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SPRAWOZDANIE
z działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego
Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu
za rok 2020 na terenie
Miasta i Gminy Wieluń

Wieluń, luty 2021

WSTĘP
W 2020 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, podobnie jak
w latach ubiegłych, realizowali zadania ustawowe i dokładali wszelkich starań, aby zapewnić
właściwy poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wieluńskiego.
Podstawowe zadania Policji zakreśla Ustawa o Policji z dnia 06 kwietnia 1990 roku (art.
1 ust.2, pkt. 1-4). Należą do nich:
1. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami
naruszającymi te dobra.
2. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju
w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji
publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego
korzystania.
3. Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
4. Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.
W ramach właściwej realizacji powyższych zadań oparto się przede wszystkim
na priorytetach Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
wynikających ze strategii przyjętej na lata 2016 – 2020.
Priorytety Komendanta Głównego Policji na 2020 rok:
1. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2. Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze
społeczeństwem;
3. Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych
współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości;
4. Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej
społecznie ;
5. Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
6. Optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych;
7. Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie
kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji;
8. Doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji
poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy.
Działania podejmowane przez Komendę Powiatową Policji w Wieluniu, realizowane
były przez wszystkie piony organizacyjne jednostki tj. Ruchu Drogowego, Kryminalny,
Dochodzeniowo-Śledczy, Prewencji, wspomagający (logistyczny), „PG” oraz dwa podległe
komisariaty. Działania te ukierunkowane były przede wszystkim na realizację wymienionych
wyżej priorytetów oraz realizację celów strategicznych zawartych w rządowych i resortowych
programach bezpieczeństwa.
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I. GŁÓWNE PRIORYTETY i ZADANIA KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI w WIELUNIU na 2020 r.
Głównym zadaniem Policji w 2020 roku, podobnie jak w latach poprzednich, było
ograniczenie zjawisk przestępczych w miejscach publicznych oraz przestępstw najbardziej
dolegliwych dla społeczeństwa w tzw. 7 kategoriach tj. kradzieży, kradzieży z włamaniem,
kradzieży pojazdów, przestępstw rozbójniczych, bójek i pobić, uszkodzenia mienia oraz
uszkodzenia ciała. Problematyka ta w dalszym ciągu nurtuje nie tylko siły policyjne, ale jest
również przedmiotem oczekiwań społeczności lokalnej, stąd zagadnienie to uzyskało tak duże
znaczenie, co z kolei znalazło odzwierciedlenie w przedsięwzięciach strategicznych komórek
organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji na 2020 rok.
Biorąc pod uwagę konieczność ograniczenia i zminimalizowania działań przestępczych
oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w 2020 roku realizowano zadania w oparciu o
zintegrowany plan dyslokacji podległych służb, z uwzględnieniem poszczególnych komórek
organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, podległych Komisariatów Policji
oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Wieluniu.
W celu prawidłowego rozmieszczenia oraz intensyfikacji poszczególnych rodzajów
służb w określonych rejonach służbowych zwracano uwagę na analizę porównawczą zdarzeń,
które wystąpiły we wcześniejszym okresie. Istotną przesłankę do opracowanych planów
dyslokacji podległych służb stanowiły również informacje od społeczeństwa o realnych lub
mogących potencjalnie wystąpić zagrożeniach zgłaszanych osobiście bądź też
za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacje ze środków
masowego przekazu (w szczególności mediów lokalnych).
Niewątpliwie podjęte w tym obszarze działania oraz dodatkowe służby patrolowe tzw.
ponadnormatywne przyczyniły się do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu
bezpieczeństwa na terenie powiatu wieluńskiego.

II.
REALIZACJA
PODJĘTYCH
ZADAŃ
oraz
PROGRAMY
PREWENCYJNE i INICJATYWY na RZECZ ZAPOBIEGANIA
PRZESTĘPCZOŚCI W ŚRODOWISKU NIELETNICH.
Zadania w zakresie działalności prewencyjnej realizowane są przez policjantów
z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, a w szczególności z Ogniwa
Patrolowo-Interwencyjnego, Rewiru Dzielnicowych oraz Wydziału Ruchu Drogowego.
