecka, Żurawia, Filipka, Mańdy, Zana, Janasa, Lubuska, Zakątek, Jaskółcza, Rostka,
Kostki.
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Rejon 102 – Centrum Miasta
tel. służbowy dzielnicowego: 0-664-087-147
Rewir 1
ulice: De Gaulle'a 17-33, Roosevelta 25-131, Czogały, Wiarusów, Dożynkowa, Piłsudskiego 28-58, 29-83,
Łangowskiego, Webera, Botaniczna, Olimpijska, Chłopska, Grottgera, Zieleniewskiego, Plac Kopernika, Fredry,
Armii Krajowej, Damrota, Czarnieckiego, Żółkiewskiego, Rymarkiewicza, Żeromskiego, Konfederatów
Barskich, Reform Rolnych, Łokietka, Różańskiego, Tetmajera, Świerkowa, Domańskiego, Panieńskie Skały,
Bolesława

Śmiałego,

Sobieskiego,

Malczewskiego,

Fabryczna,

1 Maja,

Królewska,

Brodzińskiego,

Chodkiewicza, Sierotki, Szczepaniakowej, Brzóski, Pilicha.
Rewir 2
ulice: De Gaulle'a 35-111, Matejki 37-61, Czołgistów, Lubelska, Łukasińskiego, Roosevelta 24-102a, Reymonta 36-66,
Anieli Krzywoń, Przemysłowa, Zofii Nałkowskiej, Korzeniowskiego, Niemcewicza, Przelotowa, Orkana,
Michała Archanioła, Bracka, Św. Józefa, Chmielna, Ptasia, Słoneczna, Lenartowicza, Struga, Plebiscytowa,
Gołębia, Froehlicha, Walisa, Wita Stwosza, Zawiszy Czarnego, Zabłocie, Jasna, Zielona, Puchałki, Królewska,
Biniasa, Wilcza, Jastrzębia.
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Rejon 103 – Centrum Miasta
tel. służbowy dzielnicowego: 0-664-087-148
Rewir 1
ulice: 3-go Maja 2-26, 1-29, Padlewskiego, Pułaskiego, Szczęść Boże, Narutowicza, Kobylińskiego, Krasińskiego,
Mehoffera, Klimasa, Bankowa, Lutra, Plac Krakowski, Dyboskiego, Floriana 9–23 i 26, Plac Pieruszki, Urbana,
Al. Monte – Cassino 9, 1-go Maja 14-32, 17-23, Kupki, De Gaulle'a 12-32, Wallek – Walewskiego,
Buchenwaldczyków, Bohaterów Warszawskich, Sądowa, Spichrzowa, Szymanowskiego.
Rewir 2
ulice: 3-go Maja 28-64, 31-69, Wyczółkowskiego, Al. Monte – Cassino 8–12, De Gaulle'a34-128, Tuwima, Klonowa,
Reymonta 1–13, 2-34, Ślęczka 1-31, Opolska 1-23, 2–20, Szramka, Św. Cecylii, Batorego 1-5, Sienkiewicza 1–
23, 2-28, Jagiełły, Św. Marcina, Szenwalda, Chojnickiego 13-17, Górnośląska 1–5, Roosevelta 1-23, 2-24.
Rejon 301 – Centrum Miasta, Stare Zaborze, Pawłów, Osiedle Jodłowa
tel. służbowy dzielnicowego: 0-664-087-162
Rewir 1
ulice: Wolności 313 -367, Wandy, Śląska, Pl. Warszawski, Targowa, Karłowicza, Pośpiecha, Broniewskiego, Brysza,
Św. Jerzego, Monte Cassino (prawa i lewa strona od Pośpiecha bez budynków mieszkalnych), Konopnickiej,
Mochnackiego,
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Zamoyskiego,
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Dembowskiego, Szkolna, Batorego (parzyste), Opolska 22-34, 25-37, Dębowa, Sienkiewicza 24-48, 27-45,
Rymera 55-67, 36- 52, Floriana za nr 26 (bez domów mieszkalnych), Piotra Skargi, Węgielna, Napieralskiego,
Przykra, Sierakowskiego, Zjednoczenia, Brola, Wesoła, Rajska, Słowicza, Przy Prochowni, Św. Jacka, Kłyki,
Barlickiego, E. Plater, Limanowskiego, Plac Paderewskiego, Krucza, Ciasna, Jodłowa, Królowej Luizy,
Hauptmana, Św. Kamila, Lompy (od Skargi prawa strona),Św. Małgorzaty, Pszczyńska 1-35, 2-24, Górnośląska
8-14, Bielszowicka, Mikołowska, Piekarska.
Rewir 2
ulice: Lompy (od Skargi lewa strona), Skarbnika, Osiedleńcza, Górnicza, Asnyka, Wiejska, Bogusławskiego,
Wróblewskiego, Kingi, Kraszewskiego, Racławicka, Gazdy, Morcinka, Weteranów, Wolności od Lompy do
granicy z Rudą Śląską ( bez budynków mieszkalnych), Św. Filipa, Sikorskiego, Łużycka, Tyska, Rogoźnicka,
Kurasia, Kłosowa, Tatrzańska, Głogowska, Zębali, Mendego, Obrońców Westerplatte, Łaskiego, Malwowa,
Morciszka, Makowa, Malinowa, Rodzinna, Brejzy, Sudecka, Pszczyńska 26-30, 37-49, Ścieżka Górnicza.
Rejon 302 Osiedle "Zandka", Zaborze
tel. służbowy dzielnicowego: 0-664-087-163
Rewir 1
ulice: Stalmacha 1-15a, Krakusa, Siedleckiego, Bończyka, Cmentarna, Piechy, Na Piaskach, Lazara, Tomeczka,
Wolności 314-450, Majnusza, Pawliczka, Końcowa, Morawskiego, Wawelska, Kupca, Krawczyka, Płaskowicka,
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Wyciska 2-12, Rolnika, Krótka, Gorzawskiego, Pordzika, Korczoka 16-48, 23-59, Karczewskiego, Karolinki,
Lecha.
Rewir 2
ulice: Wolności 452-556, Wyciska 1-7, Korczoka 61-91, 50-98, Kawika, Modrzewiowa, Modrzewiowa, Leszczynowa,
Jałowcowa, Czereśniowa, Olchowa, Agrestowa, Kalinowa, Szyb K. Miarki, Szyb Jerzy, Janika, Struzika, Pyki,
Działaczy Rodła, Porzeczkowa, Orzechowa.
2. Kierownik Referatu II dzielnicowych: Robert Sierla tel. 0-664-084-154
Odpowiedzialny za rejony: Biskupice, centrum miasta (północna część), Maciejów, Mikulczyce, Grzybowice,
oś. Kopernik, Helenka, Rokitnica
Rejon 201
tel. służbowy dzielnicowego: 0-664-087-158
Rewir 1
ulice: Opawska, Wołodyjowskiego, Wolska, Jana Galla, Nowa, Zakopiańska, Słowackiego, Pokoju, Ciupki,
Wyspiańskiego, Wolności od wiaduktu kolejowego do Piłsudskiego, Piłsudskiego numery parzyste od Wolności
do wiaduktu kolejowego, Nad Kanałem, Skalista, Sokolska, Gliwicka, Przy Bramie, Łanowa od Nad Kanałem
do Staromiejskiej, Grunwaldzka do Tatarkiewicza, Plac Słowiański.
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Rewir 2
ulice: Knurowska, Myśliwska, Ligenzy, Przyszowicka, Zaolziańska, Wolności od Knurowskiej do wiaduktu
kolejowego, Żelazna, Uchodźców, Staropolska, Ściegiennego, Kondratowicza, Rzeczna, Orląt Lwowskich, Tylna,
Kruczka, Fontanusa, Banacha, Pestalozziego, Prężyny, Maszyńskiego, Objazdowa, Sobieraja, Gałczyńskiego,
Rybnicka, Na Łuku, Norwida, Srebna, Kaszubska, Szkubacza, Madei.
Rejon 202
tel służbowy dzielnicowego: 0-664-087-159
Rewir 1
ulice: Wolności od de Gaulle'a do Piłsudskiego (obie strony), de Gaulle'a 1-9 (do wiaduktu kolejowego), Torowa,
Klosego, Damrota (do wiaduktu kolejowego), Poprzeczna, Trocera, Nawrata, Piłsudskiego numery nieparzyste
od Wolności do wiaduktu kolejowego, Piłsudskiego od Wolności do Staromiejskiej, Staromiejska
od Al. Korfantego, Podgórna, Tkocza, Plac Kazimierza Wielkiego, Grunwaldzka (lewa strona w stronę Gliwic)
do wysokości Starej Szkoły, Niedziałkowskiego od Al. Korfantego do Grunwaldzkiej, Nad Kanałem od Trocera
do Staromiejskiej, Al. Korfantego od Wolności do Grunwaldzkiej, Topolowa, Brzozowa, Łanowa.
Rewir 2
ulice: Grunwaldzka do wysokości Starej Szkoły, Tatarkiewicza, Franciszkańska, Gdańska (prawa strona)
od Mikulczyckiej do Franciszkańskiej, Hermisza od Gdańskiej do wiaduktu kolejowego, C.Skłodowskiej
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od Al. Korfantego do Gdańskiej, Chełmońskiego, Żnieńskiej, Kotarbińskiego, Benesza, Czysta, Prudnicka,
Bydgoska, Zygmunta Augusta, Poznańska, Warszawska, Dygasińskiego, Morwowa, Wierzbowa, Wrzosowa,
Rochowiaka, Kilińskiego, Twardowskiej, Poranna, Mikulczycka numery parzyste od Gdańskiej do wiaduktu
kolejowego.
Rejon 203
tel. służbowy dzielnicowego: 0-664-087-160
Rewir 1
ulice: Średnia, Boboli, Piastowska, Stalmacha numery parzyste, Powstańców Śląskich, Niedziałkowskiego, Dworcowa,
Plac Dworcowy, Wyzwolenia, Plac Wolności, Różana, Kowalska, Barbary, Wajdy, Goethego, de Gaulle'a
numery parzyste od wiaduktu kolejowego od Al. Korfantego, Wolności od Al. Korfantego do Stalmacha,
K. Miarki, Jagiellońska, Słodczyka, Góra Św. Anny, Traugutta, Woźnicy, Koźlika, Londzina, Widery, Dubiela,
Kołłątaja.
Rewir 2
ulice:

Niedziałkowskiego

od

Mikulczyckiej

do

Al.

Korfantego,

Dąbrowskiego,

Staszica,

Jagiellońska

od Niedziałkowskiego do Gdańskiej, Zgody, Cieszyńska, Męczenników, Majdanka, Nocznickiego, Skoczylasa,
Kochanowskiego, Spokojna, C. Skłodowskiej do Al. Korfantego, Szpitalna, Kowalczyka, Dworska, Gdańska
(lewa strona od Mikulczyckiej), Mikulczycka numery parzyste do Gdańskiej.
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Rejon 204
tel. służbowy dzielnicowego: 0-664-087-161
Rewir 1
ulice: Przystankowa 2-4-6, Mikulczycka 1-53 numery nieparzyste, Plac Teatralny, Park Hutniczy, Blani, Kasprowicza,
Brondera, Bytomska 5-119, 2-78, Chrobrego, Długosza, Goły, Hagera, Hutnicza, Kossaka, Koziołka, Młyńska,
Mrozka, Puszkina, Reja, Św. Jana, Tarnogórska, Trębacka, Ogrodowa, Rodakowskiego.
Rewir 2
ulice: Bytomska 121-137, 80-130, Częstochowska, Drzymały, Głowackiego, Kempki, Lelewela, Mieczysława, Mikosza,
Okrzei, Rodziewiczówny, Szyb Wschodni, Władysława IV, Wojciecha, Plac Purkopa, Zamkowa, Ziemska,
Żmudy, Osiedle Młodego Górnika (Pod Borem, Szybowa, Młodego Górnika, Gwarecka).
Rejon 401
tel. służbowy dzielnicowego: 0-664-087-164
Rewir 1
ulice: Osiedle Kopernika i ulice przyległe: Heweliusza, Bruno, Ciołkowskiego, Gagarina, Galileusza, Banachiewicza,
Keplera, Zonna, Al. Korfantego (do wysokości ROD 1000 lecie), Mielżyńskiego, PGR Nowy Dwór. Dzielnica
Mikulczyce: Przystankowa (do torów tramwajowych), Szczęście Ludwika, Tarnopolska numery nieparzyste, Plac
Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze

55

Lepiej Razem niż Osobno

Kroczka od Zwycięstwa do Ratuszowej, 11-go Listopada, Wieniawskiego, Czajkowskiego, Żwirki i Wigury,
Wiosny Ludów, Solskiego, Bratków, Storczyków, Astrów, Tulipanów, Stokrotek, Fitelberga, Łukasiewicza,
Skośna, Działkowa, Moniuszki, Chopina, Św. Teresy, Ossowskiego, Garibaldiego, Mostowa, Cieślika,
Mickiewicza, Nadrzeczna, Leszka Białego, Św. Wawrzyńca, Mariacka, Zwycięstwa, Ratuszowa, Lipowa,
Zwrotnicza, Kosynierów, Parkowa, Ligonia, Drobna, Boya-Żeleńskiego, Nowodworska, Brzechwy, Ogórka,
Leśna, Łowiecka, Gajowa, Łąkowa, Koszykowa.
Rejon 402
tel. służbowy dzielnicowego: 0-664-087-164
Rewir 1
Rejon Mikulczyce, ulice: Bałtycka, Brygadzistów, Bytomskich Strzelców, Czechowa, Gogola, Sztygarów, Gogolińska,
Kopalniana, Korwina, Kościuszki, Lelka, Niedurnego, PGR Wesoła, Plac Kroczka od Strażackiej do Bytomskich
Strzelców, Poległych Górników, Poniatowskiego, Rudy, Stawowa, Strażacka, Tarnopolska (numery parzyste),
Zapolskiej, Szyb Michała.
Rewir 2
Rejon Grzybowice, ulice: Badestinusa, Bednorza, Bora-Komorowskiego, Czekanowska, Hallera, Handlowa,
Kasztanowa, Kościelna, Kujawska, Kurpiowska, Łowicka, Maczka, Magazynowa, Mazowiecka, Miedziana,
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Na Lesie, Okulickiego, Pyskowicka, Schumana, Składowa, Spółdzielcza, Stalowa, Szczecińska, Tenisowa,
Traktorzystów, Warmińska, Witosa, Witosa, Zbrosławicka, Ziętka, Złota, Grabowiec, Przy Ujęciu,
Rejon 501
tel. służbowy dzielnicowego: 0-664-087-166
Rewir 1
Rejon Rokitnica, ulice: Krakowska, Grzybowska, Opolczyka, Makuszyńskiego, Wojska Polskiego, Daszyńskiego,
Młodzieżowa, Wyszyńskiego, Zgrzebnioka, Modrzewskiego, Dulęby, Grota-Roweckiego, Nyska, Pomorska,
Prosta, Medyków, Śniadeckich, Pobożnego, Komuny Paryskiej, Nowowiejskiego, Jabłońskiego, Andersa,
Borowa, Szafarczyka, Pogodna, Grabskiego, Kosmowskiej, Kołobrzeska, Kolbe, Żniwiarzy, Budowlana,
Wajzera, Medyków, Ofiar Katynia, Mazurska, Polna, Gnieźnieńska, Boczna, Filtry, PGR Augustynów, Witosa na
szerokości „KAPRYS”, Jordana od Krakowskiej do Śląskiej Akademii Medycznej.
Rewir 2
Rejon Helenka, ulice: Jordana od Śląskiej Akademii Medycznej do granic miasta Bytomia, Sosnowa, Bukowa,
Chorzowska, Miczurina, PCK, Harcerska, Łapkowskiego, Zamenhoffa, Baczyńskiego, Kruczkowskiego, JoliotCurie, Robotnicza, Pawłowa, Prusa, Witkacego, Kruczkowskiego, Paderewskiego, Wybickiego, Jaworowa,
Wawrzyńskiej.
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3. Kierownik Referatu Patrolowo – Interwencyjnego: Adam Roksela tel. 0-664-087-155
W skład referatu wchodzi:
- Sekcja patrolowo - interwencyjna zadania: pełnienie służby patrolowo – interwencyjnej na terenie całego miasta
w systemie całodobowym.
4. Kierownik Referatu Sekcji Specjalistycznych: Roman Marcinowski tel. 0-664-087-168
W skład referatu wchodzi:
- Sekcja do spraw nieletnich – zadania: podejmowanie działań prewencyjnych i interwencyjnych w środowisku dzieci
i młodzieży szkolnej na terenie całego miasta,
- Sekcja ochrony – zadania: ochrona gmachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich w dni pracy
urzędu w godzinach nocnych (19. 00 - 7. 00) oraz całodobowo w dni wolne od pracy urzędu,
- Sekcja ekologiczna – zadania: podejmowanie czynności wobec sprawców wykroczeń i zaniedbań związanych
z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta Zabrze,
- Sekcja ruchu drogowego – zadania: kontrola ruchu drogowego (w tym rejestracja wykroczeń dotyczących
przekraczania prędkości przy użyciu fotoradaru) w zakresie opisanym w aktach prawnych dotyczących uprawnień
Straży Gminnej (Miejskiej) .
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Podmioty współpracujące z Policją
w zakresie pomocy dzieciom
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Prokuratura Rejonowa w Zabrzu
Adres: ul. 3-ego Maja 23, 41-800 Zabrze (od początku 2008 – ul. C.Skłodowskiej 34)
Telefon/fax: (0-32) 271-05-25
Prokurator Rejonowy: Alina Skoczyńska
Zastępca Prokuratora Rejonowego: Elżbieta Ziębińska
Zastępca Prokuratora Rejonowego: Anna Arabska
Sąd Rejonowy w Zabrzu
I Wydział Cywilny
Przew. wydziału: SSR Joanna Łukasińska-Kanty
Sprawy z zakresu prawa cywilnego
II piętro: sekretariat pok. 227
II Wydział Karny tel. (0-32)373-57-26 lub (0-32)373-57-27
Przew. wydziału: SSR Agata Gawron - Sambura
Sprawy karne, karne skarbowe (z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w trybie uproszczonym).
I Piętro: sekretariat pok. 118
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Sekcja Wykonawcza przy Wydziale II Karnym tel. (0-32) 373-57-91 lub (0-32) 373-57-92 lub (0-32) 373-57-93
Przew. wydziału: SSR Magdalena Sikorska
I Piętro: sekretariat pok. 124
III Wydział Rodzinny i Nieletnich tel. (0-32) 373-57-36 lub (0-32) 373-57-37
Przew. wydziału: SSR Iwona Skwarzec
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz sprawy nieletnich.
Drugie piętro: sekretariat - pokój 207
IV Wydział Pracy tel. (0-32) 373-57-46 lub (0-32) 373-57-47 lub (0-32) 373-57-48
Przew. wydziału: SSR Agnieszka Kubis
Sprawy z zakresu prawa pracy
Parter: pokój 013
V Wydział Gospodarczy tel. (0-32) 373-57-56
Przew. wydziału: SSR Jolanta Drzażdżewska (Prezes Sądu)
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VI Wydział Ksiąg Wieczystych tel.(0-32) 373-57-66 lub (0-32) 373-57-67 lub (0-32) 373-57-68
Przew. wydziału: SSR Agnieszka Monikowska
Sprawy wieczysto-księgowe
Parter: Pokoje 040-044
VII Wydział Grodzki tel. (0032( 373-57-76(-79)
Przew. wydziału: SSR Marzena Czaicka
Parter: Pokoje 007-002
VIII Wydział Cywilny tel. (0-32) 373-57-17 lub (0-32) 373-57-18
Przew. wydziału: SSR Marcin Rak
I piętro: sekretariat pok. 109
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Zgodnie z art.1 Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 roku, kuratorzy realizują określone przez prawo
zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane
z wykonywaniem orzeczeń sądu.
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Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych Sądu Rejonowego w Zabrzu
Zabrze ul. Wolności 345a (siedziba tymczasowa) tel. (0-32) 376-20-45, (0-32) 376-20-46, (0-32) 376-20-47
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.
Zespół składa się z 12 kuratorów zawodowych, którzy wykonują obowiązki służbowe w terenie oraz pełnią dyżury
w siedzibie kuratorów.
Skład zespołu kuratorów
kurator
Kurator Specjalista Małgorzata Śnit - Kierownik Zespołu
Kurator Specjalista Iwona Darmoń
Starszy Kurator Zawodowy Aleksandra Golus
Starszy Kurator Zawodowy Irena Kaczmarczyk
Starszy Kurator Zawodowy Kornelia Piórkowska
Starszy Kurator Zawodowy Marzena Sitek
Kurator Zawodowy Iwona Kowalska – Bokwa
Kurator Zawodowy Marcin Nowak
Kurator Zawodowy Danuta Pera
Kurator Zawodowy Joanna Procek
Kurator Zawodowy Roksana Wołkowska

dni dyżurów
poniedziałek, wtorek, czwartek
wtorek, piątek
środa, piątek
wtorek, piątek
poniedziałek, środa
poniedziałek, czwartek
poniedziałek, środa
wtorek, czwartek
poniedziałek, czwartek
poniedziałek, środa
wtorek, czwartek
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Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodziny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Zabrzu
Zabrze ul. Wolności 345a (siedziba tymczasowa) tel. (0-32) 376-20-25, (0-32) 376-20-26, (0-32) 376-20-27
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
Zespół składa się z 7 kuratorów zawodowych, którzy wykonują obowiązki służbowe w terenie oraz pełnią dyżury
w siedzibie kuratorów.
Skład zespołu kuratorów
Kurator
Kurator Specjalista Małgorzata Gryczka
Kierownik Zespołu
Kurator Ewa Bartosik – Pysz
Kurator Danuta Mirska
Kurator Krystyna Kubas
Kurator Edyta Fotyga
Kurator Jolanta Kokot
Kurator Aleksandra Bełc

teren działania
część Biskupic
ul. Wolności do nr 303, Maciejów,
część centrum
ul. Wolności od nr 303, Zaborze,
część centrum
oś. Janek, Pawłów, osiedle Dzierżonia,
Kończyce, część centrum
Mikulczyce, osiedle Kopernika, Makoszowy,
ul. 3-go Maja, osiedle Barbary
osiedle Helenka, Rokitnica, Grzybowice,
osiedle Młodego Górnika, część centrum
część Biskupic, Zandka, część centrum,
osiedle C.Skłodowskiej,

dni dyżurów
poniedziałek, środa,
czwartek
poniedziałek, czwartek
środa, piątek
środa, piątek
wtorek, czwartek
wtorek, czwartek
środa, piątek

