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WPROWADZENIE 

 
Bezpieczeństwo publiczne to stan gwarantujący niezakłócone i zgodne z 

wolą obywateli funkcjonowanie instytucji państwowych, samorządowych i 
społecznych oraz urządzeń publicznych, a także bezpieczeństwa życia, zdrowia i 
mienia ludności w wyniku przestrzegania akceptowanego przez obywateli porządku 
prawnego. 

Podstawowym organem państwa powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa 
i porządku jest Policja. Bezpieczeństwem publicznym zajmują się również 
funkcjonujące w kraju wyspecjalizowane straże, służby specjalistyczne i 
wyodrębnione inspekcje, które realizując określone prawem zadania, wpływają 
bezpośrednio lub pośrednio na poziom bezpieczeństwa publicznego. Należą do nich 
m.in.: Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Straż Miejska, Straż 
Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego. 
Kluczowymi podmiotami współdziałającymi z wymienonymi powyżej instytucjami 
w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego są organy 
administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Współdziałanie to przybiera 
różne formy m.in.: dofinansowanie ich działalności, organizowania wspólnych 
programów profilaktycznych, współudziału w stanowieniu prawa miejscowego, 
gdzie można określać przepisy porządkowe obowiązujące na terenie gminy. 

Niniejsza ocena Stanu Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Koninie za 2014 rok 
została opracowana w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu 
Miejskiego na podstawie sprawozdań: 
- Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, 
- Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kaliszu,  
- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, 
- Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie, 
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.Konina, 
- Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, 
- Prokuratora Rejonowego w Koninie, 
- Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, 
- Wydziałów Urzędu Miejskiego:   - Kultury, Sportu i Turystyki,  
- Straży Miejskiej,                     
- Drogownictwa, 
- Inwestycji, 
- Oświaty, 
- Spraw Obywatelskich. 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 
 

• Zagrożenie przestępczością 
 
 
 
a) przestępczość stwierdzona ogółem 
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 W 2014 roku na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego odnotowano 4393 
przestępstwa, czyli o 530 przestępstw mniej, aniżeli w analogicznym okresie 2013 roku, co 
oznacza, że dynamika przestępczości stwierdzonej ukształtowała się na poziomie  89,2%. 
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż zagrożenie przestępczością w analizowanym 
okresie ponownie spadło i jest najniższe od pięciu lat. 
 Przestępstwa stwierdzone w liczbie 4393 na terenie działania Komendy Miejskiej 
Policji  w Koninie, który zamieszkuje ponad 205 tysięcy mieszkańców stanowią 5,39% ( 81496 
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p-stw 2014r. ) wszystkich odnotowanych przestępstw na terenie województwa wielkopolskiego 
( w 2013 roku – 5,19% ). 
 W przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców odnotowano 214,3 przestępstwa.                               
W 2013 roku wartość ta wynosiła 240,1. 
 
b) wykrywalność przestępstw ogółem 
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Wykrywalność przestępstw w okresie pięciu kolejnych lat, począwszy od 2010 roku osiąga 
wartość blisko 80%. W 2014 roku wykrywalność osiągnęła wynik 79,2%.  Dane wskazują, iż w 
ostatnich latach wykrywalność utrzymuje się na podobnym poziomie, co należy uznać za 
wynik satysfakcjonujący. 
 
 

Miasto Konin 
 
 
 Na terenie miasta Konina odnotowano 2818 przestępstwa, co w odniesieniu do liczby 
4393 wszystkich przestępstw stwierdzonych stanowi 64,1%. W 2013 roku udział ten stanowił 
57,2%. Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że największe zagrożenie 
przestępczością  utrzymuje się nadal na terenie miasta. 
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Powiat koniński 
 
 Na terenie powiatu konińskiego w 2014 roku odnotowano 1575 przestępstw, co stanowi 
35,8% przestępczości stwierdzonej ogółem ( 4393 ). 
 W 2013 roku odnotowano 2111 przestępstw  przy 4923 stwierdzonych ogółem, co 
stanowiło 42,9%. Obecnie dynamika przestępczości dla terenu powiatu konińskiego wynosi 
74,6%  ( 2111 p-stw w 2013 r. ,  1575 p-stw  w 2014r. ). 
 
 Na terenie poszczególnych jednostek Policji i jednocześnie gmin powiatu konińskiego 
wartości te przedstawiają  się następująco: 
 

Jednostka Gmina 2014 2013 Wykrywalność Dynamika 

KP Rychwał 
Grodziec 
Rychwał 
Rzgów 

183 285 85,25 64,2 

KP Kleczew 
Kleczew 
Wilczyn 

159 216 90,63 73,6 

KP Sompolno 
Sompolno 
Wierzbinek 

294 260 85,81 113,1 

KP Ślesin 
Skulsk 
Ślesin 

374 467 79,89 80,1 

KP  Stare Miasto 
Stare  Miasto 

Krzymów 
275 311 79,64 88,4 

PP Golina Golina 78 152 84,62 51,3 

PP Kazimierz 
Biskupi 

Kazimierz 
Biskupi 

106 143 88,79 74,1 

PP Kramsk Kramsk 106 277 83,96 38,3 

 
 
Jak wskazuje powyższe zestawienie więcej przestępstw w porównaniu z analogicznym 
okresem 2013 roku ujawniono na terenie KP Sompolno ( o 34 czyny ). 
 

• Przestępczość kryminalna – ogółem 
 
a) dynamika przestępczości 
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W ocenianym okresie największy wpływ na kształt przestępczości stwierdzonej miała 

przestępczość o charakterze kryminalnym, która stanowiła 59,7% do ogółu przestępstw,                          
( analogicznym okresie roku 2013 przestępstwa kryminalne  stanowiły 56,8% ogółu 
przestępstw ). 
Dane wskazują, iż odnotowano spadek o 175 przestępstw, uzyskując dynamikę w tym obszarze 
na poziomie  93,7% przy ogólnym spadku przestępstw stwierdzonych o 530 przestępstw. 
b) wykrywalność przestępczości kryminalnej 
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Przedstawiony powyżej wykres obrazuje skuteczność funkcjonariuszy KMP w Koninie w 
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obszarze ścigania sprawców przestępstw kryminalnych. W 2014 roku wskaźnik wykrywalności 
dla tej kategorii przestępstw wyniósł 69,5%.                  
  

Miasto Konin 
 

 Na terenie miasta Konina w 2014 roku odnotowano 1648 przestępstw, co w stosunku do 
1670  zaistniałych w 2013 roku daje dynamikę   98,7 tj. o 22 przestępstw  mniej w tej kategorii. 
Przestępstwa kryminalne, które stwierdzono na terenie miasta Konina stanowią 62,8%  
wszystkich tego rodzaju przestępstw ( tj. 59,8% z ogółu 2013 zdarzeń zaistniałych na terenie 
miasta ). 
 Wykrywalność w tej kategorii przestępstw dla miasta Konina wynosi  67,4%. ( w 2013 
r. 57,5% ). 
 

Powiat koniński 
 

 Na terenie powiatu konińskiego w tym samym okresie odnotowano 974 przestępstw 
kryminalnych, co w stosunku do 1122 zaistniałych 2013 roku daje dynamikę 86,8% ( tj. o 148 
mniej ).  
Przestępstwa kryminalne na terenie powiatu konińskiego stanowią 37,1% wszystkich 
stwierdzonych w tej kategorii. 
 Z przedstawionych danych wynika, że zagrożenie przestępczością kryminalną w  
mniejszym stopniu występuje na terenie gmin powiatu konińskiego. Zauważyć przy tym 
należy, że policjanci jednostek terenowych dysponują dobrym rozpoznaniem, co bezpośrednio 
przekłada się na wskaźnik wykrywalności. 
  
 Stan zagrożenia przestępstwami kryminalnymi oraz ich wykrywalność na terenie 
podległym poszczególnym jednostkom terenowym przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Jednostka gmina 2014 2013 wykrywalność dynamika 

KP Rychwał 
Grodziec 
Rychwał 
Rzgów 

107 108 75,70% 99,1% 

KP Kleczew 
Kleczew 
Wilczyn 

100 119 85,15% 84,0% 

KP Sompolno 
Sompolno 
Wierzbinek 

160 119 78,40% 134,5% 

KP Ślesin 
Skulsk 
Ślesin 

224 247 66,67% 90,7% 

Stare Miasto 
Stare Miasto 
Krzymów 

181 193 69,61% 93,8% 
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PP Golina Golina 50 62 76,00% 80,6% 

PP Kazimierz 
Biskupi 

Kazimierz 
Biskupi 

83 54 86,90% 153,7% 

PP Kramsk Kramsk 69 220 75,36% 31,4% 

 
 
 
 Wzrost dynamiki przestępczości kryminalnej odnotowano na terenie działania KP 
Sompolno  ( 134,5% ), oraz na terenie działania Posterunku Policji w Kazimierzu Biskupim ( 
153,7% ), przy jednoczesnym dobrym poziomie wykrywalności na  terenie gminy Sompolno, 
Wierzbinek, oraz gminy Kazimierz Biskupi. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na spadek 
przestępczości kryminalnej o 148 czynów na terenie całego powiatu konińskiego. 
 
� Przestępczość gospodarcza 
 

a) dynamika 
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 W 2014 roku podobnie jak na przestrzeni ostatnich lat  na czoło w tej kategorii 
przestępstw wysunęła się przestępczość skierowana przeciwko mieniu, a w szczególności 
oszustwa gospodarcze, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Ponadto nasiliła się 
ilość przestępstw gospodarczych dotyczących wyłudzenia kredytów, oraz wyłudzenia 
pieniędzy. Zjawiskiem narastającym jest przestępczość komputerowa, oraz przestępstwa 
dotyczące prawa własności. 
 W 2014 roku odnotowano o 199  przestępstw gospodarczych więcej, aniżeli w 2013 
roku, co dało dynamikę na poziomie 124,6. 
 

b) wykrywalność 
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 Jak wynika z powyższego wykresu wykrywalność przestępstw gospodarczych – 
pomimo niewielkiego spadku ( 2,1% ) oscyluje cały czas na wysokim poziomie i w 2014 r. 
osiągnęła wartość 91,5%.   
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VI.  Przestępczość narkotykowa 
a. dane ogólne 
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 W obszarze przestępczości narkotykowej w 2014 roku odnotowano ogólnie 546 czynów 
zabronionych uzyskując dynamikę na poziomie 115,2%, przy jednoczesnej wykrywalności na 
poziomie 99,3 %. W analogicznym okresie 2013 roku stwierdzono 474 czyny tej kategorii 
przestępstw z wykrywalnością na poziomie 99,4%.  
 
 

Miasto Konin 
 
 

 Na terenie miasta Konina stwierdzono 455 przestępstw narkotykowych ( w 2013 r. 260 
) uzyskując wykrywalność na poziomie 99,7%, w tym 13 czynów karalnych dokonanych 
przez osoby nieletnie ( w 2013 roku - 151, mniej o 138 ). 
 Dynamika przestępstw stwierdzonych  na terenie miasta w tej kategorii wynosi 175%. 
 
 

Powiat koniński 
 
 

 Na terenie powiatu konińskiego stwierdzono 91 przestępstw z Ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii ( w 2013 r. – 214 ) uzyskując wykrywalność wartości 97,8%. 
Osoby nieletnie dokonały 39 czynów karalnych z przedmiotowej ustawy ( 2013 r. 169, mniej o 
130 czynów ). 
Dynamika przestępstw stwierdzonych na terenie powiatu konińskie w tej kategorii wynosi  
42,5% 
 
 
I.  Przestępczość nieletnich 
 
 
a) charakterystyka ogólna 
 
 
 W 2014 roku osoby nieletnie na terenie miasta i powiatu konińskiego popełniły łącznie 
237 czynów karalnych, co w stosunku do 510 odnotowanych w 2013 roku stanowi spadek o 
273 zdarzeń, stanowiąc dynamikę o wartości 46,5%. 
 Zmniejszeniu również uległa liczba nieletnich sprawców czynów karalnych z 211 w 
2013 r. do 111 w 2014 roku tj. mniej o 100 nieletnich. 
 Poniższy wykres prezentuje czyny karalne popełnione przez osoby nieletnie w 7 
kategoriach przestępstw – skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu człowieka oraz mieniu. 
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Miasto Konin 

 
 

 W 2014 roku 70 nieletnich w mieście Koninie dopuściło się popełnienia 145 czynów 
karalnych. W analogicznym okresie roku 2013  - 112 nieletnich popełniło  283 czynów. 
Jak wynika z danych zmniejszeniu w porównaniu do 2013 roku uległa zarówno ilość czynów 
jakich dopuścili się nieletni o 138, oraz ilość sprawców o 42. 
 Do najczęściej popełnianych czynów karalnych jakich dopuścili się nieletni w Koninie 
należą: 
 
� rozbój – 48, 
� uszkodzenie rzeczy – 43 
� uszczerbek na zdrowiu – 18 
� przestępstwa narkotykowe - 13 
� kradzież cudzej rzeczy  - 11 
� bójka – 1. 

 
 

Powiat koniński 
 
 

 Na terenie działania Komisariatów i Posterunków Policji przestępczość ta kształtowała 
się następująco: 
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Jednostka Czyny  nieletnich Osoby nieletnie 

KP Rychwał, 
gminy: Rychwał, Grodziec, 

Rzgów 
4 2 

KP Sompolno 
gminy:Sompolno, Wierzbinek 

46 18 

KP Ślesin 
gminy: Ślesin, Skulsk 

29 8 

KP Kleczew 
gminy: Kleczew, Wilczyn 

3 3 

KP Stare Miasto 
gminy: Stare Miasto, Krzymów 

6 4 

PP Golina 1 2 

PP Kazimierz Biskupi 1 2 

PP Kramsk 2 2 

Razem: 92 41 

 
 
 
II.  Ciekawsze inicjatywy z zakresu prewencji kryminalnej na rzecz podnoszenia 
poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia. 
 
„Bezpieczne wakacje  2014”  
 W czerwcu 2014 r. zorganizowano na plaży w Licheniu Starym zajęcia dla 350 uczniów 
szkół podstawowych z gminy Ślesin. W trakcie spotkań z udziałem funkcjonariuszy Policji, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Licheniu Starym, przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Koninie  omówiono następujące tematy ” Jak bezpiecznie wypoczywać 
nad wodą”,  
„ Jak bronić się przed atakiem psa?” ,Jestem bezpieczny na drodze”, „Pierwsza pomoc 
przedlekarska” . 
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Program profilaktyczny  „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” 

 
We wrześniu wprowadzono program profilaktyczny skierowany do uczniów klas I – III pod 
nazwą „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. Uroczysta inauguracja programu połączona ze 
ślubowaniem pierwszoklasistów odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie. W 
uroczystości oprócz pierwszaków i ich rodziców  udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta 
Konina oraz Komendant Miejski Policji w Koninie.  W trakcie spotkania zostało podpisane 
porozumienie między Komendantem Miejskim Policji w Koninie a Dyrektorem Szkoły 
Podstawowej nr 4. Partnerami programu zostali Prezydent Miasta Konina oraz Dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Na terenie miasta Konina do programu 
„Bezpiecznie to wiedzieć i znać” przystąpiło 10 szkół podstawowych, na terenie powiatu 
konińskiego  
54 szkoły.  
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Ogólnopolska Akcja „ Ogólnopolski Głos Profilaktyki” 
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W dniu 14 czerwca 2014 roku przeprowadzono akcję   „Ogólnopolski Głos 

Profilaktyki”.  Młodzież około 300 osób o godz. 15 wyruszyła spod Hali Rondo w Koninie. Na 
czele grupy stali Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki, Zastępca  Prezydenta Sławomir 
Lorek, Przewodniczący Rady Miast Kamil Szatkowski, I Zastępca Komendanta Miejskiego 
Policji w Koninie mł. insp. Krzysztof Kozelan, funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w 
Koninie.  Młodzież w kolorowym korowodzie, wykrzykując hasła promujące idee „PaT” 
przeszła ulicami miasta Konina pod Koniński Dom Kultury gdzie wspólnie z innymi osobami, 
które przyłączyły się do korowodu  
o godz. 16.00 odczytano odezwę społecznościową „PaT” i razem wybijano przez 60 sekund 
rytm serc wolnych od uzależnień.   Następnie występowały  zespoły muzyczne i taneczne. 
Członkowie konińskiej grupy „PaT” promowali wśród społeczeństwa idee „PaTowskie”.  

 
 
 

Projekt edukacyjno-prewencyjny „Bezpieczny uczeń, świadomy rodzic”. 
 

 Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie przy 
współudziale pracowników  Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie 
zorganizowali cykl spotkań pod hasłem „Bezpieczny uczeń świadomy rodzic”. Działania 
adresowane były  
do uczniów klas  pierwszych szkół podstawowych i zerówek oraz ich rodziców z terenu miasta   
i powiatu konińskiego. W spotkaniach udział wzięło ponad 3000 ( trzy tysiące ) uczniów. 
 Spotkania prowadzone były przez funkcjonariusza Policji i przedstawicelem 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie. Spotkania prowadzone były w formie 
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zabawy, zajęć praktycznych oraz prezentacji filmu. Wszyscy uczniowie klas pierwszych 
otrzymali odblaski oraz tematyczne zawieszki.  
W  spotkaniach brali udział burmistrzowie i wójtowie miast i gmin, oraz pracownicy komórek 
oświatowych. 
Cele  działań: 
1.  Promowanie rozwagi i ostrożności na drogach. 
2. Wykształcenie nawyku noszenia elementów odblaskowych przez uczestników ruchu 
drogowego, zapoznanie z  przepisami  dotyczącymi  noszenia odblasków poza obszarem 
zabudowanym. 
 

 
 
 
  
 

Piknik klas mundurowych 
 
 
Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie w miesiącu wrześniu uczestniczyli  
w pikniku rodzinnym  klas mundurowych. Komenda Miejska Policji w Koninie zaprezentowała 
sprzęt transportowy – motory, radiowozy. Funkcjonariusze w formie pokazu zaprezentowali 
pościg i zatrzymanie sprawcy. 
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Działania związane z przemocą w rodzinie 
 
II Kongres Kobiet 
Funkcjonariuszka Wydziału Prewencji KMP w Koninie uczestniczyła w II Konińskim 

Kongresie Kobiet w panelu „Przemoc a stereotypy. Czy kobiety naprawdę nie zgadzają się na 
przemoc?... O bierności”. Moderatorem był pracownik Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie a panelistkami były również: prof. Monika Płatek (karnista, Stowarzyszenie Kongres 
Kobiet), dr Maria M. Pawłowska (wykładowca), dr Anita Kucharska Dziedzic 
(literaturoznawczyni, Stowarzyszenie BABA), Joanna Piotrowska (trenerka samoobrony i 
asertywności, założycielka Feminoteki).  

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie na przełomie października                             
i listopada wspólnie  z grupą nieformalną „Dla Ciebie” uczestniczyli w projekcie „Jesteś 
ponieważ Jesteśmy”. Projekt obejmował osiem spotkań z dziewczynami szkół gimnazjalnych                                    
i ponadgimnazjalnych w Koninie i powiecie konińskim. Spotkania dotyczyły przemocy w 
rodzinie i działań pomocowych dla osób pokrzywdzonych.  

 
 

Bezpieczny senior 

  Korzystając ze stałej współpracy z proboszczami poszczególnych parafii z naszego 
terenu  wystosowaliśmy pismo wraz z apelem do księży z wszystkich parafii Rzymsko-
Katolickich , z prośbą o odczytanie apelu skierowanego do osób uczestniczących w mszy 
świętej z ostrzeżeniem przed oszustami działającymi na terenie działania KMP Konin. 
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  Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie  
zorganizowali konferencje w auli Centrum Wykładowo -Dydaktycznego Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie pod nazwą „Bezpieczne życie seniora”  

Konferencja miała na celu: 

• Edukację społeczną w zakresie uświadamiania osobom starszym jak prawidłowe 
zachowania mogą przeciwdziałać zdarzeniom przestępczym 

• Zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń, zjawisk kryminogennych  
na szkodę osób starszych. 

 Do współpracy zaprosiliśmy przedstawicieli Państwowej Inspekcji Handlowej, 
Państwowego Inspektoratu Farmaceutycznego, Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej .  

 

Obszary tematyczne: 

 

1. Omówienie problematyki związanej z przestępczością na szkodę osób starszych, sposoby 
zapobiegania i profilaktyka,  

2. Przykłady oszustw i kradzieży jako element profilaktyki  z udziałem pokrzywdzonych 
seniorów. 

3. Jak uniknąć zawarcia niekorzystnej umowy lub jak „zerwać” umowę która jest dla nas 
niekorzystna, jak unikać oszustw internetowych, telemarketing, prawa konsumenta. 

4. Bezpieczne leki - bezpieczeństwem pacjentów (nadużywanie leków nasennych, 
prewencja farmaceutyczna, leki-zamienniki). 

5. Zagrożenia pożarowe. Zatrucia czadem, pożar/drożność systemu wentylacyjnego. 

6. Bezpieczne i zdrowe żywienie. Zakup żywności z niewłaściwego źródła, prawa 
konsumenta,  przeterminowana żywność. Profilaktyka HIV i ADIS. 

7. Zagadnienia z zakresu ogólnych przepisów, obowiązki i prawa właścicieli psów, art. 77 
KW. 

8. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
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W konferencji uczestniczyło ponad 200 seniorów, którym wręczono opaski odblaskowe 

Dzielnicowi odwiedzili ok. 3000 osób starszych zamieszkujących na terenie miasta i powiatu 
konińskiego. W osobistej rozmowie z nimi, instruowali ich o sposobach unikania zagrożeń.  

 Dzielnicowi z Komisariatów i Posterunków na bieżąco współpracują z pracownikami 
socjalnymi Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz sołtysami w danych sołectwach, 
wspólnie typują osoby starsze samotnie zamieszkujące oraz ostrzegają wytypowane osoby 
przed zagrożeniami ze strony przestępców.  

  

Działania dotyczące bezdomności (wybrane zagadnienia) 
 
- koordynator zjawiska bezdomności w KMP w Koninie dwa razy w miesiącu wspólnie  
z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie patrolują miejsca 
przebywania osób bezdomnych. Kontrolują ogrody działkowe gdzie zamieszkują osoby 
bezdomne, sprawdzają ich warunki mieszkaniowe, proponują przeniesienie  
do noclegowni, 
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- funkcjonariusze KMP w Koninie w trakcie wykonywania obowiązków służbowych kontrolują 
miejsca przebywania osób bezdomnych. W sytuacji ujawnienia takiej osoby przewożą ją do 
noclegowni bądź do Ośrodka Doraźnej Pomocy z Problemem Alkoholowym i Przemocą w 
Rodzinie.  
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Prokuratura Rejonowa w Koninie 

 

 W 2014r. do Prokuratury Rejonowej w Koninie wpłynęło łącznie 3747 spraw, natomiast 
w 2013r. 3958 spraw. Wskazuje to na tendencję spadkową w odniesieniu do 2013r. 

 Przeciętny miesięczny wpływ spraw do prokuratury wynosił 312,3 sprawy co przy 
wpływie za 2013r. wynoszącym 329,8 sprawy wykazuje n atendencję spadkową. 

 W skali miesiąca każdy prokurator załatwił przeciętnie 25,4 sprawy tj. O 2,1 sprawy 
mniej aniżeli w 2013r Wskąźnik ten ocenić należy, jako wysoki. 

 

Zwalczanie przestępczości: 

 W 2014r. załatwiono łącznie 3720 spraw karnych i 643 spraw z zakresu działalności 
poza- karnej,a w analogicznym okresie 2013r. załatwiono 3927 spraw karnych i 599 spraw z 
działalności poza- karnej. 

 Wskaźnik skuteczności ścigania wyniósł 73,7 %. 

 W 2014r. prokuratorzy wystąpili do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego 
aresztowania wobec 49 osób podejrzanych i sąd zastosował areszt w 44 przypadkach. W 2013r. 
natomiast wniosków do sądu złożono wobec 33 podejrzanych, a sąd zastosował areszt 
względem 52 osób. Widoczna jest więc znaczna tendencja wzrostowa w zakresie stosowania 
tego szczególnego izolacyjnego środkazapobiegawczo jakim jest areszt tymczasowy. 

 Innych nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w 2014r. zastosowano w łącznej 
liczbie 107. Były to w większości dozory policji- 69, nastepnie poręczenia majątkowe-23, 
zakaz opuszczania kraju -8, nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z 
pokrzywdzonym- 6, zawieszenie w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu- 1.  

 Dla zabezpieczenia przyszłych kar grzywien, bądź wyrównania szkody na mieniu 314 
podejrzanych dokanano zaberzpieczeń majątkowych na łączną kwotę 243.500,00 zł. W 2013r. 
była to kwota 329.840,00 zł. 

 Aktem oskarżenia zakończono 1282 sprawy względem 1448 osób, co daje 69,1 % osób 
oskarżonych do ogółu osób podejrzanych. W analogicznym okresie 2013r. aktem oskarżenia 
zakończono 1722 sprawy. Wskazuje  to na wysokoą skuteczność ścigania. 

 W 728 sprawach podejrzani, w liczbie 784 osób, dobrowolnie poddali siękarze w trybie 
art. 335 k.p.k., a w 2013r. było ich 984 osób. Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania 
karnego skierowano do sądu w 82 sprawach wobec 90 podejrzanych, a w 2013r. wobec 105 
podejrzanych.  

Umorzono z różnych przyczyn 1174 sprawy, a w 2014r. 1122 spraw. Sądy skazały 1553 
osób, a uniewinniły 26 osób oskarżonych. W porównywalnym okresie 2013r. uniewinniono 25 
osób. Prokuratorzy wnieśli 124 apelacji i sprzeciwów.  

Prokuratura nie kierowała do sądu wniosku o rozpoznanie sprawy w postepowaniu 
przyśpieszonym, podobnie jak w 2013r. 

Przytoczone powyżej dane statystyczne wskazują na niewielki spadek zagrożenia 
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przestępczością. Mniej osób zostało oskarżonych i mniej osób dobrowolnie poddało sie karze. 
Odnostowano wysoki wskaźnik skutecznościścigania i działań prowadzonych przez Policję. 
Dominują nadal przestępstwa przeciwko mieniu, w tym szczególne miejsce zajmuje 
wyłudzenie kredytów, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym, , w tym 
szczególnie popełnione przez nietrzeźwych kierowców. Nadal poważne zsagrożenie wynikaz 
przestępstw narkotykowych, których liczba wzrosła w porównaniu do 2013r. ze 191 spraw do 
271 postepowań przygotowawczych. 

W 2014 r. prowadzone były sprawy dot. rozboju 35 spraw, tak jak w 2013r. Wzrosła 
liczba spraw dot. kradzieży z włamaniem i wynosiła 119 spraw - 96 spraw w 2013r. Nastąpił 
także znaczny zwrost zarejestrowanych przestępstw z art. 286 § 1 k.k. (oszustwo lub 
wyłudzenie). Z 401 spraw prowadzonych w 2013r. do 537 spraw w 2014r. Spadła natomiast 
liczba wypadków drogowych do 82 zdarzeń,  wtym ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkimi 
obrażeniami ciała – do 21 zdarzeń.  

Znaczną część zarejestrowanych spraw stanowią przestępstwa dot. przemocy w 
rodzinie.  

Przestępczość nieletnich: 

 W 2014r. na skutek zawiadomienia Sądu Rejonowego w Koninie Wydział Rodzinny i 
Nieletnich prokurator uczestniczył w 9 rozprawach i posiedzeniach. 

 Sąd zazwyczaj orzekał względem nieletnich sprawców występków nadzór karotora. W 
jednym przypadku sąd orzekł umieszczenie młodocianego w ośrodku wychowawczym. Nie 
zarejestrowano żadnej zbrodni z udziałem nieletniego. 

 Przestępstwa popełniane przez nieletnich skierowane są głównie przeciwko mieniu oraz 
życiu i zdrowiu. W 2014r. zanotowano wzrost przestępczości przeciwko wolności seksualnej i 
obyczajności. Nadto prowadzono kilka postepowań owystepki z art 200 § 1 k.k. – 
molestowania seksualnego. 

Zamierzenia na  2015 rok: 

 Utrzymywanie w bieżącej pracy prokuratora działań o systematycznym charakterze 
zmierzającym do niedopuszczenia do powstania jakichkolwiek zaległości w merytorycznym 
załatwianiu spraw, podnoszenie kwalifikacji zawodowychpoprzez udział w możliwie 
dostępnychszkoleniach i szkołach podyplomowych, podjęcie działań zmierzających do 
poprawy wskaźników statystycznych w zakresie umorzeń postepowań wobec braku cech 
przestępstwa, Ograniczenie do minimum spraw długotrwających orazkontynuowanie dobrej i 
systematycznej wpsółpracy z funkcjonariuszami policji z KMP w Koninie oraz poszczegółnych 
Komisariatów i Posterunków w terenie. 

 Nadto bieżące informowanie społeczeństwa o ważniejszych zdarzeniach oraz sposobie 
zakończenia postępowań przygotowawczych w tych sprawach poprzez współpracę z 
miejscowymi środkami masowego przekazu.  

 Do osiągnięć Prokuratury Rejonowej w Koninie w 2014r. zaliczyć należy bardzo dobre 
wyniki pracy odnotowane na koniec okresu sprawozdawczego. 

 Procent pozostałości spraw otwartych dpo przeciętnego wpływu wyniósł 90,3%. 
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Placówka Straży granicznej w Kaliszu 
 

W 2014r. zgodnie z realizacją umowy nr 9/WZ/2014-1574 z dnia 20.01.2014 r. zawartej 
pomiędzy Miastem Konin a Skarbem Państwa, którego jesteśmy stronami, odrębnie od 
sprawozdania finansowego przedstawiam zestawienie efektów osiągniętych dzięki środkom 
będącym przedmiotem umowy. 

W okresie obowiązywania umowy dokonywano zakupu paliwa z przeznaczeniem do 
samochodów służbowych pozostających w dyspozycji Placówki Straży Granicznej w Kaliszu 
na łączną kwotę 10 000 złotych.  

Funkcjonariusze placówki w tym okresie realizowali zadania w różnych miejscach 
służbowej odpowiedzialności placówki. W celu rzetelnego wykonania zadania, które było 
przedmiotem umowy tj. zapewnienia porządku publicznego i podnoszenia poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców Konina patrole kierowano do wykonywania zadań na terenie 
miasta. Pozostałe, które realizowały czynności w rejonie przyległym do miasta, w trakcie 
służby patrolowały także miasto w miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością.  

Współfinansowanie przez Miasto Konin funkcjonowania placówki pozwoliło na 
zrealizowanie przez jej funkcjonariuszy 57 patroli. Efektem tych patroli było, tylko na terenie 
miasta, skontrolowanie 32 pojazdów pod kątem: posiadania uprawnień do kierowania, 
obowiązkowego ubezpieczenia OC, stanu technicznego pojazdu i jego obowiązkowego 
wyposażenia oraz legalności i pochodzenia przewożonego ładunku. W czasie tych kontroli 
wylegitymowano ogółem 919 osób, w tym 666 cudzoziemców, z czego 7 zostało 
zatrzymanych.  

Odrębnie od patroli przeprowadzono również kontrole wynikające ze szczegółowych 
kompetencji Straży Granicznej tj. kontrole legalności pobytu cudzoziemców.  

Placówka Straży Granicznej wpisała się w mijającym roku na stałe w system urzędów 
powołanych do służby miejscowej społeczności. Zacieśniono współpracę z Policją w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa na drogach w zakresie porządku publicznego.  
 Głównym, ustawowym zadaniem funkcjonariuszy naszej placówki jest szeroko 
rozumiana ochrona granic Rzeczypospolitej Polskiej, którą realizujemy poprzez ochronę 
międzynarodowego obrotu gospodarczego. Funkcjonariusze naszej placówki co roku odnoszą 
sukcesy w zwalczaniu przemytu wyborów akcyzowych i ich dystrybucji. Tylko w 2014 roku na 
terenie powiatu konińskiego i samego miasta Konina, ujawniono i zatrzymano używki bez 
znaków akcyzy skarbowej RP na łączną kwotę 302 494,48 zł. Wśród zatrzymanego towaru 
były: 
- 158 010 szt. papierosów różnych marek, 
- 572,97 kg. krajanki tytoniowej, 
- 48,6 l. alkoholu nieznanego pochodzenia. 

Zabezpieczone używki pochodziły z przemytu i miały trafić do dystrybucji na konińskie 
targowiska. 
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Straż Miejska 

 

Straż Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w 
oparciu o Zarządzenie Nr 24/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 pażdziernika 2014  
roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Koninie oraz 
Zarządzenie Nr 11/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 pażdziernika 2010 roku w 
sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Koninie.  