Kluczową rolę w realizacji zadań prewencyjnych odgrywa służba patrolowa i obchodowa, a w
jej ramach realizowanie interwencji zgłoszonych przez obywateli jak również podejmowanych
z własnej inicjatywy. Głównym zadaniem służb patrolowych jest zapobieganie przestępczości
szczególnie w miejscach publicznych oraz reagowanie na popełniane wykroczenia. Znaczenie
tych służb przejawia się w tym, że stanowią podstawowe narzędzie w zapobieganiu i
minimalizowaniu w zakresie przestępczości najbardziej dokuczliwej dla społeczeństwa.
Aktywna postawa sił prewencyjnych w największym stopniu przyczynia się do zatrzymań na
gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu sprawców przestępstw lub wykroczeń.
Policjanci służb prewencyjnych mają duży wpływ na wizerunek i odbiór społeczny całej
wieluńskiej Policji.
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Działania prewencyjne Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w 2019 roku
koncentrowały się m.in. na zapobieganiu przestępczości kryminalnej wśród nieletnich,
eliminowaniu zagrożeń związanych z narkomanią, spożywaniem alkoholu oraz wymuszeniami
rozbójniczymi na terenie placówek szkolnych, przeciwdziałaniu zjawiskom patologicznym
wśród młodzieży szkolnej, działaniach prewencyjnych w miejscach publicznych
ukierunkowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz działalności edukacyjnej w
zakresie problemów dotyczących demoralizacji, przestępczości oraz innych patologii
środowisk nieletnich. W celu zminimalizowania zjawiska spożywania alkoholu przez młodzież
policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii przy udziale pionów operacyjnych prowadzili
działania prewencyjno – kontrolne w okolicach punktów sprzedaży, mające na celu
ograniczenie dostępu do alkoholu nieletnim. Policjanci rewiru dzielnicowych prowadzili na
bieżąco rozmowy ze sprzedawcami i właścicielami punktów sprzedaży alkoholu, informując
ich o konsekwencjach prawnych w przypadku naruszenia przepisów prawnych dotyczących
sprzedaży. Podczas spotkań, pogadanek i prelekcji policjanci omawiali aspekt prawny
odpowiedzialności nieletnich za przejaw demoralizacji, jakim jest spożywanie alkoholu.
Podmiotami współpracującymi w tym zakresie są przede wszystkim członkowie Gminnych
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpracowano także z placówkami
oświatowymi powiatu wieluńskiego, w celu zwiększenia nadzoru nad nieletnimi w związku ze
zjawiskiem spożywania alkoholu. Ponadto prowadzona jest bieżąca współpraca z kuratorami
zawodowymi i społecznymi, w ramach której następuje wymiana informacji o osobach
objętych nadzorem kuratorskim.
Policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, dzielnicowi oraz policjant ds.
Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu przez cały 2019 rok
prowadzili liczne spotkania w szkołach terenu powiatu wieluńskiego w trakcie których
informowano młodzież na temat zagrożeń związanych z wszelkiego rodzaju występującymi
patologiami społecznymi, w tym nadużywaniem alkoholu, używaniem wszelkiego rodzaju
środków odurzających jak również o odpowiedzialności prawnej z tym związanej. Policjanci
Rewiru Dzielnicowych realizują zadania poprzez prowadzenie procedury Niebieskiej Karty,
dokonują kontroli rodzin w których występuje przemoc domowa. Prowadzona jest stała
współpraca z zespołami interdyscyplinarnymi powołanymi na terenach wszystkich gmin
powiatu wieluńskiego, informacje na temat rodzin dotkniętych przemocą, w których znajdują
się małoletnie dzieci niezwłocznie przesyłane są do Sądu Rodzinnego. Wieluńscy policjanci w
zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym organizują we współpracy z innymi
podmiotami różnego rodzaju projekty obejmujące zawody sportowe, konkursy plastyczne,
warsztaty historyczne mające na celu wskazanie młodym ludziom możliwości alternatywnego
spędzania wolnego czasu. Organizowanie tego rodzaju różnorodnych projektów wpływa na
rozwój zainteresowań wśród dzieci i młodzieży, a to z pewnością jest jeden ze sposobów
przeciwdziałania patologiom społecznym. W ramach najciekawszych projektów
zrealizowanych w tym zakresie na terenie KPP Wieluń należy wymienić
W okresie 13-26 stycznia 2020 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w
Wieluniu włączyli się w ogólnopolskie działania ,, Bezpieczne Ferie”, mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie zimowego wypoczynku. W okresie poprzedzającym