Dodatkowo Kuratorzy prowadzą ośrodki kuratorskie.
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Roosevelta 40 41-800 Zabrze
www.zabrze.mopr.republika.pl/

e-mail: mopr@zabrze.pol.pl

tel.: (0-32) 277-78-00, fax: (0-32) 277-78-01
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 7:30 – 15:30
Zespół Interwencji Kryzysowej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Wyzwolenia 7 41-800 Zabrze
tel.: (0-32) 278-56-70
Zajmuje się przemocą w rodzinie, sytuacjami kryzysowymi.
godziny urzędowania: w dni powszednie w godz. od 7:30 do 19:30
Lokalny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przestępstw w Zabrzu
ul. Sienkiewicza 36 (wejście od ul. Zamoyskiego)
tel. (0-32) 373-60-14
e-mail: lowzabrze@wp.pl
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 15:00 – 20:00, sobota 8:00 – 13:00
LOW jest elementem Krajowego Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw. W ramach swych zadań udziela
bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz prawnej ofiarom przestępstw.
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Forum Organizacji Pozarządowych "Razem"
lokalizacja: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zabrze 41-800, ul. Roosevelta 40 I piętro, pok. 114
kontakt: (0-32) 277-78-55
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zabrze Park Hutniczy 6 tel. (0-32) 271-84-42 w.107
Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
41-800 Zabrze, ul. Park Hutniczy 6
tel/fax. (0-32) 278-11-99 tel. (0-32) 370-30-41 tel. (0-32) 271-84-42
adres e-mail: opilu@data.pl
Zajmuje się udzielaniem pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu, bądź innych środków
psychoaktywnych.
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia:
Poradnia jest czynna codziennie w godzinach 8:00 – 20:00, w soboty od 8:00 – 15:00. Program terapeutyczny
realizowany w poradni skierowany jest do osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, hazardu
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oraz dla osób współuzależnionych. Podstawowy program terapii dla osób uzależnionych trwa 4 - 5 miesięcy. Obejmuje
spotkania grupowe 2 - 3 razy w tygodniu oraz spotkania indywidualne.
Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu:
Program terapii trwa 6 tygodni. Przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu. Zajęcia
grupowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Ponadto pacjent uczestniczy
w spotkaniach indywidualnych z terapeutą 1 raz w tygodniu.
Dzienny oddział terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych:
Dla młodzieży do 21 roku życia uzależnionej od alkoholu i środków psychoaktywnych (amfetamina, marihuana,
ecstasy) proponujemy zajęcia terapeutyczne w ramach oddziału dziennego. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki
w godzinach 17.00-20.00, w środy i piątki w godzinach 16:00-20:00. Od godziny 14:00 prowadzona jest terapia
indywidualna pacjentów, konsultacje dla rodziców i konsultacje lekarskie. Pacjenci przyjmowani są po uprzednich
rozmowach diagnostyczno - motywujących, ze skierowaniem lekarskim, w każdy poniedziałek.
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Postępowanie wobec nieletnich
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Trudne wyrażenia
k.k.

– Kodeks Karny

k.k.s.

– Kodeks Karno-Skarbowy

k.r.io.

– Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

u.p.n.

– Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Przestępstwo - jest to czyn człowieka, bezprawny, karalny i zawiniony. Wg Kodeksu Karnego (art. 1 § 1)
„odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą
w czasie jego popełniania”. Jednak (§ 2) „Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość
jest znikoma”.
Czyn karalny - w myśl przepisów (art. l § 2 pkt. 2 u.p.n) jest to czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo
(art. l k.k.), a więc zbrodnia lub występek (art. 7 § 2 i 3 k.k), przestępstwo skarbowe (art. 53 § 2 k.k.s.) oraz wykroczenie
określone w następujących przepisach Kodeksu Wykroczeń:
- art. 51 (zakłócanie porządku publicznego),
- art. 62 (znęcanie się nad zwierzętami),
- art. 69 (niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych przez organ państwowy),
- art. 74 (uszkadzanie znaków lub urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu),
- art. 76 (rzucanie kamieniami w pojazd będący w ruchu),
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- art. 85 (samowolna zmiana znaków lub sygnałów drogowych),
- art. 87 (prowadzenie pojazdów przez osobę będącą po użyciu alkoholu),
- art. 119 (kradzież lub przywłaszczenie mienia o wartości - obecnie do 250 zł),
- art. 122 (paserstwo mienia o wartości - obecnie do 250 zł),
- art. 124 (mszczenie lub uszkadzanie mienia, jeśli szkoda nie przekracza – obecnie 250 zł),
- art. 133 (spekulacja biletami wstępu),
- art. 143 (utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego).
Demoralizacja - rozprężenie, zwłaszcza moralne, zepsucie, rozluźnienie dyscypliny, karności, a w świetle przepisów
u.p.n. oznacza szczególnie intensywną i względnie trwałą postać nieprzystosowania społecznego; proces odchodzenia
od obowiązujących w społeczeństwie wartości moralnych a przejawiających się poprzez popełnienie czynu
zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu
lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwa, udział w grupach
przestępczych.
Nieletni - jest podstawowym pojęciem dla całej u.p.n. i zostało zróżnicowane w odniesieniu do trzech grup osób
objętych wspólną nazwą "nieletni" w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania, wieku osób oraz stosowanego
środka wychowawczego lub poprawczego:
a)

w zakresie postępowania dotyczącego zapobiegania i zwalczania demoralizacji - nieletnim jest osoba, która
nie ukończyła 18 roku życia (art. l § l pkt. 1);
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b) w zakresie postępowania o czyny karalne jest to osoba, która dopuściła się takiego czynu po ukończeniu 13 roku
życia, a przed ukończeniem 17 lat ( art. l § l pkt. 2 );
c)

trzecie znaczenie terminu przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich związane jest wyłącznie
z postępowaniem wykonawczym, w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych. W tym
przypadku za nieletniego uważana jest osoba, względem której środki takie zostały orzeczone, choćby ukończyła
18 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia lat 21 (art. 1§ l pkt. 3).

d) Czwarty próg wiekowy - jest nim nieukończone 18 lat w momencie wszczęcia postępowania wobec nieletniego,
do którego mają zastosowanie przepisy art. 10 § 2 Kodeksu Karnego i dot. nieletniego, który po ukończeniu 15 lat
dopuszcza się czynu zabronionego określonego w niżej wymienionych artykułach Kodeksu Karnego:
- art. 134 - "Kto dopuszcza się zamachu na życie Prezydenta RP"
- art. 148 § 1,2 lub 3 - "Kto zabija człowieka"
- art. 156 § l lub 3 - "Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu"
- art. 163 § l lub 3 - "Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich
rozmiarach"
- art. 166 - "Kto stosuje podstęp albo gwałt na osobie lub groźbę bezpośredniego użycia takiego gwałtu, przejmuje
kontrolę nad statkiem wodnym lub powietrznym"
- art. 173 § l lub 3 - "Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym"
- art. 197 § 3 - "Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia określonego w § l lub 2 działając ze szczególnym
okrucieństwem lub wspólnie z inną osobą"
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- art. 252 § l lub 2 - "Kto bierze lub przetrzymuje zakładnika"
- art. 280 - " Kto kradnie, używając przemocy wobec osób lub grożąc natychmiastowym jej użyciem.
W tych przypadkach osoba nieletnia, która popełniła czyn po ukończeniu 15 roku życia może odpowiadać jak
dorosły, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym
przemawiają, a w szczególności jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się
bezskuteczne (art. 10 § 2 k.k.).
Małoletni - to osoba, która nie ukończyła lat 18 i nie miała konfliktu z prawem. Pełnoletniość uzyskuje się z chwilą
ukończenia lat 18 lub też zawarcia małżeństwa przed ukończeniem tego wieku.
Podżeganie – polega na nakłanianiu innej osoby do dokonania czynu zabronionego.
Pomocnictwo – polega na ułatwieniu dokonania czynu zabronionego poprzez dostarczanie narzędzi, środków przewozu,
udzielaniu rad lub informacji. Odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi
niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.
Ściganie z urzędu - sytuacje, w których oskarżyciel publiczny lub organ Policji po otrzymaniu wiadomości
o popełnieniu przestępstwa wszczyna postępowanie karne z własnej inicjatywy, niezależnie od woli pokrzywdzonego,
a nawet wbrew jego woli.
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Zawieszenie władzy rodzicielskiej – następuje wskutek zaistnienia przeszkody, która ma charakter przemijający. Może
ją stanowić np. wyjazd rodziców za granicę. Po ustaniu przyczyny Sąd powinien przywrócić władzę rodzicielską
(art.110 k.r. i o.).
Zarządzenia opiekuńcze – decyzje Sądu Rodzinnego mające na celu zapobieżenie zagrożeniu dobra dziecka (art.109
k.r. i o.).
Pozbawienie władzy rodzicielskiej – najbardziej surowy środek ingerencji Sądu w stosunki pomiędzy rodzicami
a dziećmi. Aby podjąć decyzję o pozbawieniu władzy rodzicielskiej muszą zaistnieć szczególne okoliczności, które mają
charakter trwałej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej.

Odpowiedzialność nieletnich za popełnienie czynu karalnego
Nieletni może być pociągnięty do odpowiedzialności za popełniony czyn karalny przy spełnieniu następujących
warunków:
- musi osiągnąć określony wiek,
- popełniony czyn, według oceny, ma być czynem społecznie szkodliwym,
- popełniony czyn jest niezgodny z prawem,
- zachowanie sprawcy musi wyczerpywać znamiona przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia

wymienionego w art.1§2 pkt.2 Ustawy o Postępowaniu w sprawach nieletnich.
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Rodzaj zastosowanego wobec nieletniego środka zależy od:
−

wieku nieletniego,

−

jego stanu zdrowia, stopnia rozwoju fizycznego,

−

zachowania się nieletniego, przyczyn i stopnia jego demoralizacji,

−

charakteru środowiska oraz warunków wychowania nieletniego.
Ustawa o Postępowaniu w sprawach nieletnich w art.6 określa formy stosowania środków wychowawczych

i poprawczych. Zgodnie z art.6 wobec nieletnich Sąd Rodzinny może:
1.

Udzielić upomnienia.

2.

Zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania
określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia
w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania
się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do używania alkoholu lub innego środka w
celu wprowadzania się w stan odurzenia.

3.

Ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna.

4.

Ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej
zaufania – udzielających poręczenia dla nieletniego.

5.

Zastosować nadzór kuratora.
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6.

Skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą
z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się
z tą organizacją lub instytucją.

7.

Orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

8.

Orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego.

9.

Orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, odpowiedniej placówce opiekuńczo – wychowawczej albo ośrodku
szkolno – wychowawczym.

10. Orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym.
11. Zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować
środki przewidziane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
Jak widać zakres możliwości oddziaływania Sądu Rodzinnego na postępowanie nieletniego jest bardzo duży
i zawiera środki wychowawcze z pozostawieniem nieletniego w dotychczasowym środowisku oraz środki
wychowawcze izolujące nieletniego. Najmniej drastycznym środkiem jest upomnienie. Środek ten stosuje się, gdy
stopień demoralizacji nieletniego jest nieznaczny lub w sytuacji, gdy czyn karalny został popełniony nieumyślnie,
a jednocześnie dotychczasowy tryb życia nieletniego nie budzi zastrzeżeń. Najczęściej stosowanym przez sąd rodzinny
środkiem jest nadzór kuratora. Pozwala on na pozostawienie nieletniego w środowisku rodzinnym, a jednocześnie
stanowi ingerencję obcej osoby w życie rodzinne. Najbardziej surowym środkiem wychowawczym jest umieszczenie
nieletniego w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz zakładzie poprawczym. Środki te stosuje się w przypadku
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stwierdzenia u nieletniego zaawansowanego stopnia demoralizacji, co powoduje, że koniecznym staje się otoczenie go
szczególną opieką i wzmożonym nadzorem wychowawczym przez specjalnie w tym celu powołaną placówkę. Nieletni
zdobywa tam wykształcenie i uczy się zawodu.

Wybrane kategorie przestępstw
Art. 158. § 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku
do lat 10.
Art. 159. Kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego podobnie
niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
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Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące
niebezpieczeństwo.
§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 190. § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli
groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego
działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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Art. 200. § 1. Kto doprowadza małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności
seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto utrwala treści pornograficzne z udziałem takiej osoby.
Art. 201. Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego,
przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art. 202. § 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie,
która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki
charakter, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto produkuje w celu rozpowszechniania lub sprowadza albo rozpowszechnia treści pornograficzne z udziałem
małoletniego poniżej lat 15 albo związane z użyciem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub
przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan
psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10.
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§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Art. 208. Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go
do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 209. § 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego
obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub właściwej instytucji.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego, ściganie odbywa się z urzędu.
Art. 210. § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną
ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.
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Algorytmy postępowania nauczyciela wobec nieletnich
W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję
lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora
lub policję (art. 4 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i art. 304 kodeksu postępowania karnego).
W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat używa alkoholu lub innych
środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania
świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki :
1.

Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2.

Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.

3.

Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację.
Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji,
zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego
nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka
do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

4.

Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają
informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny
lub policję.
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5.

Podobnie szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań
wychowawczych(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich
zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

6.

Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział
w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być
określone przez wewnętrzny regulamin szkoły.

7.

W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego
z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego,
szkoła jako instytucja jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący
pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

1.

Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2.

Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki,
w których nie będzie zagrożone jego życie i zdrowie.

3.

Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy medycznej.

4.

Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje się do niezwłocznego
odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole,
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czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji –
decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
5.

Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają
przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu
lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia
ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. O fakcie umieszczenia
zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

6.

Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu
lub narkotyków na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek powiadomienia o tym policji lub sądu rodzinnego.

7.

Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art.43ust1.
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję.
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.
W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk
powinien podjąć następujące kroki:

1.

Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowoływanych
oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje ustalić, do kogo znaleziona substancja
należy.

2.

Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.
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3.

Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące
szczegółów zdarzenia.
W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, ze uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą
narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

1.

Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp. ) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał
mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni, ewentualnie innych przedmiotów budzących
podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać
czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2.

O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich
do natychmiastowego stawiennictwa.

3.

W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości
teczki, szkoła wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną
substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

4.

Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest
bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył
substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz
ze swoimi spostrzeżeniami.
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Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa :
1.

Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

2.

Ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

3.

Przekazać sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu
pod opiekę.

4.

Powiadomić rodziców ucznia – sprawcy.

5.

Niezwłocznie powiadomić policję w przypadku gdy sprawa jest poważna(rozbój, uszkodzenie ciała itp.)
lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.

6.

Zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazać je policji.
Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

1.

Udzielić pierwszej pomocy, bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara
doznała obrażeń.

2.

Niezwłocznie powiadomić z zdarzeniu dyrektora szkoły.

3.

Powiadomić o zdarzeniu rodziców ucznia.

4.