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające  z ustaw 

 i aktów prawa miejscowego. Do zadań straży należy w szczególności : 

1)  ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

2)  czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym      w 
przepisach o ruchu drogowym, 

3)  współdziałanie  z  właściwymi  podmiotami w zakresie ratowania życia            i zdrowia 
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz 
innych miejscowych zagrożeń, 

4)  zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia do 
momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków 
zdarzenia, 

5)  ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 

6)  współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas 
zgromadzeń i imprez publicznych, 

7)  doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsc ich zamieszkania 
jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia  w miejscu publicznym 
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają 
życiu i zdrowiu innych osób, 

8)  informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i 
uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i 
wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z 
organami państwowymi i samorządowymi    i organizacjami społecznymi,  

9)  konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla 
potrzeb gminy, 

10)Ponadto straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu 
środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych            w przypadku 
gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz        w celu: 

a/ utrwalenia dowodu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, 

b/ przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach 
publicznych, 

c/ ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. 
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W Straży Miejskiej Konina zatrudnionych było 27 funkcjonariuszy którzy  posiadają 
odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz przeszkolenie .Strażnicy podzieleni są na zespoły 
w zależności od przydzielonych im zadań.  Ponadto w Straży zatrudnionych jest 11 osób na 
stanowiskach administracyjnych przy obsłudze monitoringu miejskiego oraz Strefy Płatnego 
Parkowania - w tym pięć osób niepełnosprawnych ,które wykonują zadania przy obsłudze 
monitoringu miejskiego 

Od 20 maja 2012r Straż Miejska decyzją Prezydenta Miasta została wyznaczona do 
obsługi nowo utworzonej Strefy Płatnego Parkowania.W skład SPP wchodzi obecnie 25 
parkomatów których codzienną obsługą oraz kontrolą zajmuje się trzech  kontrolerów Strefy 
Płatnego Parkowania. Bezpośredni nadzór nad SPP sprawuje Z-ca Komendanta Straży 
Miejskiej. Natomiast dodatkowo bieżacą kontrolę nad właściwym postępowaniem kierowców 
korzystających ze Strefy Płatnego Parkowania wykonują strażnicy oraz dyżurny Straży 
Miejskiej. 

Z uwagi na nasilenie przestępstw i innych patologicznych zjawisk władze miasta 
podjęły decyzję o konieczności monitorowania wizyjnego miasta. W 2014 roku w skład 
systemu telewizji dozorowanej wchodziły 43 kamery, w tym 18 kamer z głowicami 
obrotowymi i 25 kamer stacjonarnych.Ponadto do sieci monitoringu włączonych zostało 14 
kamer stacjonarnych na obiekcie miejskim ul. Chopina 14 B oraz dwie kamery zabezpieczające 
Wydział Komunikacji. Nadzór nad systemem prowadzony jest całodobowo przez Straż 
Miejską. Centrum monitoringu znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej i posiada bezpośrednie 
połączenie telefoniczne z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji .Ponadto wykonano 
bezpośrednie połączenie (podgląd z kamer) z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji. 
Przy tak zorganizowanej współpracy oficer dyżurny może bezpośrednio oddziaływać na 
podejmowane czynności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości występujących w zasięgu 
kamer.. Monitoringiem objęto rejony dotychczas najbardziej zagrożone działalnością 
przestępczą oraz  uczęszczane przez mieszkańców i osoby przyjezdne np. rejon dworca PKP, 
dworzec PKS,  tunel dworca PKP, skwery miejskie i centrum miasta. Przez okres od 2001 roku 
a więc od zastosowania kamer w rejonach objętych monitoringiem wyeliminowano 
dotychczasowe zagrożenia. Obecnie monitoring spełnia przede wszystkim funkcję prewencyjną 
albowiem szybka reakcja służb mundurowych (Policji, Straży Miejskiej) na występujące 
zagrożenia pozwala zapobiegać przede wszystkim przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu. 
W monitorowanych miejscach mieszkańcy i osoby przyjezdne mogą czuć się bezpiecznie, 
natomiast tym sposobem Straż Miejska realizuje jedną z funkcji tj. przeciwdziałanie zjawiskom 
kryminogennym  i przestępczym. 

W 2014 roku strażnicy podejmowali ogółem 9320 interwencji. Szczegółowe 
zestawienie podejmowanych interwencji oraz wyciąganych sankcji karno administracyjnych 
obrazuje poniższe zestawienie. 

EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁA Ń STRAŻY MIEJSKIEJ W KONINIE 
01.01 – 31.12.2014r. 

Lp. 
Rodzaje wykroczeń 

zawartych w: 

Środki 
oddziaływania 

wychowawczego 

Mandat 
Wnioski 
do sądu 

Sprawy 
przekazane 

innym 
Razem 

Liczba Kwota 
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(art. 41 k.w.) organom 
lub 

instytucjom 

1 

Ustawie-Kodeks 
wykroczeń 

      

a) 

Wykroczenia 
przeciwko 
porządkowi i 
spokojowi 
publicznemu 

321 39 4800 5 67 432 

b) 

Wykroczenia 
przeciwko 
instytucjom 
państwowym, 
samorządowym 
i społecznym 

1 4 900 12 - 17 

c) 

Wykroczenia 
przeciwko 
bezpieczeństwu 
osób i mienia 

161 23 2500 3 - 187 

d) 

Wykroczenia 
przeciwko 
bezpieczeństwu 
i porządkowi w 
komunikacji w 
tym: 

2622 2343 364000   462 19 5446 

-ujawnione 
przez 
urządzenia 
rejestruj ące 

           134 1819 302800 319 - 2272 

-pozostałe 
naruszenia 

         2488 524 61200 143 19 3174 

e) 
Wykroczenia 
przeciwko 
osobie 

- - - - - - 

f) 
Wykroczenia 
przeciwko 
zdrowiu 

60 2 200 - - 62 

g) 
Wykroczenia 
przeciwko 
mieniu 

- - - - - - 

h) 
Wykroczenia 
przeciwko 
interesom 

 7 - - - - 7 
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konsumentów 

i) 

Wykroczenia 
przeciwko 
obyczajności 
publicznej 

           254 43 4300 29 76 
       
402 

j) 

Wykroczenia 
przeciwko 
urządzeniom 
użytku 
publicznego 

852 212 19250 11 102 1177 

k) 
Szkodnictwo 
leśne, polne i 
ogrodowe 

4 1 100 - - 5 

2 
Przepisach 
wprowadzających 
Kodeks Pracy 

- - - - - - 

3 

Ustawa o 
wychowaniu w 
trzeźwości i 
przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

358 100 7250 6 66 530 

4 

Ustawa o ochronie 
zdrowia przed 
następstwami 
używania tytoniu i 
wyrobów 
tytoniowych 

            107 14 1150 1 - 122 

5 

Ustawa o 
utrzymaniu 
czystości i porządku 
w gminach 

92 15 1350 5 426 538 

6 
Ustawa o ochronie 
zwierząt 

- - - - -  - 

7 Ustawa o odpadach 4 - - - - 4 

8 
Ustawie – Prawo 
ochrony środowiska 

- - - - - - 

9 
Ustawa Prawo o 
miarach 

              - - - - - - 

10 
Ustawie – Prawo 
wodne 

- - - - - - 

11 
Ustawie o 
publicznym 
transporcie 

- - - - - - 
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drogowym 

12 

Ustawie o ochronie 
zabytków  
i opiece nad 
zabytkami 

- - - - - - 

13 

Ustawa o ochronie 
zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu  

chorób zakaźnych 
zwierząt 

- - - - 56 56 

14 
Ustawie o ochronie 

przyrody 
1 - - - - 1 

15 

Ustawa o 
recyklingu 
pojazdów 

wycofanych z 
eksploatacji 

- 1 100 - - 1 

16 

Ustawie o 
lecznictwie 

uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i 

obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz 

o gminach 
uzdrowiskowych 

- - - - - - 

17 

Ustawa o zużytym 
sprzęcie 

elektrycznym i 
elektronicznym 

- - - - - - 

18 
Ustawie o bateriach 

i akumulatorach 
- - - - - - 

19 
Ustawie-Kodeks 

Wyborczy 
- - - - - - 

20 

Akty prawa 
miejscowego 

(przepisy 
porządkowe) 

311 21 1600 1 - 333 

21 Innych - - - - - - 

 OGÓŁEM 5155 2818 407500 535 812 9320 
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W  2014 roku  do  Straży  Miejskiej  zgłoszonych  zostało  przez mieszkańców  3712  
interwencji  z  czego  ponad  45 %  dotyczyło   nieprawidłowości  w  ruchu  drogowym . W 
2013 roku  zgłoszonych  zostało  3167 interwencji. Z każdym  rokiem  występuje                        
tendencja wzrostowa co świadczy o coraz większym zaufaniu mieszkańców do straży 
miejskiej. 

Na   potrzeby   Miejskiego   Zakładu   Komunikacji  w  Koninie  w roku 
sprawozdawczym w 694       przypadkach  potwierdzaliśmy  dane   osobowe   pasażerów   
jeżdżących   bez  ważnego  biletu . 
    

W 2014r. przeprowadzono 3006 postępowań wyjaśniających na podstawie których 
 sporządzonych zostało 535 wniosków o ukaranie i skierowanych do Wydziału Karnego Sądu 
Rejonowego w Koninie. Mniejsza ilość wniosków od ilości prowadzonych postępowań 
wyjaśniających wynika z sytuacji  kończenia postępowania wyjaśniającego postępowaniem 
mandatowym lub pouczeniem. 

Strażnicy miejscy w ramach codziennych obowiązków wystawili 72 raporty kierowcom 
którzy parkując w Strefie Płatnego Parkowania nie uiścili stosownej opłaty. W tym samym 
okresie kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania wystawili 2734 takich raportów. Ujawniając 
brak opłaty parkingowej strażnicy i kontrolerzy spowodowali obowiązek dokonania 
dodatkowej opłaty na kwotę co najmniej 84180 zł. 

Do Komendy Miejskiej Policji w Koninie przekazano 231 spraw, które dotyczyły 
przestępstw i wykroczeń ujawnionych przez strażników miejskich,  oraz zdarzeń 
zaobserwowanych w obrębie kamer monitoringu miejskiego. 

  Funkcjonariusze Straży Miejskiej samodzielnie  doprowadzili  206 osób  do Ośrodka 
Dorażnej Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi i Przemocą . 

Wspólnie z Policjantami zabezpieczaliśmy wszystkie    imprezy  i uroczystości 
organizowane na terenie miasta, w których w różnych składach osobowych wzięło udział 490 
strażników. Strażnicy uczestniczyli również w akcjach prowadzonych przez Policję w tym:  

- Bezpieczna droga do szkoły – 17 funkcjonariuszy ,  
- Wagarowicz – 10 funkcjonariuszy,  
- Znicz – 17 funkcjonariuszy 
- Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego – 20 funkcjonariuszy 

Ponadto udzieliliśmy pomocy przy zabezpieczaniu wszystkich meczy piłki nożnej 
rozgrywanych w Koninie, festynów organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz 
dyskotek organizowanych przez szkoły. Przez cały rok strażnicy zabezpieczali wszystkie imprezy i 
festyny organizowane przez miasto.   

W 2014r. strażnicy miejscy wykonali 18 patroli z udziałem 18 strażników w patrolach 
mieszanych z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei z uwagi na występujące zagrożenia 
przestępczością kryminalną oraz wykroczeniami. 
      

Współpraca z Policją układa się na bardzo wysokim poziomie.  Występuje wzajemna 
koordynacja i pomoc w przypadkach tego wymagających.  

W ramach współpracy z wydziałami Urzędu Miejskiego  oraz jednostkami 
organizacyjnymi działającymi na terenie miasta,  Straż  miejska   przekazała  713  spraw do 
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Wydziałów  Urzędu Miejskiego i  Instytucji działających na terenie miasta, które dotyczyły między 
innymi: 

 
 Sprawy przekazane  do Wydziałów Urzędu Miejskiego  - 352, w tym: 
 
1. Wydział  Drogownictwa – 237 , które dotyczyły: 

                  -uszkodzona nawierzchnia  jezdni lub chodnika                       - 53  
                  -zanieczyszczony teren miejski w pasie drogowym                  -   9                                   
-                - nieodśnieżone drogi, chodniki            -14 
                  -nieświecące, uszkodzone oświetlenie uliczne                 - 44 
                  -nieprawidłowe oznakowanie, uszkodzone znaki drogowe       - 52 
                  -uszkodzone lustro drogowe            -  7 
                  -uszkodzona kanalizacja sanitarna lub deszczowa          -15          

-reklamy w pasie drogowym bez zezwolenia                             -18 
-inne nieprawidłowości                                                               -25 
 

   2. Wydział  Gospodarki Komunalnej – 96 , w tym: 
                  -nieodśnieżone  lub śliskie ulice, chodniki                            -   4  
                  -uszkodzone, przepełnione kosze uliczne          - 23  
                  -uszkodzone drzewa,krzewy zagrażające bezpieczeństwu         - 12 
                  -zanieczyszczone ulice, tereny miejskie                                     - 28 
                  -uszkodzone urządzenia użytku publicznego                             -  11  
                  -brak umów na wywóz nieczystości oraz złożonych deklaracji  -  7  
                  -brak opłaty od posiadania psa                                                     -  4                                                                                                         
         -inne nieprawidłowości                        -  7 
  
   3. Wydział Ochrony Środowiska - 6, w tym: 
         - wycięcie drzewa przy ul. Mickiewicza                                        - 1  
         - wylewanie nieczystości z szamba przy ul.Jana Pawła II             - 1  
         - prowadzenie wykopów bez zezwolenia                                       - 1  
         - nieprawidłowe odprowadzanie wód deszczowych                      - 1           
                    - wylewająca się ,cuchnąca ciecz z salonu samochodowego         - 1           
                    - zakłócająca spokój klimatyzacja przy ul. Przemysłowej             - 1 
 
             

4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 5, w tym: 
                  -niszczenie rowów melioracyjnych na ul.Międzylesie                   - 1  
                  -nieporządki przy garażach na ul.Paderewskiego   -  1 
                  -parkujące lawety z reklamami na terenie miejskim                      - 3   
  
            5. Wydział Spraw Obywatelskich – 8, w tym: 
                  - nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej                      -  7 
                  - przekazanie znalezionego dowodu osobistego            -  1  

 
 Sprawy  przekazane do innych instytucji 361, w tym: 
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1.  Państwowa Straż Pożarna – 12, w tym: 

                  -wypalanie traw        - 5 
                  -palące się odpady w  kontenerze                        - 1 
                  -połamane drzewa, konary                - 2 
                  -ranne zwierzęta, rój pszczół                                 - 2 
                  -wiszące sople lodu na lampach oświetlenia ulicznego               - 1  
                  -niestabilna rynna na budynku przy ul.Staszica                           - 1      

2.  Firma „RASZEWSKI&SYN” 33 , w tym: 
                  -niesprawna sygnalizacja świetlna             - 32 
                  -uszkodzony przycisk na przejściu dla pieszych                         -   1 

 
3.  Firma „SKANSKA” – 7, w tym: 

                  -śliskie, nieodśnieżone jezdnie                  -  7 
 

4.  Firma „AGROMAX” Konin – 11, w tym: 
                  -przepełniony kosz uliczny                                                     - 6 
                  -zanieczyszczony teren miejski        - 2 
                  -połamane drzewa, gałęzie        - 2 
                  -przysłonięty krzewami znak drogowy                                        - 1 
 

5.  Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt – 75, w tym: 
-porzucone zwierzęta        - 47 
-ranne zwierzęta         - 22 
-agresywny pies                                                                          -   1 
-pogryzienie przez psa                                                                -   1 
-nieodpowiednie warunki bytowe zwierząt                                -   1 
-biegające przy posesjach lisy                                                    -   2 
-znalezione w zawiązanym worku i porzucone koty                  -   1 

 
6.   Firma „TRANSGAJ” – 4, w tym: 

-oblodzone ulice, chodniki         - 4 
7.   Firma „MAXPERT” – 5, w tym: 

-śliskie chodniki, parkingi         - 5  
      

8.   Spółdzielnie mieszkaniowe – 19, w tym: 
-nieporządki w administrowanym terenie       - 9 
-nieprawidłowe oznakowanie drogi        - 2 
-nieprawidłowości lub brak oznakowania altan śmietnikowych    - 6 
-drzewa,krzewy, które stwarzają zagrożenie       - 2 

 
9.   Polskie Koleje Państwowe – 5, w tym: 

-nieporządek na trenach PKP          - 5 
 

10.  „SHELL POLSKA „Spółka z o.o – 1 dot. 
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      - nieporządek na podległym terenie                                                -1 
11.   Telekomunikacja  SA – 6, w tym: 

      -uszkodzone studzienki telekomunikacyjne                                    -5 
      -brak włazu do studzienki telekomunikacyjnej                               -1 

 
12.  Oświetlenie uliczne Kalisz – 20, w tym: 

      -brak oświetlenia ulicznego                                                            -15 
      -uszkodzona lampa oświetlenia ulicznego                                      - 4 
      -konary drzew dotykające linię trakcyjną                                        -1 
 

13.  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – 4, w tym: 
-uszkodzony właz ciepłowniczy,cieplik         - 2 
-wiszące sople lodu na rurze ciepłowniczej                                     - 1 
-zarwany asfalt wokół komory ciepłowniczej w jezdni                   - 1 

 
14.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 11, w tym: 

-awaria na sieci wodociągowej (wylewająca się woda)     - 4 
-nielegalne podłączenie do kanalizacji burzowej      - 1 
-uszkodzone studzienki kanalizacyjne       - 6 

 
15.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 111, w tym: 

-martwe zwierzęta        - 52 
-ranne zwierzęta        -   4 
-przepełnione kosze uliczne      -   5 
-przepełnione kontenery na zbiórkę selektywną   -   8 
-nieodśnieżone chodniki       - 16  
-zanieczyszczony teren       - 22 
-uszkodzone studzienki kanalizacyjne    -   1 

      -uszkodzone kosze uliczne                       -   1 
                     -odpadający tynk z budynku      -   1 

      -brak oznakowania altan śmietnikowych    -   1 
       

 
16.   Miejski Zakład Gospodarki odpadami komunalnymi – 16 w tym: 

     -przepełnione kontenery                                                              -16 
 

17.   Firma „SITA”spółka z o.o – 6, w tym: 
-nieporządek na terenie będącym w utrzymaniu firmy               -  6 
 

18.   Pogotowie Ratunkowe – 10, w tym: 
-zasłabnięcie mężczyzny przy ul.Legionów    -  1 
-potrącenie pieszego Al.1Maja-Hala” Rondo”   -  1 
-ranna kobieta po upadku      -  1 
-nieprzytomny mężczyzna                                                           -  6 
-netrzeżwy                                                                                    -  1  
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19.    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 4, w tym: 

-opieka nad starszymi, samotnymi osobami     -  3 
-bardzo złe warunki bytowe i sanitarne mieszkańca Konina       -  1 

 
20.    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – 6, w tym: 

-stwarzający zagrożenie budynek      -  3 
-stwarzający zagrożenie mur odgradzający posesję                     -  1 
-ruiny budynku mieszkalnego i otwarte złącze energetyczne      -  1 
-samowolna rozbudowa nieruchomości                                       -  1 

 

Ponadto strażnicy miejscy w 2014 roku udzielili  pomocy prawnej dla straży miejskich i 
gminnych  w  207  sprawach                       

           

Podczas codziennych działań funkcjonariusze Straży Miejskiej udzielili    w  28  
przypadkach  asysty  pracownikom    urzędów ,   przedsiębiorstw i instytucji podczas 
wykonywania ich obowiązków służbowych. 

W zakresie realizacji Uchwały  Nr 479 Rady Miasta Konina  z dnia 28 listopada 2012r 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina, 
funkcjonariusze Straży Miejskiej , prowadząc kontrole      w mieście, doprowadzili do 
uprzątnięcia nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych mających negatywny wpływ na 
estetykę miasta. 

W okresie sprawozdawczym od 01 kwietnia do października 2014r prowadzona była 
przez Straż Miejską akcja, skierowana na kontrolę posesji, prywatnych, zakładów pracy i 
obiektów użyteczności publicznej dotycząca utrzymania czystości i porządku. Skontrolowano 
3090 nieruchomości w tym 2734 prywatnych oraz 356 obiektów usługowo-handlowe. W 443 
przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły między innymi : 

- braku umowy i rachunków na wywóz nieczystości płynnych oraz złożenie deklaracji na 
odbiór nieczystości stałych, 

-    niewłaściwego wywiązywania się z obowiązku opieki nad zwierzętami domowymi oraz 
brak szczepień, 

-    nieporządku na terenie nieruchomości oraz w obrębie nieruchomości, 

-    brak przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej w sytuacji gdy występuje 
obowiązek ustawowy, 

Pouczono 355 osób , mandatami karnymi ukarano 31 osób na kwotę 2950,- zł. Do właścicieli 
lub administratorów skierowano 52 pisma dotyczące usunięcia nieprawidłowości na ich 
nieruchomościach. Do końca roku prowadzone były kontrole przez dzielnicowych Straży 
Miejskiej, które spowodowały  w większości przypadków  usunięcie wcześniej ujawnionych 
nieprawidłowości. 

Akcja „Posesja” prowadzona przez Straż Miejską od 2002 roku przynosi zauważalne efekty. 
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Przede wszystkim zlikwidowane zostały w mieście dzikie wysypiska stałych odpadów 
komunalnych. Z roku na rok stwierdzamy  coraz więcej zadbanych i dobrze utrzymanych 
posesji prywatnych.  

Mając na uwadze właściwe utrzymanie czystości i porządku  w mieście Straż Miejska zwracała 
uwagę na pozostawione pojazdy w stanie wskazującym na ich nie używanie (brak powietrza w 
kołach, brak tablic rejestracyjnych, wybite szyby itp.). Ujawniono 21 pojazdów, które 
kwalifikowały się do usunięcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Do 
właścicieli skierowano pisma wyznaczając dwutygodniowy termin do ich usunięcia. 
 Właściciele w większości przypadkach zastosowali się do zaleceń  i usunęli  pojazdy .W 
jednym przypadku właściciel nie zastosował się  do zaleceń w związku z czym pojazd został 
odholowany na parking strzeżony. 

Od maja 2006 roku zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, Straż Miejska została wyznaczona 
jako jednostka do której kierowane są przez Sąd Rejonowy w Koninie osoby skazane na 
wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r prace były wykonywane przez 20 osób, które 
pracowały 247 dni i przepracowały 1564 godziny. Osoby skazane wykonywały prace na terenie 
miasta pod nadzorem funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Pracami porządkowymi obejmowano 
wielokrotnie 387 ulic miasta.  

  

Zadania Straży Miejskiej na 2015 r. 

  

1. W ramach Miejskiego Systemu Bezpieczeństwa dla miasta Konina przyjętego do 
realizacji Uchwałą Nr 310  Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2000 roku Straż Miejska 
będzie wykonywała zadania : 

a) w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej : 

-realizacja ścisłej współpracy pomiędzy Strażą Miejską a Policją poprzez wspólne 
działania prewencyjne, współdziałanie dzielnicowych Straży Miejskiej z 
dzielnicowymi Policji, wymiana informacji o zagrożeniach        i 
nieprawidłowościach występujących w mieście 

-udział funkcjonariuszy Straży Miejskiej w akcjach organizowanych przez    Policje, 

-kierowanie służb patrolowych w rejony lokali rozrywkowych w czasie trwania imprez, 

- w czasie spotkań z młodzieżą przedstawiać skalę zagrożeń i skutki związane  z 
naruszaniem prawa, 

- nawiązywanie kontaktów z właścicielami obiektów w których odbywają się imprezy 
w celu przedstawienia wymogów właściwego zabezpieczenia, 

- informowanie społeczności osiedlowych oraz właścicieli domów jednorodzinnych o 
miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością, 

- bieżące informowanie Policji o nieprawidłowościach zaobserwowanych przez 
pracowników obsługujących monitoring wizyjny miasta. 
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- obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych /monitoring/obrazu 
zdarzeń w miejscach publicznych. 

b) w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej : 

-stała kontrola targowisk przy ul. 11 Listopada, ul. Wodnej ,zieleniaka na ul. Chopina 
pod kątem nielegalnego handlu oraz na giełdzie towarowo-samochodowej przy ul. 
Podwale. 

- podejmowanie wspólnych działań z policjantami Komendy Miejskiej Policji w 
Koninie  na targowiskach oraz giełdzie towarowo – samochodowej, 

c) w zakresie zwalczania nieprawidłowości w ruchu drogowym : 

- kontynuować udział strażników miejskich we wspólnych akcjach organizowanych 
przez Wydział Ruchu Drogowego oraz Wydział Prewencji Komendy Miejskiej 
Policji w Koninie, dotyczących osób nietrzeźwych, pieszych popełniających 
wykroczenia, „Bezpieczna szkoła”, „Znicz” itp., 

- na bieżąco informować odpowiednie służby o nieprawidłowościach występujących w 
sygnalizacji świetlnej, oświetleniu ulicznym, niewłaściwej nawierzchni dróg oraz 
zieleni ograniczającej widoczność głównie w rejonie przejść dla pieszych i 
skrzyżowań, 

- prowadzić bieżącą kontrolę i eliminować nieprawidłowości występujące na drogach p. 
poż., 

- reagowanie na nieprawidłowości związane z parkowaniem pojazdów w miejscach 
niedozwolonych, 

- prowadzenie działań mających na celu usunięcie z terenu miasta samochodów, których 
stan techniczny wskazuje na ich nie używanie, 

- nadzór i obsługa wprowadzonej na terenie miasta Strefy Płatnego      Parkowania 

d) w zakresie zwalczania patologii społecznej : 

- prowadzić kontrole w miejscach sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi, 

- osoby nietrzeźwe w sytuacjach zagrożenia ich życia lub zdrowia i gdy dają powód do 
zgorszenia w miejscu publicznym odwozić do miejsca zamieszkania lub Ośrodka 
Dorażnej Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi i Przemocą , 

- uczestniczyć w spotkaniach z młodzieżą z programem zapobiegania przestępczości, 
negatywnych skutków spożywania alkoholu oraz środków odurzających. 

- prowadzić monitoring wokół szkół i terenów gromadzenia się młodzieży pod kątem 
spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. 

2. Na bieżąco rozwiązywać problemy i zadania nałożone Uchwałą NR 479 Rady Miasta 
Konina z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości 
na terenie miasta Konina oraz wynikające z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 
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3. Utrzymywać stałą współpracę z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta poprzez 
wymianę informacji i wspólne rozwiązywanie problemów związanych z działalnością 
Urzędu. 

4. Nawiązywać kontakty z organizatorami zgromadzeń i imprez publicznych, udzielać pomocy 
Policji i innym służbom w ochronie porządku podczas ich trwania. 

5. Realizować zadania wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych 
oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 
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BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE 
 

VI.  Zdarzenia i przestępczość drogowa 
 
 
 W roku 2014 odnotowano  spadek ilości zdarzeń drogowych o 144, wypadków 
drogowych o 65 i kolizji drogowych o 79. 
 
 
 

a) zdarzenia  drogowe 
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b) wypadki ze skutkiem śmiertelnym 
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c) główne przyczyny wypadków 
 Do głównych przyczyn zdarzeń drogowych zaistniałych na drogach miasta i powiatu 
konińskiego należą: 
V. nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu , 
VI.  niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, 
VII.  niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, 
VIII.  nieprawidłowe cofanie, 
IX.  nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, 
X. nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, 
XI.  nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 
XII.  nieprawidłowe skręcanie 
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� stosowane środki oddziaływania karnego i pozakarnego 
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VIII.  Nietrzeźwi sprawcy zdarzeń drogowych 
 
 

Rok Wypadki Zabici Ranni Kolizje 
2014 7 1 6 40 
2013 13 1 17 41 

 
Przedstawiona tabela obrazuje zanotowany spadek w kategorii nietrzeźwy 

kierowca – sprawca zdarzenia drogowego w odniesieniu do 2013 roku. 
 
III. Ogólna liczna zdarzeń drogowych i ich skutków ( miasto i powiat łącznie ) 
 
 Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

2014 171 15 210 1758 
2013 236 14 302 1837 

 
Powiat koniński 

a) ogólna liczba zdarzeń drogowych zaistniałych  na terenie gmin powiatu konińskiego 
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 Wypadki Zabici Ranni Kolizje 
2014 rok   99 13 127 887 
2013 rok 144 10 191 849 

 
 
b) zagrożenie w gminach w obszarze zdarzeń drogowych. 

. 
 Wypadki Zabici Ranni Kolizje 
 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

GOLINA 14 11 1 1 20 14 72 82 

GRODZIEC 4 2 1 0 7 3 19 24 

KAZIMIERZ BISKUPI 15 9 1 0 19 12 62 66 

KLECZEW 11 6 1 1 12 8 57 42 

KRAMSK 12 12 1 2 16 10 64 62 

KRZYMÓW 4 4 0 4 4 1 21 18 

RYCHWAŁ 18 7 1 0 34 12 68 58 

RZGÓW 10 1 1 0 15 1 50 47 

SKULSK 8 4 0 0 11 4 25 26 

SOMPOLNO 17 14 0 1 22 21 54 64 

STARE MIASTO 9 9 3 0 9 14 193 208 

ŚLESIN 8 11 1 2 7 18 101 111 

WIERZBINEK 8 6 1 2 9 6 24 37 

WILCZYN 6 3 0 0 6 6 37 26 

 
 

Kolorem  niebieskim zostały zaznaczone gminy gdzie nastąpił znaczny wzrost zdarzeń lub 
ich skutków w postaci osób zabitych i rannych. 
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                                                       Miasto Konin 
 
a) ogólna liczba zdarzeń drogowych na terenie miasta Konina 
 
 

 WYPADKI ZABICI RANNI KOLIZJE 

2014 rok 72 2 83 871 

2013 rok 92 4 111 988 

 
 
 
b) główne przyczyny zdarzeń drogowych z winy kierujących 
 
 
 

Zachowanie kierowcy Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Nieudzielenie pierwszeństwa 
Przejazdu 

10 0 13 194 

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 0 0 0 90 

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść 
dla pieszych 

22 0 23 6 

Niedostosowanie prędkości do 
warunków ruchu 

7 1 7 63 

Niezachowanie bezpiecznej odległości 
między pojazdami 

16 0 22 199 

Nieprawidłowe skręcanie 2 0 2 26 

Nieprawidłowe cofanie 1 0 1 104 

 
 
c) główne przyczyny zdarzeń drogowych z winy pieszych 
 
 

Zachowanie pieszego Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Nieostrożne wejście na jezdnię przed 
jadącym pojazdem 

4 2 2 4 
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IV.  niebezpieczne drogi i ulice 
 
Krajowa 92 
 

2014 
 Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Powiat- ogółem 20 5 21 196 
Konin 9 0 11 158 

Konin – ul. 
Poznańska 

2 2 2 91 

Konin – ul. 
Warszawska 

4 0 4 51 

Najczęstsze przyczyny zdarzeń na K92 – m. Konin 
- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu: 3 wypadki, 3 osoby ranne, 34 kolizje, 
- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami: 6 wypadów, 7 osób rannych, 38 
kolizji, 
- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu: 1 wypadek, 1 osoba ranna, 15 kolizji. 

 
Krajowa 25 
 

2014 
 Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Powiat- ogółem 30 2 38 256 
Konin 21 2 26 168 

Konin – ul. 
Ślesińska 

2 0 5 19 

Konin – ul. 
Przemysłowa 

14 1 15 103 

Konin, Trasa 
Bursztynowa 

5 1 6 44 

Najczęstsze przyczyny zdarzeń na K92 – m. Konin 
- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu: 3 wypadki, 1 osoba zabita, 3 osoby ranne, 18 
kolizji, 
- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu: 1 wypadek, 1 osoba ranna, 25 kolizji, 
- niezachowanie bezp. odległości między pojazdami: 7 wypadków, 12 osób rannych, 65 kolizji 
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Niebezpieczne ulice 
 

 
� rozkład zdarzeń na poszczególne dni tygodnia 

 

 Wypadki Zabici Ranni Kolizje 
Razem 

zdarzenia 

Poniedziałek 29 2 32 298 361 

Wtorek 32 3 41 276 352 

Środa 28 1 39 287 355 

Czwartek 17 3 16 237 273 

Piątek 20 1 28 291 340 

Sobota 25 1 28 291 345 

Niedziela 20 4 24 164 212 

 
 
Największe zagrożenie zdarzeniami drogowymi występuje w n/w dniach tygodnia: 
 
- poniedziałek – 327 zdarzeń, 
- środa – 315 zdarzeń, 
- sobota – 316 zdarzeń. 
 
Najtragiczniejszym w skutkach dniem tygodnia była niedziela: w 20 wypadkach 
zginęły 4 osoby a 24 zostały ranne. 