ferie dzielnicowi oraz policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną prowadzili spotkania z
dziećmi i młodzieżą w przedszkolach i szkołach powiatu wieluńskiego, aby przygotować ich
do bezpiecznego spędzania wolnego czasu. W trakcie tych spotkań mundurowi rozmawiali z
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dziećmi o zagrożeniach jakie niosą ze sobą zabawy zimowe, zwracając szczególną uwagę na
to, aby nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne i korzystać tylko z profesjonalnych
lodowisk. Mundurowi omówili zasady bezpieczeństwa w trakcie zabaw na śniegu, podczas
jazdy na nartach, sankach i łyżwach. Ponadto przypomniano jak bezpiecznie poruszać się po
drodze, szczególnie po zmroku, podkreślając jak ważną rolę dla bezpieczeństwa pieszych
odgrywają prawidłowo noszone elementy odblaskowe. Uczniowie wysłuchali także porad
związanych z bezpiecznym korzystaniem z internetu, a także zagrożeń związanych z
używaniem wszelkiego rodzaju środków psychoaktywnych. Najmłodsi mogli również
dowiedzieć się jak zachować się w sytuacji zagrożenia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. W działania dotyczące zapewnienie bezpieczeństwa podczas zimowego
wypoczynku zaangażowani są również policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wieluńskiej
komendy, którzy realizowali działania kontrolno- prewencyjne „Bezpieczne ferie 2020”.
Głównym celem tych działań było zapewnienie bezpiecznego wyjazdu, przejazdu oraz powrotu
dzieci i młodzieży wybierających się na zimowiska. W ramach tych działań mundurowi
szczególnie zwracali uwagę na pojazdy przewożące dzieci na wypoczynek zimowy. Policjanci
kontrolowali m.in. stan trzeźwości kierujących, stosowanie się do ograniczeń prędkości,
sposób przewożenia pasażerów
W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wieluńscy policjanci prowadzili
spotkania z dziećmi i młodzieżą spędzającymi czas ferii zimowych w mieście. Takie spotkanie
odbyło się 14 stycznia 2020 roku z najmłodszymi korzystającymi z zajęć przygotowanych
przez Spółdzielczy Dom Kultury w Wieluniu. Podczas prelekcji przypomniano dzieciom o
podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących zarówno podczas pobytu na
zimowisku, jak i spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania. Policjantka rozmawiała z
dziećmi o zagrożeniach jakie niosą ze sobą zabawy zimowe, zwracając szczególną uwagę na
to, aby nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne i korzystać tylko z profesjonalnych
lodowisk. Ponadto przypomniano jak bezpiecznie poruszać się po drodze, szczególnie po
zmroku, podkreślając jak ważną rolę dla bezpieczeństwa pieszych odgrywają prawidłowo
noszone elementy odblaskowe. W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie
bezpieczeństwo na stoku” omawiali zasady bezpieczeństwa na stoku, konieczności stosowania
kasku ochronnego i przestrzeganiu zasad jakie panują na zjazdowych trasach. Dzielnicowi
wśród opiekunów dzieci promowali program „Dzielnicowy bliżej nas” „Moja komenda” oraz „
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.
1. W dniach 20 i 21 lutego w ramach projektu zapoczątkowanego już w grudniu 2019
roku przez przedstawicieli Regionu International Police Association Wieluń Łódzkiej Grupy
Wojewódzkiej odbyły się kolejne warsztaty w I Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu,
Zespole Szkół nr 2 i nr 3 w Wieluniu, oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie. Udział w
nich wzięli uczniowie szkół, zaproszeni przedstawiciele placówek oświatowych, jak również
policjanci z sąsiednich komend. Warsztaty te były doskonałą okazją aby dowiedzieć się na co
zwrócić uwagę podczas robienia zakupów „w sieci”, jak unikać nieuczciwych sprzedawców i
nie dać się oszukać. Specjalista z platformy Allegro.pl. sp. z o.o. omówił zagadnienia związane
z zakupami w „sieci” i związanym z tym ryzykiem. Głównym celem organizowanych prelekcji
było przeciwdziałanie przestępstwom popełnianym w Internecie.
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2. 3 marca 2020 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu odbyły się
powiatowe eliminacje Konkursu dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Młodzież z wieluńskich szkół średnich rywalizowała o miano
najlepszej drużyny, która będzie reprezentować powiat wieluński w finale wojewódzkim.