Niezwłocznie wezwać policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów
przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
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NIE DAJ SIĘ …..
pożądane działania
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NIEBIESKA KARTA
Policja od lat zajmowała się tzw. „awanturami domowymi”, czyli podejmowała
czynności w przypadku stosowania przemocy przez silniejszych członków rodziny wobec
słabszych. W 1998 r. podjęto próbę stworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
angażując w ten problem wszystkie podmioty zainteresowane pomocą rodzinie. Policja jako
pierwszy organ stykający się z tym zjawiskiem spełnia tu istotną rolę. Podjęto starania, aby kontakt z rodziną, w której
wystąpiła przemoc nie był jednorazowy, ale był kontynuowany dla dobra rodziny.
Wspólne wysiłki Komendy Głównej i Stołecznej Policji oraz PARPA w tym zakresie zaowocowały
opracowaniem w KGP Zarządzenia Nr 25/98 Komendanta Głównego Policji w sprawie interwencji policji wobec
przemocy w rodzinie pod nazwą „Niebieskie Karty”. Zarządzenie to określa m.in. sposób postępowania i procedury
związane ze sporządzaniem dokumentacji z przeprowadzonych interwencji domowych.
Cele procedury pn. „Niebieskie Karty” zostały wyraźnie określone:
- ułatwienie policjantom uporządkowanej rejestracji śladów i wydarzeń w miejscu zdarzenia, jak i podjętych przez nich
czynności,
- dostarczenie ofierze (ofiarom) przemocy w rodzinie informacji prawnej oraz informacji o możliwościach dalszego
szukania pomocy,
- motywowanie ofiary (ofiar) przemocy w rodzinie do żądania ochrony swoich praw i szukania pomocy,
- ułatwienie dzielnicowemu prowadzenia dalszych działań prewencyjnych wobec rodziny, w której zachodzi przemoc
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oraz usprawnienie współpracy z innymi służbami społecznymi przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie,
- wykorzystanie dokumentacji przez wydział dochodzeniowy i prokuraturę w czasie prowadzenia śledztwa i przy
kierowaniu sprawy na drogę sądową,
- wykorzystanie dokumentacji przez wydział/sekcję ds. nieletnich w sytuacji, gdy w rodzinie są krzywdzone dzieci,
- ułatwienie rozpoznania zjawiska przemocy domowej, skali zagrożenia, a co za tym idzie podejmowania odpowiednich
działań zapobiegawczych. Ważnymi elementami tej procedury są ponadto:
- tworzenie lokalnych systemów pomocy ofiarom przy współpracy różnych osób, instytucji i organizacji,
- analiza i informacja o zagrożeniu przemocą (ocena skali zjawiska),
- podejmowanie systemowych działań w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą,
- wzrost świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie,
- angażowanie się osób i instytucji w pomoc ofiarom przemocy, co może przyczynić się do zmniejszenia skali tego
zjawiska,
- rejestracja skali zjawiska w specjalistycznym systemie komputerowym (przeprowadzone interwencje domowe wobec
przemocy w rodzinie).
Konstrukcja karty „A” pozwala na udokumentowanie sytuacji mogących zaistnieć na miejscu zdarzenia oraz
podejmowanych podczas interwencji działań. Zawiera również zapis, dotyczący wyrażenia zgody przez ofiarę przemocy
na udostępnienie jej danych osobowych instytucjom rządowym i organizacjom pozarządowym, zajmującym się pomocą
osobom pokrzywdzonym. Należy podkreślić, że jeśli z zaistniałych podczas interwencji okoliczności wynika,
Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze

89

Lepiej Razem niż Osobno

że w sprawie może być wszczęte postępowanie przygotowawcze, dyżurny jednostki Policji powinien podjąć decyzję,
czy nie zachodzi konieczność przeprowadzenia na miejscu zdarzenia czynności w niezbędnym zakresie w granicach
koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa, dla potrzeb postępowania przygotowawczego.
Karta „B”, stanowiąca informację dla ofiar przemocy zawiera katalog przestępstw, popełnianych najczęściej na szkodę
osoby najbliższej, uaktualnione adresy i telefony instytucji i organizacji pomocowych oraz daje możliwość uzupełnienia
jej o informacje dotyczące lokalnych placówek.
W zarządzeniu dzielnicowi, prowadzący teczki zagadnieniowe pt. „Przemoc domowa” zostali zobowiązani
do wykonywania szeregu czynności związanych z udokumentowaniem zdarzeń mających znamiona przemocy w danej
rodzinie oraz przekazywania zebranej dokumentacji, do akt postępowania przygotowawczego, w przypadku jego
wszczęcia w danej sprawie.
WAŻNE INFORMACJE
Partnerami Policji w przypadku udzielania wsparcia i pomocy ofiarom przemocy, są: Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia”, Centra Pomocy Rodzinie, Centra Interwencji Kryzysowej, Gminne i Miejskie Komisje Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Centra Pomocy Psychologicznej, Placówki Służby Zdrowia, Rady Gmin i Powiatów,
Pełnomocnicy ds. Uzależnień działający przy Urzędach Miast i Gmin, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Komitet
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Ochrony Praw Dziecka, Sądy Rodzinne i Nieletnich, Prokuratury, Ośrodki Pomocy Społecznej, Punkty KonsultacyjnoInformacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie. Zacieśnianie współpracy i koordynacja działań podejmowanych przez
różne podmioty, w oparciu o posiadane przez Policję informacje przyczynia się do poprawy efektywności tych działań
dla naszego wspólnego dobra.
Z danych liczbowych nadesłanych przez Komendy Wojewódzkie Policji wynika, że w roku 2002 policjanci
przeprowadzili 96 449 interwencji wobec przemocy w rodzinie. Pośród 127 515 ofiar zdecydowaną większość tj. 74 366
osób stanowiły kobiety. Na drugim miejscu znalazły się dzieci - 46 028 osób, z czego 30 073 stanowiły dzieci do lat 13.
Problem różnorodnych form przemocy stosowanej wobec dzieci nie jest dokładnie rozpoznany z uwagi na jego
wyjątkową złożoność. Możemy mówić o krzywdzeniu:
- fizycznym (bicie, okaleczanie),
- psychicznym (znieważanie, wyzywanie),
- wykorzystywaniu seksualnym,
- zaniedbywaniu.
Przemoc wobec dzieci jest jednym z najbardziej okrutnych zjawisk, które jest obecne we wszystkich
społeczeństwach. Nie omija ono żadnych warstw społecznych, żadnych rodzin – żyjących w ubóstwie, niewydolnych
finansowo, jak i dobrze sytuowanych, tzw. „dobrych domów”. Przybiera ono bardzo różne formy i często towarzyszą
mu inne patologiczne zachowania ( m.in. nadużywanie alkoholu). Najbardziej widocznymi i oczywistymi skutkami
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przemocy są obrażenia cielesne. Należy jednak pamiętać, że znacznie bardziej niszczące od urazów fizycznych są skutki
psychiczne doświadczanej przemocy. Dziecko żyjące w stanie ciągłego zagrożenia nie ma możliwości prawidłowej
socjalizacji, ponieważ zaburzeniu uległy jego podstawowe potrzeby: miłości, akceptacji, zaufania i bezpieczeństwa.
Wśród rodzajów przemocy wobec dzieci najbardziej bulwersujące opinię publiczną i niszczące psychikę
dzieci, są wszelkie formy wykorzystywania seksualnego.
Na terenie Polski stwierdzono w roku 2001 ogółem 4716 przestępstw przeciwko obyczajności dokonanych przez 2719
sprawców wobec 4234 pokrzywdzonych, których ofiarami było 1987 nieletnich. W roku 2002 stwierdzono 4652
przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę 4227 pokrzywdzonych, w tym 2070 małoletnich.
Przestępstwa godzące w wolność seksualną i obyczajność po ich ujawnieniu charakteryzują się bardzo wysokim
wskaźnikiem wykrycia sprawcy (od 85% do 100%). Wynika to w znacznej mierze z faktu, że sprawcami tego rodzaju
przestępstw są najczęściej osoby pochodzące z najbliższego otoczenia małoletniego. Mimo że przestępstwa przeciwko
wolności seksualnej i obyczajności stanowią znikomy procent ogółu przestępstw dokonanych w Polsce, to czynione
przez sprawców tego typu czynów spustoszenie w psychice dzieci, których osobowość dopiero kształtuje się pod
wpływem zewnętrznych doświadczeń, powoduje nieodwracalne szkody w sferze emocji. Warunkują zaburzenia
w relacjach międzyludzkich, co nie pozostaje bez wpływu na dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie.
Złożoność zjawiska krzywdzenia dzieci na pewno utrudnia jego odpowiednią diagnozę oraz ustalenie
jednoznacznych i skutecznych w każdym przypadku sposobów przeciwdziałania tej patologii. Niemniej jednak
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różnorodne działania Policji zmierzają do zapobiegania temu negatywnemu zjawisku m.in. poprzez :
- rozpoznanie środowiska (np. przez dzielnicowych, służby patrolowo-interwencyjne),
- uświadamianie dzieciom ich praw podczas spotkań w szkołach,
- podejmowaniu odpowiednich czynności wobec sprawców przemocy,
- stałą współpracę ze szkołami, służbą zdrowia, z sądem rodzinnym i nieletnich, prokuraturą, kuratorami sądowymi,
ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, czy centrami pomocy
rodzinie, a także z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką przemocy na danym terenie.
Współdziałanie polega na wzajemnym informowaniu się o przypadkach krzywdzenia dzieci, rozpoznawaniu sytuacji
przemocy, działaniu na rzecz odizolowania ofiar od sprawców, udzielaniu pomocy terapeutycznej oraz porad
psychologicznych i prawnych ofiarom przemocy.
Dostrzegając wagę problemów związanych z ochroną dziecka przed przestępczym działaniem i następstwami
zjawisk patologicznych, a także konieczność przestrzegania praw dziecka zgodnie z postanowieniami Konwencji
o Prawach Dziecka, Policja inspiruje i współuczestniczy w tworzeniu wielu inicjatyw na rzecz pomocy ofiarom
przemocy, np. Policja świętokrzyska opracowała i wdrożyła w życie „Świętokrzyski Program Pomocy Ofiarom
Przestępstw”. Głównym celem tego programu jest stworzenie sprawnie działającego systemu ukierunkowanego
na objęcie wszechstronną pomocą osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa. Pomoc ta obejmuje porady prawne,
psychologiczne, profilaktyczne, a także zapewnienie pomocy socjalnej. W celu ułatwienia kontaktu z dziećmi – ofiarami
przemocy, policjanci pozyskali środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zakup
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maskotek Koziołek „SPOKO”, które wręczane są dzieciom podczas trudnych rozmów dotyczących ich sytuacji
rodzinnej.
Problematyka zapobiegania przemocy w rodzinie znalazła się w programach szkolenia policjantów od stopnia
podstawowego po kursy doskonalenia zawodowego we wszystkich szkołach policyjnych. Na początku 2001r. Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczęło współpracę ze specjalistami z Fundacji „Dzieci Niczyje”, którzy dla
policjantów zajmujących się problematyką nieletnich w Polsce opracowali trwający trzydzieści godzin program
szkolenia warsztatowego „Przemoc wobec dziecka”, stanowiący załącznik do programu szkolenia specjalistycznego.
Celem programu było:
- rozszerzenie umiejętności i wiedzy w zakresie diagnozy i interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci
oraz pracy z dziećmi ofiarami krzywdzenia,
- rozwijanie umiejętności współpracy z instytucjami uczestniczącymi w procesie pomocy dzieciom krzywdzonym
i ich rodzinom.
Wykorzystując doświadczenia specjalistów z Fundacji „Dzieci Niczyje” i policjantów Komisariatu Policji
Warszawa-Targówek, opracowano projekt adaptacji jednej z sal wykładowych CSP na potrzeby tego szkolenia,
tj. stworzenia pokoju przesłuchania przyjaznego dziecku. Ideą powstania tego pokoju było nie tylko szkolenie słuchaczy,
ale również udostępnianie go zainteresowanym instytucjom z rejonu powiatu legionowskiego oraz powiatów
ościennych. Wzorcowy pokój przesłuchań dla dzieci oprócz miłego wystroju (koloru ścian, mebli dostosowanych
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do wieku dzieci, wyposażenia w zabawki, itp.) powinien być także wyposażony w tzw. lustro „weneckie” oraz sprzęt
audio-video do rejestrowania przebiegu przesłuchania. Dzięki takim pokojom, dzieci – ofiary przestępstw, mogą
być przesłuchane w bardziej przyjaznej atmosferze. Ponadto zasadniczym celem powstania takich pomieszczeń było
ograniczenie do minimum ilości przesłuchań dzieci (wykorzystanie przez sądy nagrań video), aby nie narażać ich
na ponowne przeżywanie traumatycznych wydarzeń.
Wraz z nabywaniem przez policjantów wiedzy na temat przesłuchiwania małoletnich ofiar przestępstw
rozszerzała się idea tzw. „Niebieskich pokoi”. Często policjanci przygotowywali pomieszczenia poświęcając swój
wolny czas na ich urządzanie, malowanie ścian itp. Nie wszystkie „Niebieskie pokoje” z uwagi na brak funduszy zostały
w pełni wyposażone w sprzęt techniczny, co stanowiło duże utrudnienie w realizacji idei jednorazowego przesłuchania
małoletniego.
Aktualnie na terenie kraju działa ok. 100 „Niebieskich pokoi”. Nie wszystkie są zlokalizowane w pomieszczeniach
policyjnych, ale także na terenach poradni wychowawczo-zawodowych, ośrodków opieki społecznej, ośrodków zdrowia
itp. Te poza terenem jednostek policyjnych są udostępniane policjantom na potrzeby przesłuchania. To gdzie jest
usytuowany pokój zależy w dużej mierze od środków finansowych, jakimi dysponuje dana jednostka, a także dobrej
współpracy z samorządem lokalnym.
Dzieci powinny być chronione przede wszystkim przez rodziców, ale gdy oni zawodzą, również przez
instytucje do tego powołane. Aby dbać o dzieci musimy upowszechniać świadomość tego, czym jest przemoc i jak się
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przed nią bronić. Zawsze powinno się pamiętać, że najwyższym dobrem jest ochrona bezbronnego dziecka, zaś sprawca
– bez względu na to, kim dla niego jest – winien być ukarany.
BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO DZIECKA
Łatwowierność i naiwność dziecka są często przyczynami kłopotów. Dlatego też niezbędne jest
wyrobienie w dziecku odruchu nieufności wobec osób nieznajomych.
Â Bezwzględnie zakazujcie dzieciom:
- przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezentów i słodyczy,
- oddalania się z obcymi,
- wsiadania do pojazdów kierowanych przez obcych.
Â Uczcie swoje dzieci, aby podczas Waszej nieobecności:
- w domu nie otwierały drzwi obcym, nawet znajomym i innym dzieciom,
- zabrońcie im otwierania drzwi domofonem, jeżeli osobą zgłaszającą się jest ktoś obcy!
- zakazujcie Waszym pociechom opowiadania o wyposażeniu mieszkania, sprzęcie technicznym itp.
Â Nie ujawniajcie dzieciom miejsc przechowywania w domu przedmiotów wartościowych, nie rozmawiajcie przy
nich o swoich zarobkach, planowanych inwestycjach itp.!
Â Uczyńcie wszystko, aby zabawy dzieci były zawsze bezpieczne, uczcie dzieci rozwagi, ale i sami bądźcie
przewidujący!
Â Starannie wybierajcie drogę, którą dziecko będzie podążało do szkoły, uczcie je bezpiecznego poruszania się
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po drogach!
Â Starajcie się docierać do wszystkich publikacji na temat dzieci, ich wychowania i bezpieczeństwa!
POSZUKIWANIA DZIECKA
Poszukiwania dziecka należy prowadzić na wszystkie możliwe sposoby. Przede wszystkim
trzeba zacząć od zadzwonienia do kolegów i znajomych dziecka oraz do rodziny. Specjaliści
zalecają by dokładnie obejrzeć pokój i rzeczy dziecka, bo być może tu znajdziemy ślad, który
doprowadzi do odnalezienia zaginionego. Jeśli to nic nie da, należy jak najszybciej zgłosić się
na policję. Ma ona obowiązek przyjąć zgłoszenie natychmiast (nie ma żadnego przepisu
mówiącego, że może to nastąpić po 48 godzinach) i podjąć poszukiwania od razu, jeśli zaginęło dziecko. Trzeba też
skontaktować się z najbliższymi szpitalami i placówkami pomocy społecznej, może zaginiona osoba uległa wypadkowi
i tam przebywa. Dobrze jest zgłosić zaginięcie w lokalnych redakcjach gazet i TV, rozwiesić zdjęcia i ulotki. Telewizja
publiczna od lat emituje specjalny program „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie” poświęcony zaginionym.
W poszukiwania i pomoc angażuje się także fundacja ITAKA – http://www.itaka.pl/
BĄDŹ OSTROŻNY, GDY KTOŚ PUKA DO DRZWI
Oszuści wykorzystują różne sposoby, by wzbogacić się kosztem nieostrożnych osób. Podają się za członka rodziny,
pracowników administracji, instytucji państwowych, organizacji charytatywnych.. Cel jeden – okraść. Najczęściej wiąże
się to z wejściem do mieszkania. Wiedząc to, łatwiej jest się zabezpieczyć.
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Policja radzi co zrobić, by nie paść ofiarą oszustów.
Â Jeśli ktoś podaje się za pracownika administracji, organizacji charytatywnej, Unii
Europejskiej itp., zanim go wpuścisz, zadzwoń do organizacji, na którą się powołuje
i spytaj, czy taki człowiek miał Cię odwiedzić. Zawsze żądaj dokumentu
potwierdzającego tożsamość, oglądaj go bardzo dokładnie.
Â Pamiętaj, że tego typu (prawdziwe) wizyty są poprzedzone odpowiednim komunikatem
np. ogłoszeniem na klatce schodowej, poinformowaniem przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową,
przy czym bądź ostrożny przy zawiadomieniach telefonicznych - przecież dzwonić może oszust.
Â Nie wierz w nagłe, troskliwe wizyty bliżej nieokreślonych przyjaciół sprzed lat, znajomych, bądź kolegów
członków rodziny; najczęściej są to oszuści, którzy chcą wejść do twego domu i zwyczajnie Cię okraść.
Â Pamiętaj, że oszuści często proszą o możliwość pozostawienia informacji dla sąsiadki. Gdy pójdziesz po kartkę
i długopis, oni mogą wejść do Twojego mieszkania.
Â Pamiętaj, wizyty są poprzedzone odpowiednim komunikatem, np. ogłoszeniem na klatce schodowej,
poinformowaniem przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową. Przy czym bądź ostrożny przy zawiadomieniach
telefonicznych. Przecież dzwoni może oszust
Â Bardzo często oszuści – działając we dwóch – proszą o sprawdzenie np. przewodów wentylacyjnych, lub kuchenki.
Jeden będzie ci towarzyszył odwracając uwagę od drugiego, który w tym czasie będzie okradał mieszkanie.
Â Bądź ostrożny kupując od obnośnych sprzedawców. Zdarza się, że podczas prezentacji dywanu, odkurzacza
lub innych przedmiotów, giną twoje pieniądze i biżuteria.
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Â Bądź szczególnie ostrożny jeśli osoba odwiedzająca żąda pieniędzy np. pierwszej raty, bądź zaliczki. Pamiętaj,
że zawsze możesz zapłacić później np. przelewem lub na poczcie.
Â Jeśli już wpuścisz oszustów do środka, dokładnie zapamiętaj ich twarze i jak najwięcej szczegółów z ich ubioru.
Nie reaguj panicznie. Jeśli będą wiedzieć, że ich zdemaskowałeś, mogą zrobić Ci krzywdę. Najlepiej idź
pod pozorem pożyczenia pieniędzy do sąsiada i tam dyskretnie poproś go o zawiadomienie policji. Jeśli nie masz
takiej możliwości po wyjściu oszustów dzwoń na policję. Pamiętaj, że lepiej stracić pieniądze niż życie.
Â Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości poproś o pomoc sąsiada. Towarzystwo osób trzecich zwykle płoszy złodzieja.
NA PROGU MIESZKANIA
Zanim otworzysz drzwi zidentyfikuj odwiedzającą Cię osobę. Brak zaufania jest tu całkiem
na miejscu.
Â Sprawdzając tożsamość odwiedzających Cię osób możesz popatrzeć na nich przez okno lub
wizjer. Przed otwarciem drzwi załóż łańcuch i nie zdejmuj go dopóki nie będziesz pewna
z kim rozmawiasz. Nieznajomego poproś o podanie danych personalnych i o dokument, który
potwierdzi jego tożsamość. Zanim tego nie zrobisz, nie otwieraj drzwi, nawet jeśli jest to kobieta lub dziecko.
Â Jeśli odwiedza Cię osoba oferująca swoje usługi, zapytaj ją jaką reprezentuje firmę. W przypadku niepewności
i obawy, poproś aby przyszła w późniejszym terminie. W tym czasie możesz skontaktować się z podaną firmą.
Â W przypadku napraw, remontów, przeglądów lub konserwacji mieszkania nigdy nie bądź w domu sama. Poproś
sąsiada lub znajomego aby Ci w tym czasie towarzyszył.
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Â Jeśli nie masz pewności do osoby, która Cię odwiedza - zadzwoń na policję pod numer 997 lub do najbliższego
komisariatu policji i powiedz o tym. Nie przejmuj się , jeśli będzie to alarm fałszywy.
Â Jeśli zgubiłaś choć jeden klucz, natychmiast wymień zamek. Nie dawaj złodziejom szans.
Â Szczególnie ostrożnie postępuj z kluczami. Zawieszanie klucza na tasiemce i noszenie go na szyi dziecka może być
wykorzystane przez złodzieja. Ponadto narażasz dziecko na niebezpieczeństwo.
Â Nie powierzaj swoich kluczy pracownikom robiącym remont twojego mieszkania lub osobom do których nie masz
zaufania.
Â Jeśli dzwoniący do Twoich drzwi twierdzi, że jest policjantem, osobą urzędową lub rzemieślnikiem, poproś
o dowód tożsamości. Nie przejmuj się jeśli odwiedzająca Cię osoba będzie zdenerwowana tą sytuacją. Jeśli ciągle
nie jesteś pewna , poproś tę osobę aby przyszła lub zadzwoniła w innym terminie. Nie będziesz wtedy sama.
JAK ZABEZPIECZYĆ MIESZKANIE?
Żadna policja, nawet najskuteczniejsza nie ochroni w pełni naszego mienia, jeżeli sami
nie będziemy o nie dbali! Dla przypomnienia kilka podstawowych zasad samoobrony:
Â Najpewniejszym miejscem dla przechowywania pieniędzy, dewiz, cenniejszej
biżuterii, akcji i obligacji jest bank. Amatorzy cudzego mienia stosunkowo szybko
znajdują ukryte precjoza i pieniądze w różnego rodzaju bieliźniarkach, torebkach
po cukrze, czy też za obrazami.
Â Nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką, nie wieszaj ich także na szyi swej pociechy. Zabezpiecz należycie drzwi
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i okna swojego mieszkania, załóż dobre zamki. Wskazanym jest zamontowanie domofonu albo też instalacji
świetlnej lub elektronicznej podłączonej do sąsiadów (z wzajemnością). Jeśli jesteś właścicielem domku
jednorodzinnego, wykonaj solidne (lecz przejrzyste) ogrodzenie, kup psa, załóż oświetlenie na podwórku.
Â Zanotuj na kartce lub w podręcznym kalendarzyku marki i typy posiadanych urządzeń, ich cechy charakterystyczne
oraz numery fabryczne (radio, telewizor, magnetowid, aparat fotograficzny, rower, itp.) Te, które nie posiadają
numerów, oznacz swymi inicjałami lub np. numerem telefonu albo datą urodzenia (w przypadku kradzieży lub
zagubienia łatwiej będzie można je rozpoznać i udowodnić, że są naszą własnością).
Â Nie afiszuj się swym bogactwem. Unikaj przygodnych znajomości, zwłaszcza zawieranych przy kieliszku, nigdy
zaś w ten sposób poznanych ludzi nie zapraszaj do swego mieszkania, zwłaszcza jeśli mieszkasz samotnie.
Â Uważaj na kręcących się po klatkach schodowych i w pobliżu domu ludzi. Zainteresuj się nimi, zapytaj kogo
szukają, przyjrzyj się im, by zapamiętać wygląd. Przezorność może uchronić przed kradzieżą mienie twoje
lub sąsiadów, zaś spostrzeżenia mogą być przydatne policji, gdyby do włamania doszło.
Â Sprawdzaj tożsamość i wiarygodność obcych osób, przychodzących do twojego mieszkania np. w sprawie
odkupienia starych zegarów lub książek, naprawy kaloryferów. Nie wpuszczaj bez uzasadnionych powodów
nieznanych ci osób. Z policyjnych doświadczeń wynika, że prawie połowa kradzieży miała swój początek i źródło
w nawiązywanych wcześniej tego typu kontaktach. Tacy niby-znajomi, nawet jeśli sami nie dokonują kradzieży,
mogą przeprowadzać tzw. złodziejski wywiad i dzielić się ustaleniami z grupą, która dokonuje włamań.
Â Nie toleruj w swym bloku mieszkalnym (na klatce schodowej, w piwnicy lub na strychu) istnienia melin pijackich,
skupiających ludzi z marginesu społecznego.
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Â Współdziałaj zawsze z sąsiadami. Zwracaj uwagę także na ich mieszkanie. Podczas ich nieobecności interesuj się
ludźmi stojącymi pod ich drzwiami, zwracaj uwagę na hałasy, niecodzienne odgłosy dochodzące z klatki
schodowej, wynoszenie mebli lub sprzętów domowych przez osoby obce, którym nie towarzyszy nikt ze znanych
sąsiadów.
Â Opuszczając na dłużej mieszkanie (wczasy, odwiedziny znajomych, pobyt w szpitalu) nie zostawiaj widocznych
oznak swej nieobecności. Poproś sąsiadkę, by podlewała kwiaty, otwierała na krótko okna, opróżniała skrzynkę
z korespondencji, wieczorem włączała na jakiś czas światło w kuchni lub w którymś z pokoi.
Â Ubezpiecz swe mieszkanie, by w razie nieszczęścia chociaż częściowo mieć zrekompensowane straty.
POZA DOMEM
Â Przewiduj i postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku.
Â Nie akceptuj jazdy windą z nieznajomymi.
Â Nigdy nie chodź na skróty, trzymaj się miejsc uczęszczanych i dobrze oświetlonych.
Â Po zmierzchu noś ze sobą latarkę.
Â Przed wyjściem, szczególnie o późnej porze, zaplanuj sobie trasę, którą będziesz wracała.
Â O zamiarze wyjścia z domu, przewidywanej trasie oraz terminie powrotu możesz powiadomić sąsiada. Będzie
on pierwsza osobą , która rozpocznie poszukiwania gdy nie powrócisz do domu w określonym czasie.
Â Jeśli wychodzisz z domu, dokładnie pozamykaj i sprawdź wszystkie zabezpieczenia drzwi i okien.
Â Podróżując środkami komunikacji miejskiej siadaj zawsze w grupie kilku osób lub blisko kierowcy. Nie podróżuj
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pociągiem w pustym przedziale.
Â Wychodząc z domu nie zabieraj ze sobą dużych kwot pieniędzy i kosztowności, to prowokuje.
Â Nie zgadzaj się na podwiezienie przez nieznaną Ci osobę. Nie korzystaj z tzw. „okazji”.
Â Jeśli idziesz na przyjęcie do znajomych lub kończysz pracę w późnych godzinach wieczornych już wcześniej
zaplanuj powrót do domu.
Â Zaopatrz się w podręczny rozkład jazdy środków komunikacji miejskiej. Nie narażaj się na niebezpieczeństwo
stojąc na pustym przystanku.
Â Zapewnij sobie powrót do domu w towarzystwie osoby zaprzyjaźnionej lub weź taksówkę.
Â Poproś kierowcę aby poczekał, aż wejdziesz bezpiecznie do domu.
JAK UNIKNĄĆ KRADZIEŻY TELEFONU KOMÓRKOWEGO?
Jednym z ważnych problemów dzisiejszych czasów są niewątpliwie bardzo zuchwałe kradzieże
telefonów komórkowych. Łupem padają zarówno aparaty fabrycznie nowe, jak i te które mają
już swoje lata. Sprawcy stosują różne sposoby dla osiągnięcia swojego celu, często bardzo
pomysłowe. Nie oznacza to jednak, że nie można im utrudnić takiego działania, dlatego też
poniżej podajemy kilka porad, jak najlepiej uchronić się przed tego rodzaju zdarzeniami:
Â Unikaj pokazywania telefonu innym, a tym bardziej chwalenia się nim, szczególnie gdy jest nowy i ma wiele
atrakcyjnych funkcji. Nie baw się też jego opcjami na ulicy czy w autobusie, tramwaju, pociągu - odwraca to Twoją
uwagę od otoczenia i usypia czujność.
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Â Staraj się nosić telefon w miejscu trudnodostępnym lub mało widocznym dla osób trzecich, ale przy sobie
np. w kieszeni koszuli, wewnętrznej kieszeni kurtki czy marynarki, w przedniej kieszeni spodni. Możesz nosić
go na szyi pod swetrem. Natomiast nie wkładaj telefonu do tylnej kieszeni spodni, torebki czy plecaka. To zachęca
złodziei do jego kradzieży.
Â Jeśli musisz skorzystać z telefonu na ulicy, to staraj się to robić w miejscu, gdzie jest dużo ludzi - spowoduje to,
że złodziej będzie się czuł mniej pewnie. Pamiętaj chowając go po rozmowie wskazujesz potencjalnemu
złodziejowi, gdzie on jest.
Â Jeśli udajesz się w miejsce, gdzie telefonu nie będziesz mógł mieć ciągle przy sobie, jak np. basen, siłownia, fitness
klub, szpital, zabiegi rehabilitacyjne, specjalistyczne badania lekarskie, itp. ustal wcześniej czy będzie tam
możliwość skorzystania ze schowka lub jest inne zabezpieczenie szatni. Jeśli nie, to rozważ czy telefon będzie
Ci niezbędny.
Â Nie pozostawiaj telefonu bez nadzoru: w samochodzie w miejscu widocznym (sam przyciągasz włamywacza
do swojego auta), na stoliku w pubie, biurku lub torebce w pracy czy w kurtce w szatni. Jeśli masz takie zwyczaje
rozważ zastosowanie opcji odblokowywania klawiatury kodem.
Â Zastanów się czy telefon komórkowy jest istotnym wyposażeniem ucznia idącego do szkoły!
Â Noś przy sobie, spisany na kartce, numer identyfikacyjny twojego telefonu tzw. IMEI.
Â Jeśli masz taką możliwość oznakuj swój telefon, umożliwi to jego szybsze odzyskanie.
Â Po stwierdzeniu kradzieży, natychmiast powiadom o niej operatora. Zablokuje on twoje konto.
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Pamiętaj!
Kupując telefon komórkowy pochodzący z przestępstwa sam popełniasz przestępstwo. Dlatego też, staraj się
zrobić wszystko, aby potwierdzić legalność posiadania telefonu przez sprzedającego - nich dostarczy oryginalne pudełko
i akcesoria oraz dokumenty i rachunek zakupu. Na pudełku powinna być naklejka z numerem IMEI telefonu, który jest
Ci sprzedawany - porównaj go z numerem wyświetlonym przez aparat po wprowadzeniu kodu *#06#, taki sam powinien
być na naklejce od środka. Poproś też o wystawienie Ci rachunku potwierdzającego sprzedaż. Bądź szczególnie ostrożny
przy zakupach na targowisku czy przez Internet, a także przy ofertach bardzo korzystnych i przy telefonach, które mają
uszkodzoną lub zdartą naklejkę z numerem IMEI.
Posiadając telefon pochodzący z kradzieży musisz się liczyć też z tym, że zostanie Ci on przez Policję zabrany!
JAK UNIKNĄĆ ULICZNEGO NAPADU?
Poprzez pojęcie napad należy rozumieć wszelkie odmiany przestępstw rozbójniczych (rozbój,
kradzież rozbójnicza oraz wymuszenie rozbójnicze), które charakteryzuje agresywne zachowanie
wobec ofiary, oparte na grożeniu jej lub wykorzystaniu przeciwko niej przewagi fizycznej, liczebnej
bądź niebezpiecznych narzędzi, jak broń palna, nóż, pałka, kastet, łańcuch, itp. dla osiągnięcia
korzyści materialnej. Przestępstwa te, z uwagi na zastosowanie przez sprawcę przemocy - połączonej nieraz
z poważnymi obrażeniami fizycznymi ofiary - wywołują silne poczucie krzywdy, a co za tym idzie pozostawiają bardzo
duże piętno w psychice. Dlatego też, przestępstwa rozbójnicze zagrożone są bardzo wysokimi karami, a unikanie stania
się ich ofiarą jest bardzo istotnym zachowaniem każdego człowieka.
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Chcąc więc ograniczyć szansę stania się ofiarą ulicznego napadu należy przestrzegać poniższych zasad:
Â unikaj okazywania swojej zamożności, szczególnie przy poruszaniu się przez miasto pieszo lub środkami
komunikacji publicznej;
Â nie noś wszędzie ze sobą rzeczy cennych, które nie są Ci potrzebne (np. wielofunkcyjny kalkulator, walkman, gry
elektroniczne, drogi zegarek, droga biżuteria itp.); unikaj też noszenia przy sobie dużej gotówki - duże transakcje
można załatwiać przez Bank;
Â unikaj nocnych spacerów i podróży środkami komunikacji publicznej; jeśli już musisz poruszać się nocą to omijaj
ciemne zaułki, przejścia podziemne, nieoświetlone parki, czy dzielnice szczególnie niebezpieczne; nie mając
samochodu lub towarzystwa dobrych znajomych skorzystaj lepiej z taksówki, a poruszając się pieszo wybieraj drogi
ruchliwe i dobrze oświetlone. Nie chodź też w nocy pod silnym wpływem alkoholu;
Â unikaj kontaktu wzrokowego z osobami obcymi, ale zawsze staraj się dyskretnie ocenić ich intencje;
Â nie pozwalaj nikomu obcemu, kto próbuje z tobą porozmawiać na ulicy, aby był bliżej jak na wyciągnięcie ręki.
Jeśli musisz stanąć (np. na przystanku), to staraj się wybrać miejsce, gdzie nie można zajść cię od tyłu
czy niespodziewanie się do Ciebie zbliżyć;
Â przechodź na drugą stronę ulicy, gdy widzisz zbliżającą się do ciebie grupę ludzi, szczególnie w nocy; unikaj też
kontaktu z grupami osób nietrzeźwych;
Â nie zawieraj na ulicy szybkich znajomości i nie pozwalaj odprowadzać się do domu osobom obcym; nie korzystaj
też z ofert podwiezienia przez przypadkowo poznane osoby.
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Natomiast w przypadku zaistnienia napadu:
1. w miarę możliwości oceń sytuację:
Â czy warte jest narażanie życia i zdrowia dla rzeczy, które chcą zabrać Ci napastnicy?
Â czy wzywanie pomocy będzie skuteczne? (w przypadku gdy z góry wiadomo, że wezwanie nic nie da, bo np. brak
jest osób mogących jej udzielić, nie powinno się tego robić - może to spotęgować agresję);
Â czy są możliwości obrony przed napastnikami?, czy sobie z nimi poradzisz? jeśli jest ich kilku to wygranie z nimi
starcia nie jest realne;
Â czy można uciec? - ucieczka przy przewadze przeciwnika nie jest tchórzostwem lecz podstawowym element
samoobrony, zwłaszcza przy zagrożeniu życia i zdrowia.
2. podejmując jednak obronę pamiętaj, aby:
Â równocześnie z obroną wzywać pomocy,
Â przede wszystkim dążyć do utorowania sobie drogi ucieczki,
Â stosując znane sposoby samoobrony nie przekraczać ich granic (obrona musi być współmierna do zagrożenia),
3. po napadzie:
Â powiadom najbliższe osoby z otoczenia, może widziały kierunek oddalenia się sprawców lub udzielą ci innej
pomocy,
Â powiadom Policję dzwoniąc na numer 997 lub 112, jeśli przy napadzie zostałeś pobity powiedz o tym
policjantowi,
Â jeśli to możliwe nie oddalaj się z miejsca zdarzenia, postępuj zgodnie z poleceniami policjanta.
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ZA KIEROWNICĄ
Â Nie przestawaj być czujna. Nawet w takim miejscu możesz być ofiarą przestępstwa.
Â Jeśli będziesz kierowała samochodem sama, wcześniej zaplanuj sobie trasę, abyś
nie musiała stawać i pytać o drogę. Kup mapę okolicy.
Â Zamknij drzwi i okna samochodu.
Â Upewnij się , że masz wystarczającą ilość benzyny na podróż.
Â Nie zabieraj po drodze zatrzymujących Cię „autostopowiczów”, nawet gdy wyglądają bardzo niewinnie. To może
być pułapka.
Â Nie zostawiaj na widocznym miejscu w samochodzie torebki i innych cennych przedmiotów. To doskonała okazja
dla złodzieja.
Â Gdy poczujesz się zagrożona lub znajdziesz się w niebezpieczeństwie, zaalarmuj innych kierowców
lub przechodniów używając np. klaksonu lub świateł drogowych /długich/.
Â Po zmierzchu parkuj samochód tylko w widocznych i dobrze oświetlonych miejscach. Zanim z niego wysiądziesz
upewnij się, że nic Ci nie grozi. To samo uczyń przed wejściem do pojazdu.
Gdy stałaś się ofiarą napadu.....
Â Nie wpadaj w panikę, postaraj się myśleć trzeźwo.
Â W przypadku ataku analizuj, czy jesteś w stanie odeprzeć atak. Postaraj zapamiętać jak najwięcej cech
charakterystycznych napastnika.
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Â Jeśli zostałaś bezpośrednio zaatakowana, zwlekaj na czasie aby znaleźć drogę ucieczki.
Â Gdy nie masz drogi odwrotu, alarmuj otoczenie. Krzycz wzywając pomocy.
Â Jeśli zostaniesz zaatakowana masz prawo się bronić. Użyj czegokolwiek aby ten atak odeprzeć: parasolki, obcasa
buta, lakieru w sprayu, kluczy itp. Gdy walczysz o swoje zdrowie lub życie Twoje prawo do samoobrony jest
bardzo szerokie.
Â W przypadku, gdy atak napastnika się udał, natychmiast udaj się do najbliższego Komisariatu Policji. Pamiętaj
im dłużej będziesz zwlekać, tym trudniej będzie złapać sprawcę Policji. Pomyśl, że może on napadać na inne
kobiety. Jeśli nie będziesz mogła przyjść zadzwoń. Funkcjonariusze Policji przyjadą do Ciebie.
JAK UNIKNĄĆ NAPADU NA DRODZE?
Ogólne zasady kontroli pojazdów:
- w obszarze zabudowanym do rutynowej kontroli każdy pojazd może zatrzymać tarczą –
„lizakiem” (w dzień) lub latarką z czerwonym światłem (w nocy) umundurowany
lub nie umundurowany policjant,
- w obszarze niezabudowanym do rutynowej kontroli każdy pojazd może zatrzymać tarczą – „lizakiem” (w dzień)
lub latarką z czerwonym światłem (w nocy) wyłącznie umundurowany policjant
Sygnał do zatrzymania może być również podany z jadącego radiowozu przez krótkotrwałe włączenie niebieskiego
światła i sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie.
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Inne ostrzeżenia:
Wątpliwości powinna wzbudzić próba zatrzymania do rutynowej kontroli poza obszarem zabudowanym przez
osoby poruszające się samochodem cywilnym wyposażonym jedynie w lampę błyskową lub przez osoby w ubraniu
tylko zbliżonym wyglądem do munduru policyjnego. W takiej sytuacji należy kontynuować jazdę do najbliższej
jednostki Policji albo do miejsca gdzie można spotkać inne osoby (stacja paliw, przydrożny bar lub zajazd itp.)
i zadzwonić do najbliższego komisariatu (tel.: 112 lub 997).
Żaden kierowca nie powinien zatrzymywać się w odludnych miejscach i reagować na dawane przez innych
znaki świadczące o tym, że rzekomo coś złego dzieje się z autem. W razie podejrzeń należy telefonicznie
lub osobiście poinformować policję.
JAK UCHRONIĆ SAMOCHÓD PRZED KRADZIEŻĄ I WŁAMANIEM?
Jednym z ważnych aspektów naszego życia jest możliwość swobodnej komunikacji jaką daje
posiadanie samochodu. Jest on kupowany nie rzadko kosztem wielu wyrzeczeń i poświęceń,
dlatego też jego utrata bywa bardzo bolesna i przykra dla właściciela.
Wychodząc więc na przeciw takiemu problemowi, poniżej przedstawiamy szereg porad utrudniających kradzież
pojazdu, czy tylko włamanie do niego:
Â samochód powinien mieć zainstalowany system alarmowy, który m.in. będzie ochraniał kabinę przed włamaniem;
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dobrym jego uzupełnieniem są różnego rodzaju blokady mechaniczne, a także posiadanie wyłącznika zapłonu
ukrytego w miejscu znanym tylko właścicielowi;
Â jeżeli nie ma możliwości pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym, to do jego zaparkowania należy
wybierać miejsca dobrze widoczne dla otoczenia i uczęszczane; natomiast w nocy - dobrze oświetlone i w pobliżu
okien domów mieszkalnych;
Â istotnym działaniem utrudniającym czerpanie korzyści z kradzieży samochodu jest oznakowanie najważniejszych
jego elementów w firmie specjalistycznej, i nie kupowanie części z podejrzanego źródła.
Parkując samochód nawet na krótką chwilę należy:
Â sprawdzić czy wszystkie okna są domknięte a klapa bagażnika zatrzaśnięta,
Â włączyć alarm oraz inne posiadane zabezpieczenia,
Â bagaże tj. torby, plecaki, nesesery i inne rzeczy powinny być w schowkach lub bagażniku, pozostawienie ich
na widoku będzie zachętą dla złodziei (dotyczy to też zakupów pozostawianych w aucie przed sklepami). Rzeczy
tych nie powinniśmy też chować do bagażnika dopiero w miejscu zaparkowania,
Â jeżeli w samochodzie zainstalowany jest radioodtwarzacz z panelem, to panel ten zabieramy ze sobą,
a nie chowamy do schowka czy pod fotel,
Â odchodząc od samochodu kluczyki chowamy do kieszeni wewnętrznych ubrania, a w domu w miejscu
bezpiecznym (z dala od drzwi wejściowych); nigdy też nie pozostawiamy dokumentów samochodu we wnętrzu,
Â parkując na posesji czy w garażu nie otwieramy bramy pozostawiając samochód z kluczykami w stacyjce.
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Podróżując samochodem przede wszystkim nie powinniśmy:
Â pozostawiać torebek, neseserów, plecaków i innych rzeczy wartościowych na fotelu pasażera czy kanapie z tyłu,
Â zabierać autostopowiczów z miejsc podejrzanych, czy osób przypadkowo poznanych podczas postoju;
Â zatrzymywać się w miejscach nieoświetlonych, zalesionych czy na pustkowiu;
Â pozostawiać auta na postoju bez nadzoru szczególnie, gdy bagaż widoczny jest przez jego szyby.
Pamiętaj! Dokładnie rozważ wszelkie próby zatrzymania Cię przez innych użytkowników drogi
np. sygnalizujących usterkę Twojego auta. Może to być próba napadu. Lepiej dojechać do najbliższej, większej stacji
benzynowej i tam sprawdzić pojazd.
PASY BEZPIECZEŃSTWA
Pasów nie zapinasz dla policji, zapinasz je dla siebie – by lepiej czuć samochód
i nad nim panować oraz by chronić życie w razie wypadku.
W większości krajów europejskich tylko co piąty kierowca zapina pasy bezpieczeństwa.
Najczęściej do przestrzegania przepisów odwołują się Francuzi, gdzie w skali całego kraju pasy
zapina 97% osób podróżujących z przodu i 68% na tylnych siedzeniach. Nawyku zapinania pasów przed wyruszeniem
w drogę nie mają niestety Polacy. Tylko średnio 71% osób jadących na przednich siedzeniach decyduje się na zapięcie
pasów i tylko 40% na tylnych.
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Śmiertelność w wypadkach drogowych w Polsce na tle innych państw europejskich jest wyjątkowo wysoka. Na każde
100 wypadków w naszym kraju ginie prawie 12 osób, podczas gdy średnio w krajach Unii 3 osoby. Towarzyszy temu
wysoki odsetek urazów powypadkowych prowadzących do trwałego inwalidztwa, zatem policjanci Ruchu Drogowego
proponują i zachęcają:
Przypnij duszę do ciała
Â zapięte pasy bezpieczeństwa co najmniej dwukrotnie zwiększają szanse przeżycia wypadku w samochodzie,
Â pasy wiążące kierowcę z autem umożliwiają lepsze wyczucie ruchów pojazdu i precyzję kierowania,
Â poduszka powietrzna zabezpiecza przed urazami głowę, właściwie ustawiony zagłówek chroni szyję, zapięty pas
zabezpiecza całe ciało.
Â Prawidłowo zapięte pasy powinny płasko przylegać do ciała. Pas biodrowy opinać biodra jak najniżej w stosunku
do brzucha. Pas piersiowy powinien przebiegać nad środkiem barku, bez tendencji do zsuwania się z ramienia.
W tym celu dopasuj górny punkt mocowania pasów bezpieczeństwa (na bocznym słupku).
Â Jeżeli jesteś grubo ubrany, rozepnij płaszcz, kurtkę lub marynarkę i poprowadź taśmy pasa jak najbliżej ciała.
Po zapięciu klamry naciągnij pas piersiowy, żeby skasować luzy. Pas działa tym skuteczniej, im ściślej opasuje
chronioną osobę. Nowoczesne pasy samonapinające nie krępują ruchów, jednak mogą się nadmiernie poluzować!
Dlatego naucz się raz po raz naciągać pas, by przylegał do klatki piersiowej i bioder.
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Â Wszystkie osoby w samochodzie zajmujące miejsca wyposażone w pasy, powinny je zapiąć zanim pojazd ruszy.
W interesie tych, którzy siedzą z przodu jest, aby zapięli pasy także siedzący z tyłu. Prawa fizyki są bezwzględne
dla uczestników wypadków. W razie czołowego zderzenia nie zapięty pasażer siedzący z tyłu, przełamie oparcie
przedniego fotela i zmiażdży osobę na nim siedzącą.
Â Pas nie uchroni przed wysunięciem się spod niego osoby leżącej na odchylonym fotelu, ani nie zapobiegnie
uderzeniu o deskę rozdzielczą kogoś, kto w momencie wypadku był pochylony do przodu. Jedyna pozycja dająca
duże szanse przeżycia to pozycja siedząca.
Â Pas jest najlepszą ochroną dla kierowcy i pasażerów, we współpracy z prawidłowo ustawionym zagłówkiem
i poduszką powietrzną. Zagłówek chroni szyję przed bardzo niebezpiecznymi i bolesnymi urazami w razie
gwałtownego odchylenia głowy do tyłu, a poduszka chroni głowę i klatkę piersiową przed uderzeniem
w kierownicę, deskę rozdzielczą lub słupek przedni; jednak podstawą bezpieczeństwa są dobrze zapięte pasy!
Utrzymają w pozycji bezpiecznej każdego zapiętego nawet podczas dachowania pojazdu lub innych
niekontrolowanych ruchów.
Â Dobrze zapięty pas ułatwia kierowcy panowanie nad samochodem, zwłaszcza w zakrętach i na nierównościach
drogi. Zamiast kurczowo trzymać się kierownicy można nią precyzyjnie skręcać. Ponadto „przywiązanie”
do samochodu umożliwia wyczucie każdego nieoczekiwanego ruchu pojazdu, na przykład uślizgów tylnej osi lub
kół przednich i natychmiastową reakcję.
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Â Pasy nie ocalą życia w razie uderzenia w twardą przeszkodę z prędkością 100 czy więcej kilometrów na godzinę.
Ale pamiętaj! Życie można stracić nie mając zapiętych pasów bezpieczeństwa przy zderzeniu z prędkością zaledwie
20-30 km/h. Dlatego też w mieście, zwłaszcza podczas jazd z niewielkimi prędkościami, zapięte pasy są najlepszą
gwarancją życia.
Nie wymyślono skuteczniejszego sposobu przywiązania duszy do ciała w samochodzie, niż zapięte pasy.
Â W chwili zderzenia auta z nieruchomą masywną przeszkodą z prędkością około 50 km/h., na ludzi wewnątrz auta
działa ogromna siła przeciążenia; osoba o wadze ciała 75kg przez moment ma „masę zderzeniową” około 3750kg.
Nikt nie jest w stanie przeciwstawić się takiej sile i zostanie rzucony na deskę rozdzielczą, albo wyrzucony przez
okno i jego ciało ulegnie zmiażdżeniu, chyba, że powstrzymają je dobrze zapięte pasy.
Â Zadaniem pasów jest „przywiązanie” człowieka do fotela i utrzymanie w pozycji siedzącej w momencie zderzenia
tak, aby ciało nie uderzyło w twarde elementy kabiny, ani z niej nie wypadło.
Zapnij pasy albo zapłacisz.... Życiem, zdrowiem lub grzywną
Pamiętaj o tym zawsze.
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CO ZROBIĆ W PRZYPADKU KOLIZJI?
Na ulicach zwłaszcza miast znów przybyło samochodów, a to niestety oznacza także, że łatwiej o kolizję.
Â Co robić w takim przypadku?
Â Czy zawsze trzeba wzywać policję?
Â Czy można przestawić utrudniające ruch samochody?
Â A jeśli nie można tego zrobić, to jak je prawidłowo zabezpieczyć?
Â Jak właściwie oznakować miejsce zdarzenia?
Kiedy dojdzie do kolizji, a więc zdarzenia mającego związek z ruchem drogowym, w którym uczestnicy nie odnieśli
żadnych obrażeń ciała, uczestnicy nie są zobowiązani do wzywania Policji. Taki obowiązek istnieje tylko wówczas, gdy
doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało
popełnione przestępstwo, np. spowodowanie kolizji drogowej w stanie nietrzeźwości.
Osoby biorące udział w kolizji mogą "sprawę" załatwić same, jeśli wspólnie uznają, że okoliczności zdarzenia
nie budzą wątpliwości. W takim przypadku sprawca jest zobowiązany napisać oświadczenie poszkodowanemu (warto
odpowiedni blankiet wozić w samochodzie), a następnie zgłosić się z tym oświadczeniem do ubezpieczyciela
informując o zdarzeniu.
Nie zawsze jednak okoliczności zdarzenia lub ich ocena przez uczestników jest jednoznaczna, w takim
przypadku należy wezwać Policję. Funkcjonariusze posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia
do rozstrzygania tego typu sporów.
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W przypadku kolizji obowiązkiem uczestników jest niezwłoczne usunięcie z jezdni pojazdów biorących w nich udział.
Nie wolno jednak tego robić, jeśli doszło do wypadku z ofiarami. Czasami usunięcie pojazdu nie będzie możliwe, wtedy
obowiązkiem kierowcy jest odpowiednio oznakować miejsce zdarzenia. Musi on - jeśli jest to możliwe – włączyć
światła awaryjne, a także ustawić trójkąt ostrzegawczy. Jeśli do kolizji doszło na autostradzie lub drodze ekspresowej
trójkąt ustawiamy w odległości 100 m od unieruchomionych pojazdów. Na innych drogach poza obszarem
zabudowanym w odległości od 30-50 m od pojazdów. Kiedy na miejsce przybędą policjanci, to oni "przejmują
dowodzenie". Uczestnicy kolizji mają obowiązek bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez
funkcjonariuszy. Policjanci określą winnego zdarzenia drogowego. Jeśli wskazany nie zgadza się z oceną policjantów,
ci kierują wniosek o rozstrzygnięcie sporu do Sądu Grodzkiego działającego na obszarze, na którym zaistniała kolizja.
WYJAZDY DZIECI NA KOLONIE I WYCIECZKI
W związku z wyjazdami dzieci na kolonie i wycieczki, informujemy, że nadal istnieje
możliwość kontroli autokarów przez policjantów. Wystarczy tylko zadzwonić i zgłosić
dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu lub bezpośrednio w Sekcji Ruchu Drogowego
potrzebę kontroli autokaru, informując o miejscu i czasie wyjazdu. Prosimy jedynie
o poinformowanie o czasie wyjazdu z wyprzedzeniem z uwagi na konieczność zaplanowania służby.
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PORADY DLA PODRÓŻUJĄCYCH PUBLICZNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU
Podróż publicznymi środkami transportu jest jednym z podstawowych sposobów poruszania się
wielu mieszkańców Śląska po jego terenie. Niestety, wśród pasażerów zdarzają się też przestępcy,
którzy tylko czekają na nieuwagę innych - spowodowaną zmęczeniem po pracy, tłokiem, a nawet
niekiedy i zwykłym letnim upałem - aby dokonać kradzieży. Szczególnie lubią okresy
wzmożonego ruchu podróżnych, wyjazdy na wakacje i ferie czy codzienny szczyt do i po pracy.
Dlatego też, by nie ułatwić im działania każdy podróżny powinien przestrzegać podstawowych, podanych poniżej zasad
bezpieczeństwa:
Â Posiadane przy sobie dokumenty zawsze muszą być schowane w wewnętrznych kieszeniach ubrania, a pieniądze
rozdzielone na kilka części i umieszczone w różnych miejscach. Dobrym rozwiązaniem jest też pozostawienie paru
drobnych monet w kieszeni zewnętrznej - na bilety lub małe wydatki.
Â Szczególną ostrożność należy zachować podczas wsiadania i wysiadania ze środków komunikacji, wtedy bowiem
podróżny narażony jest najbardziej na kradzież bagażu, portfela, telefonu komórkowego lub innych wartościowych
przedmiotów. Oczekując na peronie lub przystanku należy sprawdzać, czy ktoś nas nie obserwuje. Wewnątrz
autobusu czy tramwaju również trzeba zachować czujność.
Â Zajmując miejsce posiadany bagaż należy pozostawiać w zasięgu ręki, z możliwością jego stałej obserwacji
(w tramwaju czy autobusie torebka powinna być na kolanach). Szczególną uwagę należy na niego zwracać podczas
ruchu podróżnych na stacjach i przystankach.
Â Wsiadając do pustego autobusu, tramwaju czy pociągu zajmować należy miejsce blisko kierowcy, motorniczego
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lub drużyny konduktorskiej, ewentualnie w gronie pasażerów wzbudzających zaufanie (np. rodziny z dziećmi,
osoby starsze). Zawsze trzeba unikać grup, które spożywają alkohol - ich zachowanie bywa agresywne.
Â Bilety i rzeczy podręczne niezbędne w podróży należy trzymać na wierzchu - uniknie się wtedy pokazywania
zawartości bagażu podczas przeszukiwania jego wnętrza za nimi.
Â Nie powinno się korzystać z poczęstunku oferowanego przez nieznanych współpasażerów - w ten sposób złodzieje
często usypiają swoje ofiary, a następnie je okradają.
Â W podróży nigdy też nie wolno spać, zwłaszcza gdy w pobliżu nie ma osób zaufanych. W nocy, jeśli to możliwe
przedział pociągu powinien być zamknięty.
Â Jeżeli ktoś źle znosi podróże - powinien zażyć środki farmakologiczne. Złe samopoczucie wywołane "chorobą
lokomocyjną" osłabia czujność, uwagę i koncentrację.
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne
Â Oceń bezpieczeństwo
Â Oceń czy poszkodowany reaguje na głos i dotyk
Â Wołaj o pomoc - poleć wskazanej osobie wezwanie pomocy
Â Udrożnij drogi oddechowe
Â Oceń oddech, jeżeli poszkodowany nie oddycha prawidłowo i nie masz pomocnika to sam wezwij pomoc - telefony
alarmowe: 999, 112
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Â Decyzję o rozpoczęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) podejmuje się, gdy poszkodowany nie reaguje
na bodźce zewnętrzne i nie oddycha prawidłowo
Â W przypadku osoby dorosłej natychmiast po potwierdzeniu braku oddechu wykonaj uciskanie klatki piersiowej
- 30 razy
Â Ułóż ręce (nasady dłoni) centralnie na klatce piersiowej i uciskaj mostek na głębokość 4 - 5cm uciskaj klatkę
piersiową 30 razy nie odrywając rąk
Â Po wykonaniu pośredniego masażu serca udrożnij drogi oddechowe odchyl głowę do tyłu chwytem czoło - żuchwa
wykonaj 2 oddechy (wdmuchnięcia powietrza) jeden po drugim każdy oddech ratowniczy powinien być
wykonywany w czasie 1 sekundy
W przypadku osoby dorosłej stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechów wynosi 30:2 w czasie 2 minut należy
wykonać 5 cykli (30:2)
Resuscytację krążeniowo - oddechową należy prowadzić do:
- przywrócenia samoistnego oddechu
- przyjazdu zespołu reanimacyjnego
- wyczerpania sił fizycznych ratownika
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WAKACJE Z PUPILEM
Spędzanie wakacji ze zwierzakiem domowym to już norma. Nie tylko campingi, ale też ośrodki
wczasowe są przygotowane na ich przyjęcie. Jednak należy pamiętać o tym, że spokojny
w domu pupil w czasie podróży samochodem może okazać się dla nas zagrożeniem. Policjanci
przypominają o zachowaniu wyobraźni i zdrowego rozsądku podczas wakacyjnych wojaży ze
zwierzętami.
Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym nie precyzują wprawdzie jak powinien odbywać się przewóz zwierząt
domowych, jednak nie oznacza to, że w tym zakresie panuje pełna dowolność. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Prawa o ruchu
drogowym „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo, gdy ustawa
tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój
lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie”. Dlatego
też poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, którymi warto się kierować podczas przewozu zwierząt:
Â Zwierzę nie może zagrażać bezpieczeństwu osób znajdującym się w pojeździe,
Â Zwierzę powinno być ulokowane w konkretnym miejscu (nie powinno to być podszybie przednie czy tylna półka),
Â Zwierzę powinno mieć wyodrębnione miejsce do położenia oraz zapewniony dostęp świeżego powietrza
(nie zamykać zwierząt w bagażniku!),
Â Zwierzę powinno być zabezpieczone przed nagłą zmianą położenia np. podczas gwałtownego hamowania (dostępne
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są specjalne pasy bezpieczeństwa dla zwierząt),
Â Zwierzę nie powinno utrudniać kierowcy kierowania pojazdem: ograniczać widoczności drogi, ograniczać łatwego,
wygodnego i pewnego dostępu kierowcy do urządzeń służących kierowaniu, hamowaniu, sygnalizowaniu,
oświetlaniu drogi,
Â Należy pamiętać o postojach w miejscach bezpiecznych pozwalających na załatwienie potrzeb fizjologicznych
zwierząt.
Większość właścicieli zwierząt domowych potrafi właściwie ocenić i przewidzieć zachowanie