Ulica Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Aleje 1 Maja 1 0 1 35 

ul. Przemysłowa 14 1 15 103 

ul. Spółdzielców 4 0 4 40 

ul. 
Paderewskiego 

3 0 4 33 

ul. Dworcowa 4 0 4 17 

Trasa 
Bursztynowa 

5 1 6 44 
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III.  Działania prewencyjne 
 
a) zagrożenia wykroczeniami – ogółem ( miasto – powiat; dane bez wykroczeń z Wydziału 
Ruchu Drogowego ) 
 

 2014 2013 
+wzrost 
- spadek 

dynamika 

wnioski 2809 1902 907 147,7 

mandaty karne 14872 13924 948 106,8 

pouczenia 77 93 -16 82,8 

ogółem 17758 15919 1839 111,5 

 
 Rok 2014 charakteryzował się wzrostem postępowań mandatowych oraz skierowanych 
wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Koninie. 
 Na terenie miasta Konina ujawniono ogółem 9624 wykroczeń – nastąpił wzrost  o 1037                  
w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. Natomiast na terenie powiatu konińskiego 
ujawniono 8134 wykroczeń – nastąpił wzrost o 802 ujawnionych wykroczeń w stosunku do 
2013 roku. 
 
b) stan zagrożenia wykroczeniami dla poszczególnych gmin:  
 

Jednostka Policji 2014 2013 
+wzrost 
- spadek 

dynamika 

KP Rychwał 1191 1294 -103 92,0 

KP Kleczew 1222 1000 222 122,2 

KP Ślesin 1380 1113 267 124,0 

KP Sompolno 1399 1005 394 139,2 

KP Stare Miasto 1293 1394 -101 92,7 

PP Golina 623 551 72 113,1 

PP Kazimierz Biskupi 506 517 -11 97,9 

PP Kramsk 520 458 62 113,5 
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� inne ważniejsze działania prewencyjne 
 

 2014 2013 dynamika 

Spotkania ze 
społeczeństwem 

16267 10356 157,1 

Ilość wystąpień po 
ujawnieniu 

nieprawidłowości 
3641 2554 142,6 

Zatrzymano 
poszukiwanych 

308 208 148,1 

 
 
 
 

Wydział Drogownictwa 
 

Wydział Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Koninie informuje, że w 2014 r. wykonał  
następujące zadania związane z poprawą bezpieczeństwa kierujących pojazdami i pieszych w 
mieście oraz poprawą płynności ruchu  – wg tabeli nr 1. 

 
Tabela nr 1 

Lp 
 

N A Z W A   Z A D A N I A 
 

LOKALIZACJA ILO ŚĆ 

1 
Wymiana i uzupełnienie oznakowania 
pionowego: znaki do 0,3 m2 

Konin 89 szt. 

2 
Wymiana i uzupełnienie oznakowania 
pionowego: znaki pow. 0,3 m2 

Konin 276 szt. 

3 Słupki do znaków drogowych Konin  298 szt. 

4 Słupki blokujące:  U 12 c 
Aleje 1 Maja, Wyszyńskiego, 
Pionierów, aleja Cukrownictwa 18 szt. 

5 Tabliczki z nazwami ulic Konin  150 szt. 

6 Tablice kierunkowe z nazwami instytucji Konin 46 szt. 

7 Tablice z nazwami rond Konin 21 szt. 

8 Słupki do tabliczek z nazwami ulic Konin 102 szt. 

9 
Oznakowanie poziome: malowanie farbą 
odblaskową pasów mechanicznie 

Konin 11 378,0 m2 

10 
Oznakowanie poziome: malowanie farbą 
odblaskową linii segregacyjnych  

Konin 18 800,0 m2 
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11 
Oznakowanie poziome: malowanie farbą 
odblaskową strzałek i symboli ręcznie 

Konin 5 900,0 m2 

12 Bariery rurowe typu „U” Kolska, Słoneczna 108 m 

13 Bariera ochronna stalowa Przemysłowa, Trasa Bursztynowa 66 m 
14 Rozbiórka bariery ochronnej stalowej  Przemysłowa, Trasa Bursztynowa 36 m 
15 Rozbiórka bariery łańcuchowej Kolska 114 m 

16 Lustra drogowe 
Zakładowa, Solna, Jędrzejewskiego, 
Kręta, Rumiankowa 7 szt. 

17 Progi zwalniające Osada 2 szt. 

18 
Utrzymanie bieżące – konserwacja 
techniczna sygnalizacji drogowych  
świetlnych  

Konin 17 szt.  

19 
Dostawa i montaż 6 kompletów znaków 
aktywnych D-6 i T-27 na przejścia dla 
pieszych  

ul. Wyszyńskiego 6 kpl 

20 

Dostawa i montaż wyświetlaczy 
czasowych WCS-1 przy sygnalizacji 
świetlnej na w ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego  pn.: „Dostawa i montaż 
wyświetlaczy czasu” 

Skrzyżowanie Aleje 1 Maja – 
Dworcowa  

6 szt. 

21 Dostawa i montaż mini ronda 
skrzyżowaniu ulic Kleczewska i 
Paderewskiego 

1 kpl 

22 Dostawa i montaż mini ronda  
skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i 
Wyzwolenia   

1 kpl 

23 Naprawa sygnalizacji świetlnej  

Skrzyżowanie: 
ul. Paderewskiego- Przemysłowa 
ul. Przemysłowa – Poznańska 
ul. Świętojańska – Europejska 

- 

24 Modernizacja sygnalizacji świetlnej  
Skrzyżowanie ul. Dworcowa – 
Poznańska  

- 

25 
Wymianę uszkodzonych detektorów ruchu 
przy sygnalizacji świetlnej  

Skrzyżowanie ul. Staszica - 
Kili ńskiego 

- 

26 
Naprawa pętli indukcyjnych przy 
sygnalizacjach świetlnych 

Skrzyżowanie ulic Warszawska, 
Matejki Dworcowa - Poznańska 

- 

27 
Naprawa pakietu sterownika sygnalizacji 
świetlnej  

ul. Kolbego - Spółdzielców  - 

28 
Wymiana pakietu sterownika PWS i MGS 
sterownika sygnalizacji świetlnej 

Staszica-Kilińskiego 
Zagórowskiej 

- 

29 Wymiana pakietów w sterowniku  
skrzyżowanie ul. Spółdzielców – 
Kolbe  

7 szt. 

30 
Wymiana w ramach remontu sterownika 
sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 
pieszych  

ul. Trasa Warszawska (Osada) - 
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31 
Wymiana kabla sterowania na sygnalizacji 
świetnej  

Kolska i Europejska   - 

32 

Opracowanie zaktualizowanych 
programów sterujących dla sterownika 
sygnalizacji typu MSR-2002 
zainstalowanych na skrzyżowaniach ulic: 
Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 
Maja oraz Dworcowa – Poznańska  

skrzyżowanie ulic:  
Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 
1 Maja 
Dworcowa – Poznańska 

- 

33 Przeprogramowanie pamięci sterownika 
Skrzyżowanie Paderewskiego - 
Przemysłowa 

- 

34 
Wykonanie pomiarów ruchu i 
opracowanie projektu sterowania 
sygnalizacją świetlna 

skrzyżowaniu ulic Kolska – 
Europejska 

- 

35 
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa 
budowy doświetlonego przejścia dla 
pieszych  

skrzyżowanie ulic Europejska – 
Wierzbowa 

- 

36 
Awaryjna naprawa nawierzchni parkingu 
przyległego do zaplecza Amfiteatru na 
skarpie  

Amfiteatr „Na Skarpie” - 

37 
Opracowanie projektu za zmianę 
organizacji ruchu  

Rondo na skrzyżowaniu ulic:  
11 Listopada – Wyzwolenia – 
Zakole 

- 

38 

Wykonanie dostawy i montażu opraw 
oświetlenia ulicznego typu LED dla 
zadania pn. „Modernizacja oświetlenia 
ulicznego miasta Konina na 
energooszczędne” w ramach 
dofinansowania programu priorytetowego 
systemu zielonych inwestycji – SOWA z 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej” 

Konin 
wymiana  

2546 szt. opraw 
oświetleniowych 

39 
Utrzymanie i konserwacja  infrastruktury 
oświetleniowej – wymiana i budowa 
oświetlenia ulicznego 

Konin - 

40 
Budowa oświetlenia na parkingu przy 
ulicy Chopina 

ul. Chopina - 

41 Zakup promu Chorzeń - 

43 
Awaryjna wymiana stopni żelbetowych na 
kładce dla pieszych  

ul. Torowa - 

44 Zakup i montaż stojaków rowerowych 

Plac Wolności, Plac Zamkowy, 3 
Maja, Krótka, UM bud. przy Wojska 
Polskiego, Kolska, Domy Centrum,   
Al. 1 Maja, Dworcowa, 11 
Listopada, Morzysław, Gosławicka, 

34 szt. + 5 szt. 



50 
 

parking Amfiteatr,  

45 Wymiana wiat przystankowych 
Janowska, Dmowskiego, Chopina, 
Kleczewska, Szpitalna, Jana PawłaII 

- 

46 
Utrzymanie i remonty wiat 
przystankowych 

Konin 
- 

47 
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 
wycinki drzew, przycinki, nasadzenia, 
sprzątanie 

Konin - 

48 Remonty cząstkowe nawierzchni Konin - 

49 
Naprawa dróg gruntowych – profilowanie 
z zagęszczeniem 

drogi gminne – gruntowe Konin - 

50 
Naprawa dróg gruntowych – wyrównanie 
z uzupełnieniem 

drogi gminne – gruntowe Konin - 

51 Nakładki bitumiczne Konin - 
52 Remont nawierzchni chodników i zjazdów Konin - 

53 
Przebudowa mostu im. Józefa 
Piłsudskiego 

Trasa Warszawska - 

54 
Przebudowa chodnika przy Z. 
Nałkowskiej 

ul. Z. Nałkowskiej - 

55 
Przebudowa chodnika przy ul. 
Przemysłowej 

ul. Przemysłowa - 

56 Przebudowa ul. Południowej ul. Południowa - 
 

 
 

Wydział Inwestycji 
 
 Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie w celu zapewnienia lepszego 
bezpieczeństwa drogowego wykonał następujące inwestytcje w 2014r. : 

 

lp 
Nazwa   

zadania inwestycyjnego 
Lokalizacja Zakres rzeczowy 

1 

Budowa ulic Jesionowej, 
Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej  

i Cisowej  

 

Konin , 

osiedle Wilków 

ul. Modrzewiowa o dł. 
229m 

ul. Jesionowa o dł. 
280m 

ul. Lipowa o dł. 60m 

ul. Cisowa  o dł. 52m 

ul. Klonowa o dł.94 

Łącznie: 
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pow. jezdni  4006m2 

pow. chodników 
1863m2 

2 Budowa ulicy Leopolda Staffa Konin - Gosławice 

ul. Staffa o długości 
507m 

pow. jezdni 3043m2 

pow. chodnika 1991m2 

3 Przebudowa ulicy Stodolnianej 
Konin  

osiedle Przydziałki 

ul. Stodolniana o dł. 
916m 

pow. jezdni 5494m2 

pow. chodnika 2467m2 

4 Przebudowa ul. Jana Matejki 
Konin,  

osiedle Niesłusz 

ul. Matejki o dł.980m 

pow. jezdni 7060m2 

pow. chodnika  3532m2 

5 

Rozbudowa skrzyżowania ulic  

St. Staszica, R. Dmowskiego i T. 
Kościuszki na skrzyżowanie typu 
„rondo” 

Konin , 

osiedle Przydziałki  

Łącznie: 

pow. jezdni 1816m2 

pow. chodnika  913m2 

6 
Budowa  ul. Paprotkowej,  
Azaliowej i Kameliowej 

Konin , 

osiedle Chorzeń –  

Nowy Dwór 

ul. Paprotkowa o 
dł.322m 

ul. Azaliowa o dł. 306m 

ul. Kameliowa o dł. 
256m 

Łącznie: 

pow. jezdni  6145m2 

pow. chodnika  2456m2 

7 Budowa ulicy Brunatnej – etap I 

Konin- Maliniec 

(od ul. Przemysłowej  
do ARSANIT ) 

ul. Brunatna  o dł. 
588m 

pow. jezdni 4762m2 

pow. chodnika 1261m2 

8 
Budowa chodnika na  

ul. Działkowej   

Konin  

osiedle Morzysław 
pow. chodnika  541m2 
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ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH 
 
 

W roku 2014 wydano siedemnaście decyzji administracyjnych zezwalających na 
przeprowadzenie na terenie miasta Konina imprezy masowej zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 20 
marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504 z późn. 
zm.): 

• impreza masowa o charakterze sportowym tj. „Mecze koszykówki w ramach BASKET 
LIGA KOBIET sezon 2013/2014” na terenie Obiektu Rekreacyjno – Sportowego 
„RONDO” ul. Aleje 1 Maja 1a. Mecze piłki koszykowej kobiet w ilości pięciu meczy 
odbyły się według poniższego terminarza:  
26 stycznia 2014r. godz. 17:00 – 19:00       MKS MOS Konin – Widzew Łódź  

29 stycznia 2014r. godz. 18:00 – 20:00       MKS MOS Konin – Gorzów Wlkp.  

09 lutego 2014r. godz. 17:00 – 19:00       MKS MOS Konin – Riviera Gdynia   

12 lutego 2014r. godz. 18:00 – 20:00     MKS MOS Konin – „wynik losowania”     

23 lutego 2014r. godz. 17:00 – 19:00  MKS MOS Konin – Basket ROW Rybnik   

• impreza masowa o charakterze sportowym tj. „Final Four Puchar Polski Kobiet w 
sezonie 2013/2014 ”, która odbyła się w dniu 07 i 08 marca 2014r. na terenie Obiektu 
Rekreacyjno – Sportowego „RONDO” przy ul. Aleje 1 Maja 1a 

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj. „JUWENALIA KONIN 
2014 ”  w dniu 17 maja 2014r. w godz. od 18:00 do 24:00 na terenie Placu Wolności,  

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj. „Pali się” podczas której 
odbył się koncert zespołu „Budka Suflera” w dniu 31 maja 2014r. w godz. od 18:00 
do 22:00 na terenie amfiteatru „Na Skarpie” przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj. „Koncert Galowy 35. 
Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2014” w dniu  
07 czerwca 2014r. w godz. od 19:00 do 24:00 na terenie amfiteatru „Na Skarpie” przy 
ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj. Dni Konina – Koncert 
Zespołu „Bajm” w dniu 21 czerwca 2014r. w godz. od 22:00 do 23:30 na terenie 
amfiteatru „Na Skarpie” przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj. Koncert muzyki 
klasycznej w wykonaniu Filharmonii Poznańskiej oraz Chóru Opery Podlaskiej w 
dniu 28 czerwca 2014r. w godz. od 20:30 do 23:30 na Placu Wolności 

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj. „IX Ogólnopolski 
Przystanek PaT” w dniu 05 lipca 2014r. w godz. od 09:00 do 15:00 na Placu Wolności 

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj. Obchody 70. Rocznicy 
Wybuchu Powstania Warszawskiego pn. „Panny Wyklęte” w dniu 1 sierpnia 2014r. 
w godz. od 17:00 do 22:30 na placu przed Konińskim Domem Kultury, Plac 
Niepodległości 1 
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• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj. „FETA 2014”  w dniu 31 
sierpnia 2014r. w godz. od 19:00 do 23:00 na terenie amfiteatru „Na Skarpie” przy ul. 
Kardynała Wyszyńskiego 3 

• impreza masowa o charakterze sportowym tj. „Gala Sportów Walki KOMMA”  w dniu 
13 września 2014r. w godz. od 19:00 do 23:00 na terenie Obiektu Rekreacyjno – 
Sportowego „RONDO” przy ul. Aleje 1 Maja 1a 

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj. „Polska Noc Kabaretowa 
2014”  w dniu 19 września 2014r. w godz. od 18:30 do 23:30 na terenie amfiteatru „Na 
Skarpie” przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 

• impreza masowa o charakterze sportowym – mecz piłki nożnej kobiet tj. „Mecz UEFA 
Women’s Champions League: KKPK Medyk Konin – Glasgow City FC”   w dniu 
08 października 2014r. w godz. od 14:30 do 18:00 na Stadionie Miejskim im. Złotej 
Jedenastki Kazimierza Górskiego przy ul. Podwale 1 

• impreza masowa, cykliczna o charakterze sportowym: „Tauron Basket Liga Kobiet w 
sezonie 2014/2015” na terenie Hali Sportowej Obiektu Rekreacyjno – Sportowego 
„RONDO” przy ul. Aleje 1 Maja 1a 1 w Koninie, według poniższego terminarza:  

Terminarz spotkań: I Etap rozgrywek runda zasadnicza (19.09.2014r. – 08.03.2015r):  

• 19 października 2014r. godz.16:00 – 21:00  Basket Konin- Energa Toruń  

• 02 listopada 2014r.  godz. 16:00 – 21:00  Basket Konin – CCC Polkowice  
• 09 listopada 2014r. godz. 16:00 – 21:00  Basket Konin – Basket Gdynia  

• 16 listopada 2014r.  godz. 16:00 – 21:00  Basket Konin – Widzew Łódź 
• 7 grudnia 2014r.  godz. 16:00 – 21:00  Basket Konin – Basket ROW 

Rybnik  
• 21 grudnia 2014r. godz. 16:00 – 21:00  Basket Konin – KSSE AZS PWSZ 

Gorzów Wlkp.  
• 04 stycznia 2015r. godz. 16:00 – 21:00  Basket Konin – MKK Siedlce  

• 18 stycznia 2015r. godz. 16:00 – 21:00  Basket Konin – Artego Bydgoszcz  
• 22 lutego 2015r. godz. 16:00 - 21:00   Basket Konin – Wisła Can-Pack 

Kraków  
• 25 lutego 2015r. godz. 16:00 – 21:00  Basket Konin – Ślęza Wrocław 
• 08 marca 2015r. godz. 16:00 – 21:00  Basket Konin – AZS UMCS Lublin  

 

• impreza masowa o charakterze  artystyczno – rozrywkowym: Koncert „Sylwestrowe 
Duszy Granie” w dniu 31 grudnia 2014r. w godz. 20:00 do 23:00 na terenie Hali 
Sportowej Obiektu Rekreacyjno – Sportowego „RONDO” przy ul. Aleje 1 Maja 1a  

• impreza masowa o charakterze  artystyczno – rozrywkowym: „Konińska Noc 
Sylwestrowa 2014/2015” w dniu 31 grudnia 2014r. w godz. 23:00 do 01:00 na Placu 
Wolności 

• impreza masowa o charakterze  artystyczno – rozrywkowym: „23. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy – koncert zespołu Myslovitz” w dniu 11 stycznia 2015r. 
w godz. 18:00 do 21:00 na parkingu przed Centrum Handlowym „Galeria nad 
Jeziorem” przy ul. Paderewskiego 8. 
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2.  Do Prezydenta Miasta Konina w 2014 roku wpłynęło także osiemnaście zgłoszeń o 
organizacji imprez rekreacyjnych, festynów, happeningów – nie wymagających pozwolenia na 
ich organizację: 

• Festyn zimowy z cyklu Bezpiecznie, Zdrowo i Sportowo w dniu 4 lutego w 
godz. 10-12 na boisku Szkoły Podstawowej nr 9, 

• Festyn Studencki w dniach 16 i 17 maja na Placu Wolności,  

• Protest rodziców dzieci niepełnosprawnych w Koninie w dniu 25 marca przed 
Domami Centrum,  

• Mistrzostwa Miasta Konina w indywidualnych biegach przełajowych dla szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które odbyły się w dniu 
9 kwietnia w godz. 8-14 na terenie Parku 700-lecia w Morzysławiu,  

• „Festyn majowy nad jeziorem Zatorze” w dniu 1 maja w godz. 16:00 – 22:00 
• Miejski Dzień Dziecka pt. „Park ekologiczny doświadczeń doktora 

Ciekawskiego” w dniu 1 czerwca w godz. 13:30 – 21:00 w Parku um. F. 
Chopina,  

• 15 maja konferencja prasowa na ul. Dworcowej przy DT Centrum połączona z 
prezentacją barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne,  

• Koncert Uwielbienia Corpus Dei na placu przy kościele św. M. Kolbe w dniu 19 
czerwca w godz. 19:00 – 22:00,  

• Festyn dla dzieci i młodzieży w dniu 21 czerwca na terenie parku w Laskówcu  
• „Rodzinna Majówka w Gosławicach” w dniu 28 czerwca w godz. 16:00 -21:00 

przy ul. Staffa,  
• Jarmark św. Bartłomieja w dniu 24 sierpnia w godz. 10:00 – 17:00 na Placu 

Wolności  
• Festyn dla dzieci i młodzieży w dniu 02 sierpnia na terenie parku w Laskówcu  

• Festyn Bezpiecznie, zdrowo i sportowo zorganizowany w dniu 8 sierpnia na 
placu przy ul. Goździkowej 2,  

• Pokaz Monster Truck Show w dniu 20 sierpnia o godz. 18:00 przy ul. 
Spółdzielców  

• Piknik pn. „Dni otwarte Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg”  w dniu 12 
września w godz. 12:30 – 17:30 na terenie PWiK sp. z o.o. przy  
ul. Poznańskiej 49,  

• Jarmark św. Mikołaja w dniu 5 grudnia w godz. 13:00- 16:00 na Placu Wolności  
• Orszak Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2015r. w godz. 11:00 – 13:30.  

• Gra miejska w dniu 20 grudnia w godz. 15:00 – 17:00 na Placu Zamkowym.  
 

3.   Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1990r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 
2013r. poz. 397 z późn. zm.) do Prezydenta Miasta Konina wpłynęło sześć zawiadomień o 
organizacji zgromadzenia publicznego na terenie miasta Konina. Osoba pełniąca funkcję 
Przewodniczącego zgromadzenia została wyposażona  
w identyfikator ze zdjęciem. Odbyły się następujące zgromadzenia:  
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• Zgromadzenie publiczne zorganizowane w dniu 02 kwietnia  
w godzinach 11:30 – 12:30, którego celem było prezentacja poloneza dla 
mieszkańców Konina wykonana przez maturzystów szkół ponad gimnazjalnych 
na Placu Wolności , 

• Zgromadzenie publiczne w dniu 1 maja w godz. 10:30 – 12:00, przemarsz od 
Hotelu Konin na plac przed Halą Rondo. Cel zgromadzenia – obchody 1 
majowe,  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 11 maja w godz. 10 – 12, którego celem był 
Marsz dla życia i rodziny. Msza św. i przemarsz ulicami Aleja 1 Maja pod Halę 
Rondo.  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 15 sierpnia w godz. 21:00 – 23:59.  
„Nightskating Konin” miał na celu aktywizację mieszkańców Konina w zakresie 
kultury fizycznej i sportu, zachęcając do aktywnego spędzania czasu w trakcie 
wspólnego, zbiorowego przejazdu na łyżworolkach lub wrotkach ulicami 
Konina.  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 13 września w godz. 20:00 – 23:30.  
„Nightskating Konin” miał na celu aktywizację mieszkańców Konina w zakresie 
kultury fizycznej i sportu, zachęcając do aktywnego spędzania czasu w trakcie 
wspólnego, zbiorowego przejazdu na łyżworolkach lub wrotkach ulicami 
Konina.  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 23 listopada w godz. 14:00 – 16:00.  
Cel: kampania informacyjna nt. Szlachetnej Paczki i jej harmonogram działań w 
Koninie.  
 

4. Prezydent Miasta Konina w 2014 roku wydał jedenaście decyzji administracyjnych 
zezwalające na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie miasta Konina 
zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 15 marca 1933r.  
o zbiórkach publicznych.  

Od 18 lipca 2014r. obowiązuje nowa ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek 
publicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 498). Najważniejsze z wprowadzonych zmian to: obsługa 
zgłoszeń zbiórek publicznych prowadzona wyłącznie w Ministerstwie Administracji i 
Cyfryzacji, pozwolenie na zbiórki zostało zastąpione zgłoszeniem, zbiórki elektroniczne można 
prowadzić bez dodatkowych formalności, zniesiona została opłata skarbowa dla organizatorów 
zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.  

Wydział  Kultury, Sportu i Turystyki w  2014 r. wraz  z Policją, SM, SO, WS, KT, 
PSSE, MOSiR  na bieżąco uczestniczył w wybranych  kontrolach imprez masowych. 
Sprawdzana była zgodność realizacji imprez z wnioskami zgłaszanymi do SO i zgodnie z 
ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2013.611, poz. 
504, z późn zm.). Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane były organizatorom imprez wraz z 
wnioskami o ich usunięcie. 

Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane były organizatorom imprez wraz z 
wnioskami o ich usunięcie.  
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ZAGROŻENIA POŻAROWE 

 
Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Koninie  

o stanie bezpieczeństwa miasta Konina w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014 
 

 
I.  Sytuacja pożarowa. 
 

Na terenie miasta Konina w roku 2014 odnotowano ogółem 844 zdarzenia,  
w tym: 

• 511 miejscowych zagrożeń, 

• 273 pożary, 
• 60 alarmów fałszywych. 

 
 

 
 
 
W 2014 r. zanotowano pożary m.in. w następujących obiektach: 

• pożary traw – 105 pożarów, 
• obiekty mieszkalne – 33 pożary, 

• środki transportu – 25 pożarów, 
• uprawy i rolnictwo – 18 pożarów, 
• obiekty produkcyjne i magazynowe – 11 pożarów,  

• inne obiekty (śmietniki, garaże, obiekty przyrody, pobocza dróg) – w sumie 74 pożary. 
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Do najczęstszych przyczyn pożarów należały m.in.: 

• nieostrożność osób dorosłych – 111, 

• podpalenia – 111, 
• wady środków transportu – 18,  
• wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń, instalacji elektrycznych – 13, 

• nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych – 8, 
• pozostałe przyczyny – 12. 
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Miejscowe zagrożenia zanotowano m.in. w następujących grupach obiektów: 

• obiekty mieszkalne – 175 zdarzeń, 
• obiekty użyteczności publicznej – 73 zdarzenia, 

• środki transportu – 37 zdarzeń, 
• obiekty produkcyjne i magazynowe – 11 zdarzeń, 
• pozostałe obiekty – 215 zdarzeń.  

 
Do najczęstszych przyczyn miejscowych zagrożeń należały m.in.: 

• nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów –  112 zdarzeń,  
• gwałtowne opady i przybory wód – 82 zdarzenia, 
• niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu – 73 zdarzenia, 

• silne wiatry –  41 zdarzeń, 
• wady środków transportu – 20 zdarzeń, 

• pozostałe przyczyny –  183 zdarzenia. 
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II. Działalność kontrolno – rozpoznawcza: 
 
W 2014 r. na terenie miasta Konina przeprowadzono 137 kontroli, w tym: 

• 88 kontroli w obiektach użyteczności publicznej, 

• 37 kontroli w obiektach produkcyjnych i magazynowych, 
• 12 kontroli w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 
 

W trakcie czynności kontrolno – rozpoznawczych w kontrolowanych obiektach stwierdzono 
162 usterki i nieprawidłowości.  

 
 

Najwięcej usterek w trakcie kontroli stwierdzono m.in. w zakresie: 
• instalacji użytkowych i przeciwpożarowych – 46 usterek,  

• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 23 usterki, 
• oznakowania znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpożarowej –  

19 usterek, 

• zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi – 8 usterek. 
 
Ponadto: 

• przeprowadzono na terenie miasta Konina 21 odbiorów obiektów oddawanych do 
użytku, 

• sporządzono 29 opinii dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów dla 
różnych instytucji oraz imprez masowych, 

• sporządzono 13 opinii dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego,  
• współuczestniczono w organizacji i przeprowadzeniu OTWP dla szkół  

z terenu miasta, 
• przeprowadzano wspólnie z Policją, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną 

oraz kuratorium oświaty kontrolę zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, 

• prowadzono wspólnie z Policją oraz konserwatorem zabytków kontrole  
w zabytkowych kościołach, 

• uczestniczono w festynie zorganizowanym na zakończenie lata „FETA 2014”, gdzie 
funkcjonariusze prowadzili pogadanki, pokazy dot. bezpieczeństwa pożarowego oraz 
pierwszej pomocy medycznej, 

• brano udział w letnim i zimowym festynie „Bezpiecznie, Zdrowo  
i Sportowo” wraz z Policją, WORD i Strażą Miejską w Koninie, 

• funkcjonariusze Wydziału uczestniczyli w konferencji BEZPIECZNE ŻYCIE 
SENIORA, podczas której przedstawili temat związany  
z zagrożeniami i obowiązkami jakie wynikają z okresu grzewczego, 

• w miesiącu czerwcu przeprowadzono w ramach prewencji społecznej „bezpieczne 
wakacje” pogadankę na oddziale chirurgii WSZ w Koninie dla dzieci i młodzieży, 

• w miesiącu maju przeprowadzono w ramach otwartych strażnic pogadanki z dziećmi 
oraz zaprezentowano sprzęt będący na wyposażeniu konińskich strażaków, 
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• w ramach prewencji społecznej przed okresami wzmożonego zagrożenia pożarowego, 
w okresie wiosennym – w związku z wypalaniem traw, sezonem letnim i żniwami oraz 
okresem jesienno – zimowym – z uwagi na sezon grzewczy (zagrożenie tlenkiem węgla 
CO) opracowano i przesłano materiały informacyjne do środków masowego przekazu, 
Urzędów Miast i Gmin oraz spółdzielni mieszkaniowych, 

• zorganizowano akcję prewencyjną „NIE DLA CZADU” podczas której przekazano 45 
czujników tlenku węgla dla rodzin, które ogrzewają swoje pomieszczenia przy pomocy 
urządzeń grzewczych takich jak: piece kaflowe, ogrzewacze gazowe oraz inne piecyki, 
w których proces spalania odbywa się w w/w pomieszczeniach, 

• ponadto oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
w Koninie na bieżąco przez okres ubiegłego roku kontaktował się z lokalnymi mediami, 
współpracując i przekazując informacje. Łącznie sporządzono i przesłano do lokalnych 
mediów 105 artykułów z przebiegu zdarzeń, wydarzeń dot. działalności Komendy 
Miejskiej PSP w Koninie. 

 
     III. Działalność nadzorczo – egzekucyjna. 
 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Komenda Miejska PSP w Koninie  
w 2014r. stosowała następujące działania nadzorczo – egzekucyjne: 

• wydano 61 decyzji administracyjnych, 
• skierowano 8 wystąpień po przeprowadzonych kontrolach, 
• wydano 6 upomnień, 

• nałożono 3 mandaty karne. 
 

IV.  Działalność operacyjno – szkoleniowa 
 

1. Ćwiczenia, manewry oraz rozpoznania operacyjne obiektów. 
  

Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 i 2 w Koninie 
przeprowadziły ogółem 20 ćwiczeń i warsztatów ratowniczych, między innymi:  

� Ćwiczenia na lodzie na Jeziorze „Zatorze” w dniach 20-22.01.2014r., 
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� Ćwiczenia w Banku PKO BP S.A. O/I w Koninie w dniu 16.06.2014r., 
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� Warsztaty ratownicze „Rzeka Warta” w miejscowości Ladorudz w dniach  
27-29.08.2014r., 
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� Warsztaty ratownicze „Działania w tunelach, wykopach, szambach” 
zorganizowane na terenie JRG Nr 1 w Koninie w dniach: 02-04.09.2014r., 
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�  Ćwiczenia na terenie Kościoła Parafialnego w Krzymowie  
w dniu 13.09.2014 r., 
 

� Warsztaty ratownicze „Komunikacyjny wypadek masowy” na terenie JRG Nr 2 
w Koninie w dniach: 22, 23 i 30.09.2014 r., 
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� Warsztaty ratownicze „Mieszkaniówka 2014” w miejscowości Żdżary, gm. Stare 
Miasto w dniach: 16, 17, 30.10.2014 r., 

 

 



68 
 

 

� Ćwiczenia na basenie Obiektu Rekreacyjno – Sportowego „Rondo” w Koninie   
w dniu 01.08.2014r., 

 

 

� Manewry jednostek OSP z terenu gminy Golina w dniu 25.10.2014r., 
 

� Szkolenie na terenie rejonu działania JRG Nr 2 w zakresie zdarzeń związanych  
z gazami skroplonymi w dniach: 6-8.11.2014r., 
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Ponadto przeprowadzono 16 rozpoznań operacyjnych, m.in. w następujących obiektach: 

� „FUGO” w Koninie w dniach: 18-20.03.2014r., 
� „KON – PLAST” w Modle Królewskiej w dniach: 26-28.03.2014r., 
� „MAGNES”  - dyskoteka w Woli Rychwalskiej w dniach: 23-25.04.2014r., 
� Elektrowni „PĄTNÓW” w dniach: 27-29.05.2014r., 
� Sieci Elektroenergetyczne w dniach: 27-29.05.2014r., 
� Bank PKO BP SA O/I w Koninie w dniu 16.06.2014r., 
� Centrum Handlowego „Galeria nad jeziorem” w Koninie, przeprowadzone  

w dniach: 21, 22 i 26.08.2014r. 