Eliminacje powiatowe zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu we współpracy
ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu, Urzędem Miejski. Wśród zaproszonych gości nie
zabrakło Starosty Powiatu Wieluńskiego Marka Kielera, wicestarosty Krzysztofa Dziuby,
Zastępcy Burmistrza Wielunia Joanny Skotnickiej – Fiuk, kierownika Biura Promocji Urzędu
Miejskiego w Wieluniu Radosława Urbaniaka, ratownika medycznego Sebastiana Jasińskiego
oraz przedstawicieli ze szkół średnich powiatu wieluńskiego. Celem konkursu było
promowanie służby w Policji oraz popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania
przepisów prawa, utrwalanie zdobytej wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i
porządku publicznego, oraz propagowanie zasad fair-play podczas rywalizacji sportowej. W
trakcie konkursu ratownik medyczny Pan Sebastian Jasiński zaprezentował młodym ludziom
zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3. W dniu 20 lipca 2020 roku policjanci KPP Wieluń wspólnie z przedstawicielami
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu spotykali się z dziećmi wypoczywającymi
na koloniach w Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w
Załęczu Wielkim. Tematem przewodnim były zasady bezpiecznego wypoczynku. Zwrócono
również uwagę na bezpieczeństwo w trakcie prac polowych i zabawy w gospodarstwie.
Przypomniano dzieciom jak reagować w sytuacjach zagrożenia i do kogo zwrócić się o pomoc.
W trakcie spotkania była również mowa o zachowaniu ostrożności w kontaktach z osobami
obcymi , przestrzegano również przed niebezpiecznymi zachowaniami w Internecie. Nie
zabrakło także informacji związanych z konsekwencjami zdrowotnymi i prawnymi
dotyczącymi narkotyków i dopalaczy. W trakcie wypoczynku letniego mundurowi w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” jak również akcji
„Bezpieczne Wakacje”, prowadzili kontrole niestrzeżonych kąpielisk na terenie powiatu. Ich
celem jest popularyzacja i podniesienie świadomości społecznej z zakresu bezpiecznego
letniego wypoczynku, w tym na wodach i terenach przywodnych.
4. W dniu 24 września 2020 roku wieluńscy policjanci wzięli udział w imprezie
plenerowej zorganizowanej przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
p.n. „Jesienny Piknik. Święto Pieczonego Ziemniaka”. W trakcie tego wydarzenia
przygotowano dla dzieci i młodzieży różnego rodzaju zabawy, konkurencje sprawnościowe i
inne atrakcje. Obecność mundurowych była znakomitą okazją do promowania bezpieczeństwa
wśród dzieci i młodzieży zwłaszcza w kontekście rozpoczętego roku szkolnego. Podczas
pikniku policjanci rozmawiali z dziećmi i ich opiekunami na tematy związane z
bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Każdy z uczestników mógł sprawdzić swoją wiedzę na
temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie po zmroku kiedy niezbędne
stają się elementy odblaskowe. Najmłodsi nauczyli się jak postępować w przypadku kontaktu z
osobą nieznajomą, jakich informacji nie należy udzielać oraz jak wzywać pomoc w sytuacji
zagrożenia. Dużą atrakcją dla najmłodszych okazała się również możliwość zobaczenia z bliska
radiowozu. Mundurowi przygotowali również dla najmłodszych quiz wiedzy o
bezpieczeństwie, każda poprawna odpowiedź nagradzana była elementami odblaskowymi,
które ufundowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi oddział
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terenowy w Sieradzu. Ponadto policjanci wystawili stoisko informacyjne dotyczące naboru do
służby w Policji. Funkcjonariusze rozmawiali z osobami zainteresowanymi, które rozważają
zatrudnienie w Policji o wymaganiach stawianych kandydatom chcącym wstąpić do tej służby.
Każdy miał możliwość bezpośredniego indywidualnego kontaktu z policjantami i mógł więcej
dowiedzieć się na temat ich codziennej pracy. Zainteresowanym rozdawane były informatory
opisujące wszystkie kryteria przyjęcia do służby w Policji, etapy postępowania
kwalifikacyjnego, postępowania sprawdzającego oraz systemu punktowego.