swoich „pupili”

w trakcie podróży środkami transportu drogowego. Zachowanie wyobraźni i zdrowego rozsądku w trakcie przewozu
zwierząt domowych winno stanowić generalną zasadę, która pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się po drogach.
UTONIĘCIA – POLICJA APELUJE O OSTROŻNOŚĆ
Â Dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych.
Â Gdy wchodzimy z dziećmi do wody zabezpieczmy je w specjalne rękawki.
Â Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody po wypiciu alkoholu.
Â Materace zostawmy na brzegu - nie wypływajmy na nich na środek jeziora.
Â Powinniśmy się kąpać tylko w miejscach strzeżonych i pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody
w miejscach zabronionych.
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Â Po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od razu do wody, najpierw stopniowo zmoczmy ciało. W ten sposób
unikniemy szoku termicznego.
Â Skaczmy „na główkę” tylko na basenach. Dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni.
JAK BEZPIECZNIE KUPOWAĆ W SIECI?
Polacy coraz chętniej kupują w Internecie. To wygodne, gdyż, nie ruszając się sprzed monitora, można zamówić
dowolny produkt z dostawą do domu. W sieci nie ma kolejek, godzin spędzonych na chodzeniu
między półkami… Niestety, tak jak w realnym świecie, tak i w wirtualnym możemy paść ofiarą
oszusta lub złodzieja.
Policja radzi, co zrobić, by dokonanie zakupu było możliwie bezpieczne.
Â Korzystajmy tylko ze znanych i sprawdzonych portali internetowych.
Â Przede wszystkim pamiętajmy, by zawsze kierować się ograniczonym zaufaniem do sprzedającego.
Â Nigdy nie kupujmy w sieci korzystając z komputera stojącego w kafejce internetowej. Tam najłatwiej o utratę
poufnych danych. Używajmy tylko komputera domowego i zachowujmy całą korespondencję ze sprzedawcą. Jeśli
nas oszuka, pozwoli to policji szybko go ująć.
Â Przed zakupem w wirtualnym sklepie zasięgnijmy opinii o nim i sprawdźmy jego rzetelność. Można to zrobić
u znajomych lub na forach internetowych. Zwracajmy też uwagę, czy sklep podaje swój adres i numer telefonu.
Wtedy, w razie jakichkolwiek wątpliwości, możemy tam zadzwonić.
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Â Przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez
nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. Na dole strony powinien pojawić się symbol
zamkniętej kłódki, a na początku adresu – literki "https".
Â Gdy kupujemy na aukcji internetowej, przeczytajmy komentarze o sprzedającym. Brak komentarzy pozytywnych
lub ich niewielka liczba powinny wzbudzić naszą szczególną czujność.
Â Otrzymując ofertę e-mailem nie korzystajmy z linków, na stronę sklepu wejdźmy wpisując adres w oknie
przeglądarki, unikniemy w ten sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy.
Â Zamawiając sprzęt zapytajmy, czy sprzedawca dołącza oryginalne oprogramowanie na płytach i instrukcję obsługi.
Â Kupując telefon komórkowy zapytajmy o ładowarkę i dowód zakupu, telefony kradzione sprzedawane są bez
ładowarki i „dokumentacji”.
Â Jeśli, mimo zachowania zasad ostrożności, dostaniemy zamiast zamówionego produktu puste pudełko, natychmiast
zadzwońmy na policję. Zapisana korespondencja i przesłana przez oszusta paczka będą stanowiły dowód
przestępstwa.
JAK CHRONIĆ SWÓJ KOMPUTER?
Czysto informacyjne i rozrywkowe wykorzystanie Internetu to już przeszłość. Dziś za pomocą sieci
dokonuje się skomplikowanych transakcji finansowych, kupuje w wirtualnych sklepach i obsługuje
konta bankowe. Niestety, zawsze tam, gdzie są pieniądze, są i oszuści. Dlatego policja radzi jak
zabezpieczyć swój komputer, by korzystanie z Internetu było możliwie jak najbezpieczniejsze.
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Â

Zachowujmy daleko posuniętą czujność i ostrożność. Na niektórych stronach, zwłaszcza pornograficznych
i hakerskich, bardzo często znajdują się złośliwe programy, które możemy nieświadomie zainstalować
na komputerze. Mogą one sparaliżować jego pracę bądź wyciągając z niego poufne dane.