 

 W ramach monitoringu akwenów wodnych przeprowadzono 22 rozpoznania jezior, rzek 
i cieków na terenie powiatu konińskiego, m. in: newralgicznych odcinków rzeki Warty, Jeziora 
Mikorzyn, Jeziora Mokre, Jeziora Budzisławskiego, Jeziora Mielno, Jeziora Skąpe, Jeziora 
Wąsowskiego, Jeziora Wilczyńskiego, Jeziora Wściekłe, Jeziora Czartowskiego. 
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 Realizowane ćwiczenia każdorazowo zostały poprzedzone rozpoznaniem operacyjnym 
danego obiektu lub terenu. Po ćwiczeniach dokonywano aktualizacji katalogu obiektów 
Systemu Wspomagania Decyzji PSP. Z ćwiczeń sporządzana była dokumentacja szkoleniowa 
zakończona wnioskami. W ramach doskonalenia zawodowego, zgodnie z zatwierdzonymi 
harmonogramami w ćwiczeniach w komorze dymowej, zlokalizowanej w JRG nr 2 w Koninie, 
uczestniczyli funkcjonariusze Komend Powiatowych PSP z: Kępna, Ostrzeszowa, Ostrowa 
Wielkopolskiego, Jarocina, Wrześni, Słupcy, Turku, Koła, Pleszewa oraz Konina.  
W ćwiczeniach w komorze uczestniczyli także strażacy OSP z KSRG z terenu miasta i powiatu 
konińskiego.  
 
 Ponadto w ramach doskonalenia grup specjalistycznych,  konińscy strażacy brali udział 
w następujących ćwiczeniach i manewrach poza powiatem konińskim: 
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� w zgrupowaniu wodno-nurkowym „ZIMA 2014” w Poznaniu w dniach: 26-28.02.2014 r.,  
� w II manewrach ratownictwa medycznego na terenie Międzynarodowych Targów 

Poznańskich w Poznaniu w dniu: 11.04.2014r.,  
� w zgrupowaniu wodno - nurkowym  w dniach: 6-10.10.2014 r. – kanały wodne na terenie 

Elektrowni Pątnów, jezioro Honoratka oraz jezioro Niedzięgiel w Skorzęcinie, 

 

 

� w III manewrach ratownictwa medycznego na terenie MTP w Poznaniu 14 i 16.10.2014r.,  
 

2.  Hospitacje zajęć szkoleniowych, ćwiczeń. 

W 2014 r. Wydział Operacyjno – Szkoleniowy oraz Dowódcy Jednostek Ratowniczo- 
Gaśniczych przeprowadzili w sumie 86 hospitacji zajęć szkoleniowych w Jednostkach 
Ratowniczo Gaśniczych Nr 1 i 2 Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Hospitacje zajęć 
podsumowano, a uwagi przedstawiano na bieżąco w ramach szkolenia doskonalącego. 

3. Zabezpieczenia imprez, pokazy oraz uroczystości. 

W dniach 12-23.05.2014r. konińskie jednostki odwiedziły dzieci i młodzież wraz  
z opiekunami z przedszkoli i szkół w ramach ogólnopolskiej akcji „Otwarte Strażnice”. 
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Przeprowadzono pokazy sprzętu pożarniczego eksponując jego walory i parametry 
taktyczno - techniczne oraz możliwości użycia podczas różnorodnych akcji ratowniczo - 
gaśniczych. 
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Pokazy prezentowały przede wszystkim sprzęt gaśniczy, ale również sprzęt 
przeznaczony do ratownictwa wodnego, drogowego, chemicznego i ekologicznego. W ramach 
kontynuacji majowej edycji akcji otwartych strażnic, w miesiącach: październik, listopad  
i grudzień w jednostkach konińskich strażaków gościło ok. 370 osób. W ramach tych akcji 
funkcjonariusze pionu kontrolno-rozpoznawczego udzielali informacji i porad z zakresu 
prewencji społecznej. 

     
W ramach czynności operacyjnych  prowadzono zabezpieczenie niżej wymienionych imprez, 
uroczystości i innych zdarzeń:    

• finału „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” - 12.01.2014r., 
• finału meczu koszykówki w hali sportowej „RONDO” - 08.03.2014r., 
• biegu „Słupa Milowego” - 17.05.2014r., 

• koncertu galowego „Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2014” w konińskim 
amfiteatrze - 06.07.2014r., 

• lotów helikoptera i koncertu w Amfiteatrze – „Juwenalia 2014” - 21.06.2014r., 
• zawodów konnych podczas „Dni Konina” - 26.06.2014r., 
• imprezy „PAT” na Placu Wolności - 06.07.2014r., 
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• imprezy „Feta 2014” z koncertem - 31.08.2014r., 

 

 
• „Gali Sportów Walki” w hali „RONDO” - 13.09.2014 r., 
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• meczu piłkarskiego ligi mistrzyń kobiecej piłki nożnej ”Medyk - Glasgow” - 
08.10.2014r., 

• wizyty Premiera RP - 11.10.2014r. oraz wielu przejazdów i pobytów innych osób 
ochranianych przez BOR, 

• koncertu i  imprezy sylwestrowej w Koninie - 31.12.2014r. 
 

4.    Inspekcje gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo Gaśniczych Państwowej 
Straży Pożarnej.  

W ramach nadzoru nad działalnością operacyjną przeprowadzono 9 inspekcji gotowości 
operacyjnej w Jednostkach Ratowniczo -  Gaśniczych PSP Nr 1 i 2.  

Podczas każdej inspekcji przeprowadzono ćwiczenia praktyczne. W trakcie inspekcji 
poddano ocenie: 

• środki alarmowania, 
• przebieg alarmowania, 

• sprawność i konserwację sprzętu, 
• dokumentację operacyjno - szkoleniową, 

• bhp podczas ćwiczeń praktycznych. 

 

Z inspekcji każdorazowo sporządzano protokół, a stwierdzone nieprawidłowości ujęto 
we wnioskach i zaleceniach pokontrolnych. Stwierdzone uchybienia usuwane były na bieżąco. 

Zgodnie z rocznym planem doskonalenia zawodowego dla służby dyżurnej 
Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Koninie oraz Jednostek Ratowniczo – 
Gaśniczych realizowane były szkolenia doskonalące. Po przeprowadzonych szkoleniach 
zostały przeprowadzone kwartalne testy sprawdzające. Testy obejmowały zagadnienia 
dotyczące znajomości zagrożeń występujących na terenie miasta oraz powiatu, zasady 
obiegu informacji pomiędzy Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej,  
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a kierującym działaniami ratowniczymi oraz procedurami postępowania podczas różnych 
zdarzeń.  

Celem szkolenia konińskich strażaków jest ciągłe uzupełnianie, pogłębianie  
i aktualizowanie umiejętności praktycznych i teoretycznych.  

Ponadto w trakcie minionego roku w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych 
Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzone zostały 3 inspekcje przez Komendę 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz 1 inspekcja przez Komendę Główną 
Państwowej Straży Pożarnej. 

5.  Inspekcje Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

W 2014 r. przeprowadzane zostały 33 inspekcje gotowości operacyjnej jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym wszystkich jednostek włączonych do Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Inspekcje łączono w wykonaniem corocznych przeglądów 
stanu technicznego pojazdów i sprzętu oraz zaplecza technicznego  OSP. W czasie przeglądów 
sprawdzono przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych oraz sezonu 
zimowego. Każdorazowo dokonywano aktualizacji kart jednostek OSP, a na ich podstawie 
danych w Systemie Wspomagania Decyzji PSP. 

 

6.  Zawody Sportowo Pożarnicze i inne turnieje sportowe. 

W miesiącach czerwcu, wrześniu i listopadzie  2014 r. przeprowadzono testy 
sprawności fizycznej dla wszystkich  funkcjonariuszy Komendy Miejskiej  Państwowej Straży 
Pożarnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami testy poprzedzone były próbą harwardzką.  

W dniu 30.05.2014r. strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Koninie uczestniczyli w Eliminacjach Strefowych Mistrzostw Wielkopolski w Dwuboju 
Pożarniczym, które przeprowadzone były w Słupcy.  Natomiast w dniu 01.09.2014r.  konińscy 
strażacy brali udział w biegu służb mundurowych zorganizowany w Rzgowie. 

 Zgodnie z przyjętym harmonogramem gminnych zawodów sportowo pożarniczych  
w roku 2014 przeprowadzono 10 zawodów w gminach z terenu miasta i powiatu konińskiego.  
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Ponadto jednostki MDP OSP z terenu powiatu konińskiego rywalizowały w Powiatowych 
Zawodach Sportowo - Pożarniczych MDP jednostek OSP w dniu 18.05.2014r. w Kleczewie.  
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W pracach komisji sędziowskich  podczas zawodów sportowo pożarniczych 

uczestniczyli strażacy Państwowej Straży Pożarnej wyznaczeni rozkazem Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie oraz druhowie OSP. Z zawodów sportowo 
pożarniczych każdorazowo sporządzono protokół komisji sędziowskiej. 
 W dniu 6-7 czerwca 2014r. podczas VII  Otwartych Mistrzostw Wielkopolski 
Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym udzielono pomocy 
organizatorom zawodów w zakresie zabezpieczenia operacyjnego na akwenie wodnym Jeziora 
Wilczyńskiego oraz obsługi sędziowskiej. 
 
7. Przeprowadzone narady szkolenia i kursy dla Państwowej Straży Pożarnej  
w 2014r. 

 W dniu 10.02.2014r. przeprowadzono w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Koninie naradę roczną podsumowującą działalność Komendy w 2013r. 

W celu kontynuacji uprawnień strażaków w zakresie KPP (kwalifikowanej pierwszej 
pomocy) zorganizowano egzamin recertyfikacyjny. Łącznie w roku 2014 uprawnienia KPP 
przedłużyło 29 strażaków. Przez cały rok sporządzano miesięczne zestawienia wyszkolenia 
medycznego KPP strażaków PSP oraz OSP z KSRG i przesyłano do Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. 

  
 W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie oraz w ośrodkach 
szkolenia wyznaczonych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu, strażacy z tut. Komendy uczestniczyli w następujących szkoleniach i kursach: 
-zimowym zgrupowaniu szkoleniowym SGRWN Poznań:  26-28.02.2014r., 
- cyklicznych kwartalnych naradach   szkoleniowych  służb SKKM i Dowódców JRG 
17.03.2014r., 23.06..2014r., 15.09.2014r. oraz 17.11.2014r., 
- szkoleniu w zakresie współpracy z mediami 25.03.2014 r., 
- warsztatach „Lina 2014” w Śremie w dniu 27.03.2014r., 
- warsztatach „Las 2014” w Trzciance w dniach 23-25.04.2014 r., 
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- szkoleniu z zakresu sędziów zawodów sportowo - pożarniczych według regulaminów CTIF 
dla MDP i dorosłych 24-27.04.2014 w Śmiglu., 
-szkoleniu z zakresu zarządzania stresem w Poznaniu 23.06.2014 r., 
- warsztatach „HAZMAT - Basic” w JRG Nr 6 w Poznaniu w dniach 03-04.07.2014 r., 
- szkoleniu - kurs młodszego nurka w Bornym Sulinowie 05-09.05.2014 r.  
oraz  17-28.11.2014 r., 
- szkoleniach  - dwóch kursach  nurka w Bornym Sulinowie 16-27.06.2014r.  
oraz 20-31.10.2014r., 
- w warsztatach „Powódź 2014” w Kole w dniach 26-27.06.2014 r., 
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- zgrupowaniu szkoleniowym SGRWN Konin w miejscowości Tręby Stare  
01-05.07.2014 r., 
- szkoleniu dla kierujących pracami podwodnymi 17-19.09.2014r. oraz 26-31.10 2014 r., 
- warsztatach ratowniczych „Technika 14” w Śremie w dniach 28.09-01.10.2014 r., 
- warsztatach „Mieszkaniówka 2014” w Powidzu w dniach 24-26.11.2014 r., 
- szkoleniach – kurs hakowego w dniach: 21.05.2014r. i 05.12.2014r..  
 
8.  Szkolenia realizowane w Ochotniczych Strażach Pożarnych. 

 Doskonalenie zawodowe realizowano w oparciu o roczny plan szkoleń OSP.  
W minionym roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie przeprowadziła  
9 kursów dla strażaków Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu miasta i powiatu 
konińskiego. Do przeprowadzenia egzaminów powołane były komisje egzaminacyjne, których 
członkami byli strażacy tut. Komendy oraz Komendanci Gminni OSP. 

  

Zrealizowane zostały następujące szkolenia funkcyjnych OSP: 

� 3 kursy strażaków ratowników OSP realizowane jednoetapowo (125 absolwentów), 
� 2 kursy w zakresie ratownictwa technicznego OSP (81 absolwentów), 
� 1 kurs dowódców OSP (27 absolwentów), 
� 1 kurs z zakresu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego (41 absolwentów), 
� 1 kurs kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (35 absolwentów), 
� 1 kurs naczelników OSP (37 absolwentów). 

Egzaminy z kursów odbywały się w Komendzie Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej  

w Koninie oraz w wytypowanych jednostkach OSP. Łącznie w zakresie szkoleń funkcyjnych 
OSP przeszkolono 346 druhów. 
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Ponadto: 
� w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach OSP, 

każdorazowo przed rozpoczęciem kursów funkcyjnych (podstawowego  
i specjalistycznych) prowadzono szkolenia instruktażowe z zakresu bhp, 

� w dniu 27.09.2014 w auli Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 
przeprowadzono szkolenie okresowe bhp dla 277 druhów OSP z terenu miasta  
i powiatu, 

� w ramach szkolenia w zakresie ratownictwa technicznego OSP oraz szkolenia 
podstawowego strażaków ratowników OSP przeprowadzono szkolenie w zakresie 
działań ratowniczych na kolei oraz bezpieczeństwa posługiwania się ratowniczymi 
poduszkami pneumatycznymi,  

� zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kontynuowane były dla strażaków OSP 
ćwiczenia w komorze dymowej; ćwiczenia prowadzono także podczas realizowanych 
szkoleń podstawowych ratowników OSP; łącznie przeszkolonych zostało 174 
strażaków OSP. 

 

9. Zdarzenia charakterystyczne w 2014 roku.  

9.1. Pożar zakładu ślusarsko – spawalniczego w miejscowości Kra śnica Kolonia 

 

Przez ponad 6 godzin 40 strażaków gasiło pożar zakładu ślusarsko – spawalniczego  
w miejscowości Kraśnica Kolonia, gmina Golina. Zgłoszenie do Stanowiska Kierowania 
Komendanta Miejskiego PSP w Koninie wpłynęło dnia 16.01.2014r. Dyżurny SKKM 
zadysponował do pożaru siedem samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz drabinę 
mechaniczną z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 i 2 w Koninie oraz OSP Golina, OSP 
Kraśnica, OSP Węglew i OSP Przyjma. Po przybyciu pierwszych zastępów straży pożarnej na 
miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem objęta jest większa część budynku. Dużym 
zagrożeniem okazały się  butle z gazami technicznymi, które strażacy wynieśli na zewnątrz 
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budynku. Ze względu na duże zadymienie oraz wysoką temperaturę ratownicy pracowali  
w aparatach ochrony dróg oddechowych, korzystając jednocześnie z kamery termowizyjnej. 
  

 

 

9.2. Pożar budynku  inwentarskiego w miejscowości Pogorzałki 
 

 Przez prawie 9 godzin 47 strażaków gasiło pożar budynku  inwentarskiego  
w miejscowości Pogorzałki, gmina Kramsk. Zgłoszenie do Stanowiska Kierowania 
Komendanta Miejskiego PSP w Koninie wpłynęło dnia 25.01.2014r. Dyżurny SKKM 
zadysponował do pożaru dwa samochody z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 i 2  
w Koninie oraz OSP Kramsk, OSP Patrzyków, OSP Grąblin, OSP Helenów i OSP Licheń 
Stary.  Po przybyciu pierwszych zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia stwierdzono,  
że pożarem objęta jest konstrukcja dachu oraz poddasze wypełnione balotami słomy i siana, 
natomiast na parterze budynku znajduje się bydło hodowlane w ilości 15 sztuk. Działania 
strażaków polegały na podaniu środka gaśniczego na palący się budynek oraz jednoczesnym 
oddymianiu pomieszczeń. W tym samym czasie ratownicy ubrani w aparaty ochrony dróg 
oddechowych przeprowadzili ewakuację zwierząt. Dalsze działania strażaków polegały na 
dogaszaniu wyrzucanych z poddasze balotów słomy i siana oraz usunięciu uszkodzonej więźby 
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dachowej. W wyniku tego pożaru padły dwie sztuki bydła oraz spaleniu uległ dach budynku, 
siano i słoma. Działania straży pożarnej były utrudnione ze względu na niską temperaturę,  
w wyniku której zamarzały zawory autopomp.  
 

 

9.3. Pożary traw 
 

 W okresie od 3 lutego do 15 marca br. Stanowisko Kierowania Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie odnotowało łącznie 111 pożarów traw na 
terenie miasta i powiatu konińskiego. W większości przypadków prawdopodobną przyczyną 
powstania tych pożarów były nieumyślne podpalenia. Łącznie w działaniach brały udział 204 
zastępy oraz 1012 strażaków PSP i OSP.  

 

 
9.4. Zawalenie się konstrukcji w Elektrowni P ątnów w Koninie 

Jedna osoba zginęła, a pięć trafiło do szpitala w zdarzeniu, do którego doszło w dniu 
08.03.2014r. w Elektrowni Pątnów w Koninie. Zaalarmowany Dyżurny Stanowiska 
Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zadysponował do 
zdarzenia samochód ratownictwa technicznego, podnośnik hydrauliczny oraz trzy samochody 
ratowniczo – gaśnicze z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Nr 1 i 2  
w Koninie oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego z Jednostki Ratowniczo 
– Gaśniczej Nr 5 KM PSP w Poznaniu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że  
w wyniku osunięcia się metalowych elementów kotła doszło do uwięzienia dwóch 
pracowników demontujących komorę kotła, natomiast czterech mężczyzn ewakuowało się 
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samodzielnie przed przybyciem strażaków. Osoby te zostały przetransportowane na SOR przez 
zadysponowane do zdarzenia Zespoły Ratownictwa  Medycznego. Do awarii doszło na 
wysokości ok. 55 m. Działania strażaków w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu 
ciężkich elementów metalowych przed dalszym osuwaniem się i upadkiem oraz na dotarciu 
ratowników do poszkodowanych. Dalsze działania polegały na wykonaniu dostępu do osób 
uwiezionych poprzez usuwanie stalowych elementów kotła. Po ewakuacji jednego z mężczyzn,  
przybyły na miejsce zdarzenia lekarz Zespołu Ratownictwa  Medycznego stwierdził zgon, 
natomiast drugiego poszkodowanego przetransportowano na SOR. Działania strażaków były 
utrudnione ze względu na pracę wykonywaną na dużej wysokości oraz konieczności 
przemieszczania się wśród zdeformowanych elementów konstrukcyjnych kotła.   
 

 

 

 
9.5. Ulewne opady deszczu 

 
 W dniu 24.05.2014r. na terenie miasta i powiatu konińskiego w związku z panującymi 
silnymi opadami deszczu Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Koninie odnotowało łącznie 59 zdarzeń. Strażacy najczęściej wyjeżdżali do 
zalanych piwnic, garaży i ulic oraz do naderwanych i zwisających nad drogami konarów 
drzew, elementów dachów i reklam oraz zerwanych linii energetycznych. Największą ilość 
zdarzeń zanotowano na osiedlu Chorzeń w Koninie, m.in. na ulicy Fikusowej, Konwaliowej, 
Makowej oraz Stokrotkowej, gdzie ratownicy wyjeżdżali głównie do zalanych piwnic. Mimo 
dużej ilości zdarzeń na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. 
Łącznie w działaniach brało udział 86 zastępów oraz 359 strażaków PSP i OSP.  
 
 Kolejne liczne działania związane z ulewnymi opadami deszczu i wiatrami odnotowano 
w  dniach  27-29.05.2014r. – łącznie 67 zdarzeń. Tym razem największą ilość interwencji 
zanotowano w miejscowości Lisiec Wielki, gmina Stare Miasto, gdzie ratownicy 
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wypompowywali wodę z zalanych gospodarstw, ośrodka zdrowia oraz szkoły. Zalaniu uległy 
również łąki oraz lokalne drogi. Zagrożony również był koniński cmentarz przy ul. Kolskie -  
zebrana powyżej ogrodzenia woda groziła zawaleniem ogrodzenia, osunięciem ziemi  
i  nagrobków. Tym razem w działaniach brało udział 130 zastępów oraz 626 strażaków PSP  
i OSP. 
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9.6. Pożar w Elektrowni Konin 
 

 Dnia 25.06.2014 r. doszło do  pożaru w Elektrowni Konin. Dyżurny SKKM 
zadysponował samochody gaśnicze oraz podnośnik hydrauliczny z Jednostek Ratowniczo – 
Gaśniczych w Koninie, OSP Kazimierz Biskupi i OSP Ślesin. Pożar wydostawał się  
z podajnika rewersyjnego znajdującego się pomiędzy dwoma silosami  
z biomasą leśną na wysokości 35 m. Rozstawiono kurtyny wodne wokół składowanej biomasy 
i prowadzono akcję gaśniczą z podnośnika hydraulicznego. Podano środek gaśniczy na palący 
się podajnik. Ratownicy zabezpieczeni w aparaty ochrony dróg oddechowych dogaszali pożar  
z pomostu technologicznego. Po ugaszeniu podajnika sprawdzono zagrożone silosy,  
w których znajdowała się biomasa. W jednym z silosów zlokalizowano zadymienie, w celu 
likwidacji zagrożenia znów podano środek gaśniczy do wnętrza silosa. Działania strażaków 
były utrudnione ze względu na pracę na dużej wysokości oraz porę nocną.  
Łącznie pożar gasiło przez prawie 4 godziny 28 strażaków. 
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9.7. Pożar hali produkcyjnej w Kazimierzu Biskupim 
 

33 strażaków gasiło pożar hali produkcyjnej w Kazimierzu Biskupim przy  
ul. Biurowiec, który powstał dnia 22 listopada 2014r. Zadysponowane zostały samochody 
ratowniczo – gaśnicze z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Nr 1 i 2 w Koninie oraz z OSP 
Kazimierz Biskupi, OSP Sławoszewek oraz OSP Chorzeń.  

Po przybyciu pierwszych zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia stwierdzono,  
że pożarem objęta była połowa hali produkcyjnej – suszarni, natomiast całe wnętrze było silnie 
zadymione. Z uzyskanych informacji wynikało, że pracownicy przed przybyciem strażaków 
samodzielnie podjęli próbę ugaszenia pożaru przy pomocy gaśnic, jednak bezskutecznie, 
następnie opuścili budynek. Działania strażaków polegały na podaniu środka gaśniczego na 
palący się budynek. Ze względu na duże zadymienie oraz wysoką temperaturę ratownicy 
pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. Dalsze działania straży pożarnej polegały 
na sprawdzeniu pogorzeliska i oddymieniu hali  przy użyciu wentylatora. Ofiar nie 
odnotowano.  

 

 
V. Działalność kwatermistrzowsko - techniczna  
  

 W 2014r. zakupiono dla trzech grup ratownictwa specjalistycznego działających w KM 
PSP w Koninie sprzęt i wyposażenie o wartości 148 279,79zł. W ramach tych środków 
zakupiono: zestaw oświetleniowy, zestaw rurek wskaźnikowych, stację kalibrującą wraz  
2 miernikami, 8 kpl. suchych skafandrów nurkowych wraz z ocieplaczami, 3 maski nurkowe  
z łącznością, 23 kpl. ubrań specjalnych, 17 szt. hełmów strażackich. Na zakup uzyskano 
dofinansowanie w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu w kwocie 103 000,00zł. 
 Zakupiono także z własnych środków kolejny sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji 
ratowniczo-gaśniczych, m.in.: rzutki ratownicze szt. 2, kamizelkę ratowniczą szt. 1, noże do 
wycinania z sieci szt. 4, linki strażackie 20 m szt. 3 oraz inny drobny sprzęt ratowniczo-
gaśniczy niezbędny do prowadzenia działań. 
 W celu doposażenia w sprzęt pozyskano: 
- kontener ze sprzętem powodziowym, 
- myjkę ultradźwiękową do mycia masek, 
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- suszarkę do masek. 
 Ponadto do sprawnego prowadzenia działań ratowniczych pozyskano: 
-    1440 kg sorbentu „compact”, 
-    160 l. środka do neutralizacji ropopochodnych, 
-    120 l. środka zwilżającego. 
 W ramach wyposażenia strażaków w umundurowanie specjalne, służbowe i wyjściowe 
w 2014r. zostały dokonane m.in. zakupy: 

- mundury służbowe i wyjściowe - 12 kpl., 
- buty specjalne skórzane i gumowe - 57 par, 
- wkładki do butów specjalnych gumowych  - 20 par, 
- ubrania koszarowe i dowódczo-sztabowe - 58 kpl., 
- ubrania specjalne - 33 kpl. w tym 23 z dofinansowaniem WFOŚiGW, jako wyposażenie 

grup specjalistycznych, 
- hełmy – 17 szt. z dofinansowaniem WFOŚiGW, jako wyposażenie grup 

specjalistycznych, 
- koszulki zimowe dla strażaków - 274 szt. 

Łączna kwota jaka została wydatkowana na umundurowanie strażaków łącznie  
z dofinansowaniem WFOŚiGW wyniosła ponad 109 tys. zł. 
 W celu poprawy warunków służby i pracy w 2014r kontynuowano realizację zadania 
inwestycyjnego pn. ”Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz  
z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego 
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Koninie”. W ramach zadania przebudowano plac manewrowy od ul. Przemysłowej wraz  
z kanalizacją deszczową i sanitarną. Wykonano także pochylnie dla osób niepełnosprawnych 
wraz z przebudową schodów wejściowych do obiektu. Łączny koszt poniesionych nakładów 
wyniósł 490 tys. zł. 
 Komenda Miejska PSP w Koninie na dzień 31 grudnia 2014r. posiadała 20 pojazdów 
silnikowych oraz 78 szt. różnego rodzaju sprzętu silnikowego, tj agregaty, pilarki, sprzęt 
hydrauliczny silniki do łodzi itp., 11 przyczep oraz 6 kontenerów ze sprzętem 
specjalistycznym.  
 W 2014r. przeprowadzono 93 naprawy pojazdów i sprzętu silnikowego na bazie 
własnego zaplecza technicznego oraz 34 naprawy pojazdów i sprzętu silnikowego  
w warsztatach zewnętrznych. W pojazdach będących na stanie KM PSP w Koninie 
wymieniano olej silnikowy wraz z filtrami wg potrzeb i zaleceń producentów. Przeprowadzono 
przegląd serwisowy sprzętu hydraulicznego firmy Holmatro oraz Lukas, poduszek 
pneumatycznych, podnośnika „Bronto”, drabiny SD 37, sprzętu nurkowego, ochrony dróg 
oddechowych i skóry, mierników.  W ramach przygotowania środków transportowych i innego 
sprzętu silnikowego do eksploatacji sezonowej na bazie własnego zaplecza technicznego 
przeprowadzono 220 obsług technicznych pojazdów oraz 132 obsługi techniczne sprzętu 
silnikowego. 
 W zakresie prac konserwacyjnych i naprawczych sprzętu ODO w 2014 roku wykonano 
na bazie własnego zaplecza: 
-  534 przeglądów masek /bieżące i okresowe/,  
-  60 przeglądów aparatów powietrznych, 
-  22 przeglądy ubrań gazoszczelnych. 
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 Legalizacji sprzętu ODO w 2014 roku poddano 34 aparaty powietrzne a okresowemu 
przeglądowi dynamicznemu 119 masek. Wykonano również na bazie własnego zaplecza 
remont główny 27 aparatów Fenzy.  
 W roku 2014r. przeszkolono 2 strażaków w zakresie  konserwatorów sprzętu ODO 
firmy Fenzy (szkolenie odnawiające) oraz 1 strażaka w zakresie konserwatora sprzętu ODO 
firmy Fenzy (uzyskanie uprawnień konserwatora). 
 W ramach współpracy z jednostkami OSP Komenda Miejska PSP przekazała  
 do eksploatacji:  
- OSP Kleczew - samochód specjalny Jelcz SCKn,  
- OSP Głodno - radiotelefon samochodowy Motorola 2 szt., 
- OSP Wierzbinek - motopompę Zigler TS8/8 1 szt., aparat powietrzny Drager z maską 2 kpl., 
 trójnóg ewakuacyjny z wyciągarką linową 1 szt.,  
- OSP Kuchary Kościelne - aparat powietrzny Drager z maska 1 kpl., 
- OSP Krągola - pompę wodną Robin PTG 205 1 szt., butle tlenową 1 szt., 
- OSP Bielawy - radiotelefon samochodowy Motorola 1 szt. 
 Pojazdy i sprzęt silnikowy KMPSP w Koninie w 2014r. zużyły 2 800,86 l. Pb;  
 26 868,27 l. ON, a przebieg wyniósł  93 601 km i o 1863 km był większy w stosunku do roku 
2013, na co głównie wpłynęła większa liczba zdarzeń niż w roku 2013.  
 
Wnioski  
 W celu poprawienia stanu bezpieczeństwa i zabezpieczenia terenu Miasta Konina widzi 
się potrzebę zrealizowania poniższych przedsięwzięć: 

- aktualizacja Planu Ratowniczego Miasta i Powiatu Konińskiego, zgodnie  
z wytycznymi rozporządzenia w sprawie organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego, 
- realizacja zadań zaplanowanych w Strategii Rozwoju Ratownictwa  
i Ochrony Przeciwpożarowej dla Miasta Konina i Powiatu Konińskiego na lata 2010 – 
2020, 
- kontynuacja współpracy z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego  
w zakresie monitorowania i likwidacji zagrożeń na terenie miasta Konina, 
- kontynuacja nadzoru nad gotowością operacyjną jednostek PSP i OSP między innymi 
poprzez inspekcje gotowości operacyjnej oraz przeprowadzanie ćwiczeń w komorze 
dymowej,  
- kontynuacja współpracy z oddziałem Zarządu Miejskiego ZOSP RP w celu 
prawidłowego funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, 
- kontynuacja kursów potwierdzających uprawnienia z zakresu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy medycznej (recertyfikacja) dla strażaków ratowników jednostek PSP 
oraz realizacja szkoleń dla strażaków OSP, 
- wdrażanie wytycznych dot. specjalizacji jednostek OSP z terenu miasta Konina, 
- wdrożenie wytycznych Komendanta Głównego PSP, dotyczących organizacji 
łączności w sieciach radiowych PSP, 
- kontynuacja modernizacji pomieszczeń garażowych budynku strażnicy KM i JRG Nr 
1 PSP w Koninie oraz placów manewrowych i wyjazdów alarmowych (sygnalizacji 
świetlej) JRG Nr 1. 
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INOFORMACJA ZARZ ĄDU GRODZKIEGO ZWI ĄZKU OSP RP 
W KONINIE Z DZIAŁALNO ŚCI W 2014 R. W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NA 

TERENIE MIASTA KONINA 
 

 W skład Zarządu Oddziału Powiatowego – Grodzkiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Koninie wchodzi 21 osób. Są to głównie przedstawiciele 6 jednostek 
ochotniczych straży pożarnych: 
- OSP Chorzeń, 
- OSP Cukrowania Gosławice, 
- OSP Grójec, 
- OSP Gosławice, 
- OSP Konin, 
- OSP Morzysław. 

Dwie jednostki OSP Konin i OSP Chorzeń włączone są do Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego. 

W czterech jednostkach powołane są jednostki operacyjno – techniczne, w których 
gotowych do podejmowania działań ratowniczo – gaśniczych jest 84 druhów, strażaków. 

Wszystkie jednostki OSP skupiają w swych szeregach ogółem 355 członków, w tym 314 
druhów i 33 druhen. Ponadto przy jednostce OSP Gosławice reaktywowano działalność 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, do której należy 5 druhów. 
Poszczególne jednostki OSP skupiają w swych szeregach następującą ilość członków: 
- OSP Chorzeń – 95 członków, 
- OSP Cukrowania Gosławice – 53 członków, 
- OSP Grójec – 38 członków, 
- OSP Gosławice – 29 członków, 
- OSP Konin – 110 członków, 
- OSP Morzysław – 33 członków. 

Jednostki OSP oprócz ogólnych działań ratowniczo – gaśniczych, specjalizują się w 
poszczególnych działaniach, i tak: OSP Chorzeń – ratownictwo medyczne, OSP Cukrownia 
Gosławice – ratownictwo wodne, OSP Grójec – ratownictwo powodziowe, OSP Konin – 
ratownictwo techniczne, OSP Gosławice – ratownictwo chemiczne, OSP Morzysław – 
działania poszukiwawcze. 