5. W dniu 29 września 2020 r przypadał Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
Policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną w wieluńskiej komendzie odwiedziła
przedszkolaków z Osjakowa i Czernic. Mundurowa czytała najmłodszym bajki i wiersze
związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Dzięki temu opierając się na ich treści
policjantka przybliżyła przedszkolakom pracę mundurowych oraz edukowała w zakresie
podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, właściwych postaw w trakcie
zabawy, jak i pobytu w domu.

III. KREOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU POLICJI.
Zadania w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku Policji realizują wszyscy
policjanci w ramach pełnionej służby, gdyż prawidłowe i skuteczne realizowanie zadań
pozytywnie wpływa na odbiór policjantów w świadomości społecznej.
Z racji pełnionej funkcji zadania te są w szczególności realizowane przez oficera
prasowego, profilaktyka społecznego, dzielnicowych oraz policjantów z Zespółu ds. Nieletnich
i Patologii. W zakresie swoich obowiązków oficer prasowy odpowiedzialny jest za bieżące
przekazywanie informacji w regionalnych środkach masowego przekazu (telewizja kablowa
TVK WSM, Radio media Ziemi Wieluńskiej, Dziennik Łódzki, Kulisy Powiatu, INFO Tydzień
oraz Ilustrowany Przegląd Powiatu) na temat zaistniałych zdarzeń oraz sposobie
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, takim jak np. kradzieże kieszonkowe, spożywanie
alkoholu w miejscach publicznych, posiadanie i wprowadzanie do obrotu środków
odurzających a także z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W przypadku zdarzeń o
dużym znaczeniu gatunkowym informacje przekazywane są mediom ogólnopolskim. Należy
również podkreślić, że oficer prasowy informuje również o skutecznych działaniach
wieluńskich policjantów (zatrzymanie sprawców, odzyskanie skradzionego mienia itp.).
Przez cały 2020 rok funkcjonowała oficjalna strona internetowa Komendy Powiatowej
Policji w Wieluniu. Na stronie znajdują się opisy aktualnych zdarzeń oraz informacje
dotyczące wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych Policji. Oficer Prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Wieluniu przygotował kilkadziesiąt komunikatów prasowych
informujących o pracy policjantów oraz inicjatywach podejmowanych na rzecz poprawy
bezpieczeństwa, które niemal w całości miały swoje odzwierciedlenie w lokalnych mediach
oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej jednostki. Oficer Prasowy na bieżąco
przekazuje informacje do zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
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IV. PODJĘTE DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU
DROGOWYM
Na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu w zakresie szeroko
rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadzone są działania prewencyjnokontrolne oraz profilaktyczne. Działanie te prowadzone są przede wszystkim przez policjantów
Wydziału Ruchu Drogowego, w ich realizację zaangażowani są również policjanci Wydziału
Prewencji, w tym Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego, Zespołu ds. Nieletnich i Patologii,
Rewiru Dzielnicowych oraz policjant ds. Profilaktyki Społecznej i ds. Informacyjno
Prasowych. W trakcie całego 2020 roku na podległym terenie prowadzone były działania
prewencyjno- kontrolne obejmujące swym zakresem obszar bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, pn.: „Prędkość i Kaskada”, „Alkohol”, „Narkotyki”, „Truck-bus”, „Pasy”,
„Niechronieni”, „Bezpieczny weekend majowy”, „Telefon”, „EDWARD”, „Światowy dzień
ofiar wypadków drogowych”, „Ogólnopolski Policyjny dzień odblasków”, „Bezpieczny
weekend Boże Ciało”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczna droga do
szkoły”, „Trzeźwy Poranek”, „Znicz 2020”.
1.
7 stycznia br. policjanci ruchu drogowego przeprowadzili ogólnokrajowe działania
kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Działania te miały na celu
zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
popełniane wykroczenia w postaci przekroczenia prędkości. Zaplanowane działania miały
charakter prewencyjny, w tym m.in. uświadamianie kierującym pojazdami, że nadmierna
prędkość jest podstawową przyczyną tragicznych w skutkach wypadków drogowych.
Szczególnym nadzorem zostały objęte m.in. miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków
drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość. Policjanci, w ramach działań,
przeprowadzili pomiary prędkości zarówno statycznie (co najmniej dwa punkty pomiaru
prędkości na tym samym odcinku drogi, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach), jak i
dynamicznie (przy użyciu pojazdów z wideorejestratorem wykroczeń).
2.