Â

Korzystajmy z legalnego systemu operacyjnego. Pirackie oprogramowania są nie tylko nielegalne, ale mogą
zawierać też programy szpiegujące, które bez naszej wiedzy zainstalują się w komputerze. Będą podglądały
wszystko, co wpisujemy na klawiaturze i przekazywały tę wiedzę niepożądanym osobom. W ten sposób możemy
utracić kody dostępu do naszych kont internetowych, poczty i autoryzowanych stron.

Â

Zainstalujmy program antywirusowy i antyszpiegowski – ich darmowe wersje można znaleźć w Internecie i legalnie
je ściągnąć. Programy te uchronią nasz komputer przed wirusami i programami hakerskimi.

Â

Warto też zaopatrzyć się w tzw. firewall (dosł. ścianę ogniową), która zablokuje próby włamania się z sieci
do naszego komputera. Z Internetu możemy pobrać darmowe oprogramowanie tego typu.

Â

Regularnie aktualizujmy: system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie i inne programy,
których używamy podczas łączenia się Internetem. Luki w oprogramowaniu mogą posłużyć do włamania się
do komputera.

Â

Dokładnie przyglądajmy się stronom banków, z których korzystamy za pośrednictwem Internetu. Oszuści często
podszywają się pod pracowników banku i proszą nas o podawanie numerów kart płatniczych oraz kodów PIN.
Nie odpowiadajmy na takie prośby, ale zgłośmy to obsłudze naszego banku. Można także zainstalować
tzw. oprogramowanie antyphishingowe, które wychwytuje takie fałszywe strony.
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Â

Korzystając z konta internetowego wpisujmy sami adres strony, nie posiłkujmy się linkami rozsyłanymi przez
kogokolwiek. Mogą one kierować do „nowej strony banku”, której autorami są oszuści.

Â

Ściągając z Internetu muzykę i filmy łamiemy prawo i możemy przy okazji razem z nimi wprowadzić wirusy
do naszego komputera.

Â

Nie otwierajmy maili od nieznanych adresatów i nie używajmy linków rozsyłanych w niechcianej poczcie
(tzw. spamie) oraz przez komunikatory. Mogą prowadzić do niebezpiecznych stron lub programów.
Oprogramowanie antyspamowe znacznie ogranicza przychodzenie niechcianej poczty.

Â

Komunikatory internetowe (np. Tlen, Gadu-Gadu) są bezpieczne pod warunkiem, że rozmawiamy tylko ze znanymi
nam osobami i nie korzystamy z linków oraz plików przesyłanych przez niewiadomych nadawców.

Â

W przeglądarkach internetowych można ustawić opcję filtru rodzinnego lub zainstalować na komputerze
oprogramowanie, które uniemożliwi młodszym członkom rodziny korzystanie z niepożądanych stron.

IDZIESZ NA IMPREZĘ - UWAŻAJ NA TABLETKĘ GWAŁTU!
Wybierając się na imprezę lub spotkanie z przyjaciółmi, znajomymi do dyskoteki, pubu, czy też
w inne miejsce, gdzie może być podawany alkohol, trzeba mieć świadomość zagrożeń związanych
z użyciem tzw. „pigułki gwałtu”. Kilka poniższych wskazówek może uchronić przed
nieprzyjemnymi zdarzeniami, często nieodwracalnymi w skutkach.
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Â Tak zwana „pigułka gwałtu”, to wiele substancji chemicznych, które w różnej formie i postaci (nie tylko tabletki)
w połączeniu z alkoholem mogą spowodować utratę świadomości.
Â Tego typu substancje chemiczne mogą być podawane lub wykorzystywane w innych sytuacjach - nie tylko
w klubie, czy dyskotece, ale również w pociągu, autobusie, itp., stąd też nie przyjmuj napojów od nieznanych
Ci osób.
Â Unikaj samotnych wizyt w klubach i na imprezach lub w towarzystwie nieznanych Ci osób.
Â W miarę możliwości informuj domowników lub znajomych, gdzie zamierzasz się bawić i o której godzinie
planujesz powrót.
Â Nie pij niczego, co oferuje nieznajoma osoba. Unikaj dzielenia się lub wymieniania napojami. Pij z własnoręcznie
otwartej butelki lub puszki, a jeżeli robi to barman, to żądaj, aby uczynił to na Twoich oczach. Obserwuj, jak napój
jest przyrządzany.
Â Nie zostawiaj napoju bez opieki, nawet gdy odchodzisz tylko na chwilę. Jeżeli stwierdzisz, że Twój napój wygląda
lub smakuje inaczej – nie ryzykuj, nie pij go.
Â Jeśli po wypiciu jakiegoś napoju poczujesz się dziwnie, nawet, gdy była to mała zawartość alkoholu (np. mdłości,
zawroty głowy, zaburzenia widzenia itp.), szukaj pomocy u zaufanej osoby lub zadzwoń na pogotowie.
W tym czasie unikaj miejsc ustronnych i ciemnych pomieszczeń. Bądź tam, gdzie jest dużo ludzi.
Â Wychodząc z klubu lub imprezy z powodu złego samopoczucia, zapewnij sobie pomoc zaufanej osoby podczas
powrotu do domu.
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Policjanci przypominają !
Jeżeli podejrzewasz, że zostało popełnione przestępstwo przy użyciu tzw. „pigułki gwałtu”, zgłoś się na
Policję możliwie najszybciej, aby umożliwić zebranie materiału dowodowego (krwi, itd.).
KORZYSTASZ Z BANKOMATU? PŁACISZ KARTĄ? BĄDŹ OSTROŻNY!
W trakcie urlopu pieniądze wydajemy szybciej niż zwykle. Gdy w portfelu zaczyna brakować
gotówki zazwyczaj udajemy się do najbliższego bankomatu, bądź płacimy kartą. Niestety,
często czynimy to automatycznie, zapominając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Tymczasem, zachowanie przysłowiowego minimum ostrożności pozwala uniknąć skopiowania karty przez
nieuczciwego kelnera, sprzedawcę czy „nakładkę” zainstalowaną na bankomacie.
Dlatego pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy korzystaniu z karty płatniczej:
Â Jeśli to możliwe, idźmy do bankomatu w towarzystwie innej osoby
Â Wypłacając pieniądze rozejrzyjmy się czy w sąsiedztwie bankomatu nie stoi osoba obserwująca nas i bezpośrednie
otoczenie urządzenia
Â Przed włożeniem karty do bankomatu sprawdźmy czy nie ma nałożonej jakiejś nakładki na klawiaturę
lub w miejscu, gdzie wkładamy kartę.
Â Nigdy nie zapisujmy kodu PIN na karcie płatniczej lub na kartce noszonej w portfelu razem z kartą.

128

Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze

Policja i Straż Miejska w Zabrzu. Informator pomocowy

Â Korzystając z bankomatu, stańmy tak, by zasłonić wstukiwany kod PIN i wypłacaną kwotę. Starajmy się także
zakryć klawiaturę np. ręką tak, by ewentualnie zainstalowana przez przestępców kamera nie mogła dostrzec kodu
PIN.
Â Jeśli chcemy sprawdzić czy została wypłacona żądana kwota zróbmy to dyskretnie. Nie liczmy pieniędzy na oczach
innych.
Â Płacąc kartą w sklepie czy lokalu usługowym pamiętajmy o tym, że karty nie wolno nawet na chwilę spuścić
z oczu. Skopiowanie naszej karty zajmuje ułamek sekundy! Płacąc kartą wymagajmy, żeby przyniesiono do nas
terminal po to, by osobiście móc wczytać kartę. Jeśli technicznie nie jest to możliwe, powinniśmy razem
z pracownikiem zakładu usługowego udać się np. na zaplecze gdzie znajduje się terminal.
Â Jeśli terminal, zachowanie kelnera, sprzedawcy lub bankomat budzą nasz niepokój, natychmiast powiadommy
o tym policję
JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA „INCYDENTEM BOMBOWYM”?
Możesz przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia w budynku użyteczności
publicznej, tzn.:
Â

Zawczasu pomyśl, którędy można się ewakuować w pośpiechu z budynku, metra lub
zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne.

Â

Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte,
Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze
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zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia.
Â

Należy również pamiętać o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków oraz nie pozostawiać
bagażu bez opieki.

Jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot
niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia,
powinieneś ten fakt zgłosić:
Â

służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu;

Â

administratorowi terenu, na którym zdarzenie ma miejsce;

Â

Policji lub Straży Miejskiej.

Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może
doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.
Zawiadamiając Policję należy podać następujące informacje:
Â

rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot);

Â

treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego;

Â

numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia;

Â

adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej;

Â

opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.
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Wskazane jest uzyskanie od Policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.
Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:
Â

Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba odpowiedzialna za jego
bezpieczeństwo.

Â

Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe,
straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.

Â

Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.

Â

Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.

Â

Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni
sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego
pochodzenia.

Â

Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższe
otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne
za bezpieczeństwo w danej instytucji.

Â

Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy powiadomić administratora oraz
osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Â

Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić
zagrożony rejon.
Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze
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Â

Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy, należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki,
nesesery itp.).

Â

Identyfikacja i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują
się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.
Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia "bomby":

Â

Podczas działań, związanych z neutralizacją "bomby", zastosuj się do poleceń Policji.

Â

Ciekawość może być niebezpieczna – jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze
informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.

Â

Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych np. supermarketach, halach widowiskowosportowych, kinach niezwłocznie udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku
lub wskazaniami upoważnionych osób.
Â

W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie „ratuj” na siłę swojego
samochodu – życie jest ważniejsze.

Powyższe procedury obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego.
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JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO?
Symptomy wystąpienia zagrożenia terrorystycznego
Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu
lub są one trudno dostrzegalne. Trzeba więc zwracać uwagę na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu,
np. na zakupach, w podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych (np. koncertach muzycznych)
lub uroczystościach religijnych itp. miejscach, gdzie przebywa duża liczba osób.
Zainteresowania i uwagi wymagają:
Â

rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób;

Â

pozostawione bez opieki przedmioty, typu: teczki, paczki, pakunki itp.;

Â

osoby wyglądające na obcokrajowców;

Â

osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;

Â

samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, tj. w pobliżu kościołów, synagog,
meczetów lub miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń.

Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym
wyglądem.
O swoich spostrzeżeniach poinformuj: służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu, Straż Miejską lub Policję.
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PORADY DLA KOBIET
Napady na kobiety, szczególnie ataki na tle seksualnym, mogą zrujnować resztę życia ofiary.
Wiele poważnych przestępstw tego rodzaju pozostaje ciągle nie zgłoszonych, a napastnik
pozostaje nie ujęty i działa dalej na szkodę innych kobiet. Niniejsze wskazówki mogą
uchronić Cię przed strachem, bólem a nawet uratować Twoje życie.
Bezpieczeństwo w domu.
Zawsze zamykaj drzwi na wszystkie zamki, zwłaszcza gdy pozostajesz sama w mieszkaniu.
Nie wpuszczaj obcych, nie znanych Ci osób do domu. To powinna być Twoja normalna procedura. Dzięki temu
poczujesz się bezpieczniej.
Â Zainstaluj dobre zamki do drzwi i okien oraz wizjer.
Â Zainstaluj alarm przeciw włamaniowy za pośrednictwem renomowanej firmy.
Â Spowoduj aby światło na klatce schodowej oświetlało stojącą pod Twoimi drzwiami osobę.
Â Zawsze po zmroku zaciągaj żaluzję lub zasłony tak, aby wnętrze Twojego mieszkania było niewidoczne z zewnątrz.
Â Nie udzielaj informacji telefonicznych gdy nie znasz rozmówcy, zwłaszcza nie informuj, że jesteś sama w domu.
Â Nie rozgłaszaj tego ,że mieszkasz sama.
Â Pies trzymany w domu też może Ci pomóc.
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Wzory wybranych pism procesowych
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załączniki:
− informacje świadczące o demoralizacji oraz czynie karalnym nieletniego,
− dodatkowe informacje dotyczące nieletniego

Podpis wnioskodawcy

Nieletni ........................ (opis czynu, którego dokonał nieletni). Jednocześnie nieletni
wykazuje przejawy demoralizacji (opis zachowań negatywnych). Biorąc pod uwagę
dotychczasowe postępowanie nieletniego oraz dopuszczenie się popełnienia czynu
karalnego wnoszę o rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji w sprawie nieletniego.

Uzasadnienie

dot. nieletniego/nieletniej
imię i nazwisko
data i miejsce urodzenia
adres zamieszkania

Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie nieletniego

Wnioskodawca
instytucja lub osoba prywatna

Miejscowość dnia ..............................
Sąd Rejonowy w ................................
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie nieletniego

Lepiej Razem niż Osobno

Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze

Dowód:
− informacje potwierdzające zaniedbania opiekuńcze względem dziecka

Podpis wnioskodawcy

Małoletnia/małoletni .........(dane personalne) są dziećmi (dane prawnych opiekunów ).
Z posiadanej wiedzy wynika, że małoletni są przez rodzica/rodziców rażąco
zaniedbywani – zarówno wychowawczo, jak i materialnie (opis posiadanej wiedzy na
temat zaniedbań).
Matka ........ (przedstawić wiedzę na jej temat oraz określić przyczyny zaniedbań
wychowawczych).
Ojciec ........ (przedstawić wiedzę na jego temat oraz określić przyczyny zaniedbań
wychowawczych).
Mając na uwadze sytuację materialno–bytową oraz zaniedbania względem
małoletniego wnoszę o rozpatrzenie przedmiotowego wniosku.

Uzasadnienie

Nadto wnoszę o :
wezwanie na rozprawę w charakterze świadka:
-.(dane personalne świadka oraz kim jest wobec uczestników postępowania)

wnoszę: o orzeczenie pozbawienia/ograniczenia matki/ojca/obojga rodziców władzy
rodzicielskiej nad ich małoletnim dzieckiem/dziećmi (dane personalne dziecka/dzieci).

Wniosek o pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej

Wnioskodawca
przedstawiciel instytucji (policja, MOPR,szkoła)
rodzic lub przedstawiciel rodziny
imię i nazwisko
adres

Miejscowość dnia ..............................
Sąd Rejonowy w ................................
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej

Policja i Straż Miejska w Zabrzu. Informator pomocowy
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Zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu

Komisariat Policji I w Zabrzu
ul. 3 – Maja 53
41 – 800 Zabrze

.........................., dnia ......................... r.
Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze
Załączniki: 2 szt.
1. umowa z dnia ...................... r. na montaż drzwi,
2. pokwitowanie wpłaty kwoty 150 zł z dnia .............................. r

Podpis składającego zawiadomienie

Uzasadnienie
W dniu ................. r. do mojego mieszkania przy ul. ..... (dane adresowe).........
zadzwoniła nieznana mi kobieta, która przedstawiła się jako (imię i nazwisko)
przedstawicielka firmy ...(nazwa, adres)...... Przekazała mi swoją wizytówkę
i przedstawiła katalog produktów reprezentowanej przez nią firmy. Zaoferowała mi
zakup i montaż drugich drzwi wejściowych do mieszkania wraz z futryną, które miały
się cechować znaczną odpornością na włamanie, szczelnością i ciekawymi
własnościami estetycznymi. Nie bez znaczenia była także atrakcyjna cena. Gdy
zdecydowałem się na zamówienie określonego rodzaju drzwi z okazanego mi katalogu,
osoba podająca się za .(imię i nazwisko ).powiedziała, iż warunkiem zamówienia jest
zawarcie umowy i wpłacenie zaliczki w kwocie 150 zł. Wyjęła jednocześnie
ostemplowane pieczęciami firmy formularze umowy i pokwitowania. Po wypełnieniu i
podpisaniu umowy oraz pokwitowaniu przyjęcia ode mnie kwoty 150 zł, przekazałem
jej w gotówce pieniądze w wymienionej kwocie. Montaż zamówionych przeze mnie
drzwi miał nastąpić w ciągu tygodnia od chwili zawarcia umowy.
Po upływie tygodnia zacząłem się niepokoić, gdyż nikt się nie zgłosił do
montażu drzwi. Zadzwoniłem więc na numer telefonu firmy widniejący na pieczątce.
Okazało się, że nie ma takiego numeru. Ustaliłem także , że w .................. pod adresem,
który wynikał z pieczątki, nie ma i nigdy nie było firmy produkującej i montującej
drzwi. Znajduje się tam natomiast Dom Dziecka.
Mając na uwadze, że przytoczone przeze mnie okoliczności dowodzą
popełnienia na moją szkodę przestępstwa, wnoszę o przeprowadzenie w tej sprawie
postępowania przygotowawczego celem ustalenia i ukarania jego sprawców.

Niniejszym zawiadamiam o dokonaniu na moją szkodę oszustwa (art. 286 kk.) przez
kobietę podającą się za (imię i nazwisko), i wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie
w tej sprawie, na podstawie art. 303 kpk, postępowania przygotowawczego.

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Zawiadomienie o przestępstwie
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Opłata od wniosku jest stała i wynosi 40 zł – w znakach sądowych.