Wszystkie jednostki OSP posiadają strażnice, w których zlokalizowanych jest 8 boksów 
garażowych. 
Strażnice są w różnym stopniu przygotowane do pełnienia funkcji obiektu operacyjno – 
szkoleniowo – magazynowo – technicznego. Strażnice wymagają remontu w zakresie 
ogrzewania, wyposażenia (sale szkoleniowe), wentylacji, elewacji zewnętrznej. Bardzo często 
strażnice te jako jedyne obiekty o charakterze społecznym i ogólno dostępnym, pełnią funkcję 
centrów kultury na poszczególnych osiedlach miasta Konina. 
  

OSP miasta Konina dysponują następującą ilością sprzętu ratowniczego: 
- 1 samochód ratowniczo – gaśniczy, typu ciężkiego, 
- 3 samochodami ratowniczo – gaśniczymi, typu średniego, 
- 5 samochodami ratowniczo – gaśniczymi, typu lekkiego, 
- 23 motopompami, w tym pływającymi i szlamowymi, 
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- 2 zestawami ratownictwa technicznego, 
- 9 piłami do drewna, 
- 4 piłami do betonu i stali, 
- 12 aparatami izolującymi drogi oddechowe, 
- 3 zestawami do ratownictwa medycznego, 
- 147 odcinków węży tłocznych, 
- 68 ubraniami specjalnymi. 
 
Strażacy OSP miasta Konina posiadają następujące przeszkolenia: 

 
Lp. Szkolenie w zakresie Liczba 

wyszkolonych 
Potrzeby zgodnie z 

normatywem 
1. Strażacy – ratownicy OSP 95 7 
2. Kierowcy, konserwatorzy sprzętu 

ratowniczego 
15 11 

3. Ratownictwo techniczne 27 5 
4. Kierowanie ruchem drogowym 4 4 
5. Kwalifikowanej pomocy 

przedlekarskiej 
27 12 

6. Płetwonurkowie 2 0 
7. Dowódcy OSP 19 2 
8. Naczelnicy OSP 8 11 
9. Razem: 197 52 

  
W roku 2014 na terenie miasta Konina zanotowano ogółem 844 zdarzenia, w tym 273 

pożarów, 511 miejscowych zagrożeń, 60 alarmów fałszywych. Jak z tego wynika jednostki 
straży pożarnych w mieście Koninie wyjeżdżały do zdarzeń co 10 godz. i 38 min. 
 

Poszczególne jednostki OSP brały udział w zdarzeniach: 
 

Lp. Jednostka OSP Pożary Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

Ogółem 
zdarzeń 

1. Chorzeń 21 49 1 71 
2. Cukrownia Gosławice 6 3 0 9 
3. Grójec 0 1 0 1 
4. Gosławice 4 9 0 13 
5. Konin 3 19 0 22 
6. Morzysław 0 3 0 3 
7. Razem: 34 84 1 119 

 
Warto podkreślić, że w czasie wszystkich zdarzeń zanotowano ogółem straty w wysokości: 

6015,4 zł. w tym w pożarach 2527,2 zł. i miejscowych zagrożeniach 3488,2 zł.   
Szybkie i profesjonalne działania strażaków pozwoliły na uratowanie mienia wartości 

28565 zł, w tym w pożarach 23700 zł. i miejscowych zagrożeniach 4865 zł. 
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Jednostki OSP w swoich środowiskach prowadzą działalność kulturalno – oświatową, jak 
np. spotkania środowiskowe, pikniki, festyny, angażują się również w przedsięwzięcia 
inicjowane przez inne instytucje i organizacje, jak Dni Konina, Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, Masa Krytyczna, Święto Niepodległości itp. Dobrym przykładem działalności 
kulturalnej jest funkcjonowanie orkiestry dętej przy OSP w Koninie, która liczy 18 muzyków, 
a której niezbędne jest wsparcie w celu kontynuacji swej działalności i dalszego jej rozwoju.  
Warto nadmienić, że jednostki OSP stanowią zabezpieczenie wielu imprez masowych 
kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie miasta Konina. Podkreślić należy, że 
jednostka OSP Chorzeń, została wyznaczona przez Zarząd Główny Związku OSP RP w 
zabezpieczeniu medycznym marszu Prezydenckiego w dniu 11 listopada w Warszawie. 

Członkowie OSP wielokrotnie spotykają z dziećmi i młodzieżą prowadząc pogadanki o 
zagrożeniach i zasadach postępowania w czasie ich powstania. Prowadzą szkolenia 
doskonaląc umiejętności w czasie prowadzenia działań ratowniczych, a także zbiórki 
kształcące umiejętności i nawyki ratowników. 

 W dniu 30 sierpnia 2014 r. przeprowadziliśmy turniej piłki nożnej o puchar Prezydenta 
Miasta Konina, które wygrała drużyna OSP Cukrownia Gosławice. 
Należy również wspomnieć że jednostka OSP Chorzeń (zwycięzca IV edycji turnieju  piłki 
nożnej jednostek OSP) reprezentowała miasta Konin podczas Wojewódzkiego Turnieju Piłki 
Nożnej który odbył się w dniu  17 lutego 2014r. w Grodzisku Wielkopolskim zajmując 5 
miejsce.  

W dniu 6 września 2014r.  odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze dla 
jednostek OSP w Wągrowcu. Miasto Konin reprezentowały dwie drużyny w grupie męskiej 
OSP Konin którą zajęła 33 miejsce oraz w grupie kobiecej OSP Chorzeń zajmując 6 miejsce. 

W dniu 27 czerwca 2014 r. przeprowadzone zostały ćwiczenia doskonalące dla jednostek 
OSP z terenu miasta Konina. Ponadto jednostka OSP Chorzeń brała udział w manewrach 
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, których celem było doskonalenie wielu 
jednostek i służ w działaniach o dużym zasięgu. 

W II półroczu 2014 r. Komendant Miejski Ochrony Przeciwpożarowej wspólnie z 
przedstawicielem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w 
Koninie przeprowadzili inspekcje gotowości operacyjnej we wszystkich jednostkach OSP 
miasta Konina. Podczas kontroli sprawdzono przygotowanie jednostek do podejmowania 
działań ratowniczych, zabezpieczenie i konserwację sprzętu, przeprowadzono alarmy 
ćwiczebne. Wszystkim jednostkom OSP wystawiono oceny pozytywne.  

W dniu 15 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie przeprowadziliśmy 
eliminacje miejsko – powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. Poprzedzone one były konkursami przeprowadzonymi w każdej szkole 
podstawowej, gimnazjum i średniej. W eliminacjach miejsko – powiatowych udział wzięło 49 
uczniów z 17 placówek oświatowych miasta Konina. W poszczególnych grupach wiekowych 
zwycięzcami zostali : 

- szkoły podstawowe – Alan Younes – SP nr 6, 
- gimnazja – Jan Dańczak – Gimnazjum nr 5, 
- szkoły ponadgimnazjalne – Aleksandra Pilarczyk – III LO. 

 
Główne zamierzenie planowane na 2015 r. 
1. Prowadzenie szkoleń funkcyjnych OSP. 
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2. Organizowanie zawodów i turniej szczebla miejskiego i powiatowego. 
3. Udział w zawodach i turniejach organizowanych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 

Województwa Wielkopolskiego Związku OSP RP. 
4. Zakupy sprzętu i wyposażenia jednostek OSP. 
5. Prowadzenie działalności propagandowo – informacyjnej na temat występujących zagrożeń 

i sposobów postępowania w chwili ich powstania. 
6. Organizacja ćwiczeń i manewrów doskonalących umiejętności ratownicze strażaków OSP 

miasta Konina. 
7. Zakup nowego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP miasta Konina. 
8. Remonty i rozbudowy strażnic w części operacyjno – technicznej.  

 
Niezbędne jest w najbliższej czasie rozpoczęcie procesu wymiany samochodów 

ratowniczo – gaśniczych w jednostkach OSP (niektóre maja już ponad 20 lat) na nowe. Ostatni 
zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Koninie miał miejsce w 2006 
roku. Dlatego sukcesywna wymiana samochodów umożliwiła by realizacje zadań na jeszcze 
większym poziomie a co za tym idzie poprawę wyposażenia OSP, poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców, sprofesjonalizowanie OSP, poprawę warunków pracy strażaków, zwiększenie 
bezpieczeństwa strażaków a także zachęcenie do ochotniczej służby w OSP. 

Następną sprawą jest właściwe przygotowanie jednostek do realizacji zadań 
specjalistycznych na poziomie podstawowym. Przygotowanie to polegać będzie na 
doposażeniu tych jednostek w zależności od rodzaju specjalizacji (wodne, chemiczno – 
ekologiczne, wysokościowe, techniczne, poszukiwawcze) w wymagany normatywny sprzęt 
który niezbędny jest w likwidacji zagrożeń.  

Podczas prowadzonych inspekcji w jednostkach OSP uwagę zwracają również remizy 
(szczególnie garaże, pomieszczenia socjalne, szkoleniowe i techniczne) które  wymagają 
kompleksowych napraw i remontów (uzupełnienie tynków, posadzek , remont sanitariatów lub 
ich całkowity brak na wyposażeniu, wymiana bram garażowych). Większość nie posiada 
wystarczającego zabezpieczenia przed włamaniem i kradzieżą sprzętu o dużej wartości. 
Brakuje okratowania okien i odpowiedniego zabezpieczenia drzwi wejściowych i bram 
garażowych a także wyciągu spalin.  Brak suszarni do węży utrudnia ich szybkie 
przygotowanie do podejmowania kolejnych działań, zarówno w okresie zimowym jak i letnim. 
Ww. uwarunkowania wpływają bezpośrednio na obniżenie gotowości jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych włączonych do KSRG w zakresie podejmowania działań ratowniczo – 
gaśniczych. 
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POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIAST A 
KONINA  

 
W ramach czynności służbowych prowadzonych Inspektoracie w roku 2014 

przeprowadzono następujące działania: 
- związane z oddaniem do użytku budynków i budowli użyteczności publicznej oraz 
budynków przemysłowych: 
- lokali mieszkalnych – 210 w 4 budynkach mieszk. wielorodzinnych. 
- garaży – 8 szt. 
- budynków magazynowych – 3 szt. 
- budynki użyteczności publicznej – 11 szt.  
- obiekty przemysłowe – 4 szt. 
ważniejsze obiekty to: 
- Zakład Produkcji Spoiw Hydraulicznych WAPECO Sp. z o.o. 
Zakład Produkcji styropianu ARSANIT Sp. z o.o. 

Na bieżąco monitorowany jest przebieg procesów budowlanych na terenie 
miasta Konina. 
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ZAGROŻENIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE 
 

1.  ŻYWIENIE LUDNO ŚCI I JAKO ŚĆ ZDROWOTNA ŻYWNOŚCI , STAN SANITARNY OBIEKTÓW 

ŻYWNOŚCI , ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW U ŻYTKU  

Pod nadzorem PSSE w Koninie w 2014 r. na terenie miasta Konina znajdowało się 746 
obiektów żywnościowo-żywieniowych oraz obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi 
do kontaktu z żywnością. 

 W 2014 r. skontrolowano 430 obiektów, w tym 27 obiektów produkcji żywności , 190 
obiektów żywienia zbiorowego oraz 213 obiektów obrotu żywnością, wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków. Ponadto skontrolowano 88 środków 
transportu do przewozu żywności. Łącznie przeprowadzono 639 kontroli.  

Wydano 3 decyzje o unieruchomieniu obiektów ( 1 na automat do lodów, 1na piekarnię, 1 
na wytwórnię lodów- unieruchomienie jednej linii technologicznej do produkcji lodów) z 
powodu stwierdzenia uchybień zagrażających zdrowiu człowieka. Były to: 

- przekroczona liczba Enterobacteriaceae we wszystkich pobranych 5 próbkach lodów  
z automatu oraz we wszystkich pobranych 5 próbkach lodów w wytwórni lodów; 

- rozpoczęcie działalności w zakresie produkcji wyrobów ciastkarskich w 
pomieszczeniach przy piekarni, które nie spełniały wymagań prawa żywnościowego z 
powodu braku warunków do magazynowania surowców, braku warunków do mycia i 
dezynfekcji jaj, złego stanu wyposażenia oraz sprzętu i urządzeń do bezpośredniego 
kontaktu z żywnością (skorodowane, brudne, odpryski farby). 

 W zakresie nadzoru nad jakością żywności oferowanej klientowi końcowemu w 6 obiektach 
zdyskwalifikowano 171 partii żywności z powodu przeterminowania lub braku znakowania i 
udokumentowanego źródła pochodzenia, identyfikującego producenta. 
Rozpatrzono 22 interwencje w związku ze zgłoszeniami klientów niewłaściwej jakości 
żywności oraz nieprzestrzegania warunków sanitarnych w zakładach w tym: 

- 13 na wprowadzanie do obrotu żywności o niewłaściwej jakości, z których 5 
potwierdziło się w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych, 
- 8 na nieprzestrzeganie warunków higienicznych w obiektach obrotu żywnością, z 
których  
5 potwierdziło się w działaniach kontrolnych, 
- 1 w związku ze zgłoszeniem wystąpienie objawów alergicznych na skórze po 
zastosowaniu szamponu do mycia włosów. 

 Na osoby winne zaniedbań nałożono 26 mandatów na kwotę 5.250 zł.  
Egzekwowanie poprawy warunków sanitarnych w obiektach żywności, żywienia i 

wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością na terenie miasta Konina w 2014 roku 
przedstawia tabela 1. 

 
 
 
 
 



97 
 

Tabela 1. 

Rodzaj obiektów 

Liczba 
obiektów 
skontrolo
wanych 

Liczba 
kontroli 

sanitarnyc
h 

Działalność represyjna 

Wydano decyzji 
Nałożono 
mandatów 

Liczba 
wnioskó

w do 
Sądu razem 

w tym 
zakazujących 

razem na kwotę 

Obiekty produkcji 
żywności  

27 73 12 2 2 300 zł 0 

Obiekty żywienia 
zbiorowego 

190 252 24 0 11 2.150 zł 0 

Obiekty obrotu 
żywnością, wyrobów 
przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością 
i kosmetyków 

213  314 29 0 13  2.800 zł 0 

Razem 430  639 65 2 26 5.250 zł 0 

W ramach urzędowej kontroli pobrano do badań 245 próbek, z których 19 
zakwestionowano               z powodu: 

- niezgodnego z prawem żywnościowym znakowania w 2 próbkach, 
- obecności bakterii Listeriamonocytogenes w 5 próbkach wyrobu ciastkarskiego z 
kremem,  
- przekroczenia dopuszczalnej liczby Enterobacteriaceae w 10 próbkach lodów, w tym 
w 5 próbkach lodów z automatu, 
- przekroczonej liczby nadtlenków w 2 próbkach tłuszczy. 

Liczbę próbek żywności, wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością pobranych 
do badań laboratoryjnych w 2014 roku na terenie miasta Konina przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. 

Rodzaj obiektów 
Liczba próbek żywności i przedmiotów użytku Odsetek próbek 

zdyskwalifikowanych pobranych do badań zdyskwalifikowanych 

Obiekty produkcji 
żywności 

38 15 39,4 

Obiekty żywienia 
zbiorowego 

0 0 0 

Obiekty obrotu 
żywnością i 
przedmiotów użytku 

207 4 1,9 

Ogółem 245 19 7,7 
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W celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów funkcjonują unijne systemy 
szybkiego reagowania RASFF i RAPEX. Oba systemy mają na celu szybką wymianę 
informacji na temat wadliwych lub szkodliwych produktów. Umożliwiają błyskawiczny 
kontakt między państwami członkowskimi i komisją europejską. System przewiduje także 
informowanie o podjętych w trybie pilnym środkach zaradczych. System RASFF to system 
wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia 
zwierząt. Obejmuje całą żywność i wszystkie środki żywienia zwierząt. System opiera się na 
trzech rodzajach powiadomień:  

-powiadomienie o zagrożeniu - odnosi się do sytuacji, gdy konieczna jest 
natychmiastowa interwencja, 
- powiadomienie informacyjne – informujące o wystąpieniu zagrożenia, 
- wiadomości/informacje - dostarczają innych przydatnych informacji niezwiązanych 
bezpośrednio z wystąpieniem zagrożenia żywności. 

W ramach zgłoszeń do systemu RASFF otrzymano 19 powiadomień alarmowych, które 
dotyczyły: przekroczonego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A (pieprz, czosnek, kasza 
gryczana), przekroczonego dopuszczalnego poziomu aflatoksyny B1 w suszonych figach 
obecności składnika alergennego – glutenu w produktach naturalnie bezglutenowych (kasza 
kukurydziana, mąka kukurydziana, makaron),  
obecności Salmonelli w tatarze wołowym, 
przekroczonego dopuszczalnego poziomu sulfadiazyny w mięsie wieprzowym pochodzącym z 
kraju w Unii Europejskiej,  
przekroczonego dopuszczalnego poziomu rtęci w mrożonym mięsie z Rekina,  
przekroczonego dopuszczalnego poziomu benzo(a)piranu w oleju kokosowym do smażenia,  
obecności paciorkowców kałowych oraz bakterii z grupy Coli w wodzie źródlanej 
niegazowanej, przekroczonego dopuszczalnego poziomu deoksyniwalenolu w otrębach 
pszennych,  
obecności nieautoryzowanych substancji w suplementach diety,  
zanieczyszczeń chemicznych wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (talerz z 
melaminy, cedzak pochodzące z Chin),  
oraz 8 powiadomień informacyjnych, które dotyczyły: 
 obecności aminokwasów zabronionych do stosowania w środkach spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego,  
przekroczenia dopuszczalnego poziomu dwutlenku siarki w suszonych morelach i w 
przetworze owocowym,  
wysokiej zawartości rtęci w grzybie suszonym, obecności nieautoryzowanych substancji w 
suplementach diety. 

Kontrole i postępowania wyjaśniające wykazały , iż sieci sklepów podejmowały 
natychmiastowe działania wycofujące niebezpieczną żywność z obrotu. 

System RAPEX to europejski system szybkiej wymiany informacji o produktach 
niebezpiecznych. Obejmuje wszystkie produkty nieżywnościowe przeznaczone dla 
konsumentów oraz takie, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że mogą być przez nich 
użyte. Otrzymano 2 notyfikacje           , które dotyczyły 17 produktów jakim są kosmetyki i 
były to miedzy innymi: 

- produkty do rozjaśniania włosów, 
- zestawy do makijażu, 
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- żele do kąpieli, 
- produkty do paznokci, 
- chusteczki nawilżające. 

2.  CHOROBY ZAKA ŹNE 

2.1. Sytuacja epidemiologiczna 

W roku sprawozdawczym 2014 , podobnie jak w roku poprzednim sytuacja 
epidemiologiczna w zakresie chorób szerzących się drogą pokarmową przedstawiała się dość 
pomyślnie. Nie odnotowano zachorowań na dur brzuszny, dury rzekome, czerwonkę i 
włośnicę. 

Zmniejszyła się nieco liczba zatruć pokarmowych. W roku 2013 zgłoszono 75 
przypadków (wsk. zap. 36,41), natomiast w roku 2014 – 69 przypadków (wsk.zap.33,50). 

Spośród czynników bakteryjnych przeważała Salmonella Enteritidis – 60 przypadków, 
pozostałe występowały sporadycznie np.: Salmonella Typhimurium – 3 przypadki, Agona – 3 
przypadki   , Infantis – 2 oraz Virchow 1. 

W roku 2014 podobnie jak w latach ubiegłych nie odnotowano przypadków zatruć 
toksyną botulinową. 

Zmniejszyła się liczba zbiorowych zatruć pokarmowych. W roku 2013 wystąpiły 3 
ogniska, natomiast w roku 2014 - 1. Hospitalizowano ogółem 10 osób, w tym 4 dzieci do lat 
14. Z materiału pobranego od 3 chorych wyhodowano jako czynnik etiologiczny Rotawirus. 
Osoby chore zostały objęte nadzorem sanitarnym oraz przeprowadzono dochodzenie 
epidemiologiczne.  

 Ponadto zmniejszyła się liczba zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe wywołane 
przez rotawirusy z 163 w roku 2013 (wsk.zap.79,14) do 117 w roku 2014 (wsk.zap.56,80). 
Również zmniejszyła się liczba zakażeń jelitowych wywołanych przez norowirusy z 22 w 
2013 (wsk.zap.10,68) do 2 w 2014 (wsk.zap.0,97). 

Na podobnym poziomie utrzymywała się liczba zachorowań na Wirusowe Zapalenie 
Wątroby (WZW) typu B przewlekłe. W roku 2013 zarejestrowano 25 przypadków 
(wsk.zap.12,14) natomiast w roku sprawozdawczym 26 przypadków (wsk. zap.12,62). 
Wszystkie przypadki to przypadki przewlekłe. Zachorowania dotyczyły zarówno 
mieszkańców wsi jak i miasta , przypadały na grupy wiekowe: 1-19 lat – 1 przypadek, 20-29 
lat – 11 przypadków, 30-39 lat - 5 przypadków, 40-49 lat - 5 przypadków i powyżej 50 r.ż - 4 
przypadki. Odnotowano 1 zachorowanie wśród personelu służby zdrowia , zachorowanie 
dotyczyło pielęgniarki. 

Tak jak w roku ubiegłym nie odnotowano zachorowania na WZW typu B ostre. 
Zmniejszyła  się liczba zarejestrowanych przypadków WZW typu C; z 36 w roku 2013 (wsk. 
zap. 17,47) do 29 przypadków w roku 2014 (wsk.zap.14,08), zarejestrowano 1 zachorowanie 
dotyczące pracownika służby zdrowia - pielęgniarki . 

 W 2014 roku zanotowano 2 zachorowania na WZW typu A . Zachorowania te określono 
jako zawleczone i dotyczyły 2 dzieci narodowości rumuńskiej; zakończyły się 
wyzdrowieniem. 

 W roku 2014 odnotowano 2 zachorowania na ostre porażenia wiotkie u dzieci do 14 r. ż. 
Pierwszy przypadek dotyczył 13 letniego chłopca, u którego podejrzewano zespół Guillain-
Barre. Ostateczne rozpoznanie to polineuropatia po podaniu chemioterapii. 
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Drugi przypadek dotyczył 2 letniego chłopca, ostateczne rozpoznanie to poprzeczne 
zapalenie rdzenia kręgowego. 

 Na podobnym poziomie utrzymywała się liczba zachorowań na nagminne zapalenie 
przyusznic. W roku 2013 zarejestrowano 13 przypadków (wsp. zap. 6,31), natomiast w roku 
2014 - 14 zachorowań (wsk. zap. 6,80). 

 Po epidemii wyrównawczej jaka miała miejsce w 2013 roku bardzo znacznie zmniejszyła 
się liczba zachorowań na różyczkę. W roku 2013 zarejestrowano 624 przypadki 
(wsp.zap.302,97), natomiast w 2014 zarejestrowano 62 przypadki (wsp.zap.30,10). 
Zachorowania dotyczyły zarówno kobiet jak i mężczyzn, szczepionych głównie tylko jedną 
dawką szczepionki. 

Liczba zachorowań na ospę wietrzną zmniejszyła się, z 1180 (wsp. zap. 572,92) w roku 
2013 do 918 (wsp. zap. 445,71) w roku 2014. 

 Zmniejszeniu uległy również zachorowania na krztusiec. W roku 2013 zarejestrowano 7 
przypadków (wsk.zap.3,40), natomiast w roku 2014 - 2 przypadki (wsk.zap.0,97). 
Zachorowania dotyczyły kobiet ( pierwsze zachorowanie wystąpiło u osoby dorosłej , od 
której nie uzyskano danych odnośnie stanu zaszczepienia, drugie zachorowanie dotyczyło 18 
letniej kobiety, której podano 4 dawki szczepionki). Diagnozę postawiono na podstawie 
objawów klinicznych i badań serologicznych . 

 Sytuacja epidemiologiczna chorób odzwierzęcych kształtowała się pomyślnie. Tak jak w 
latach ubiegłych nie notowano zachorowań na włośnicę oraz brucelozę, nie zanotowano 
również zachorowań na listeriozę. 

W roku 2014 zgłoszono 3 przypadki zakażeń wywołanych przez Neisseria meningitidis.  
U dwóch osób wystąpiła zarówno posocznica meningokokowa jak i zapalenie opon 

mózgowo-rdzeniowych, u jednej wystąpiła bakteriemia - przypadek zakończył się zgonem. 
 Od II kwartału 2014 roku nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej objęte zostały 

osoby        , u których zdiagnozowano choroby weneryczne. Od kwietnia 2014 roku 
zarejestrowano 4 przypadki chorób przenoszonych drogą płciową, w tym 2 przypadki kiły i 2 
przypadki rzeżączki. 

2.2.  Zapobieganie epidemiom 

W ramach zagadnień ujętych w punkcie „zapobieganie epidemiom” Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie prowadziła nadzór nad niżej wymienionymi 
szczepieniami. 

2.2.1. Szczepienia ochronne wg kalendarza szczepień 

Szczepienia ochronne na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego prowadzone były 
zgodnie z programem szczepień ochronnych. 

2.2.2. Szczepienia przeciw WZW typu B 

Szczepienia przeciw WZW typu B  zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych 
wykonuje się u wszystkich noworodków i niemowląt w 1 roku życia. Oprócz tego szczepione 
są osoby z wysokiego ryzyka tj.: 
1. Uczniowie uczelni medycznych lub innych uczelni, w których jest prowadzone kształcenie na 

kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu B. 
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2. Studenci uczelni medycznych lub innych uczelni, w których jest prowadzone kształcenie na 
kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu B. 

3. Osoby szczególnie narażone na zakażenie w wyniku styczności z osobą zakażoną wirusem 
zapalenia wątroby typu B, które nie były szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu B. 

4. Osoby zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C. 
5. Osoby wykonujące zawód medyczny narażone na zakażenie, które nie były szczepione 

przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. 

2.2.3. Propagowanie szczepień nieobowiązkowych 

Szczepienia zalecane propagowane są przez lekarzy rodzinnych, pediatrów oraz 
pielęgniarki wykonujące szczepienia . 

Podczas kontroli w placówkach służby zdrowia, w trakcie opracowywania ognisk 
zachorowań a także podczas rozmów indywidualnych z rodzicami propagowano szczepienia 
zalecane szczególnie przeciwko meningokokom, pneumokokom oraz zakażeniom wywołanym 
przez wirus brodawczaka ludzkiego HPV.  

W roku 2014 podjęto szczepienia przeciwko wściekliźnie u 36 osób pokąsanych przez 
zwierzęta. 

 2.3 Osoby uchylające się od szczepień  

W 2014 roku wiodącym tematem w Sekcji Epidemiologii był problem rodziców 
uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych. 

Sukcesywny wzrost ilości osób uchylających się od obowiązku szczepień spowodowany 
był m.in. działalnością lekarza pracującego w przychodni rodzinnej na terenie miasta Konina . 
PPIS w Koninie w 2012 roku skierował pismo do Prezesa Wielkopolskiej Izby lekarskiej 
informujące o nieprawidłowościach ujawnionych w działaniach ww. lekarza. W roku 2014 
sprawę lekarza przekazano do Okręgowego Sądu Lekarskiego Wielkopolskiej Izby lekarskiej 
w Poznaniu. Sprawa nadal jest prowadzona. 

Ponadto aktywnie działające ruchy antyszczepionkowe przekazują zainteresowanym 
rodzicom wybiorczą wiedzę na temat szkodliwości szczepień i sugerują sposób postępowania 
mający na celu odroczenie szczepień mimo braku przeciwwskazań.  

Wojewoda Wielkopolski wystawił na prawnych opiekunów 36 tytułów wykonawczych 
oraz wystawił 10 postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia na kwotę łączną ok 
4200 zł. Postepowanie egzekucyjne było skuteczne tylko w 1 przypadku – prawni 
opiekunowie zaszczepili 1 dziecko. 

Rodzice nie posiadają elementarnej wiedzy dotyczącej powikłań jakie niesie 
przechorowanie danej choroby zakaźnej, szczegółowo opisują niepożądane odczyny 
poszczepienne, które mogą ewentualnie wystąpić po podaniu preparatu szczepionkowego. 
Argumentując fakt nieszczepienia tym, że dane choroby nie występują w Europie narażają 
dzieci na zachorowania wskutek zawleczenia chorób a także do wywołania epidemii . 
Przykłady takich epidemii wystąpiły już na świecie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że 
takie postępowanie przyczynia się do spadku odporności ogółu społeczeństwa. 
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Mimo 400 pism wzywających do szczepień wystosowanych do rodziców, prowadzonych 
rozmów telefonicznych z rodzicami z pracownikami PSSE oraz lekarzami liczba osób, które 
poddały dzieci szczepieniom jest znikoma i wynosi 11 osób. 

Na dzień 31.12.2014r. liczba uchylających się od szczepień wynosiła 222 i jest drugą po 
mieście Poznaniu najwyższą liczbą w województwie wielkopolskim. 

3. ZAOPATRZENIE W WOD Ę DO SPOŻYCIA  

Na terenie miasta Konina w 2014 roku, tak jak w latach ubiegłych, centralny wodociąg: 
Konin – Kurów produkował wodę o właściwej jakości. Z wody tego wodociągu korzysta 
obecnie ponad 99% mieszkańców naszego miasta (po podłączeniu w 2012 r. sieci wodnej 
dzielnicy Laskówiec do sieci wodociągu centralnego Konin-Kurów i tym samym odłączeniu tej 
sieci od wodociągu Wola Podłężna, gm. Kramsk). Ten ostatni wodociąg nadal zasila 
mieszkańców dzielnicy Grójec (ok. 540 osób).  

Mieszkańcy dzielnicy Janów korzystają z wody wodociągu publicznego Kamienica (gm. 
Kazimierz Biskupi).  

Produkcja średniodobowa wody wodociągu centralnego Konin-Kurów wyniosła 9041 
m3/d, utrzymuje się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich z tendencją malejącą (w 
roku 2008 - 10697 m3/d, w 2009 r.- 10159 m3/d, w 2010 r.-10621 m3/d, w 2011 r.- 10560 m3/d 
, w 2012 r. -9806 m3/d, a w 2013 r. wyniosła 9420 m3).  

Nadzór sanitarny prowadzony nad tym wodociągiem nie wykazał uchybień w jego 
eksploatacji, a jakość bakteriologiczna i fizykochemiczna wody produkowanej w 2014 r. przez 
ten wodociąg odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 
2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

W granicach miasta znajduje się również grupa innych wodociągów – tzw. lokalnych. W 
2014 roku było ich ogółem 9, a jakość produkowanej wody nie odbiegała znacząco od 
wymagań sanitarnych. Przekroczony parametr jaki odnotowano w sprawozdaniach to ogólna 
liczba bakterii  
w 22oC –utrzymujący się przez okres dwóch miesięcy.Jest to parametr z grupy tzw. 
parametrów wskaźnikowych, które nie mają bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumenta i 
służą głównie do określania prawidłowości procesów uzdatniania i dystrybucji wody. 

4. ODPADY MEDYCZNE  

Od 2011 r. utylizacją odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego wytwarzanych                
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie zajmuje się nadal Zakład Utylizacji 
Odpadów             w Koninie przy ul. Sulańskiej 11 (ZUO) poprzez spalanie w temp. powyżej 
1000 ºC. ZUO zapewnia także transport odpadów szpitalnych posiadając odpowiednie 
samochody (typu izoterma  
o konstrukcji blaszanej). Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. 

W okresie sprawozdawczym odpady medyczne z placówek służby zdrowia lecznictwa 
zamkniętego i otwartego przekazywane były do spalenia w ww. Zakładzie Utylizacji 
Odpadów Sp.             z o. o. w Koninie przy ul. Sulańskiej 11.    
    

Transportem odpadów w okresie sprawozdawczym zajmowało się 5 specjalistycznych 
firm transportowych: 
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1) P.P.H.U. „MARDO”, ul. Wiejska 15, 62-580 Grodziec, 
2) Zakład Utylizacji Odpadów w Koninie Sp. z o.o., ul. Sulańska 11, 62-510 Konin, 
3) Zakład Obrotu Odpadami „TROXI”, ul. Malinowa, 62-300 Września, 
4) Przedsiębiorstwo Obrotu Odpadami „Rymed” R. Pściuk, Augustynów 13,  

62-660 Dąbie z siedzibą w Dąbiu przy ul. Łęczyckiej 62, 
5) MEDSPAL Robert Lembicz, ul. Kwiatowa 57, 62-002 Suchy Las. 

Nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami medycznymi stwierdzono podczas kontroli 
w 1 placówce i dotyczyły one niewłaściwego miejsca przechowywania lodówki z odpadami 
medycznymi oraz braku dokumentacji potwierdzającej przekazanie odpadów medycznych do 
zakładu utylizacji. 