6 lutego br. zostały przeprowadzone ogólnokrajowe działania pn. „Niechronieni
uczestnicy ruchu drogowego”. Celem policyjnych działań „Niechronieni Uczestnicy Ruchu
Drogowego” jest troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – tych użytkowników dróg,
którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu a wręcz są zagrożeni kontaktem z
nim. W ramach realizowanych działań funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę na
zachowania kierujących samochodami wobec pieszych i użytkowników rowerów. Nadzorem
zostały objęte miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych oraz rowerzystów w
tym takie, na których często dochodzi do wypadków z udziałem niechronionych uczestników
ruchu drogowego.
3.
12 lutego 2020 roku policjanci ruchu drogowego prowadzili ogólnopolskie działania
kontrolno-prewencyjne pn. „TRUCK & BUS”, których nadrzędnym celem działań było
ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu
drogowego osób i rzeczy. Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji
Ruchu Drogowego TISPOL (European Traffic Police Network) – międzynarodowe
stowarzyszenie zrzeszające policje ruchu drogowego.
4.
14 lutego 2020 roku w „Dzień Zakochanych” policjanci wieluńskiej drogówki
prowadzili działania pn.,, Zwolnij! Jak kocha, to poczeka ”. Miały one na celu zwrócenie
uwagi na sprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Adresatem akcji byli nie tylko kierujący,
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ale i piesi. Policjanci wręczali zapachowe serduszka z wymowną treścią: „Zwolnij! Jak kocha,
to poczeka”, kierującym naruszającym przepisy prawa.
5.
Dnia 27 lutego 2020 roku prowadzone były ogólnopolskie działania kontrolnoprewencyjne pn. „Prędkość”. Nadrzędnym celem działań było zmniejszenie ryzyka
powstawania wypadków drogowych poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami
przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Funkcjonariusze WRD KPP Wieluń , w
ramach działań, prowadzili pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie.
Działania miały charakter prewencyjny.
6.
Jak co roku w związku z Weekendem Majowym policjanci WRD KPP Wieluń
prowadzili wzmożone działania kontrolno- prewencyjne, które trwały od 30 kwietnia do 3
maja 2020r. W tym czasie na drogach naszego powiatu nie odnotowano żadnego wypadku
drogowego, policjanci pracowali na miejscu 11 kolizji drogowych, w których nikt nie odniósł
poważniejszych obrażeń. Niestety mimo licznych policyjnych apeli, aby nie kierować
pojazdami po spożyciu alkoholu, funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu 7 nietrzeźwych
kierujących. W trakcie weekendu policjanci podczas kontroli drogowych zatrzymali 8
dowodów rejestracyjnych, ponadto jednemu kierowy zatrzymano prawo jazdy za
przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 73 km/h.
7.
21 maja 2020 roku na terenie garnizonu łódzkiego policjanci ruchu drogowego
przeprowadzili działania krajowe pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Celem
policyjnych działań „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” prowadzonych przez
policjantów WRD KPP Wieluń była troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – tych
użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu a wręcz są
zagrożeni kontaktem z nim. W ramach realizowanych działań funkcjonariusze zwracali
szczególną uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec pieszych i użytkowników
rowerów. Nadzorem objęte zostały miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych
oraz rowerzystów w tym takie, na których często dochodzi do wypadków z udziałem
niechronionych uczestników ruchu drogowego.
8.
W okresie od 10 do 14 czerwca 2020 roku w związku z długim czerwcowym
weekendem związanym ze Świętem Bożego Ciała o bezpieczeństwo podróżnych dbała większa
liczba policjantów ruchu drogowego, którzy patrolowali zarówno drogi tranzytowe jak i
lokalne. Podczas działań policjanci reagowali na łamanie przepisów ze szczególnym
uwzględnieniem nietrzeźwych kierujących, przekroczenia dozwolonej prędkości oraz
nieprawidłowego przewożenia pasażerów.
9.
1 lipca 2020 roku policjanci z wieluńskiej „drogówki” na drogach naszego powiatu
prowadzili ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar
prędkości”. Celem działań było ograniczenie liczby zdarzeń drogowych oraz eliminowanie z
ruchu drogowego tych kierowców, którzy prowadzą pojazdy ze znacznie przekroczoną od
dozwolonej prędkością lub w inny rażący sposób łamią obowiązujące przepisy ruchu
drogowego. Działania wieluńscy mundurowi prowadzili na głównych ciągach
komunikacyjnych przebiegających przez teren naszego powiatu. Do działań wykorzystywane
są radiowozy oznakowane i nieoznakowane, również wyposażone w wideorejestrator oraz
laserowe mierniki prędkości będące w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.