Załączniki: ..... szt
•
odpis wniosku;
•
odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko pochodzi z
małżeństwa;
odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie;
•
kserokopia wyroku rozwodowego.

własnoręczny podpis

(należy podać z jakich przyczyn nie dochodzi do kontaktów z dzieckiem, wiek dziecka i
jaki jest związek emocjonalny wnioskodawcy z dzieckiem. Dokładne określenie gdzie i
kiedy kontakty mają się odbywać, w obecności czy też bez obecności tego rodzica, który
bezpośrednio sprawuje władzę rodzicielską nad dzieckiem i wskazać powody, dla
których mają się odbywać we wskazany sposób).

UZASADNIENIE

Wnoszę o:
•
uregulowanie kontaktów wnioskodawcy ................................... z mał.
córką/synem......................,ur..................poprzez ustalenie, że kontakty te
będą odbywały się ............................ (należy podać w jakich konkretnie
określonych dniach, godzinach i miejscu kontakty te będą miały miejsce,
również co do kontaktów w okresie ferii, wakacji, świąt)
•
zasądzenie od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania.

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Uczestniczka: (Imię i nazwisko), zam. (dokładny adres zamieszkania )

Wnioskodawca: (Imię i nazwisko), zam. (dokładny adres zamieszkania )

Sąd Rejonowy w Zabrzu
Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Zabrze, dnia .......................................

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Policja i Straż Miejska w Zabrzu. Informator pomocowy
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(adres zamieszkania)

własnoręczny podpis
Załączniki: 3 szt.
• odpis pozwu;
• odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego;
• w przypadku dochodzenia wyprawki - zestawienie wydatków + rachunki w 2 egz.

UZASADNIENIE
.........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….....

• ustalenie, że pozwany............ z zawodu.............., ur..........., zam.......... jest ojcem
małoletniego(niej) ............... ur........, którego(rej) akt urodzenia sporządzony został
w Urzędzie Stanu Cywilnego w .............. za nr........;
• nadanie (lub nie nadanie) nazwiska pozwanego dziecku;
• orzeczenie, że pozwanemu będzie (lub nie będzie) przysługiwała władza rodzicielska
nad małoletnim (nią) .................. ;
• zasądzenie od pozwanego............ na rzecz małoletniego(niej)............... alimentów
w kwocie po......... miesięcznie płatnych do rąk matki do każdego …- go dnia
miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek
z rat;
• zasądzenie od pozwanego............... na rzecz powódki.............. kwoty....... tytułem
wyprawki,
• zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu,
• nadanie wyrokowi w pkt 4 i 5 rygoru natychmiastowej wykonalności

Działając w imieniu własnym i małoletniego(niej). …………… wnoszę o:

Pozew o ustalenie ojcostwa,
alimenty i roszczenia z tym związane

(dokładny adres zamieszkania)

......................................, zam...............................

(imię i nazwisko)
(Imię i nazwisko)

Pozwany :

( imię i nazwisko)

2) …………………., oboje zam. …………………………

(imię i nazwisko dziecka)

Powodowie: 1) małoletni. ……………, działający przez matkę ……………

Sąd Rejonowy w Zabrzu
Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Zabrze, dnia ...................

Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane
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Załączniki:
dowody

POZEW o zaprzeczenie ojcostwa
Powód w n o s i o:
1. Ustalenie, że małoletni pozwany imię i nazwisko, urodzony przez pozwaną imię
i nazwisko w ................................ w dniu ........................... r., nie jest synem powoda
imię i nazwisko, urodzonego ............................. r.,
2. zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm
przepisanych.
Uzasadnienie
Powód i pozwana ad: 2 są małżeństwem od ............................... r. i z tego małżeństwa
pochodzi ich dziecko imię i nazwisko, urodzone w ....................... r.
dowód:
- odpis aktu małżeństwa,
- odpis aktu urodzenia imię i nazwisko.
W dniu ............................ r. pozwana ad: 2 urodziła pozwanego imię i nazwisko,
który nie jest synem powoda.
dowód:
- odpis aktu urodzenia imię i nazwisko.
Powód w okresie poczęcia małoletniego pozwanego imię i nazwisko przebywał,
wykonując obowiązki w siłach pokojowych, w Kosowie i w tym czasie nie mógł
przebywać w Polsce. Poza tym pozwana ad: 2 związała się z innym mężczyzną.
dowód:
- pismo dowódcy jednostki wojskowej .................,
- zeznania imię i nazwisko, zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu
- przesłuchanie stron.
Powyższe okoliczności i dowody wskazują na to, że powód nie jest ojcem
małoletniego pozwanego imię i nazwisko, stąd pozew niniejszy jest w pełni
uzasadniony.
podpis powoda

Powód: imię i nazwisko, zawód
zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu
Pozwany:
1. imię i nazwisko, małoletni
zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu
2. imię i nazwisko, zawód
zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu

Zabrze, dnia ...................
Sąd Rejonowy w ....miejscowość...
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Policja i Straż Miejska w Zabrzu. Informator pomocowy
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Opłata od pozwu jest stała i wynosi 600 zł.
*skutki rozwodu i separacji są zbliżone, ale orzeczenie separacji wyklucza zawarcie
ponownego związku małżeńskiego
*separacja może być orzeczona gdy rozkład pożycia jest zupełny ,ale nie musi być
trwały.
Jeżeli równocześnie z pozwem o separację powód(ka) wnosi o zwolnienie od kosztów
sądowych należy dołączyć do pozwu:
- zaświadczenie o wysokości dochodów
- oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i dochodach powódki(a) na druku
urzędowym

UZASADNIENIE
.....................................................................................................................
własnoręczny podpis
Załączniki:
•
odpis pozwu
•
odpis skrócony aktu małżeństwa
•
odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci

Wnoszę o:
1) orzeczenie separacji małżeństwa zawartego w dniu ............ w USC w ..........
pomiędzy................................ bez orzekania o winie (z winy powoda(dki), z winy
pozwanego(nej), z winy obu stron);
2) powierzenie powodowi(dce)............. władzy rodzicielskiej nad synem/córką ….......
ur........ w.......;
3) zobowiązanie pozwanego(nej) do ponoszenia kosztów utrzymania syna/córki
w kwocie........ zł miesięcznie;
4) zasądzenie od pozwanego(nej) na rzecz powódki(a) kosztów procesu wg norm
przepisanych.
Nadto wnoszę o wezwanie na rozprawę świadków (imiona, nazwiska
i dokładne
adresy – dot. jeżeli powód(ka) wnosi o orzeczenie winy ).

POZEW O SEPARACJĘ

Pozwany(a): (Imię i nazwisko), zam. (dokładny adres zamieszkania

Powód(ka). (Imię i nazwisko), zam. (dokładny adres zamieszkania )

Zabrze, dnia .................
Sąd Okręgowy w.....................
Wydział ....Cywilny Rodzinny

Pozew o separację

Lepiej Razem niż Osobno

Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze

Pozew o rozwód

Uzasadnienie
Strony zawarły związek małżeński w dniu ............... w Urzędzie Stanu Cywilnego
w .....................
Z tego związku w dniu urodził/a się syn/córka (imię i nazwisko dziecka). Pozwany nie
łoży na utrzymanie dziecka/dzieci. Pożycie stron nie układa się (opis sytuacji
rodzinnej, przyczyn nieporozumień, przejawów ewentualnej agresji, wskazanie wpływu
aktualnej sytuacji na rozwój dzieci ).
podpis powódki
załączniki:
-odpis skróconego aktu małżeństwa,
-odpis skróconego aktu urodzenia dziecka
-zaświadczenie o zarobkach
-kserokopie zaświadczeń lub wydatków na utrzymanie dziecka

Wnoszę o rozwiązanie małżeństwa powódki (imię i nazwisko) z pozwanym (imię
i nazwisko), zawartego w dniu ............... w Urzędzie Stanu Cywilnego w ....................
przez rozwód, z określeniem wyłącznej winy pozwanego (imię i nazwisko), (krótkie
określenie winy np. jako sprawcy znęcania się nad rodziną). Jednocześnie wnioskuję
o powierzenie powódce (imię i nazwisko) wykonywania władzy rodzicielskiej nad
dzieckiem/dziećmi (dane personalne dziecka), a także do zobowiązania pozwanego do
ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka/dzieci w wysokości ...................
miesięcznie, płatnych do rąk powódki w terminie do (wskazać dzień) każdego miesiąca
Wnoszę także o orzeczenie eksmisji pozwanego ze wspólnie zajmowanego lokalu (
wskazać dokładny adres ), zażądanie od pozwanego poniesienia kosztów procesu,
zwolnienia powódki od ponoszenia kosztów postępowania oraz wyznaczenia dla
powódki adwokata/pełnomocnika z urzędu.
Ponadto wnoszę o wezwanie na rozprawę w charakterze świadków :
...........................................................................................................................................
oraz powierzenia powódce na czas trwania procesu pieczy nad dziećmi, a także
zobowiązania pozwanego do płacenia kwoty ................ miesięcznie aż do chwili
pełnomocnego ukończenia procesu.

Pozwany :
imię i nazwisko
data i miejsce urodzenia
adres zamieszkania

Powódka (osoba zgłaszająca )
imię i nazwisko
data i miejsce urodzenia
adres zamieszkania

Pozew o rozwód
Miejscowość, dnia ............................
Sąd Okręgowy w ...............................
Wydział Cywilny

Policja i Straż Miejska w Zabrzu. Informator pomocowy
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Załączniki:
-odpis skróconego aktu małżeństwa,
-odpis skróconego aktu urodzenia dziecka
-zaświadczenie o zarobkach
-kserokopie zaświadczeń lub wydatków na utrzymanie dziecka

podpis powódki

Strony zawarły związek małżeński w dniu ............... w Urzędzie Stanu Cywilnego
w .....................
Z tego związku w dniu urodził/a się syn/córka (imię i nazwisko dziecka). Pozwany nie
łoży na utrzymanie dziecka. Cały ciężar utrzymania rodziny spoczywa na powódce.
Powódka osiąga dochody w wysokości .................. miesięcznie. Utrzymanie rodziny
oraz dziecka wynosi ................ miesięcznie.
Na tę kwotę składa się: .....................................................................................................

Uzasadnienie

Działając w imieniu i na rzecz małoletniego/małoletniej (imię i nazwisko dziecka)
wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego/małoletniej (imię i nazwisko
dziecka) alimentów w kwocie (wysokość żądanej kwoty w złotych) miesięcznie,
płatnych do rąk powódki w terminie do dnia (wskazać dzień np.15) każdego miesiąca.

Pozew o alimenty

Pozwany (osoba wobec której żądamy alimentów )
imię i nazwisko
data i miejsce urodzenia
adres zamieszkania

Powódka (osoba zgłaszająca )
imię i nazwisko
data i miejsce urodzenia
adres zamieszkania

Miejscowość, dnia .....................
Sąd Rejonowy w .......................
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Pozew o alimenty

Lepiej Razem niż Osobno

Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze

Uzasadnienie
(na następnej stronie)

W imieniu małoletniego imię i nazwisko w n o s z ę o:
1. Podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego imię i nazwisko wyrokiem
Sądu Rejonowego w ...................... z dnia ................. r., sygn. akt ........................... na
rzecz małoletniego imię i nazwisko z kwoty .................... (słownie: .........................)
złotych do kwoty ........................ (słownie: ..............................) złotych miesięcznie
płatnych do rąk jego matki imię i nazwisko, jako ustawowej przedstawicielki do dnia
................ każdego miesiąca z góry, poczynając od dnia ............................. r.
z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z
rat,
2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu według
norm przepisanych,
3. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

POZEW
o podwyższenie alimentów

Powód: małoletnia imię i nazwisko
reprezentowany przez matkę imię i nazwisko,
zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu
Pozwany: imię i nazwisko,
zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu
Wartość przedmiotu sporu: ............................... zł.

Miejscowość dnia ..............................
Sąd Rejonowy w ................................
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Pozew o podwyższenie alimentów

Policja i Straż Miejska w Zabrzu. Informator pomocowy
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Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Odpis pozwu,
Pismo zakładu pracy,
Pismo Urzędu Pracy,
Zaświadczenie lekarskie dotyczące powoda.

podpis reprezentanta powoda

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że nastąpiła zmiana stosunków
majątkowych, dochodowych i gospodarczych stron od czasu poprzedniego wyroku
w sprawie alimentów, uzasadniająca żądanie podwyższenia od pozwanego alimentów
na rzecz powoda.

Pozwany natomiast osiąga wyższe dochody niż rok temu z prowadzonej przez niego
firmy budowlanej. Niedawno kupił nowe mieszkanie i samochód zachodniej marki.

Małoletni powód, który uczęszcza do gimnazjum, zachorował na astmę i wymaga stałej
opieki i lepszego wyżywienia. Poza tym rozpoczął naukę języka niemieckiego. Jego
potrzeby zatem istotnie wzrosły.
dowód:
- zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia powoda.

Po wydaniu wyroku w powyższej sprawie nastąpiła istotna zmiana w zakresie
usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda oraz wysokości kosztów jego
utrzymania. Nadto poprawiła się sytuacja materialna pozwanego poprzez wzrost jego
dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Sytuacja materialna i osobista
matki małoletniego powoda uległa istotnemu pogorszeniu
Od ...................... r. matka małoletniego powoda (imię i nazwisko) została zwolniona
z pracy w .................................. i ma status bezrobotnej. Otrzymuje zasiłek dla
bezrobotnych i poszukuje pracy.
dowód:
- pismo zakładu pracy o zwolnieniu,
- pismo Urzędu Pracy.

Wyrokiem z dnia .............................. r. Sąd Rejonowy w ............................ zasądził
od pozwanego na rzecz małoletniego powoda urodzonego ........................ r. alimenty
w kwocie ..................... złotych miesięcznie.
dowód:
- akta sprawy Sądu Rejonowego w ........................, sygn. akt ............................

Uzasadnienie

Pozew o podwyższenie alimentów – Cd.

Lepiej Razem niż Osobno

Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze

(Imię i nazwisko)

(dokładny adres zamieszkania)

................................., zam..............................................

(dokładny adres zamieszkania)

..............................., zam...............................................
(Imię i nazwisko)

Załączniki:
•
odpis pozwu
•
odpis aktu małżeństwa stron
•
zaświadczenie o dochodach powoda(dki)
•
Opłata stała od pozwu wynosi 200 zł

własnoręczny podpis

UZASADNIENIE
..............................................................................................................................
…………………………………………………………………………..............

Ponadto wnoszę o:
• przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda;
• wezwanie na rozprawę świadków: ( imiona, nazwiska, adresy zamieszkania
świadków) na okoliczność …. (podać na jaką okoliczność świadek ma być
przesłuchany).

Wnoszę o:
• ustanowienie z dniem ............ rozdzielności majątkowej powoda(ki)........
i pozwanego(nej) ............................., wynikającej z zawarcia przez nich
małżeństwa w dniu............., przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
w ................, nr aktu małżeństwa........................;
• zasądzenie od pozwanego(nej) na rzecz powoda(ki) kosztów procesu według norm
przepisanych.

Pozew
o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Pozwany(a):

Powód(ka):

Sąd Rejonowy w Zabrzu
Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Zabrze, dnia ...................

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Policja i Straż Miejska w Zabrzu. Informator pomocowy
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......................, dnia ......... r.

............................................

W tej sprawie załączam dowody :
data i podpis zgłaszającego

na leczenie odwykowe z powodu
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

syna / córkę ................................................................
(imiona rodziców)

zam. .......................................... ur. ....................................w ...........................
(adres zamieszkania)
(data urodzenia) (miejsce urodzenia)

Zgłaszam
.......................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby kierowanej na leczenie)

Wniosek o leczenie odwykowe

Do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w ...............................

Wniosek o leczenie odwykowe

Lepiej Razem niż Osobno

Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze

Zabrze, dnia .................

(dokładny adres zamieszkania)

ZAŻALENIE

(dokładny adres zamieszkania)

Załączniki:
odpis zażalenia – w tylu egzemplarzach ile jest stron lub uczestników postępowania.

własnoręczny podpis

UZASADNIENIE
.........................................................................................................................................

Wnoszę o ( wpisać: zmianę lub uchylenie orzeczenia, z zaznaczeniem zakresu żądanej
zmiany lub uchylenia).

(przedstawić zwięzłe zarzuty)

Zarzuty:.........................................................................................................

w części) postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia............ sygn. akt..............

Zaskarżam w ............(podać czy orzeczenie jest zaskarżone w całości czy

z dnia................... sygn. akt.................

od postanowienia Sądu Rejonowego w Zabrzu Wydział III Rodzinny i Nieletnich

( Imię i nazwisko)

Pozwany:............................................, zam..............................................

( Imię i nazwisko)

Powód:................................................, zam...............................................

Sąd Okręgowy w.......................
Wydział Cywilny Rodzinny
Sekcja Odwoławcza
za pośrednictwem
Sądu Rejonowego w Zabrzu
Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Zażalenie od postanowienia Sądu

Policja i Straż Miejska w Zabrzu. Informator pomocowy
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Sąd Rejonowy
w ..........................
Wydział II Karny

dnia .........................

z dnia ........................................., sygnatura akt . . .(podać

W załączniku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności podnoszone w
uzasadnieniu sprzeciwu w tym odpisy sprzeciwu i załączników dla każdej ze stron
postępowania.

Załączniki:

(Własnoręczny podpis składającego sprzeciw)

......................................................................

......................................................................

......................................................................

z wyrokiem. Uzasadnienie dla skuteczności tego pisma nie jest konieczne.). . . . . . . . . .

(W uzasadnieniu należy podać dlaczego składający sprzeciw nie zgadza się

Uzasadnienie

sygnaturę akt sprawy) . . . i wnoszę o rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych.

w ........................,

Niniejszym wnoszę sprzeciw od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego

Sprzeciw
od wyroku nakazowego

Wnoszący sprzeciw....... (Imię, nazwisko, adres z kodem pocztowym)......

Sygnatura akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Lepiej Razem niż Osobno

Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze

Policja i Straż Miejska w Zabrzu. Informator pomocowy

Wybrane akty prawne
regulujące prawa dzieci
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Lepiej Razem niż Osobno

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe
w dniu 2 kwietnia 1997 roku
Konstytucja RP stanowiąca naczelny akt prawny naszego kraju w rozdziale II dotyczącym wolności, praw
i obowiązków człowieka i obywatela zapewnia ochronę praw dziecka.
Art. 38.
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
Art. 40.
Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje
się stosowania kar cielesnych.
Art. 47.
Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania
o swoim życiu osobistym.
Art. 48.
1.

Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno
uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
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2.

Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie
i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Art. 71.
1.

Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej
pomocy ze strony władz publicznych.

2.

Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa
ustawa.

Art. 72.
1.

Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej
ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

2.

Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych.

3.

W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane
do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka.

Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze
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Lepiej Razem niż Osobno

Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 roku z późniejszymi zmianami zawiera zbiór przepisów określających stosunki
pomiędzy małżonkami, rodzicami a dziećmi oraz opiekunami a dziećmi. Na podstawie Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego ustala się zakres władzy rodzicielskiej, a także obowiązki rodziców wobec dzieci.
Art. 109. § 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.
§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:
1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania z jednoczesnym wskazaniem sposobu
kontroli wykonania wydanych zarządzeń,
2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców
innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun,
3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego,
4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej
placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,
5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
§ 3. Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.
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Art. 111. § 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice
nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd
opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także
w stosunku do jednego z rodziców.
§ 1a. Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny
zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.
§ 2. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę
rodzicielską przywrócić.
Art. 113. § 1. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy zakaże rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej
osobistej styczności z dzieckiem.
§ 2. W wyjątkowych wypadkach sąd opiekuńczy może ograniczyć osobistą styczność z dzieckiem rodziców, których
władza rodzicielska została ograniczona, przez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce
opiekuńczo-wychowawczej.
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Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 roku
(Dz.U.1982 Nr 35 poz.228 z późniejszymi zmianami)
Przepisy Ustawy stosuje się w zakresie zwalczania i zapobiegania demoralizacji, postępowania w sprawach o czyny
karalne oraz wykonywania środków wychowawczych i poprawczych.
Art.. 4 § 1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności
naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od
obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia
się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny
obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub
opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.
§ 2. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić
o tym sąd rodzinny lub Policję.
§ 3. Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu
przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny
lub Policję oraz przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów
popełnienia czynu.
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Konwencja Praw Dziecka
Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku
ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Konwencja będąca umową międzynarodową nakłada na rodziców, wszystkie
inne osoby oraz organy władzy państwowej obowiązek kierowania się we wszelkich działaniach troską o interes
dziecka, nakazuje poszanowanie jego tożsamości i godności.
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ZARZĄDZENIE NR 590 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 października 2003 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie
przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz.
185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176 poz. 1457, Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 166, poz.
1609) zarządza się, co następuje:

Rozdział l
Postanowienia ogólne
§1
Zarządzenie określa metody i formy wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji
i przestępczości nieletnich.
§2
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) „demoralizacji” - należy przez to rozumieć stan lub proces polegający na przejawianiu przez nieletniego negatywnych
zachowań, a w szczególności:
a) naruszanie zasad współżycia społecznego,
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b) popełnienie czynu zabronionego,
c) systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego,
d) używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,
e) uprawianie nierządu,
f) włóczęgostwo,
g) udział w grupach przestępczych,
h) inne zachowanie naruszające przyjęte normy prawne i społeczne;
2) „nieletnich” - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982r
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58 poz. 542);
3) „czynie karalnym” - należy przez to rozumieć czyn, o którym mowa w art. 1 § 2 pkt 2 ustawy wymienionej w pkt 2;
4) „komórce do spraw nieletnich i patologii” - należy przez to rozumieć wyodrębnioną komórkę organizacyjną
w strukturze komendy wojewódzkiej (Stołecznej), miejskiej, powiatowej i rejonowej Policji, utworzoną na
podstawie odrębnych przepisów.
§3
Zadania w zakresie rozpoznania zjawisk demoralizacji i przestępczości nieletnich wykonują w toku codziennej służby
wszyscy policjanci.
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§4
1. Dyrektor Biura Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji koordynuje i nadzoruje w skali kraju realizację zadań
określonych w zarządzeniu.
2. Na terenie województwa nadzór i koordynację nad realizacją zadań, o których mowa w ust. 1, sprawuje zastępca
komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji wskazany przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego)
Policji.
3. Na terenie powiatu (miasta, rejonu) nadzór i koordynację nad realizacją zadań, o których mowa w ust. 1, sprawuje
zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji wskazany przez komendanta powiatowego
(miejskiego, rejonowego) Policji.
§5
1. Policjant, wykonując czynności służbowe, w ramach których uzyskał informacje o okolicznościach świadczących
o demoralizacji nieletniego lub popełnionym przez niego czynie karalnym, ma obowiązek udokumentowania tej
informacji w formie notatki służbowej. Kopię notatki policjant przekazuje komórce do spraw nieletnich i patologii
w swojej macierzystej jednostce Policji.
2. Kierownik komórki do spraw nieletnich i patologii lub upoważniona przez niego osoba, która otrzymała kopię notatki,
o której mowa w ust. 1, zawiadamia pisemnie komórkę do spraw nieletnich i patologii jednostki Policji właściwej
ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego.
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Rozdział II
Zadania Policji w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
§6
W zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich Policja zobowiązana jest w szczególności do:
1) wykrywania popełnionych przez nieletnich czynów karalnych oraz wykonywania czynności w postępowaniu
wyjaśniającym;
2) ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych na szkodę nieletnich lub wspólnie z nimi;
3) ujawniania źródeł demoralizacji i przestępczości nieletnich;
4) ujawniania i rozpoznawania przypadków braku opieki nad nieletnimi bądź zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych
i podejmowania właściwych działań;
5) przekazywania do sądu rodzinnego informacji i materiałów w sprawach nieletnich, wskazujących na potrzebę
wszczęcia postępowania przewidzianego w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich lub kodeksie rodzinnym
i opiekuńczym;
6) inicjowania i prowadzenia wspólnie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi działań
profilaktycznych zmierzających do minimalizacji zagrożeń wśród nieletnich;
7) prowadzenia działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.
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§7
Wykrywanie popełnionych przez nieletnich czynów karalnych oraz ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją
realizowane jest poprzez:
1) prowadzenie rozpoznania środowisk nieletnich i rodzin dysfunkcyjnych, co do których istnieje podejrzenie
występowania między innymi takich zjawisk patologicznych, jak: przestępczość, narkomania, alkoholizm,
prostytucja, przemoc domowa, żebractwo, przynależność do subkultur lub grup psychomanipulacyjnych;
2) prowadzenie poszukiwań nieletnich na podstawie obowiązujących przepisów;
3) pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, w tym danych osobowych, o nieletnich dopuszczających się
czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego - zgodnie z zasadami
określonymi w odrębnych przepisach.
§8
Działania profilaktyczne policjantów w zakresie ograniczania demoralizacji i przestępczości w środowiskach nieletnich
realizowane są przez:
1) informowanie samorządów i społeczności lokalnych o występujących na danym terenie zagrożeniach przestępczością
nieletnich lub przejawach demoralizacji nieletnich;
2) inspirowanie lokalnych społeczności do działań o charakterze profilaktycznym oraz udział przedstawicieli komórek
do spraw nieletnich i patologii w budowaniu lokalnych systemów bezpieczeństwa i programów profilaktycznych;
3) udział policjantów w spotkaniach z młodzieżą, rodzicami, pedagogami oraz przedstawicielami różnych organizacji
zajmujących się problematyką nieletnich;
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4) uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych na rzecz bezpieczeństwa nieletnich;
5) promowanie wśród nieletnich bezpiecznych i społecznie pożądanych zachowań;
6) współredagowanie z instytucjami i organami zajmującymi się problematyką nieletnich materiałów informacyjnoedukacyjnych.
§9
Działania prewencyjne policjantów wobec nieletnich i osób wpływających demoralizująco na ich rozwój obejmują:
1) patrolowanie oraz obchód:
a) rejonów szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
b) miejsc grupowania się młodzieży,
c) miejsc, w których odbywają się imprezy masowe z udziałem nieletnich;
2) legitymowanie nieletnich pozostających bez opieki, przebywających w porze nocnej w miejscach i okolicznościach,
w których mogą stać się ofiarami (sprawcami) przestępstwa lub wykroczenia;
3) ujawnianie przypadków sprzedaży i podawania alkoholu lub sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim;
4) reagowanie na każdą sytuację przestępczego zachowania lub naruszającą dobro dziecka;
5) inne czynności podejmowane stosownie do występujących zagrożeń.
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Rozdział III
Metody i formy wykonywania zadań przez policjantów służby prewencyjnej i służby kryminalnej Policji
w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
§ 10
Dzielnicowy w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich w wyznaczonym rewirze obowiązany
jest do:
1) uzyskiwania wiedzy o nieletnich sprawcach czynów karalnych, zagrożonych demoralizacją oraz o rodzinach
dysfunkcyjnych;
2) obejmowania szczególnym zainteresowaniem nieletnich:
a) sprawców czynów karalnych, którzy:
- są organizatorami oraz przywódcami grup przestępczych lub nieformalnych,
- popełnili wcześniej czyn karalny,
- oczekują na umieszczenie w schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym albo wobec których sąd
orzekł umieszczenie w ośrodku resocjalizacyjnym z warunkowym zawieszeniem na okres próby,
- przebywają na przepustkach ze schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych,
b) zdemoralizowanych, stwarzających trudność wychowawcze przejawiające się zwłaszcza ucieczkami z domu,
notorycznym wagarowaniem, używaniem alkoholu, zażywaniem środków odurzających, uprawianiem prostytucji,
c) którzy ze względu na środowisko rodzinne są szczególnie predestynowani do popełniania czynów karalnych;
164

Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze

Policja i Straż Miejska w Zabrzu. Informator pomocowy

3) prowadzenia imiennych wykazów nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz sprawców czynów karalnych
i ich aktualizowania;
4) typowania nieletnich sprawców czynów karalnych i zagrożonych demoralizacją;
5) przeprowadzania rozmów z nieletnimi zagrożonymi demoralizacją oraz ich rodzicami, opiekunami, rodzeństwem,
rówieśnikami lub osobami dorosłymi utrzymującymi z nimi kontakty;
6) przekazywania komórce do spraw nieletnich i patologii informacji dotyczących sytuacji nieletnich z rodzin,
w których występuje przemoc domowa;
7) inspirowania i współuczestniczenia w działaniach i przedsięwzięciach prewencyjnych realizowanych przez komórkę
do spraw nieletnich i patologii.
§ 11
Policjanci służby kryminalnej jednostek Policji w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich:
1) ujawniają nieletnich:
a) organizatorów i przywódców grup przestępczych o charakterze kryminalnym,
b) sprawców czynów karalnych,
c) zdemoralizowanych;
2) ścigają dorosłych sprawców dokonujących przestępstw bądź wykroczeń na szkodę nieletnich;
3) organizują i prowadzą poszukiwania dzieci zaginionych, uciekinierów z domów rodzinnych, wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych i poprawczych.
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§ 12
Policjanci służby prewencyjnej, wykonujący zadania patrolowo-interwencyjne, ruchu drogowego oraz dzielnicowi
ujawniają nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością w czasie wykonywania zadań służbowych,
a zwłaszcza w przypadkach interwencji dotyczących:
a) popełnianego czynu karalnego,
b) niszczenia mienia,
c) przebywania na wagarach,
d) przebywania bez opieki rodziców lub opiekunów w porze nocnej poza miejscem zamieszkania,
e) zakłócania spokoju i porządku publicznego,
f) posługiwania się nieprzyzwoitym słownictwem,
g) używania alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,
h) palenia papierosów,
i) uprawiania nierządu,
j) żebrania,
k) innych zachowań naruszających obowiązujące normy społeczne,
l) sytuacji rodzinnej dziecka stwierdzonej w czasie interwencji domowej.
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§ 13
Dyżurni jednostek Policji zobowiązani są do:
1) przyjmowania i dokumentowania zgłoszeń o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego lub o okolicznościach
świadczących o jego demoralizacji;
2) zawiadamiania właściwych miejscowo komórek do spraw nieletnich i patologii o zatrzymaniu osób mających
małoletnie dzieci celem sprawdzenia czy są one pod opieką osób dorosłych;
3) wdrożenia procedury poszukiwań nieletnich, określonej w przepisach w sprawie prowadzenia przez Policję
poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości;
4) przyjmowania informacji o zaginięciu osób nieletnich zgodnie z przepisami o postępowaniu Policji w razie zgłoszenia
zaginięcia osoby, ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok.
Rozdział IV
Zadania dla policjantów komórek do spraw nieletnich i patologii
§ 14
Komórki do spraw nieletnich i patologii wykonują zadania w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości
nieletnich, a także nadzorują pracę komórek do spraw nieletnich i patologii w jednostkach Policji niższego szczebla.
§ 15
Komórka do spraw nieletnich i patologii komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji wykonuje zadania poprzez:
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1) merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez komórki do spraw nieletnich i patologii w podległych jednostkach
Policji;
2) zapewnienie właściwego przepływu informacji o nieletnich pomiędzy poszczególnymi służbami Policji i komórkami
w jednostkach Policji;
3) tworzenie kompleksowej bazy danych o nieletnich w następujących aspektach:
a) dokonywanych czynów karalnych,
b) występowania aktualnych zagrożeń,
c) lokalizowania grup przemocy, subkultur, grup psychomanipulacyjnych;
4) wdrażanie policyjnych programów rządowych i resortowych ukierunkowanych na ograniczanie demoralizacji
i przestępczości nieletnich;
5) utrzymywanie stałego kontaktu z wydziałami wizytacyjnymi sądów okręgowych, instytucjami rządowymi,
samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi;
6) nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem policyjnych izb dziecka;
7) formułowanie zadań dotyczących zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich w planach pracy jednostki
Policji;
8) przygotowywanie materiałów i informacji popularyzujących pracę Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji
i przestępczości nieletnich;
9) opracowywanie okresowych planów pracy, analiz oraz sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu nadzoru.
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§ 16
1. Komórka do spraw nieletnich i patologii komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji obejmuje nadzorem
w jednostkach podległych realizację zadań w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz
dokonuje kompleksowej oceny zjawisk i formułuje wnioski.
2. Oceny, o której mowa w ust 1, dokonuje się co najmniej raz w roku.
3. Przedmiotem oceny powinny być:
1) rozmiary i struktura przestępczości nieletnich;
2) charakterystyka nieletnich sprawców czynów karalnych i metod ich działania;
3) skala zjawisk patologicznych występujących w środowiskach nieletnich, w tym: alkoholizm, narkomania,
prostytucja, żebractwo, przemoc wobec dzieci i młodzieży, samobójstwa, przynależność do subkultur
młodzieżowych, grup psychomanipulacyjnych, hazard i inne zagrożenia negatywnie wpływające na rozwój
młodzieży;
4) objawy demoralizacji nieletnich przejawiające się zwłaszcza w takich formach, jak: systematyczne uchylanie się
od obowiązku szkolnego, ucieczki z domów rodzinnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, schronisk
dla nieletnich i zakładów poprawczych;
5) uwarunkowania demoralizacji i przestępczości nieletnich;
6) działalność profilaktyczna i interwencyjna prowadzona wobec nieletnich;
7) współpraca z innymi komórkami Policji;
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8) współpraca z sądami rodzinnymi, organami państwowymi, samorządowymi organizacjami społecznymi w zakresie
problematyki nieletnich;
9) działalność policyjnej izby dziecka; 10) przedsięwzięcia własne podjęte na rzecz przeciwdziałania demoralizacji,
przestępczości i patologii wśród nieletnich oraz realizowane we współpracy z innymi podmiotami.
§ 17
Komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji do dnia 31 stycznia każdego roku przekazują do Biura Służby Prewencyjnej
Komendy Głównej Policji sprawozdania zawierające informacje, o których mowa w § 16 ust. 3, zgodnie z przepisami
w sprawie sprawozdawczości i planowania w Policji.
§ 18
Do zadań komórki do spraw nieletnich i patologii komendy miejskiej, powiatowej i rejonowej Policji należy:
1) ujawnianie nieletnich:
a) sprawców czynów karalnych,
b) organizatorów i przywódców grup przestępczych o charakterze kryminalnym,
c) wykazujących przejawy demoralizacji;
2) zbieranie i utrwalanie dowodów czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w wypadkach nie-cierpiących
zwłoki;
3) wykonywanie czynności zleconych przez sędziego rodzinnego według zasad określonych w ustawie o postępowaniu
w sprawach nieletnich;
4) rozpoznawanie i profilaktyka w środowiskach sprawców czynów karalnych zagrożonych demoralizacją;
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5) współdziałanie ze służbą kryminalną w celu rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń wpływających demoralizująco
na nieletnich;
6) bieżąca współpraca z sądami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub statutowo powołanymi
do zajmowania się problematyką nieletnich oraz samorządami lokalnymi;
7) udział w budowaniu lokalnych systemów przeciwdziałania demoralizacji, przestępczości i patologii społecznej wśród
nieletnich;
8) prowadzenie kart nieletnich, o których mowa w § 19 ust.1. Wzór karty nieletniego określa załącznik nr 1
do zarządzenia;
9) prowadzenie wykazu czynności profilaktycznych podjętych w sprawach nieletnich, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do zarządzenia;
10) przekazywanie informacji o ujawnieniu nieletniego zagrożonego demoralizacją lub będącego sprawcą czynu
karalnego dzielnicowemu odpowiedzialnemu za rejon, w którym nieletni ten zamieszkuje;
11) pisemne powiadamianie rodziców lub opiekunów nieletniego przebywającego w porze nocnej poza miejscem
zamieszkania o fakcie i okolicznościach jego legitymowania przez Policję. Wzór zawiadomienia określa załącznik
nr 3 do zarządzenia;
12) sporządzanie sprawozdań ujmujących wyniki i rodzaj działań podjętych wobec nieletnich;
13) prowadzenie dokumentacji spraw dotyczących:
a) planów pracy wraz ze sprawozdaniami z ich wykonania,
b) okresowych analiz i sprawozdań z wyników uzyskanych przez jednostki podległe,
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c) współpracy z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi, środkami masowego przekazu,
d) szkoleń i narad,
e) współpracy z innymi komórkami jednostek Policji.
§ 19
1. Wprowadza się do stosowania kartę nieletniego, która służy dokumentowaniu czynności podejmowanych przez
policjantów komórki do spraw nieletnich i patologii wobec nieletniego zagrożonego demoralizacją oraz sprawcy
czynu karalnego.
2. W karcie nieletniego odnotowuje się wszelkie działania podjęte wobec nieletniego lub w sprawie jego rodziny oraz
informacje uzyskane przez jednostkę Policji.
3. Prowadzenie karty nieletniego zagrożonego demoralizacją należy zakończyć w związku z uzyskaniem przez niego
pełnoletniości, a wobec sprawcy czynu karalnego po ukończeniu przez niego 17 lat.
4. W sytuacji, kiedy nieletni ukończył lat 17, a nie zaniechał popełniania przestępstw, kartę nieletniego należy przekazać
służbie kryminalnej w celu ewentualnego wykorzystania.
§ 20
1. Komórka do spraw nieletnich i patologii komendy miejskiej, powiatowej i rejonowej Policji w ramach nadzoru,
co najmniej dwa razy w roku, dokonuje sprawdzenia realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji
i przestępczości nieletnich w komisariatach Policji, rewirach dzielnicowych, posterunkach Policji.
2. Ze sprawdzenia sporządza się notatkę służbową, którą przekazuje się właściwemu przełożonemu.
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§ 21
1. Komórki do spraw nieletnich i patologii komend miejskich, powiatowych i rejonowych Policji prowadzą
dokumentację, która obejmuje:
1) dokumentację, o której mowa w § 18 pkt 13;
2) karty nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych;
3) wykaz czynności profilaktycznych podjętych w sprawach nieletnich;
4) teczkę z kopiami wniosków skierowanych w sprawach nieletnich do sądów rodzinnych i innych instytucji;
5) teczkę z kopiami zawiadomień pisemnych skierowanych w sprawach nieletnich do rodziców.
2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, można prowadzić również w formie elektronicznej.
§ 22
W celu wymiany doświadczeń, ustalenia zasad koordynacji, oceny współdziałania służb oraz wypracowania strategii
w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich zastępca komendanta wojewódzkiego
(Stołecznego) Policji oraz komendant miejski, powiatowy i rejonowy Policji co najmniej raz w kwartale organizuje
odprawę służbową z policjantami zajmującymi się problematyką nieletnich i patologii, z udziałem przedstawicieli
innych komórek komendy Policji oraz komórek do spraw nieletnich i patologii podległych mu jednostek Policji.
§ 23
Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez komórkę do spraw nieletnich i patologii w jednostce
organizacyjnej Policji wykonuje naczelnik wydziału (sekcji) prewencji.

Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze

173

Lepiej Razem niż Osobno

§ 24
Traci moc zarządzenie nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod
działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
§ 25
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Inne przepisy z których należy korzystać przy postępowaniu w sprawach nieletnich
Â Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi
zmianami).
Â Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z późniejszymi zmianami).
Â Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz.555 z późniejszymi
zmianami).
Â Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2002 r. Nr147, poz.1231 z późniejszymi zmianami).
Â Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2003 r. Nr 24 poz.198, Nr122,
poz.1143).
Â Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. Z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami).
Â Ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz.414 z późniejszymi
zmianami).
Â Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. Z 2002 r. Nr 7, poz.58 z późniejszymi zmianami).
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