5.  NARAŻENIA NA CZYNNIKI SZKODLIWE W ŚRODOWISKU PRACY  

Na terenie Konina znajdują się pod nadzorem 382 zakłady. 
W 2014 r. skontrolowano – 86 zakładów pracy przeprowadzając 139 kontroli stanu 

sanitarnego. Między innymi przeprowadzono: 
- 43 kontrole zakładów stosujących w procesie produkcyjnym niebezpieczne lub 
stwarzające zagrożenie substancje i mieszaniny chemiczne, 
- 25 kontroli zakładów wprowadzających do obrotu substancje chemiczne i ich 
mieszaniny, 
- 8 kontroli zakładów, w którym występują czynniki rakotwórcze i mutagenne, 
- 14 kontroli zakładów, w których istnieje narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne. 

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Koninie wydał 13 decyzji merytorycznych, w których zawarto poniższe 
zarządzenia: 

-14 nakazujących doprowadzenie pomieszczeń pracy lub socjalnych do właściwego 
stanu technicznego bądź sanitarnego, 
- 7 dotyczących przeprowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oceny ryzyka 
zawodowego wraz z dokumentacją świadczącą o zapoznaniu pracowników z tą oceną,  
- 8 nakazujących przeprowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia występujących na stanowiskach pracy, 
- 5 nakazujących zaprowadzenie rejestru przeprowadzonych badań i pomiarów w środowisku 
pracy, 
- 6 z powodu braku spisu i kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i mieszanin 
chemicznych stosowanych w procesach produkcyjnych oraz zapoznania pracowników z 
nimi, 
- 1 nakazujące udostępnienie pracownikom stanowiskowych instrukcji bhp, 
- 1 z powodu braku znaków nakazujących stosowanie środków ochrony indywidualnej 
w obrębie stanowisk pracy, 

Ponadto wydano 6 decyzji przedłużających termin wykonania zarządzeń. 
W narażeniu na czynniki rakotwórcze i mutagenne zatrudnionych było 528 osób w 40 zakładach 

pracy. 
W narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne zatrudnionych było 3607 osób w 100 

zakładach. 
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5.1. Nadzór nad środkami zastępczymi 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie na bieżąco monitoruje 
przypadki wprowadzania do obrotu środków zastępczych.. 

Wciągu roku 2014 w tym zakresie podjęto następujące działania: 
- przeprowadzono 13 kontroli sanitarnych, 
- wydano 30 decyzji administracyjnych, 
- zabezpieczono 1992 opakowań produktów, 
- przekazano 38 próbek produktów do badań, 
- nałożono 6 kar na kwotę 140.000,00 zł 
- koszt przeprowadzonych badań – 22.140,00 zł. 

  Wszystkie zatrzymane w toku kontroli sklepów produkty okazały się środkami 
zastępczymi, co potwierdziły wykonane przez Narodowy Instytut Leków w Warszawie wyniki 
badań składu jakościowego. Na uwagę zasługuje fakt że właścicielem wszystkich 
skontrolowanych w ciągu 2014r. spółek jest , zgodnie z odpisami KRS ta sama osoba. 

Produkty zatrzymane w toku kontroli przedsiębiorca oferował odbiorcom w lokalach o 
charakterze handlowym, w sposób powszechnie przyjęty w handlu poprzez wyłożenie w 
ogólnie dostępnych gablotach. Na opakowaniach oraz przy produktach wystawionych w 
gablotach znajdowały się ceny produktów.  

W trakcie przeprowadzania kontroli do sklepu wchodzili klienci z zamiarem dokonania 
zakupów oferowanych przez w/w Spółkę produktów co potwierdza fakt wprowadzania do 
obrotu ww środków często kwestionowany w odwołaniach. 
Niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi w niniejszej sprawie polega przede 
wszystkim na:  

- masowym wprowadzaniu do obrotu przez przedsiębiorcę produktów, co do których już                
w 2013 r. i 2014 r. stwierdzono, że stanowią środki zastępcze, a obecnie powtórzyły się 
w obrocie i zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są tymi samymi środkami 
zastępczymi, 
- udostępnianie do sprzedaży ww. produktów dużej grupie osób nieletnich wieku 
szkolnym, które nie posiadają z racji wieku i wiedzy zdolności rozpoznania 
szkodliwości i skutków działania środków zastępczych, 
- wysokiej szkodliwości zażywania środków zastępczych - powodującej szkody 
somatyczne lub psychiczne włączając upośledzenie sądzenia lub dysfunkcyjne 
zachowanie, które może prowadzić do niesprawności lub mieć niepożądane następstwa 
dla związków z innymi ludźmi (wymagające w wielu przypadkach hospitalizacji),  
- środki zastępcze szybko uzależniają i niezwykle łatwo je przedawkować, zażywanie 
ich może spowodować sięganie po coraz bardziej uzależniające substancje. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie skierował do Prokuratury 
Rejonowej w Koninie 2 zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa  
z art.165 § 1 ust.2 Kodeksu karnego. 

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawach dotyczących środków zastępczych 
(dopalaczy) regulują przepisy: 

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r. 
poz. 124 ze zm.) 
- ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 
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r. poz. 672 ze zm.) 
- art.27c i 29 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 
U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 ze zm.) 

Ustawodawca, mimo wiedzy dotyczącej wagi społecznej i zdrowotnej dotyczącej 
problematyki wprowadzania do obrotu środków zastępczych, przyznał przedsiębiorcom w 
tych konkretnych sprawach więcej uprawnień niż posiadają strony postępowań w innych 
typowych postępowaniach administracyjnych.  

Cytowana wyżej ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ustala zasadę wskazującą,  
iż każdy przedsiębiorca winien zostać zawiadomiony ( co w praktyce oznacza „uprzedzony”) 
o zamiarze i czasie przeprowadzenia kontroli przez wszystkie organy kontrolne m.in. przez 
Inspekcję Sanitarną. 

Zasadę tę stosowano zbyt długo dopuszczając do unikania przez przedsiębiorców 
wprowadzających do obrotu dopalacze kontroli, zmiany przez nich lokali prowadzenia 
działalności gospodarczej i stosowanie innych wybiegów, zamykanie lokali z powodu choroby 
personelu etc. 

Wprawdzie obecnie dopuszcza się już w orzecznictwie sądów administracyjnych odejście  
od tej zasady jednakże wymaga się od pracowników Inspekcji Sanitarnej by wyjątkowo 
wnikliwie  
i obszernie uzasadniali fakt odstąpienia od zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia 
kontroli.  

Już na starcie organ kontroli musi podejmować szczególe kroki podczas gdy naukowe 
publikacje medyczne, ustawa o narkomanii i komentarze do niej oraz powszechna wiedza, 
wskazują  
jednoznacznie, iż środki zastępcze są produktami o szczególnie negatywnym działaniu na 
zdrowie  
i życie ludzkie o czym świadczą występujące w Polsce wcale nie jednostkowe przypadki 
zgonów po ich zażyciu. 

Leczenie uzależnionych jest trudniejsze niż w przypadku narkomanii bowiem środki  
zastępcze zawierają substancje zmiksowane, w dużym natężeniu , często trudne do ustalenia i 
co za tym idzie do leczenia. 

Dla przedsiębiorców handlujących na skalę masową środkami zastępczymi stworzono 
możliwość składania sprzeciwu co do czynności kontrolnych. W sytuacji wprowadzania 
środków zastępczych do obrotu ten zapis powinien zostać wyłączony ze stosowania co 
skróciłoby postępowanie administracyjne. 

Zauważalny jest również brak przepisów, które ograniczałyby sprzedaż dopalaczy dla 
osób poniżej 18 roku życia co sprawia ,że kupującymi są dzieci i młodzież w wieku 12-17 lat  
co potwierdzają dane zgłoszonych przez szpital zatruć po zażyciu środków psychoaktywnych.  

Do obrotu dopuszcza się produkty, które w przeciwieństwie do innych towarów 
wprowadzanych do obrotu nie muszą mieć na etykiecie podanego składu. Toleruje się zapis o 
tzw. „wyrobie kolekcjonerskim” podczas gdy całe społeczeństwo wie, iż nie ma to nic 
wspólnego z takim produktem. 

Mając na uwadze powyższe Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Koninie 
prowadziła również działania profilaktyczne polegające na uświadamianiu nauczycieli, 
rodziców, młodzieży i dzieci o zagrożeniach wynikających ze spożywania tzn. dopalaczy. 
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Organizowano szkolenia , pogadanki, dystrybuowano ulotki na temat szkodliwego działania 
„dopalaczy”. 

W tym zakresie w ciągu 2014r. przeprowadzono: 
- Szkolenie młodzieży z Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie i Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego – 17 os. 
- Szkolenie koordynatorów programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” 
w ramach projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania 
uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” . W szkoleniu 
uczestniczyli przedstawiciele ze szkół ponadgimnazjalnych Konina, Koła, Słupcy i 
Turku. Program będzie realizowany do roku 2016 w szkołach ponadgimnazjalnych – 26 
os. 
- Materiały edukacyjne dla Zespołu Szkół w Liścu Wielkim - ulotki „Dopalacze” dla 
młodzieży i dorosłych - celem wykorzystania na turniej młodzieży pod hasłem: „Nie dla 
mnie promile i narkotyki”. 
- Szkolenie uczniów Gimnazjum Nr 4 i 6 w Koninie – 19 os.  
-Pogadanki dla dzieci i młodzieży przebywających na półkoloniach w powiecie 
konińskim (8 placówek: SP Helenów II - Święciec, SP Patrzyków, SP Rychwał, SP 
Sokółki, TPD Świetlica Środowiskowa Konin -Wilków, SP Kazimierz Biskupi, SP nr 15 
w Koninie – 310 os. 
- Instruktaż oraz przekazano materiały edukacyjne – 18 os. 
-Pogadanki dla dzieci i młodzieży przebywających na półkoloniach w mieście Koninie i 
powiecie konińskim (uczestnicy półkolonii w Moskali oraz Ośrodek Wczasowo- 
Wypoczynkowy „Delfin” w Półwiosku Starym) - 66 
-Szkolenie pedagogów i psychologów z miasta Konina i powiatu konińskiego nt. „Rola 
instytucji w interweniowaniu i przeciwdziałaniu używania substancji psychoaktywnych 
wśród młodzieży”-35 os. 
-Szkolenie dla pedagogów z miasta Konina i powiatu konińskiego; omówiono 
„Problematykę dopalaczy” – 29 os. 
- Pogadanki dla młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego – 60 os. 
- Pogadanki dla rodziców uczniów Gimnazjum w Wilczynie -100 os. 
- Szkolenie - uczniowie z gimnazjów nr: 1, 2 i 6 w Koninie- 28 os. 
- Szkolenie koordynatorów wychowania zdrowotnego ze szkół ponadgimnazjalnych z 
miasta Konina i powiatu konińskiego – 14 os.  
- Szkolenia dla uczniów II Liceum w Koninie nt. Profilaktyki uzależnień- dopalaczy – 
31 os. 
- Szkolenia dla uczniów III Liceum w Koninie nt. Fakty i mity na temat dopalaczy – 30 
os. 

 

5.2. CHOROBY ZAWODOWE  

W roku 2014 zgłoszono 40 przypadków podejrzenia choroby zawodowej. Stwierdzono 19 
chorób zawodowych, w tym 8 dotyczyło chorób narządu głosu u nauczycieli (w roku 2014 
stwierdzono 9 chorób zawodowych, w tym 8 dotyczyło chorób narządu głosu u nauczycieli). 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wydał 6 decyzji o braku 
podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej (w roku 2013 – 12).  
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W pozostałych przypadkach nadal toczy się postępowanie administracyjne. 
 

6. ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO ZAKŁADÓW NAUCZANIA I 

WYCHOWANIA  

PSSE w Koninie w roku 2014 objęła nadzorem następujące rodzaje placówek: żłobki i kluby 
dziecięce, przedszkola i punkty przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazja, niepubliczne szkoły 
ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, internat, domy studenckie, placówki wsparcia dziennego, 
placówki pracy pozaszkolnej oraz placówki letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

W niniejszej ocenie nie uwzględniono szkół ponadgimnazjalnych i innych obiektów, które 
pozostają pod nadzorem sanitarnym Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego. 

Na terenie Konina było pod nadzorem 136 placówek, w tym 99 stałych i 37 sezonowych. 
Skontrolowano 125 (92%) placówek, w tym 96 (97%) stałych i 29 (78%) sezonowych. 
Przeprowadzono ogółem 168 kontroli. 

6.1. Ocena stanu techniczno – sanitarnego skontrolowanych placówek stałych. 

 

Wyszczególnienie Liczba zakładów 
Odsetek skontrolowanych  
zakładów 

Nieprawidłowy stan sanitarny 0 0% 

Nieprawidłowy stan techniczny 7 7 % 

Ponadnormatywna liczba uczniów 
na urządzenie sanitarne 

7 7 % 

 
Na poprawę stanu techniczno-sanitarnego obiektów wydano 6 decyzji administracyjnych, 

które dotyczyły m.in.: doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego sanitariatów 
dla uczniów i studentów, podłóg w pomieszczeniach dydaktycznych, poprawy warunków do 
utrzymania higieny osobistej, zapewnienia właściwej wentylacji i oświetlenia, urządzenia szatni 
oraz wyposażenia sal dydaktycznych w stoły i krzesła posiadające certyfikaty zgodności z Polską 
Normą. 

Przeprowadzenie prac remontowych jest konieczne m.in. w niżej wymienionych 
placówkach: 

-w Szkole Podstawowej Nr 12 – remont części sanitariatów, malowanie ścian i sufitów 
na klatkach schodowych, 
-w Gimnazjum Nr 7 – doprowadzenie do właściwego stanu technicznego podłóg w 
sanitariatach i sali gimnastycznej, malowanie części pomieszczeń, zapewnienie 
bezpiecznej nawierzchni boiska i placu rekreacyjnego, 
- w budynku użytkowanym przez Rzemieślniczą Szkołę Zawodową Cechu Rzemiosł 
Różnych i Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich w Koninie, ul. Zagórowska 3a - 
zapewnienie właściwej wentylacji i oświetlenia sztucznego w salach dydaktycznych, 
dostosowanie sanitariatów do obecnie obowiązujących wymogów technicznych, remont 
podłóg w części pomieszczeń, urządzenie szatni dla studentów. 



108 
 

W roku 2014 wyegzekwowano wykonanie w całości obowiązków wynikających z 2 decyzji 
wydanych w latach ubiegłych oraz z 2 decyzji wydanych w roku 2014.  

Należy zauważyć, iż kilka placówek wsparcia dziennego (środowiskowe ogniska 
wychowawcze oraz świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne) mieści się w budynkach 
nieprzystosowanych, nie posiadających odpowiednich sal zajęć i pomieszczeń sanitarnych. 
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
placówki te w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. powinny zostać przystosowane w celu 
spełnienia wymogów pozwalających na uzyskanie pozytywnej opinii właściwego państwowego 
inspektora sanitarnego o zapewnieniu w lokalu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu 
dzieci.  

7.2. Infrastruktura do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach. 

Skontrolowano 22 placówki prowadzące zajęcia w systemie dziennym, w których odbywają 
się zajęcia z wychowania fizycznego. 

W 15 obiektach (70%) uczniowie w trakcie zajęć w-f mogą korzystać ze szkolnych zespołów 
sportowych, tj. zespołów pomieszczeń, w skład których wchodzą sale sportowe i pomieszczenia 
pomocnicze: szatnie, natryskownie, sanitariaty i magazyny sprzętu sportowego.  

W 5 placówkach oświatowych baza sportowa jest niepełna (sale rekreacyjno-zastępcze lub 
sale gimnastyczne bez zaplecza) albo nieadekwatna do wielkości szkoły a zajęcia realizowane są 
częściowo na korytarzach. W 2 placówkach uczniowie korzystają tylko z bazy sportowej poza 
szkołą. 

 Zajęcia z w – f realizowane są częściowo również w obiektach sportowych poza szkołami - 
na basenie miejskim lub na hali sportowej. 

6.3. Ocena warunków do utrzymania higieny osobistej. 

Skontrolowano w tym zakresie 96 placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 
- 87 placówek (91%) zapewniło właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej 
uczniów (zapewniono dostęp do ciepłej, bieżącej wody, mydła w dozownikach, suszarek 
do rąk lub ręczników jednorazowych, a także zapewniono właściwy stan sanitarno – 
techniczny pomieszczeń i armatury sanitarnej). 
- 9 placówek (9%) nie zapewniło warunków właściwych w tym zakresie z uwagi na 
niedostateczny stan techniczny sanitariatów.  

W roku 2014 w 8 placówkach wydano nowe decyzje administracyjne lub skierowano do 
organów prowadzących wystąpienia pokontrolne w celu poprawy warunków do utrzymania 
higieny osobistej.  

6.4. Warunki do prowadzenia żywienia 

Wszystkie szkoły podstawowe oraz wszystkie gimnazja publiczne i jedno niepubliczne 
zapewniają uczniom możliwość otrzymania posiłku obiadowego. Posiłków obiadowych nie 
zapewniają niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne oraz jedno niepubliczne gimnazjum. 

W 4 szkołach podstawowych wydawany jest ciepły napój przygotowywany przez szkołę. 
Ponadto we wszystkich szkołach podstawowych uczniowie otrzymują mleko w kartonikach.  

6.5. Ocena warunków sanitarno – higienicznych dla dzieci 5 i 6-letnich w oddziałach 
„zerowych”. 
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W w/w zakresie skontrolowano 3 szkoły podstawowe oraz 21 przedszkoli (w tym 2 
punkty przedszkolne). 

Na 24 placówki – 18 (75%), w tym jedna szkoła podstawowa, zapewnia właściwą 
infrastrukturę i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do użytkowania przez oddziały 
„zerowe”. Pozostałe placówki nie zapewniają właściwych warunków w tym zakresie. 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to: 
- brak certyfikatów na sprzęt i meble, 
- za mała powierzchnia sali zajęć, 
- w szkołach podstawowych: urządzenia sanitarne niedostosowane do wzrostu dzieci, 
niewydzielone dla dzieci najmłodszych ciągi komunikacyjne oraz brak wydzielonego 
placu rekreacyjnego dla dzieci młodszych. 

6.6. Badania i pomiary 

- oceniono 193 tygodniowe rozkłady zajęć lekcyjnych w 7 szkołach podstawowych i 6 
gimnazjach, nieprawidłowości nie stwierdzono. W rozkładach zajęć oceniano 
równomierność rozłożenia zajęć na przestrzeni tygodnia oraz oceniano, czy zajęcia 
rozpoczynają się o stałej porze. 
- oceniono dostosowanie mebli szkolnych do wzrostu 1710 uczniów i wychowanków w 
10 placówkach, 21 wychowanków w jednym przedszkolu (1%) korzystało z mebli 
niedostosowanych do swojego wzrostu. 

6.7.  Placówki wypoczynku dzieci i młodzieży 

Skontrolowano ogółem 28 placówek wypoczynku, w tym 10 placówek wypoczynku 
zimowego, 15 półkolonii letnich oraz 3 placówki w obiektach hotelarskich.  

W żadnej placówce nie zapewniono stałej opieki medycznej. W 2 placówkach w miejscu 
zamieszkania organizatorzy nie zapewnili dożywiania, w 4 personel nie posiadał dokumentacji 
medycznej. 

Nie zanotowano przypadków zatruć pokarmowych, nie było uchybień stanu sanitarno-
higienicznego.  

Wnioski: 

W porównaniu do roku ubiegłego zwiększył się odsetek obiektów o złym stanie technicznym 
a zmniejszył się odsetek obiektów nie posiadających dostatecznej liczby urządzeń sanitarnych. 
Zwiększył się odsetek placówek, które zapewniają właściwą infrastrukturę dla dzieci z oddziałów 
„zerowych”. Nadal poprawy wymaga sytuacja w zakresie zapewnienia we wszystkich szkołach 
odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz zapewnienia we 
wszystkich obiektach właściwego stanu technicznego sanitariatów dla dzieci, młodzieży i 
studentów. 

W roku 2014 w placówkach oświatowych zapewnione zostały odpowiednie warunki w 
zakresie higieny procesu nauczania - nie było nieprawidłowych rozkładów zajęć lekcyjnych, 
prawie wszyscy uczniowie i wychowankowie korzystali z mebli edukacyjnych dostosowanych do 
zasad ergonomii. 
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7. PROMOCJA ZDROWIA  

W oparciu o cele zawarte w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015 oraz zadania 
ujęte w Miejskim Systemie Bezpieczeństwa w 2014 r. realizowano następujące programy: 

7.1. Promocja zdrowego stylu życia 

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły” 
Cel: ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych dzieci 
rozpoczynających naukę w szkole oraz przekonanie rodziców o słuszności podejmowanych 
działań profilaktycznych w domu i środowisku szkolnym. 
Adresaci: rodzice i dzieci grup „O” oraz rodzice i uczniowie klas I. 
W ramach programu odbyły się:  

-2 szkolenia dla 23 koordynatorów wychowania zdrowotnego ze szkół podstawowych oraz  
przedszkoli (w tym 1 szkolenie dla 14 koordynatorów wychowania zdrowotnego z 
przedszkoli oraz 1 dla 9 koordynatorów wychowania zdrowotnego ze szkół 
podstawowych).  
-Prelegentem na szkoleniu w dniu 24.09.2014 r. była pani Monika Żak-Dobska psycholog z 
MPPP w Koninie. 
-Wszystkim placówkom, które nadesłały scenariusze na festyny w ramach programu 
zakupiono nagrody (sprzęt sportowy) ze środków PSSE.  
-Obyła się Olimpiada Sportowa z Bolkiem i Lolkiem (15.05.2014 r.) w Hali Sportowej  
Rondo. Głównym organizatorem było przedszkole nr 7 w Koninie. PSSE w Koninie 
ufundowało sprzęt sportowy dla wszystkich uczestników Olimpiady.  

Program edukacyjny „Trzymaj form ę”  
Cel: edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży 
szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. 
Adresaci: uczniowie wybranych szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych oraz ich rodzice.  
W związku z programem: 

- odbyły się 2 szkolenia dla 16 koordynatorów wychowania zdrowotnego oraz nauczycieli 
wychowania fizycznego, 
- odbyło się 5 szkoleń dla 102 uczniów z: SP nr 1,4,15 w Koninie, 
- odbył się ogólnopolski konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!” - do 
etapu krajowego zakwalifikowało się 12 uczniów. 

Projekt: „B ądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy” 
Cel: zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży narażonych na nadwagę, otyłość i choroby 
dietozależne na terenie województwa wielkopolskiego, a celem ogólnym jest poprawa stanu 
zdrowia populacji dzieci i młodzieży w Polsce. 
Adresaci: dzieci przedszkolne z grup „0”, uczniowie klas I szkół podstawowych oraz szkół 
gimnazjalnych oraz ich rodzice i opiekunowie. 
Przeprowadzono: 

- 2 szkolenia dla 23 koordynatorów wychowania zdrowotnego z przedszkoli, szkół 
podstawowych oraz gimnazjalnych 

Ponadto: 
- odbył się konkurs na plakat pod hasłem: „Bądźmy zdrowi” dla uczniów klas I, II, III szkół 
gimnazjalnych na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego (IV edycja).W etapie 
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powiatowym wzięło udział 5 szkół gimnazjalnych miasta z Konina (Gimnazjum nr 2, nr 4, 
nr 5, nr 6, nr 7 w Koninie). II miejsce zajęła uczennica z Gimnazjum nr 6 w Koninie. 
Wyróżnienie zdobył uczeń z Gimnazjum nr 2 w Koninie. Nagrody ufundowała WSSE w 
Poznaniu oraz PSSE w Koninie. Podsumowanie konkursu odbyło się 17.12.14 r.  
- odbyły się 2 festyny zdrowotne w: Przedszkolu nr 17 i nr 31 w Koninie, z udziałem 
pracowników Sekcji OZ i PZ dla dzieci przedszkolnych z grup „0” z udziałem rodziców, 
rodzeństwa itp. W festynach udział wzięło 120 osób.  
- 1 szkolenie dla 25 osób (Gimnazjum nr 1,2,6 w Koninie). 

Profilaktyka nowotworowa: „Profilaktyka raka szyjki  macicy” oraz „Profilaktyka raka 
piersi” 
Cel: zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory. 
Adresaci: społeczność szkolna, społeczność lokalna.  

- przeprowadzono 1 akcję „Mammobus” dla kobiet w wieku 50 - 69 lat (nieodpłatnie) oraz 
w wieku 35 - 49 lat (odpłatnie) W akcji udział wzięło 17 kobiet. Przekazano informacje do 
lokalnej prasy. 
- przekazano informację dotyczącą konkursu fotograficznego pod hasłem: „Dam o swoje 
piersi” do wszystkich placówek oświatowo - wychowawczych, Urzędu Miejskiego, 
Starostwa Powiatowego. Organizatorem konkursu było WCO oraz WSSE w Poznaniu,  
- zorganizowano szkolenie dla wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 12 w 
Koninie wspólnie z Wielkopolskim Centrum Onkologii z Poznania (66 osób). Tematem 
szkolenia była profilaktyka raka piersi. Prelegentami na szkoleniu byli: dr n.med. Piotr 
Łaski oraz p. Anna Kubiak. Po szkoleniu uczestnicy mieli możliwość nauki samobadania 
piersi.  

Program edukacyjny: „Wybierz Życie - Pierwszy Krok” 
- odbyło się 1 szkolenie dla 10 koordynatorów wychowania zdrowotnego ze szkół 
ponadgimnazjalnych (ogółem 14) . Prelegentami na szkoleniu były: Amazonki z 
Konińskiego Klubu Amazonek. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość nauki na fantomach 
z zakresu samobadania piersi  

Miesiąc Kultury Zdrowotnej - 7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem: 
„Choroby przenoszone przez wektory” 
W ramach programu: 

- odbyło się 5 szkoleń dla 111 uczniów z SP nr 1, 15 w Koninie oraz uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, 
- odbyło się 1 szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie, Starostwa 
Powiatowego w Koninie, lokalnych mediów praz pracowników PSSE w Koninie. W 
szkoleniu łącznie udział wzięło 14 osób. Prelegentem był ordynator Oddziału Zakaźnego w 
WSzZ w Koninie.  
- przekazano konkurs (krzyżówkę) wszystkim placówkom oświatowo - wychowawczym. 
Organizatorem konkursu była PSSE w Koninie. Komisja konkursowa wylosowała 3 
zwycięzców (Konin)  
- do wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych przekazano wytyczne oraz 
materiały informacyjno-edukacyjne do wykorzystania przy realizacji Obchodów 
Światowego Dnia  
Zdrowia. Przekazano informacje lokalnym mediom. 
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7.2. Zapobieganie chorobom zakaźnym 

Profilaktyka HIV/AIDS.  
- konkurs o tematyce HIV/AIDS „Bądź odporny na HIV” - udział w konkursie wzięło 12 
szkół gimnazjalnych (w tym 4 szkoły z miasta) 
- akcja „Bezpieczne Walentynki”:  
- do wszystkich placówek oświatowo - wychowawczych wysłano tematyczną ulotkę 
opracowaną pod względem merytorycznym i graficznym  
- przekazano materiały edukacyjno - informacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS do 
placówek oświatowo - wychowawczych, pubów, restauracji, bibliotek - 15 miejsc 
- konkurs własnego autorstwa dla szkół ponadgimnazjalnych na spot profilaktyczny  

szkolenia (w tym): 
- 1 szkolenie dla koordynatorów wychowania zdrowotnego i pielęgniarek ze szkół 
ponadgimnazjalnych - 10 osób (14 ogółem) 
- 1 szkolenie dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych - projekt MLZ - 17 osób  
- 1 szkolenie dla uczniów z II Liceum w Koninie - 31 osób  
- warsztat dla 12 osób (ogółem dla 35) - pedagogów, psychologów i koordynatorów 
wychowania zdrowotnego (warsztat z dr Lidią Woć). Warsztat odbył się w ramach 
profilaktyki uzależnień (HIV/AIDS, narkomania, dopalacze, samobójstwa, nikotyzm) 
- Kampania Społeczna 2014 r. dla środowisk medycznych „Znam rekomendacje PTN 
AIDS. Zalecam test na HIV”; „Jeden test, dwa życia”  (przekazanie wytycznych i 
materiałów edukacyjno - informacyjnych) 
- udział pracowników OZ i PZ w konferencji „HIV? To mnie nie dotyczy! Jak dotrzeć  
z przekazem na temat HIV i AIDS” - Poznań 3.12.2014 r.  
- Konferencja „Bezpieczny Senior” - organizowana przez KMP w Policji, kierowana dla 
seniorów. Pracownicy PSSE w Koninie przeprowadzili 3 bloki tematyczne. 
- akcja „Lato” 10 szkoleń dla 374 uczestników półkolonii letniej, nagrody ufundowało 
Starostwo Powiatowe 

7.3. Profilaktyka uzależnień 

Profilaktyka nikotynowa: „ Światowy Dzień bez Tytoniu” - 31 maja: „Podnoszenie 
podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe” 

- wszystkim szkołom przekazano wytyczne związane z obchodami Światowego Dnia bez 
Tytoniu oraz materiały edukacyjne. Przekazano informacje do lokalnej prasy, umieszczono 
informacje na stronie internetowej. 
- w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu w dniu 28. 05.2014 r. odbył się 
przemarsz dzieci przedszkolnych ulicami miasta Konina. W przemarszu udział wzięły 
dzieci z przedszkoli biorących udział w programie: „Czyste powietrze wokół nas” - 300 
przedszkolaków z miasta Konina. Podsumowaniem przemarszu była uroczystość w 
Konińskim Domu Kultury - połączona z projekcją filmu dla dzieci. Fundatorem była PSSE 
w Koninie. Zaproszono lokalne media.  
- szkolenia dla: 18 uczniów z SP nr 4 w Koninie; „MLZ kontra tytoń” dla 19 uczniów z 
Gimnazjum nr 4 i 6 w Koninie; 17 uczniów z 2 szkół ponadgimanzjalnych (ZSCKU i 
ZSTiH); 44 uczniów z SP nr 1 w Koninie (2 szkolenia); 40 uczniów z SP nr 15 w Koninie 
(2 szkolenia); 19 uczniów i opiekunów (w tym 11 z miasta Konina). 
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Przeprowadzono konkurs dla uczniów klas V „Palić, nie palić - oto jest pytanie?” na 
zaprojektowanie i wykonanie graffiti o tematyce antynikotynowej. W konkursie udział 
wzięły 24 szkoły podstawowe w tym 6 z miasta Konina. III miejsce na etapie powiatowym 
zdobyła uczennica z Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie.  

Światowy Dzień Rzucania Palenia - 21 listopada. 
- przeprowadzono 6 szkoleń dla 142 koordynatorów wychowania zdrowotnego z placówek 
oświatowo-wychowawczych (przedszkola, SP, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) - 40 
osób z miasta Konina. Umieszczono informację na stronie internetowej PSSE. 
- w dniu 20.11.2014 r. odbyła się akcja w Centrum Handlowym Polo Market Partnerem 
akcji było III Liceum w Koninie oraz Centrum Handlowe. 
- wszystkim szkołom przekazano wytyczne związane z obchodami Światowego Dnia bez 
Tytoniu oraz materiały edukacyjne. Przekazano informacje do lokalnej prasy, umieszczono 
informacje na stronie internetowej. 
- 1 szkolenie dla 25 uczniów z Gimnazjum nr 1,4,6 w Koninie  

„Czyste powietrze wokół nas” 
W ramach programu odbyły się: 

- 2 szkolenia dla 23 koordynatorów wychowania zdrowotnego z przedszkoli z miasta 
Konina,  
- przemarsz ulicami miasta Konina z udziałem dzieci z przedszkoli biorących udział w 
programie - 300 przedszkolaków.  

„Nie pal przy mnie proszę” 
 W ramach programu odbyły się: 

- 1 szkolenie dla 9 koordynatorów wychowania zdrowotnego ze szkół podstawowych  
z miasta Konina, 

„Znajd ź właściwe rozwiązanie” 
W ramach programu odbyły się: 

- 2 szkolenia dla 16 koordynatorów wychowania zdrowotnego ze szkół podstawowych  
i gimnazjalnych z miasta Konina  
- 1 szkolenie dla 18 uczniów z Gimnazjum nr 4 w Koninie. 