Działania kaskadowe były prowadzone wspólnie z powiatami ościennymi tj. wieruszowski,
łaski i bełchatowski.
10.
06 sierpnia 2020 roku policjanci z wieluńskiej drogówki przeprowadzili wojewódzkie
działania kontrolno - prewencyjne pod nazwą „ Niechronieni”. Podczas akcji mundurowi
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zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie
oznakowanych przejść dla pieszych, ale też bacznie przyglądali się czy piesi nie łamią
przepisów ruchu drogowego. Działania obejmowały także rowerzystów, którzy podobnie jak
piesi zaliczani są do grupy tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Głównym
celem akcji była poprawa stanu bezpieczeństwa pieszych oraz ograniczenie zdarzeń
drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. W trakcie
prowadzonych działań wieluńscy mundurowi w szczególny sposób zwracali uwagę na wszelkie
wykroczenia, które popełniali niechronieni uczestnicy ruchu lub które dzieją się na ich szkodę.
Wszystko po to, aby było, jak najbardziej bezpiecznie. Liczne policyjne patrole, które pojawiły
się na drogach powiatu wieluńskiego sprawdzały zachowania zarówno pieszych, jak i
kierowców w rejonach przejść dla pieszych. Policjanci przypominali wszystkim uczestnikom
ruchu drogowego o zachowaniu ostrożności na drodze, bacznym jej obserwowaniu, a pieszych
zachęcali do noszenie elementów odblaskowych także na terenie miasta. Podczas prowadzonej
akcji wieluńscy mundurowi ujawnili 37 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami
wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego.
11.
28 - 30 sierpnia 2020 roku w związku z ostatnim weekendem wakacji dla dzieci i
młodzieży, funkcjonariusze WRD KPP Wieluń w szczególny sposób nadzorowali drogi .
Celem działań było zminimalizowanie liczby zdarzeń drogowych, ich skutków oraz
eliminowanie tych użytkowników, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie na drodze.
Podczas akcji, oprócz trzeźwości kierowców, funkcjonariusze zwracali uwagę na wykroczenia
drogowe, szczególnie te najbardziej niebezpieczne, jak przekraczanie dozwolonej prędkości,
nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, wyprzedzanie pojazdów przed i na przejściach dla
pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa czy
nieprawidłowe przewożenie dzieci. W działaniach brały udział zwiększone siły
funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy wyposażeni w radiowóz z videorejstratorem
eliminowali tych użytkowników, którzy swoim zachowaniem stwarzali zagrożenie na drodze.
12.
Od 1-go września 2020 roku funkcjonariusze w ramach akcji „Bezpieczna droga do
szkoły”, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie szkół i przedszkoli, sprawdzali
oznakowania w tych miejscach. Zwracali też szczególną uwagę na kierujących oraz pieszych,
stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym, a także kontrolowali transport przewożący
młodzież do szkół. Nadzorowali zachowanie uczestników ruchu drogowego w rejonach szkół i
placówek oświatowych, wykorzystując w rejonie przejść dla pieszych i w pobliżu szkół oraz
placówek oświatowych urządzenie do pomiaru prędkości.
13.
W dniach 16-22 września 2020 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia
Mobilności, we wszystkich europejskich krajach prowadzona była akcja pod nazwą ROAD
SAFETY DAYS (Dni bezpieczeństwa ruchu drogowego). Policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Wieluniu w ramach tej akcji przez cały tydzień prowadzili na drogach powiatu
wieluńskiego wzmożone działania, których głównym było ograniczenie liczby zdarzeń na
drogach, a tym samym poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Policjanci podczas tej
akcji zwracali szczególną uwagę na prędkość z jaką poruszają się kierujący, stosowanie pasów
bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci, korzystanie z telefonów bez zestawu głośnomówiacego,
stan techniczny pojazdów, jak również trzeźwość uczestników ruchu drogowego. Mundurowi
sprawdzali również zachowanie pieszych poruszających się po drogach, czy przechodzą przez
jezdnię w prawidłowy sposób i miejscu do tego wyznaczonym, czy korzystają z elementów
odblaskowych w godzinach wieczornych i nocnych. Oprócz działań na drodze policjanci
przeprowadzili spotkanie profilaktyczne poświęcone tematowi bezpieczeństwa w ruchu
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drogowym. Mundurowi spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Osjakowie i rozmawiali
z nimi na temat bezpiecznego poruszania się po drogach przez pieszych, a także podczas
podróży samochodem. Funkcjonariusze przypominali dzieciom jak ważne jest noszenie
elementów odblaskowych, których używanie może zapobiec tragedii na drodze. Na koniec
pogadanki wszyscy otrzymali elementy odblaskowe. Dzieci miały również okazję zobaczyć z
bliska radiowóz policyjny .
14.
20 listopada 2020 roku wieluńscy policjanci WRD przeprowadzili działania kontrolnoprewencyjne "PRĘDKOŚĆ". Nadrzędnym celem działań było zmniejszenie ryzyka
powstawania wypadków poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania
obowiązujących ograniczeń prędkości. W ramach działań mundurowi na drogach powiatu
wieluńskiego prowadzili pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Tego dnia
policjanci przeprowadzili 34 kontrole drogowe i ujawnili 22 wykroczenia związane z
przekroczeniem prędkości.

V. PODSUMOWANIE
Z przedstawionej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności
działań Komendy Powiatowej Policji na podległym terenie w 2020 roku wynika, że był
to okres, w którym odnotowano wysoki poziom wykrywalności przy spadku ogólnej liczby
przestępstw.
Odnosząc się w tym miejscu przede wszystkim do ustawowych obowiązków
nałożonych na Policję oraz priorytetów i kierunków działania określonych przez Komendę
Główną i Komendę Wojewódzką Policji należy podkreślić, iż nie wszystkie przyjęte do
realizacji kierunki działań zostały zrealizowane w zadowalającym i całkowitym stopniu i na te
właśnie obszary należy zwrócić szczególną uwagę planując działania na rok 2021.
Wpływ na taki stan rzeczy miało niewątpliwie ciągle utrzymujące się zagrożenie
kradzieżami rzeczy cudzej, włamaniami. Zdarzenia te niejednokrotnie spowodowane były
nieodpowiedzialnym i lekkomyślnym zachowaniem osób pokrzywdzonych (otwarte
mieszkania, wartościowe przedmioty pozostawiane bez nadzoru itp.). W dalszym ciągu nie bez
znaczenia dla procesu wykrywczego jest także czas i sposób informowania organów ścigania
o zaistniałym zdarzeniu – im później przekazana informacja tym szanse na wykrycie sprawcy
maleją, bowiem pozostawiane przez sprawcę ślady mogą nawet w naturalny sposób ulec
zatarciu.
Przyczyn występowania kradzieży z włamaniem do obiektów można w dalszym ciągu
upatrywać w braku odpowiedniego nadzoru ze strony właścicieli, braku dodatkowego
zabezpieczenia, co powoduje, że przestępczość ta w dalszym ciągu stanowi poważne
zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa. Sprawcy tego rodzaju przestępstw działają w
zorganizowanych, coraz lepiej wyspecjalizowanych grupach i zazwyczaj pochodzą spoza
powiatu wieluńskiego, co dodatkowo utrudniają typowanie i ustalenie.
W zakresie służby patrolowej należy w dalszym ciągu dążyć do zwiększania liczby
patroli, które pełnią służbę bezpośrednio w terenie. Tego typu działania bez wątpienia
pozytywnie wpłyną na poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Należy
podejmować także w dalszym ciągu działania polegające na dostosowywaniu taktyki pełnienia
służby w ramach posiadanych sił i środków do aktualnie występujących zagrożeń.
Zadania w zakresie profilaktyki społecznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży realizowane były przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu
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na wysokim poziomie, przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnych środków i we
współpracy z podmiotami współodpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa. Przeprowadzono
szereg zaplanowanych działań profilaktycznych w placówkach oświatowych oraz akcji
prewencyjnych, które przyczyniły się do podniesienia poziomu świadomości odbiorców.
Reasumując należy uznać, że osiągnięte przez wieluńskich policjantów wyniki są na dobrym
poziomie, a zakreślone na rok 2020 zadania realizowane były z dużym zaangażowaniem
i skutecznością pomimo szeregu dodatkowych obostrzeń wynikających z zagrożenia epidemią
COVID-19

Wyk. w 1 egzemplarzu
Egz. nr 1 Urząd Miejski w Wieluniu
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