 Profilaktyczny Program w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniu od Alkoholu, 
Tytoniu i Innych Środków Psychoaktywnych  

- akcja edukacyjna dla 14 dla: pracowników Urzędu Miejskiego, pracowników KMP w 
Koninie, pracownika CKiS oraz opiekunów dzieci przedszkolnych z przemarszu  
- 1 szkolenie dla 26 koordynatorów wychowania zdrowotnego oraz pracowników PSSE z 
Konina, Koła, Turku i Słupcy. Prelegentem na szkoleniu był Grzegorz Paź oraz 2 
pracowników GIS (Skowron Joanna i Wawrynowicz Joanna) 
- 20.11.2014 r. odbył się event w Centrum Handlowym „Polo Market” w trakcie którego 
przekazywano materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień.  

Przeprowadzono: 
- pomiar zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy pomocy smokolayzera 
(30 badań) 
- konkurs wiedzy na temat uzależnień (za udzielenie prawidłowej odpowiedzi respondent 
otrzymywał opaskę z logo projektu). W evencie udział wzięło ok. 150 osób.  

W roku 2014 przeprowadzono 44 wizytacji oświatowo-zdrowotnych w placówkach 
oświatowo-wychowawczych w mieście Koninie. 
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ZAGROŻENIA WETERYNARYJNE 

 

W Miejskim Systemie Bezpieczeństwa Miasta Konina  jako jeden z obszarów zagrożeń 
wskazano zagrożenia weterynaryjne. W związku z tym określono  zadania długofalowe dla 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie polegające na: 

• Zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt poprzez: 

- szczepienia ochronne 

- obserwację zwierząt podejrzanych o choroby zakaźne 

-  prowadzenie dochodzeń epizootycznych i wydawanie decyzji administracyjnych 

- przekazywanie informacji w mediach. 

• Nadzorze nad zakładami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego poprzez: 

- prowadzenie kontroli 

- prowadzenie badań laboratoryjnych 

- wydawanie decyzji administracyjnych. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie wykonując swoje obowiązki określone 
w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej i w innych ustawach oraz w rozporządzeniach UE       
realizował   powyższe zadania na terenie m. Konina w sposób następujący: 

 

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 

  
1. Na terenie miasta Konina w 2014r. nie stwierdzono przypadków chorób zakaźnych 

zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania. 

2. W celu kontroli występowania zakażeń zwierząt patogenami wywołującymi choroby 
zakaźne zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania (są to  choroby szczególnie 
niebezpieczne dla zwierząt lub ludzi, wywołujące bardzo duże straty w pogłowiu 
zwierząt lub liczne zachorowania ludzi) zbadano: 

- w kierunku pryszczycy - 2 próby  pobrane od bydła w 1 gospodarstwie, 
- w kierunku choroby pęcherzykowej świń - 3 próby pobrane w 1 gospodarstwie, 
- w kierunku klasycznego pomoru świń - 3 próby  pobrane w 1 gospodarstwie, 
-  w kierunku choroby niebieskiego języka u bydła – 14 prób pobranych                           

w 2 gospodarstwach,  
- w kierunku wścieklizny - 2 koty i 3 psy. 
  

3. W 2014 r. na terenie miasta Konina zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 5215  psów               
i 266 kotów. Szczepienia te wykonują lekarze weterynarii wolnej praktyki. 

     W 2014 roku na terenie województwa wielkopolskiego nie wykonywano  szczepienia lisów 
dzikich przeciwko wściekliźnie.  Wynika to z faktu, że na terenie naszego województwa nie 
stwierdzano wścieklizny w okresie   trzech kolejnych lat.    

    Na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego wścieklizny nie notowano od lipca 
2003 r. 
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4.  Ze względu   na konieczność wyjaśnienia możliwości zarażenia się wścieklizną ludzi od 

zwierząt w trakcie pokąsań w 2014 roku poddano obserwacji  53 psy i 12 kotów. Dla 
porównania: w 2013r. obserwowano 70 psów i 4 koty. U obserwowanych zwierząt 
objawów wścieklizny nie stwierdzono - wykluczono zarażenie wścieklizną. 

 

5. W 2014 roku kontynuowano badanie monitoringowe stad świń w kierunku zakażeń 
wirusem choroby Aujeszkyego. Uzyskane  wyniki ujemne pozwoliły na podtrzymanie 
statusu stad wolnych od choroby Aujeszkyego. Na terenie m. Konina zbadano 20 stad  
świń. Na podstawie tych i wcześniejszych badań (także z wynikiem ujemnym) powiat 
koniński i m.Konin uzyskały status regionów wolnych od choroby Aujeszkyego. 

6. W 2014 roku istotnym zagrożeniem epizootycznym  w naszym kraju był afrykański pomór 
świń (ASF) – zakaźna zaraźliwa choroba świń i dzików prowadząca, po ich zachorowaniu,  
do bardzo licznych padnięć. Na terenach wzdłuż granicy z Białorusią w 2014 roku 
stwierdzono trzydzieści przypadków wystąpienia ASF u dzików oraz dwa przypadki u 
świń. W ramach monitoringu, w celu wczesnego wykrycia ewentualnych zakażeń, na 
naszym terenie pobierane są próbki do badań od martwych dzików i dzików padłych w 
wypadkach komunikacyjnych.  

7. W minionym roku w niektórych krajach Unii Europejskiej odnotowano przypadki 
wystąpienia HPAI - wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 u drobiu i dzikiego 
ptactwa. Dotyczy to Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec. Zarówno liczne 
kontakty gospodarcze, turystyczne jak i handlowe sprzyjają rozprzestrzenianiu się chorób 
zakaźnych, w tym HPAI. Temu sprzyja także sprowadzanie żywych piskląt na nasze fermy 
oraz naturalne migracje dzikich ptaków. Zwalczanie HPAI polega między innymi na 
wybijaniu zakażonych  stad drobiu.  

    Mając na względzie możliwość zawleczenia choroby, Powiatowy Lekarz Weterynarii 
prowadził kontrole ferm i ich zabezpieczenie przeciwepizootyczne, kontrole przesyłek 
drobiu, szkolenia, powiadamianie wszystkich gmin o zasadach utrzymywania 
przydomowych stad drobiu.  

8. W 2014 roku w jednym z gospodarstw  rybackich stwierdzona zastała zakaźna choroba 
podlegająca obowiązkowi zwalczania – zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb 
łososiowatych (IHN). Podjęte  przez Inspekcję Weterynaryjną   działania (między innymi 
wyłączenie gospodarstwa z produkcji)  doprowadziły do likwidacji ogniska choroby. 

Uwaga ogólna: 

Działania  związane z monitorowaniem występowania chorób zakaźnych zwierząt oraz z 
ich zwalczaniem Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie prowadzi głównie na 
terenie powiatu konińskiego ziemskiego, gdzie zarejestrowanych jest około  4250 stad 
bydła i 3300 stad świń,  72 fermy drobiu utrzymujące około 4 mln sztuk ptaków (kury, gęsi, 
kaczki) oraz 15 różnego typu gospodarstw rybackich.    

 
II. Nadzór sanitarno-weterynaryjny nad pozyskiwaniem, produkcją i przechowywaniem     
    środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego prowadzony jest w zarejestrowanych  
    zakładach przetwórczych, punktach odbioru mleka, gospodarstwach specjalizujących  
    się w produkcji mleka. 
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1. Na terenie miasta Konina znajdują się następujące zakłady zajmujące się w/w działalnością: 
1 zakład mleczarski, 5 zakładów przetwórstwa mięsnego, 1 zakład przetwórstwa  rybnego,              
4 podmioty zajmujące się transportem środków   spożywczych pochodzenia zwierzęcego,      1 
punkt sprzedaży mleka surowego, 4 pasieki, w których prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia 
miodu, 1 zakład pośredniczący w zaopatrzeniu zakładów przetwórczych,           2 zakłady 
wprowadzające do obrotu żywność bez jej magazynowania. 
 
2.  W 2014 roku przeprowadzono w  w/w zakładach 41 kontroli sprawdzając stan sanitarny i 
techniczny zakładów, a także prawidłowość procesów produkcyjnych oraz spełnienie 
wymagań  weterynaryjnych określonych w rozporządzeniu (WE) NR 852/2004 Parlamentu  
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych 
oraz w rozporządzeniu (WE) NR 853/2004 Parlamentu  Europejskiego i Rady 
 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny 
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.                                                              
W wyniku kontroli wydano 3 decyzje administracyjne nakazujące usuniecie stwierdzonych 
uchybień .  
Do najczęściej  stwierdzanych uchybień należą uchybienia w odniesieniu do  wymagań 
dotyczących  pomieszczeń produkcyjnych,  wyposażenia zakładu i używanego sprzętu,   
sposobu oznakowania  produktów oraz działania  systemu HACCP w zakładzie. 
 
3. Zakłady, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, zobowiązane są do  badania 
produkowanych przez siebie produktów w zakresie kryteriów bezpieczeństwa    żywności 
i higieny procesu produkcyjnego. Zobowiązane są również do  przeprowadzania badań 
czystościowych wymazów pobranych z powierzchni produkcyjnych, powierzchni opakowań 
i sprzętu. Badania   mają potwierdzić, że produkcja prowadzona jest w warunkach   zgodnych   
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu WE Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. 
w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych. Pobrano 129 
wymazów czystościowych. Badania te prowadzone są zgodnie z harmonogramem 
zaakceptowanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Inspekcja Weterynaryjna w 
ramach prowadzonego   nadzoru przeprowadziła   weryfikację powyższych badań pobierając  
próbki  mięsa mielonego, wyrobów z mięsa surowego przeznaczonych do spożycia po obróbce 
termicznej, próbki wędlin, przetworów mlecznych i przetworów rybnych. W zakładach 
działających na terenie miasta Konina pobrano 398 takich próbek. Uzyskiwane wyniki 
potwierdzały wymaganą jakość mikrobiologiczną produkowanych tam środków spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego. 
 

4. Na terenie miasta Konina znajduje się 1 spalarnia – zakład zajmujący się także 
zbieraniem i transportem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1, 2 i 3.  
Głównie są to odpady diagnostyczne (krew i surowica) oraz inne tkanki zwierzęce (odpady 
po badaniach na TSE). 

    W roku 2014r. w spalarni przeprowadzono dwie  kontrole i nie stwierdzono uchybień. 
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WALKA Z PATOLOGIAMI SPOŁECZNYMI 
 

 
Obserwuje się wzrost gospodarstw domowych żyjących poniżej minimum egzystencji. 

Przyczyna ubóstwa i wykluczenia społecznego mają złożony charakter,  związany najczęściej 
z brakiem pracy , utrzymaniem się z niezarobkowych źródeł dochodu, niepełnosprawnością 
lub przewlekłą chorobą. Korzystających z pomocy społecznej często cechuje niskie 
wyksztalcenie, niski poziom kompetencji społecznych i zawodowych, brak doświadczenia 
zawodowego. Sprawia to, że poziom oddalenia od rynku pracy pewnych grup społecznych w 
wieku produkcyjnym jest znaczny i wymaga stosowania bardziej długofalowych i 
kompleksowych działań włączających do życia społecznego i zawodowego. W tym 
kontekście zagrożone  wykluczeniem społecznym są przede wszystkim osoby z 
niepełnosprawnościami, osoby przebywające i opuszczające placówki  penitencjarne, 
resocjalizacyjne, oraz pieczy zastępczej, bezdomni, zagrożeni eksmisją mieszkaniową. 

W związku z powyższym istotne jest wyrównywane deficytów wynikających z braku 
dostępu do podstawowych dóbr i usług społecznych.  

 Dla zwiększenia skuteczności działań prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie  
i władze miasta, istotna jest współpraca w ramach służb społecznych oraz realizowanie 
kompleksowych , zintegrowanych usług      np. pomocy społecznej i zatrudnienia, edukacji, 
zdrowia. 
Miejski O środek Pomocy Rodzinie w Koninie, realizuje zadania, m.in.: 

1) Własne gminy, o charakterze obowiązkowym,  
2) Własne gminy,  
3) Własne powiatu,  
4) Zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.  

Zapewniamy wsparcie finansowe i niepieniężne. Wśród nich nie można byłoby mówić                  
o bezpieczeństwie bez umożliwienia pobytu dzieciom w ośrodkach wsparcia dziennego, 
osobom dorosłym w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, 
mieszkaniach chronionych oraz w noclegowni i schronisku dla bezdomnych. 

Zapewnienie posiłków dla dzieci i dorosłych, zapewnienie usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania, schronienia całodobowego w ramach interwencji kryzysowej oraz 
poradnictwa specjalistycznego.  
 Zadania mające na celu zabezpieczenie, wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców 
miasta, realizowane są w oparciu o wiele ustaw, jak również  o programy konkursowe i 
autorskie, które  zawierają także elementy edukacyjne i profilaktyczne, czyli również 
wzmacniające poczucie własnego bezpieczeństwa, jak również reintegrację społeczną i 
zawodową. 
 Zapewnienie bezpieczeństwa  mieszkańców miasta w oparciu o ustawę o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Szczególne znaczenie ma 
tutaj ograniczenie bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych poprzez: dofinansowanie do 
wyposażenia stanowisk pracy, udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych. W roku ubiegłym 13 osób 
korzystając z wymienionego wsparcia mogło poprzez pracę zapewnić bezpieczeństwo swojej 
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rodzinie.  
  Wspomagaliśmy osoby i rodziny poprzez uczestnictwo w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych, sprzęcie rehabilitacyjnym, środkach pomocniczych i 
ortopedycznych, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, 
co wpływa na  polepszenie jakości kontaktów interpersonalnych.                                                                                                                                                                  
 W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych mieszkańcy miasta mają  zapewniony 
dochód w formie świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych i dodatków, świadczenia 
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, zasiłku 
pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (budżet państwa)  oraz  
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacanej osobom zameldowanym i 
zamieszkałym na terenie Konina, (budżet gminy) 

W  ramach zadań w oparciu o ustawę o systemie oświaty wypłaciliśmy dla 980  
uczniów stypendia szkolne i dla 31 uczniów  zasiłki  szkolne, co pozwala ograniczać 
dysproporcje między nimi      a dziećmi bardziej zamożnymi.  

Realizacja zadań w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
zapewnia dzieciom rodziców, którzy  z różnych powodów nie wywiązują się z ponoszenia 
wydatków na ich  utrzymanie, zabezpieczenie  elementarnych  potrzeb. 

Specjaliści Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach działań z zakresu 
profilaktyki i wsparcia asystentów rodziny wzmacniają rodzinę w celu  przywrócenia lub 
utrzymania  jej  zdolności do pełnienia  funkcji rodzicielskich – praca ze 126 rodzinami. 
Dzieci, które nie mogą przebywać z rodzicami biologicznymi mają zapewnioną opiekę, 
niejednokrotnie wspieraną przez koordynatora, w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej, co nierzadko chroni je przed przemocą i dalszym  zaniedbaniem ze strony  
rodziców biologicznych.  
Pracownicy Ośrodka realizowali również  szereg innych przedsięwzięć i programów 
mających na celu poprawę warunków życia rodzin, a tym samym szeroko pojętego 
bezpieczeństwa, w tym m.in.: 

W 2014 r. wzorem lat ubiegłych pozyskano znaczące środki finansowe na realizację 
rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego celem 
jest ograniczanie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 
znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w 
podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. Koszt Programu ogółem wyniósł 
3.884.085,00 zł, z tego środki własne gminy wynosiły 957.908,00 zł. Z pomocy w formie 
posiłków skorzystało 1.428 dzieci i 327 osób dorosłych,     w tym 326  w stołówce Ośrodka.  

W ramach resortowego programu  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 
rok 2014 r. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 4 asystentów 
rodziny w okresie od maja  do grudnia 2014 r.  pracowało z 60 konińskimi rodzinami. 
Ponadto z tego programu zatrudniono  1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na okres od 
maja do grudnia 2014 r., który pracował  z rodzinami zastępczymi i umieszczonymi w nich 
dziećmi.  

 
 Działania Klubu Integracji Społecznej.  
 Działania  Klubu Integracji Społecznej  to nowoczesne formy pracy podnoszące 
bezpieczeństwo osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również seniorów.  



119 
 

 Głównym celem działalności Klubu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób 
długotrwale bezrobotnych, a także osób dotkniętych innymi problemami i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. W roku 2014 roku z oferty KIS skorzystało łącznie 181 osób (w 
tym 20 osób uzależnionych od alkoholu) uczestniczących w organizowanych zajęciach 
warsztatowych, spotkaniach i zajęciach terapeutycznych, treningach interpersonalnych i 
kursach językowych (język angielski), komputerowych, a także z poradnictwa socjalnego, 
indywidualnych konsultacji z prawnikiem, doradcą zawodowym, psychologiem i 
pracownikami socjalnymi. 
Programy realizowane przez Klub Integracji Społecznej w 2014 r.: 
Program „Złota jesień życia” dla seniorów  z terenu miasta Konina realizowany  
w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie  
w okresie luty 2013 r. - grudzień 2015 r.  W roku ubiegłym  udział w nim  brało 14 seniorów 
z terenu Konina. Uczestnicy programu nabywali umiejętności aktywnego uczestnictwa w 
życiu społecznym i kulturalnym. Dzięki udziałowi w programie nabyli nowe umiejętności 
takie jak: nauka języków obcych, obsługa komputera, umiejętność korzystania z 
instytucjonalnych i oferowanych przez organizacje form wsparcia i pomocy. Program był 
realizowany  przy wykorzystaniu własnych środków finansowych          i zasobów.   
Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych konsekwencjami uzależnień, 
w okresie luty 2013 r. – grudzień 2015 r. wprowadzonych Zarządzeniem Nr 7/2013 
Prezydenta Miasta Konina dnia 31.01.2013 r. Głównym celem tego programu jest 
odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy 
oraz uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej osób bezrobotnych, w tym dotkniętych 
konsekwencjami uzależnień poprzez aktywne uczestnictwo  i ukończenie cyklu zajęć w KIS. 
W programie, w roku ubiegłym  uczestniczyło 28 osób. 
 

Od czerwca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie - Klub Integracji 
Społecznej realizuje projekt konkursowy „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów 
socjalnych” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 
ramach realizacji programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. W 
projekcie biorą udział osoby bezrobotne, korzystające      z pomocy ośrodka – 20 osób. W 
Kubie Integracji Społecznej odbyły się działania w ramach aktywnej integracji. Beneficjenci 
projektu uczestniczyli również w kursach zawodowych, realizowanych przez firmę 
zewnętrzną z terenu miasta. 11 kobiet ukończyło kurs opieki nad osobą starszą, 9 mężczyzn 
kurs murarz – tynkarz. Wszyscy uczestnicy podwyższyli swoje kompetencji poprzez  
ukończenie kursu komputerowego. W roku 2015 w/w osoby zostaną skierowane do 
odbywania prac społecznie-użytecznych w jednostkach podległych miastu.  
Działania prowadzone w Klubie Integracji Społecznej w 2014r. poza powyższymi 
programami: 
 

• porada prawna – 50 osób 
• indywidualne spotkania ze specjalistą reintegracji zawodowej (motywowanie do 

poszukiwania pracy, rozmowy na temat pisania dokumentów aplikacyjnych i 
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przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej, pomoc w sporządzaniu CV   i 
listów motywacyjnych) – 57 osób 

• indywidualne spotkania pracownika socjalnego i Lidera KIS – 62 osoby 
(przedstawianie zarysów tematycznych zajęć odbywających się w KIS, motywowanie 
do uczestnictwa w zajęciach            w ramach programów) 

• język angielski – 22 osoby 
• język niemiecki – 16 osób 
• Internet – 24 osoby 
• działania o charakterze socjalnym, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz 

udzielanie pomocy finansowej na podstawie zweryfikowanych potrzeb – na bieżąco 
 

Od  marca  do  sierpnia 2014 r. Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Koninie realizował w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy  w 
Koninie  prace społecznie - użyteczne dla 20 osób długotrwale bezrobotnych, korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej. Powyższe prace odbywały się  w jednostkach podległych 
miastu.   

W Klubie Integracji Społecznej odbywały się posiedzenia Rady Seniorów Miasta 
Konina powołanej Zarządzeniem Nr 72/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 
2011r., która zakończyła pracę z upływem kadencji Prezydenta Miasta Konina. Pracownicy 
Klubu Integracji Społecznej zajmowali się obsługą administracyjną Rady.   

Przedsięwzięcia umożliwiaj ące lepszą realizację  opieki nad dzieckiem i rodziną: 
Program „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dzieci”  realizowany przez Sekcję 
Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej.  Celem Programu było przekazanie 
dzieciom wiedzy na temat przemocy domowej oraz pomocy w jej rozwiązywaniu. W 2014 r. 
realizowano zajęcia psychoedukacyjne z zakresu przemocy fizycznej i psychicznej przez 
psychologa Ośrodka. Zajęcia kierowane były do dzieci, potencjalnych ofiar przemocy. 
Zajęcia odbywały się w 11 szkołach podstawowych w klasach V               z udziałem 594 
uczniów. 
Program „Psycholog Rodzinny” realizowany przez Sekcję Poradnictwa Rodzinnego i 
Interwencji Kryzysowej. Celem Programu było dotarcie i udzielanie wsparcia , a także  
pomocy osobie i rodzinie będącej w sytuacji kryzysowej. W 2014 .r programem objęto  33  
rodziny. 
Program „Szansa na życie” - celem programu jest umożliwienie anonimowo pozostawienia 
dziecka     w bezpiecznym, przystosowanym miejscu, umożliwiającym odpowiednią opiekę.   
W Koninie w 2014 r.  nie odnotowano przypadku pozostawienia dziecka.  
Procedura odbierania dziecka z rodziny biologicznej opracowana przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Koninie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
przemocy                 w rodzinie, kontynuowana była także w 2014 r. Przez całą dobę jest 
aktywny telefon w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, pod który 
można zadzwonić, by uzyskać pomoc pracownika socjalnego w przypadku doświadczania 
przemocy w rodzinie. Celem stosowania w/w procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa, 
przede wszystkim dzieciom, które  narażone są w rodzinach biologicznych na przemoc, 
uzależnienia i inne czynniki stwarzające bezpośrednie zagrażanie ich zdrowia lub życiu.  
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Z mieszkań chronionych skorzystało 36 osób tj. 16 rodzin. Mieszkania    zostały przyznane 
na czas określony  klientom Ośrodka, będącym  w trudnej sytuacji życiowej. Rodziny i osoby 
objęte zostały  opieką pracownika socjalnego i innych specjalistów Ośrodka, w celu 
usamodzielnienia się.  
Miejski Zespół Interdyscyplinarny  w Koninie ds. realizacji Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina   powołany 
Zarządzeniem              Nr 71/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24.07.2014 r. W 2014 r.  
odbyło się 358 posiedzeń grup roboczych,  założonych zostało  265 formularzy „Niebieska 
Karta”. 
 Celem grup roboczych była identyfikacja problemów mających wpływ na nieprawidłowe 
funkcjonowanie rodziny oraz pomoc w ich rozwiązywaniu. Osoby objęte wsparciem grup 
roboczych  skorzystały miedzy innymi z porad psychologicznych, zajęć terapeutycznych i 
innych działań. 
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014  opracowano na 
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
W Koninie   piecza zastępcza sprawowana jest w oparciu o wymienione formy : 

• Rodzinnej, do której zaliczamy:  
1)  Rodzinny Dom Dziecka w Koninie prowadzony przez Stowarzyszenie „PROM” -  
placówka opiekuńczo-wychowawcza, Rodzinny Dom Dziecka w Biskupicach - placówka 
opiekuńczo-wychowawcza 
2) rodziny zastępcze:  spokrewnione - 74, niezawodowe - 16,  zawodowe, w tym 
zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego - 3. Rodziny zastępcze oraz rodzinny 
dom dziecka,  na ich wniosek były wspierane przez 3 rodziny pomocowe,  
• Instytucjonalnej, do której zaliczamy placówki opiekuńczo - wychowawcze typu 

interwencyjnego – 1 (Pogotowie Opiekuńcze), Ośrodek „Szansa w Kosewie – 
placówka socjalizacyjna, Dom Dziecka Trzemeszno, Ośrodek Dziecka i Rodziny w 
Krzyżu Wlkp., placówka opiekuńczo-wychowawcza w Białochowie,  

Celem głównym  Programu był rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz 
dbanie            o umieszczone tam dzieci, w tym zapewnienie im bezpieczeństwa. 

W 2014 r. w Koninie  opieką koordynatorów  rodzinnej pieczy zastępczej objęto 
łącznie 90 rodzin zastępczych ( spokrewnione, zawodowe).  
Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014  
Celem głównym programu było wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla 
powiatowego    w rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej – dofinansowanie szkoleń dla 
powstałych w 2014 roku rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz 
dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz dofinansowanie 
wynagrodzeń dla powstałych w 2014 roku rodzin zastępczych zawodowych i osób 
prowadzących rodzinne domy dziecka. 
W ramach programu zorganizowano i dofinansowano: 

1. szkolenie zamknięte dla rodzin powstałych w 2014 roku pt. „Dziecko w obliczu 
przemocy” dla 10 osób 

2. szkolenie zamknięte dla rodzin powstałych w 2014 roku pt. „Dziecko w rodzinie 
zastępczej – właściwe relacje” dla 10 osób 



122 
 

3. szkolenie zamknięte dla kandydatów na rodziny zastępcze pt. „Czekając na miłość 
rodzicielską” dla 6 osób 

4. świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 
przyjmowanego dziecka – 4 rodziny dla 8 dzieci 

5. wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej w rodzinie zastępczej – 1 
osoba dla          3 dzieci. 

Program szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej p.n. „Czekając na 
miłość rodzicielską” - Cel główny programu: szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji  
rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej 
zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego lub prowadzenia rodzinnego domu 
dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego. W ramach programu w 2014 roku przeszkolono     6 kandydatów (4 rodziny) do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz 10 osób pełniących funkcje rodzin spokrewnionych i 
niezawodowych. 
Czas realizacji: od 2014 roku do 2019 roku. 
Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2012 - 2014 opracowano na 
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Celem programu było wsparcie rodzin zagrożonych problemami oraz posiadających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczej, dotkniętych przemocą, problemem 
uzależnień. Realizując cel programu     7  asystentów rodziny (w tym 4 okresowo) zapewniało 
kompleksowo wsparcie mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, współpracując przy 
tym  ściśle z pracownikami socjalnymi i koordynatorami pieczy zastępczej oraz innymi 
podmiotami zajmującymi się problematyka  społeczną. 
Wsparciem  asystenta rodziny w 2014 roku objęto 107  rodzin. 

 W okresie zimowym  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie intensyfikuje  
działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych, 
starszych, niepełnosprawnych i samotnych w związku z wystąpieniem niekorzystnych 
warunków atmosferycznych – mrozów. 

Ośrodek jest przygotowany do udzielenia pomocy potrzebującym osobom; posiada  
stołówkę, gdzie osoby mogą skorzystać z gorącego posiłku. Miasto Konin  dysponuje Domem 
Noclegowym dla 39 osób i Schroniskiem dla Bezdomnych, które posiada  20 miejsc. W 
sytuacjach krytycznych korzystamy    z miejsc w Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z 
Problemem Alkoholowym i Przemocą a także w Sekcji  Poradnictwa Rodzinnego i 
Interwencji Kryzysowej. Na terenie miasta w miejscach widocznych zostały umieszczone 
plakaty i ulotki informacyjne o instytucjach udzielających pomocy osobom potrzebującym. 
           Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie kolejny raz zorganizował w dniu 
30.10.2014r. spotkanie mające na celu skuteczną koordynację przedsięwzięć skierowanych 
dla  najsłabszych - „Akcja zima”, z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Policji, 
Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei i organizacji pozarządowych.  
 Ponadto pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie 
codziennie monitorują miejsca, gdzie najczęściej  spotykają się osoby bezdomne, w celu 
nakłonienia ich do korzystania z miejsc w Noclegowni dla Bezdomnych (ze szczególnym 
naciskiem na tereny ogródków działkowych, pustostanów, oraz peryferii miasta). Pracownicy 
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socjalni reagują na informację od mieszkańców miasta Konina, dzięki temu mogą w porę 
podjąć działania zmierzające do rozwiązania trudnych i krytycznych sytuacji. 
 

Spotkania Wielkanocne i Wigilijne organizowane dla mieszkańców Konina  wpisały 
się już        w tradycje Miasta  stwarzając  możliwość odczuwania radości świąt z drugim 
człowiekiem.  
Spotkanie Wielkanocne  odbyło się w dniu 17 kwietnia 2014 r.  na Placu  Wolności dla około  
500 mieszkańców Konina pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta. Były życzenia, 
potrawy wielkanocne, czekoladowe upominki dla dzieci i wspaniała, pełna wzajemnej 
życzliwości, atmosfera.    W spotkaniu Wielkanocnym uczestniczyli przedstawiciele władz 
miasta, parlamentarzyści, koninianie, samorządowcy, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i duchowieństwa.  
Spotkanie Wigilijne zostało zorganizowane w dniu 23.12.2014 r. pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta Miasta. Uroczystą Wieczerzę Wigilijn ą przygotowano dla około 500 
mieszkańców Konin na Placu Wolności,  w specjalnie na tę uroczystość ustawionym 
ogrzewanym namiocie. Podczas spotkania nie zabrakło tradycyjnego śpiewania kolęd, 
wspólnego dzielenia się opłatkiem oraz wigilijnych potraw. Spotkanie uświetnił występ 
Zespołu lokalnego „Fantazja” z Konińskiego Domu Kultury. 
Miejski O środek Pomocy Rodzinie przeprowadził również szereg działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Na szczególną uwagę zasługują: 

Rodzinny Festyn Integracyjny  w dniu  14 czerwca  2014 roku czynnie uczestniczyliśmy                      
w zorganizowanym przez Zarząd  Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
Koninie Festynie, który  uświetnił 95 rocznicę istnienia Towarzystwa, a także rok Papieża św. 
Jana Pawła II oraz Międzynarodowy Rok Rodziny. Udział wzięło około 1000 osób, w tym  
dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami. Uczestnicy imprezy  mogli skorzystać  
bezpośrednio  z  porad         i wskazówek udzielanych przez pracowników Ośrodka oraz 
zaopatrzyć się w materiały, ulotki                  i poradniki, które znajdowały się  w  
zorganizowanym  przez MOPR  punkcie informacyjnym.  
Spotkanie pt. „Pożegnanie lata”  - współudział Ośrodka w organizacji i przebiegu  
integracyjnego spotkania w dniu 11 września 2014 r. z uczestnikami placówek  bezpośrednio 
współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie.  Głównym 
organizatorem było Stowarzyszenie  Domów Pomocy Społecznej „POMOC” w Koninie. 
W  spotkaniu uczestniczyło około 300 osób  (pensjonariusze  DPS,  uczestnicy   Dziennych 
Domów Pomocy Społecznej oraz  Środowiskowego Domu  Samopomocy, ponadto 
podopieczni Fundacji im. Piotra Janaszka „Podaj Dalej” oraz  osoby korzystające  z terapii  w 
Warsztatach Terapii Zajęciowej. Wsparliśmy imprezę ze środków finansowych PFRON.  

Celem ww. działań jest zwiększenie poczucia własnej wartości wśród osób 
niepełnosprawnych. Integracyjny charakter spotkań pozwala na zmianę postrzegania osoby 
niepełnosprawnej i problemów związanych z niepełnosprawnością oraz uwrażliwia 
społeczeństwo na potrzeby tych osób, co jednocześnie przekłada się na zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych                  w środowisku lokalnym. 
Program „Wyrównywanie ró żnic miedzy regionami II”  

W 2014 r. Ośrodek przystąpił do realizacji programu celowego „Wyrównywanie różnic 
miedzy regionami II” w obszarze „ D” – likwidacja barier transportowych 
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(dofinansowanie do zakupu mikrobusów przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich) dla: 
1.  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie, 
2. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 

Koninie, 
3. Fundacji „Mielnica” w Koninie. 

Program „ Aktywny samorząd”   
W 2014 r.  przystąpiliśmy również do pilotażowego programu finansowanego ze 

środków PFRON „Aktywny samorząd”. Celem programu było wyeliminowanie lub 
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w 
dostępie do edukacji osób niepełnosprawnych. Realizując program zawarliśmy 49 umów, 
miedzy innymi na zakup i naprawy wózków inwalidzkich elektrycznych, specjalistycznego 
sprzętu komputerowego wraz                                  z oprogramowaniem,  urządzenia 
lektorskie oraz pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 
osoby zależnej (dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu) itp. Zawarliśmy 
129  umów w MODULE II – pomoc  w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

 
MOPR wymienił wybrane działania, które wynikają lub zwiększają skuteczność form 

wsparcia realizowanych, w szczególności, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 
świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, ustawy                   o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ustawy o systemie oświaty.  Na realizację 
pozyskujemy także środki  zewnętrzne, w tym również na zatrudnienie osób z otwartego 
rynku pracy.  

Dokładamy wszelkich starań, żeby około 30 % mieszkańców miasta (znacząca ich 
liczba wizytowana jest w ich miejscu zamieszkania) była zadowolona z naszej obsługi, a tym 
samym czuła się bezpiecznie.  

Jednym z problemów mieszkańców Konina jest ograniczona dostępności do świadczeń 
zdrowotnych, co zmniejsza poczucie ich bezpieczeństwa. Rozwiązanie powyższego problemu 
wykracza poza możliwości Ośrodka. Wykonywane zadania łagodzą skutki wszelkich 
niedoskonałości wynikających z różnych problemów społecznych.  

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie mają wpływ na 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu i obejmują 
mieszkańców miasta bez względu na ich wieku.   

 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie działań w 

zakresie bezpieczeństwa i porządku. 
 

W podejmowanych działaniach na rzecz porządku i bezpieczeństwa w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie uwzględniono przede 
wszystkim prawa i sprawy osób niepełnosprawnych oraz przestrzeganie norm społecznych. 
Podobnie jak w latach poprzednich wszystkie przedsięwzięcia miały na celu wyeliminowanie 
wszelkiego rodzaju zagrożeń. 
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Od 2008 roku placówka posiada monitoring wizyjny, w którego skład wchodzi 14 kamer. 
Rozmieszczone są one w budynku A i B (internat + szkoła). Zasięg, który obejmują kamery w 
monitoringu wewnętrznym to ciągi komunikacyjne na wszystkich kondygnacjach obiektu w 
liczbie 7 sztuk. 
Monitoring zewnętrzny swoim zasięgiem obejmuje boisko oraz ciągi komunikacyjne 
zewnętrzne 3 kamery, parking 2 kamery oraz 2 kamery monitorujące wejście do obiektu od 
strony ul. Kaliskiej. 
Monitoring wizyjny w placówce w znaczący sposób przyczynił się do wyeliminowania 
anonimowości uczniów oraz osób poruszających się po obiekcie i jego terenie. Pozwolił 
również na znaczące zmniejszenie zniszczeń mienia szkoły. Od 2009 roku została zasadniczo 
zmodernizowana brama wjazdowa na teren Ośrodka od ul. Solnej, co również poprawiło 
bezpieczeństwo uczniów. We wrześniu 2011 roku odbyła się kontrola monitoringu wizyjnego 
szkoły, która wykazała, że monitoring jest założony prawidłowo i wykorzystywany jest 
zgodnie z założeniami. 
Od lutego 2010 roku Ośrodek wzbogacił się o radiowęzeł, którego zasięgiem objęto wszystkie 
sale na wszystkich kondygnacjach budynku oraz boisko szkolne. Posiadanie tego urządzenia 
daje możliwość szybkiej komunikacji na wypadek różnorakich zagrożeń. Radiowęzeł 
wykorzystywany jest również przez młodzież do prowadzenia koncertów życzeń, nadawania 
audycji radiowych i aranżacji różnorodnych uroczystości szkolnych. 
Wszystkie działania w zakresie bezpieczeństwa i porządku przeprowadzono w oparciu o 
Statut Ośrodka, program wychowawczy, profilaktyczny i procedury postępowania na 
wypadek kryzysu w szkole. 
W zakresie bezpieczeństwa i porządku zrealizowano: 
Lp. Działania Formy Realizacji 

1. Działania o charakterze 
wczesnej interwencji 
(udzielanie profesjonalnej 
pomocy w rozwiązywaniu 
trudności i eliminowaniu 
zachowań niepożądanych 
występujących w szkole). 

− Wszyscy uczniowie ośrodka objęci są pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, 
rewalidacyjną. 

− Każdy potrzebujący uczeń korzysta z opieki 
pielęgniarki szkolnej. 

− Wzorowo pełnione są dyżury nauczycielskie 
podczas przerw lekcyjnych na korytarzach 
szkolnych i boisku ośrodka. 

− Systematycznie odbywają się zespoły 
terapeutyczne i wychowawcze. 

− Podejmowane są rozmowy indywidualne z 
uczniami, konsultacje z rodzicami. 

− Wnikliwie analizowane są dokumenty szkolne, 
prowadzone są dokładne obserwacje uczniów. 

− Wszystkie działania prowadzone są zgodnie z 
prawami osób niepełnosprawnych 
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intelektualnie. 

2.  Działania informacyjne 
(dostarczanie informacji 
uczniom, rodzicom i 
nauczycielom na temat 
przyczyn, konsekwencji i 
odpowiedzialności zachowań 
zagrażających bezpieczeństwu 
własnemu i innych). 

− Systematycznie odbywają się spotkania z 
rodzicami. 

− Prowadzone jest poradnictwo dla rodziców i 
opiekunów tzw. „Grupy wsparcia” 
podejmujące takie tematy jak:  

„Moje dziecko w szkole”, 

„Internat bez przesady”- sposoby reagowania 
na podejrzenia o uzależnienie od internetu w 
ramach DBI – dzień bezpiecznego internetu, 

 „Ulgi i uprawnienia dla osób z 
niepełnosprawnością i ich rodzin”, 

− Periodycznie odbywają się spotkania dla dzieci 
i młodzieży z funkcjonariuszami Komendy 
Miejskiej Policji w Koninie 

− Nauczyciele czynnie biorą udział w 
wewnątrzszkolnych doskonaleniach 
nauczycieli, 

„Eksprersje plastyczne osób 
niepełnosprwawnych” 

 „Warsztaty ceramiczne”, 

„Boardmaker” – odbywają się cyklicznie po 
dwie osoby 

„Nie przegraj” – zajęcia z profilaktyki przeciw 
komercyjnemu wykorzystaniu dziecka 

− Odbywają się regularne szkolenia rady 
pedagogicznej w zakresie przepisów BHP i 
PPOŻ, 

− Uczniowie biorą udział w apelach szkolnych i 
w grupach wychowawczych, podczas, których 
podejmowana jest tematyka promująca 
wzorowe postawy uczniowskie, prawa 
człowieka, bezpieczeństwa, 

− Odbywają się lekcje wychowawcze o tematyce 
bezpieczeństwa, konsekwencjach i 
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odpowiedzialności za zachowania zagrażające 
bezpieczeństwu własnemu i innych, 

− Prowadzone są warsztaty, podczas, których 
uczniowie uczą się i doskonalą umiejętności 
prawidłowego pełnienia określonych ról 
społecznych, 

− Kadra pedagogiczna aktywnie podwyższa 
swoje kwalifikacje podejmując udział w 
szkoleniach, studiach podyplomowych, 
szukając nowych, skutecznych metod pracy z 
osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, 

3. Działania edukacyjne – 
(tworzenie możliwości 
rozwijania umiejętności 
zaspokajania potrzeb 
fizycznych, psychicznych, 
społecznych i emocjonalnych 
zgodnie z normami etycznymi, 
szkolnymi i prawnymi.) 

− W ośrodku działają trzy stowarzyszenia: 
Olimpiady Specjalne, Sprawni Razem oraz 
Razem Damy Radę, które doskonale 
umożliwiają uczniom realizację swoich 
zainteresowań w dziedzinie sportu, rozwijania 
pasji artystycznych,  

− Działa 36 Drużyna harcerska Nieprzetartego 
Szlaku im. „Małoletniaków” 

− Uczniowie realizowali swoje pasje w wielu 
konkursach plastycznych i artystycznych tj.: 

„Życzliwość wg mnie to …”,„Jesienny plener 
malarski” „Fajny – sprytny chłopak”, 
„Warsztaty artystyczne dla uczniów z 
autyzmem”,  „Cykliczny konkurs literacko – 
plastyczny”, „Turysto !!!!Szanuj środowisko”, 
„Dary jesieni i ich wykorzystanie”, „Cztery 
pory roku”, Plastyczne: 

-Piękno jesieni 

-Aniołki, śnieżynki, mikołajki … 

Konkursy plastyczne dla uczniów i ich rodzin: 
„Jeż kolczasty zwierz”, „Kolorowe motyle”, 
„Kolorowa Pani jesień”, „Jesień na stole - 
dynia w roli głównej”, „Portret mojego 
nauczyciela”, „Cudowny Świat bajek”, 
„Polskie symbole państwowe”, „W przyszłości 
zostanę”, „Jesienne cudaki”, „Wesołe leniwe 
ósemki”, „W świątecznym nastroju”, „Górnik”, 
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„Dekorowanie stołu Bożonarodzeniowego”, 
„Warsztaty świątewczne”, „Najpiękniejsze 
kartki bożonarodzeniowe”, „Konin w moich 
oczach”, „Eko dekoracje”, „Wokół natury” - 
Olimpiada  

− Odbyły się uroczystości szkolne, imprezy i 
akcje społeczne, w których brała aktywnie i z 
wielkim zaangażowaniem cała wspólnota 
szkoły: 

• „Wielkie sprzątanie świata”, 

• „Ślubowanie klas pierwszych”, 

• „Dzień Edukacji Narodowej”, 

• „Góra Grosza”, 

• „Dzień Papieski”, 

• „Październik miesiącem AAC”, 

• „Wypadki na drodze”- akcja informacyjno - 
edukacyjna 

• „Święto Niepodległości”, 

• „Andrzejki”, 

• „Prawa Dziecka” - Rocznica ratyfikacji 
konwencji praw dziecka, 

• „Dzień Patrona” 

• „Dzień życzliwości”, 

• „Mikołajki”,  

• „Kiermasz Bożonarodzeniowy”, 

• „Spotkania opłatkowe w klasach”, 

• „Podziel się światełkiem Betlejemskim”, 

• „VI Koni ńskie Dni Autyzmu”, 

• „Jasełka”, 

• „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, 
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• „Bal karnawałowy” 

• „Dzień zespołu Downa” – akcja informacyjno - 
edukacyjna 

Odbyły się również wycieczki programowe, w 
których brali udział uczniowie Ośrodka. 

− Piknik sportowy 

− Rajd integrascyjny z PTTK, SP3, SP12, SP15, 

− Piknik w ogrodzie u ucznia 

− Wycieczka do Pradoliny 

− Rajd do Biniszewa 

− Festyn w Biskupinie 

− Rajd do gospodarstwa agroturystycznego 
„PRADOLINA” w Szczepidle 

− Wyjazd na pole golfowe k.Goliny z nauką gry 

− „Po złoty liść jesieni” rajd na Złotą Górę 

− Wycieczka do muzeum w Koninie 

− Wycieczka do interaktywnego Muzeum 
Piernika w Toruniu 

− Wycieczka do fabryki bombek w Gnieźnie 

− Udział w XVII złazie Hufca ZHP w Koninie 
„Na bursztynowym szlaku”Stare Miasto 

− Sportowy piknik integracyjny w Kole  

− X Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w 
Bydgoszczy 

− Harcerski Biwak Mikołajkowy w Słupcy 

− Ekokonferencja w Poznaniu 

− Wszyscy uczniowie Ośrodka objęci są 
zajęciami rewalidacyjnymi, 

− Systematycznie prowadzone były zajęcia 
metodami: TOMATIS’A, Treningi EEG 
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BIOFEEDBACK, usprawniania komunikacji 
Alternatywnej,  

− Terapie Polisensoryczne w Sali Doświadczania 
Świata, Gimnastyka korekcyjno-
kompensacyjna, Dogoterapia, Felinoterapia, 

− Systematycznie odbywały się treningi sportowe 
uczniów w bocce, bowlingu, pływaniu, tenisie 
stołowym, badmintonie, piłce nożnej, 
siatkówkę. 

4. Działania dotyczące zmian 
przepisów – (dotyczy statutu 
WSO, Programu 
Wychowawczego, Programu 
Profilaktyki, Kodeksu 
Ośrodka) 

− Czynnie i aktywnie pracują zespoły do spraw 
zmian w statucie Ośrodka oraz zmian w WSO, 
na bieżąco nanoszone są zmiany w 
dokumentach, 

− W 2012 roku przeprowadzona została 
ewaluacja programów wychowawczego i 
profilaktyki szkolnej, co pozwoliło 
wypracować Program wychowawczy na lata 
2012-2015 pod hasłem: „Chcę być bezpieczny 
w szkole, w domu, w środowisku” oraz 
program profilaktyki na lata 2012-2015 pod 
hasłem: „Odczuwaj, ufaj, mów”. Wyżej 
wymienione programy podobnie jak Kodeks 
Ośrodka z systemem nagród i kar funkcjonują 
w życiu codziennym placówki, a wszystkie 
działania ds. bezpieczeństwa są z nimi zgodne. 
W drugim okresie roku szkolnego 2014/2015 
zostanie przeprowadzona ewaluacja w/w 
programów, a raport ewaluacyjny posłuży do 
stworzenia nowych programów. 

− W ośrodku funkcjonują wypracowane 
procedury na wypadek kryzysu w szkole, które 
są uzupełniane i zmieniane zgodnie z 
zaistniałymi potrzebami. 

5. Działania środowiskowe 
(eliminowanie w środowisku 
wychowawczym ucznia 
czynników ryzyka i 
wprowadzenie czynników 
chroniących) 

− Szczególną opieką objęci są uczniowie 
osieroceni i osamotnieni, poszkodowani 
sytuacjami losowymi,  

− Uczniowie Ośrodka objęci są pomocą 
stypendialną (stypendia socjalne, sportowe), 

− W tym roku 174 uczniów Ośrodka skorzystało 
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z programu rządowego pod hasłem: 
„Wyprawka 2014”, 

− Od 2008r. uczniowie placówki korzystają z 
programu „Darmowe mleko w szkole”, a od 
2009r. z programu „Warzywa i owoce w 
szkole”, 

− Na bieżąco według potrzeb prowadzone są 
zbiórki odzieży dla uczniów najbardziej 
potrzebujących i ich rodzin. 

− Nasi wychowankowie korzystali również w 
tym roku z pomocy w postaci nagród 
rzeczowych pozyskanych od Stowarzyszenia 
Mieszkaniowego dla Sierot w Poznaniu, były 
to nagrody rzeczowe związane z aktywizacją 
zawodową oraz rehabilitacją osób 
niepełnosprawnych. 

− Zespół do spraw oceny sytuacji wychowanków 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym im. Janusza Korczaka w 
Koninie współpracował z 14 Gminnymi 
Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz z 
MOPRem w Koninie w sprawach dożywiania 
naszych uczniów i refundacji posiłków,  

− Od września do grudnia 2014 21 uczniów 
skorzystało z darmowych obiadów ze 
wskazania dyrektora z „Długofalowego 
programu rządowego dotyczącego dożywiania 
dzieci w szkołach na lata 2014-2020”, 

− Aktywna współpraca z pracownikami 
socjalnymi, asystentami rodzinnymi, GOPSów, 
MOPRu i PCPRu oraz ze służbą kuratorską 
zawodową i społeczną sądów Rodzinnych i 
Rejonowych pozwala nam na szybką diagnozę 
środowisk rodzinnych i wychowawczych 
uczniów, a także na skuteczne eliminowanie 
czynników ryzyka, 

− Bardzo dobrze funkcjonująca świetlica szkolna 
zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa i 
zabawy, 
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− Uczniowie podobnie jak w latach ubiegłych 
korzystali z zakwaterowania w grupach 
wychowawczych, 

− Kształtowano umiejętności uczniów i 
wychowanków, w zakresie radzenia sobie w 
rozwiązywaniu problemów rówieśniczych, 
dokonywania właściwych wyborów a przede 
wszystkim doskonaleniu samodzielności. 

6. Działania korygujące – 
(eliminowanie przyczyn 
negatywnych zachowań i 
postaw uczniów lub 
wychowanków w celu 
zapobieżenia ich powtórnemu 
wystąpieniu oraz wystąpieniu 
innych niepożądanych 
zachowań). 

− Odbyły się cztery zespoły wychowawcze 
mające na celu podjęcie działań skierowanych 
na rozwiązywanie powstałych problemów 
wychowawczych, 

− Systematycznie odbywały się zespoły 
terapeutyczne, na których wnikliwie 
analizowano sytuacje indywidualnych 
przypadków naszych uczniów, 

− Według potrzeb kierowano do Sądów 
Rodzinnych wnioski o wniknięcie w sytuacje 
rodzinną i bytową ucznia, 

− Odbywały się  wywiady środowiskowe w 
domach rodzinnych uczniów, 

− Ściśle współpracowano z placówkami 
opiekuńczymi, w których umieszczani są 
uczniowie: 

Pogotowiem Opiekuńczym,  

Zespołem Placówek Wspierających Rodzinę 
„Szansa” w Kosewie,  

Rodzinami Zastępczymi, 

− Odbywały się spotkania dzieci i młodzieży na 
cyklicznych spotkaniach dotyczących 
bezpieczeństwa z funkcjonariuszami KMP w 
Koninie, 

− Zgłaszano naruszenia i łamania 
obowiązujących norm społecznych przez 
uczniów do KMP w Koninie, 

− Przygotowywano i podpisywano kontrakty z 
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uczniami i rodzicami, 

− Prowadzono indywidualne i dyscyplinujące 
rozmowy z uczniami, 

− Egzekwowano konsekwencje za naruszanie 
regulaminu szkolnego i niszczenie mienia 
placówki, 

− Prowadzono indywidualne rozmowy z 
rodzicami i opiekunami uczniów w formie 
konsultacji, poradnictwa,  

− Kierowano do specjalistów i instytucji 
wspierających szkołę w celu udzielenia 
pomocy i leczenia, 

− Współpracowano z Poradniami 
Psychologiczno-Pedagogicznymi w mieście i 
powiecie. 

7. Działania zapobiegawcze – 
(eliminowanie potencjalnych 
przyczyn i zagrożeń, które 
mogą mieć negatywny wpływ 
na zachowanie i podstawy 
uczniów, w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku) 

− Systematycznie budowano „Wspólnotę” 
Ośrodka, 

− Brak anonimowości w szkole, 

− Dobra znajomość uczniów oraz ich środowisk 
wychowawczych, 

− Dobrze funkcjonująca portiernia, monitoring 
wizyjny, 

− Wzorowo pełnione dyżury podczas przerw 
śródlekcyjnych zwłaszcza w miejscach 
newralgicznych szkoły, 

− Wnikliwa analiza czynników ryzyka w 
zespołach wychowawczych, terapeutycznych w 
zespole, oceny sytuacji bytowej uczniów, 

− Ścisła współpraca z instytucjami 
współpracującymi ze szkołą, 

− Duże zaangażowanie pracowników placówki 
na rzecz bezpieczeństwa, 

− Prawidłowy nadzór pedagogiczny, 

− Z wielką starannością i pietyzmem 
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organizowane są uroczystości, mające na celu 
integrację środowisk Wspólnoty Ośrodka tj.: 
„Konińskie Dni Autyzmu”, Obchody 
rocznicowe 11 listopada, Spotkania Opłatkowe, 
Dzień Patrona, Dzień Matki, Dzień Dziecka, 
Dzień Sportu, Dzień Edukacji Narodowej, 
Pasowanie na ucznia, Pikniki i Wycieczki 
Rodzinne itp. 

8. Działania integrujące organy 
szkoły na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa w szkole 
(Wypracowanie metod 
współpracy organów szkoły, 
skodyfikowanie ich i przyjęcie 
do realizacji z konsekwencją 
odpowiedzialności za ich 
łamanie). 

− W Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym od wielu lat funkcjonuje 
wypracowany Kodeks Szkoły, który 
obowiązuje wszystkich. Zawarte w nim są 
prawa i obowiązki oraz kary za łamanie norm 
społecznych, 

− Obowiązujące nagrody i kary zawarte są 
również w Statucie Ośrodka, wszystkie 
działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku 
podejmowane są z poczuciem poszanowania 
godności i szacunku osób niepełnosprawnych, 

9. Działania proceduralno-prawne 
(stworzenie procedur, 
zapewniających 
bezpieczeństwo w szkołach, 
reagowanie w sytuacjach 
trudnych oraz zagrażających 
bezpieczeństwu, w tym 
określenie zasad współpracy z 
instytucjami wspierającymi 
szkołę w procesie zapewniania 
bezpieczeństwa) 

− Dwa razy w roku odbywają się przeglądy 
techniczne obiektu  

Zgł. Do PINB w Koninie 

− 27.08.2014r.Odbyła się kontrola pod względem 
zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych 
warunków korzystania z obiektu 

− Odbyła się kontrola Straży Pożarnej, 

− IX 2014 przeprowadzono Próbny Alarm 
Przeciwpożarowy 

− XII 2014 kontrola PIP 

− W ośrodku od wielu lat funkcjonują 
wypracowane procedury postępowania na 
wypadek kryzysu w szkole, w których 
określono sposoby postępowania na wypadek 
sytuacji trudnych. Procedury postępowania 
cyklicznie i systematycznie są aktualizowane i 
uzupełniane w taki sposób, aby wszyscy 
pracownicy, zwłaszcza nauczyciele z krótkim 
stażem pracy dobrze je znali i stosowali w 
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codziennym życiu szkoły w sytuacjach 
trudnych, 

− Kadra pedagogiczna placówki systematycznie i 
z wielkim zaangażowaniem bierze udział w 
różnorodnych szkoleniach, konferencjach, 
zwłaszcza we wszystkich dotyczących 
poprawy bezpieczeństwa w szkole. 

− W roku szkolnym 2014/2015 rada 
pedagogiczna Ośrodka została przeszkolona w 
zakresie: 

• „Dyscyplina w klasie – łatwe sposoby na 
trudne zachowania” 

• „Strategie zapobiegania i radzenia sobie z 
sytuacjami kryzysowymi” 

• „Dokumentacja pracy nauczyciela zgodnie z 
nowymi rozporządzeniami” 

 
 

 
 

Towarzystwo  Inicjatyw Obywatelskich  w Koninie 
 
 

Praca nad poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest zadaniem statutowym 
Towarzystwa – organizacji pozarządowej pożytku publicznego. 
 Działalność programowa w 2014 roku adresowana była do: 
1.dzieci i młodzieży 
2.ofiar przemocy w rodzinie 
3.sprawców przemocy 
4.ogółu społeczeństwa 
1.Praca w środowisku młodzieżowym 
 Koncentrowała się na obejmowaniu dzieci i młodzieży, z grup podwyższonego ryzyka 
społecznego, z rodzin niewydolnych wychowawczo, kryzysowych, korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej, nadużywających alkoholu i podejmujących często działania, o 
charakterze przestępczym. 
 Oferta programowa adresowana do tej grupy dzieci i młodzieży  obejmowała: 
1.opiekę, edukację i socjalizację, prowadzoną w 6 świetlicach socjoterapeutycznych i 1 
środowiskowej dla około 250 dzieci 
2.prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, w oparciu o programy profilaktyki 
pierwszorzędowej 
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3.uczestnictwo w terapii pedagogicznej, realizowanej w formie zajęć wyrównawczych, 
ogólnorozwojowych, tematycznie kształtujących zainteresowania poznawcze dzieci  
(plastyczne, muzyczne, teatralne, turystyczne, sportowe, ekologiczne i informatyczne)  
4.pomoc dziecku w odrabianiu  prac domowych i wyrównywaniu zaległości szkolnych 
5.zajęcia kształtujące i rozwijające podstawowe umiejętności społeczne 
6.realizowanie programów profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego i aktywnego stylu 
życia  w ramach przygotowywania dzieci i młodzieży do corocznie  organizowanej olimpiady 
wiedzy o środkach psychoaktywnych 
7.pomoc dziecku w kontakcie indywidualnym, w kryzysach rozwojowych , rówieśniczych i 
szkolnych, w zakresie rozwiązywania bieżących problemów dziecka i nie dopuszczanie do 
nagromadzenia problemów, których następstwem może być wagarowanie, szukanie więzi i 
bezpieczeństwa w nieformalnych grupach i subkulturach młodzieżowych oraz wpadanie w 
pułapkę autodestrukcyjnych zachowań 
8.prowadzenie konsultacji, doradztwa i wsparcia dla rodziców, w ramach spotkań 
indywidualnych i grupowych -  „Szkoły dla rodziców” 
9.systematyczną współpracę ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie świetlic, z 
pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi i policją 
10.organizowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla wychowanków świetlic, w 
formie zajęć na półkolonii i kolonii, w okresie ferii zimowych i letnich 
 Oferta programowa, jako alternatywa na edukacyjne zagospodarowywanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży  po zajęciach szkolnych, realizowana jest w pełnym zakresie, 
dzięki dodatkowym środkom finansowym pozyskiwanym w procedurze ofert konkursowych, 
z Wydziału Spraw Społecznych UM w Koninie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego – Departamentu  Zdrowia   i Wojewody Wielkopolskiego – Wydziału 
Polityki Społecznej oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  Departamentu Pożytku 
Publicznego PO FIO. 
 Dzięki tym dotacjom świetlice czynne są codziennie, od poniedziałku do piątku 
włącznie, przez 2 – 3 godziny dziennie. Dzieci korzystały też z zajęć na basenie „RONDO” 
oraz z kręgielni. 
 Brały udział  w spektaklach teatralnych i filmowych w CKIS „OSKARD” i 
Konińskim Domu Kultury m.in. „Jaś i Małgosia”, „Czarnoksiężnik z Krainy Ozz”, „Brzydkie 
kaczątko”, Miasto 44”, Bogowie”|, „Marzenia Nataszy” oraz „Piorun i magiczny dom”. 
            W spektaklach uczestniczyło ponad 250 dzieci i młodzieży.  Ponadto wychowankowie 
zwiedzili Kłodawę – kopalnię soli. 
 Nowe oferty programowe zwiększyły zainteresowania dzieci i młodzieży zajęciami 
oraz  dały możliwości wyboru rodzaju zajęć, zgodnie z ich indywidualnymi 
zainteresowaniami i potrzebami. 
 Ważne miejsce w działalności programowej, skierowanej do uczniów wszystkich 
typów szkół zajmuje olimpiada wiedzy o środkach psychoaktywnych, zorganizowana w 2014 
już po raz XIX, pod hasłem „Czerpiemy radość z życia bez nałogów”. Brało w niej udział ok. 
1500 uczniów wszystkich typów szkół – publicznych i niepublicznych  z  28 placówek.  

Przygotowanie do eliminacji na szczeblu szkoły, a następnie ogólnomiejskim, 
wymagało od uczniów zgłębienia wiedzy o zachowaniach ryzykownych, przyczynach i 
skutkach zdrowotnych i społecznych, związanych z eksperymentowaniem ze środkami 
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uzależniającymi oraz wzmacniania umiejętności chroniących, w tym postaw asertywnych i 
prozdrowotnych młodzieży. 
 Liczny udział młodzieży w olimpiadzie, świadczy o potrzebie organizowania 
eliminacji, które w 2014 roku wzbogaciły się o nowe formy aktywności, w postaci 
sprawdzianu drużynowego uczniów, z poszczególnych placówek, małych form teatralnych o 
problematyce profilaktycznej i autorskich prezentacji multimedialnych (filmy i spoty). 
  Impreza finałowa odbyła się w sali sesyjnej ratusza miejskiego w Koninie, ul. Wodna. 
 W okresie ferii zimowych i letnich organizowane były w Koninie półkolonie, z 
programem sportowo – turystycznym, ekologicznym, socjoterapeutycznym i z dożywianiem. 

Półkoloniami  sfinansowanymi  przez Urząd Miejski w Koninie objęto 200 dzieci, 
które pochodziły z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i z problemem uzależnienia. 

Ponadto w koloniach zorganizowanych w Murzasichle i Łazach, współfinansowanych 
przez Kuratorium Oświaty  w Poznaniu , Wielkopolski Urząd Wojewódzki  i Urząd 
Marszałkowski w Poznaniu  - uczestniczyło 250 dzieci, w tym 37 z Konina. 

Łącznie zorganizowanym  wypoczynkiem z programem socjoterapeutycznym, 
sportowym i turystycznym objęto 450 dzieci i młodzieży.  

Pobyt dzieci, zwłaszcza  z rodzin przemocowych na półkoloniach i koloniach 
wypełniony był nie tylko programem turystycznym, sportowym i rekreacyjnym, ale w 
znacznej części przeznaczony był na przywrócenie dziecku poczucia bezpieczeństwa i 
stabilizacji, odreagowanie urazów i wykształcenie właściwych relacji z rówieśnikami i 
dorosłymi. Wychowankowie nauczyli się wyrażać swoje potrzeby, emocje i uczucia, a także 
przestrzegać normy  grupowe. 

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich przywiązuje bardzo dużą uwagę do 
kompetencji i doświadczenia wychowawców pracujących z dziećmi, zarówno w świetlicach, 
jak i w różnych formach wypoczynku letniego i zimowego. Wzorowa postawa wychowawcy i 
wychowywanie poprzez modelowanie osobistym przykładem, jest najlepszym wzorem dla 
młodego człowieka, na kształtowanie dobrych relacji z dorosłymi i rówieśnikami. 

W 2014 roku Towarzystwo kontynuowało  zadania wynikające z ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świetlice socjoterapeutyczne pracują w oparciu o nowy 
Statut i Regulamin placówki, wypełniają zadania, w zakresie wyrównywania poziomu 
stabilizacji życiowej rodzin kryzysowych, dysfunkcyjnych, zagrożonych ograniczeniem lub 
pozbawieniem władzy rodzicielskiej. 

Praca polega zatem nie tylko na wypełnianiu wobec dzieci funkcji opiekuńczo – 
wychowawczej i wyrównywaniu niedostatków wychowawczych domu rodzinnego, ale na 
indywidualnym diagnozowaniu potrzeb dziecka, konstruowaniu indywidualnych programów 
wyrównywania niedojrzałości emocjonalnej, społecznej i poznawczej,  mikrodeficytów 
rozwojowych oraz udzielaniu pomocy i wsparcia w  wyrównywaniu   dzieciom szans  
życiowych. 

Równolegle z pracą wyrównawczą z dzieckiem prowadzona jest praca  edukacyjna z 
rodziną , w ramach programu „Szkoły dla rodziców”. 

W cyklu edukacyjnym finansowanym przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z 
Warszawy – realizowany jest program wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji 
wychowawczej i społecznej, w zaspokajaniu potrzeb dziecka i w zakresie wypełniania zasad 
konstruktywnego rodzicielstwa. 



138 
 

Pomoc i wsparcie oraz edukacja i poradnictwo skierowane do dzieci i ich rodziców – 
przyczyni się do stopniowej  stabilizacji i osiągania podstawowego poziomu bezpieczeństwa 
życiowego, zapewniającego dzieciom, we własnej rodzinie normalne warunki rozwoju. 

Kierownicy i wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych zostali przygotowani do 
podjęcia nowych zadań, w ramach 42,5 godzinnego szkolenia, w zakresie zwiększenia 
kompetencji i umiejętności wychowawczych oraz realizacji nowego programu zakupionego 
ze środków UMWW – pt. „Odczuwaj, Ufaj, Mów”. 

Szkolenie ukończyło 30 pedagogów, zatrudnionych w 14 placówkach wsparcia 
dziennego. 

 
2.Ofiary przemocy w rodzinie 
 Towarzystwo od 15 lat realizuje programy: „Bezpieczeństwo w rodzinie” i 
„Dzieciństwo bez przemocy”. Dzięki ewidencji zdarzeń rodzinnych, prowadzonych przez 
Policję, w postaci „Niebieskiej Karty” – Towarzystwo dysponuje danymi dotyczącymi ponad 
200 rodzin, w których wielokrotnie w 2014 roku dochodziło do przemocy domowej. 
 Ofiarami są członkowie rodzin – dzieci, żony, starsi rodzice, rodzeństwo, czasami też 
mężowie. Do tej grupy osób adresowane są programy leczenia traumy, rozwoju świadomości, 
nabywania umiejętności obrony przed agresją i maltretowaniem oraz zapobiegania przemocy 
domowej. 
 W rodzinach przemocowych żyje ok. 250 dzieci, które same doświadczają przemocy 
lub bywają świadkami przemocy, wobec matki lub rodzeństwa. Są ofiarami przemocy 
fizycznej, emocjonalnej i manipulowania, rzadko seksualnej, a czasem mają niezaspokojone 
potrzeby emocjonalne, społeczne lub biologiczne, związane z rozwojem. 
 Na propozycję udziału około 250 dzieci i młodzieży w zajęciach, odpowiedziało 20 
rodziców. Pozostali albo zaprzeczają problemom, albo nie widzą potrzeby udziału swoich 
dzieci w zajęciach, uznając, że jest to prywatna sprawa rodziny. 
 Zgłoszone dzieci  uczestniczyły w  grupie  terapeutyczno – rozwojowej  w szkole 
Podstawowej nr 1 w   Koninie, ul. ul. Kolska, a zajęcia prowadził  doświadczony psycholog i 
pedagog  (1 raz w tygodniu, po 1.5 godziny).. Realizował on  program rozwoju osobistego, 
zwiększania  świadomości młodzieży nt. ochrony przed przemocą  oraz kształtował  
umiejętności asertywne i  różne sposoby  odreagowywania  stresu. 
  W  grupie wsparcia dla kobiet ofiar przemocy, kontynuowane były zajęcia, z 
programem psychoedukacyjnym, w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo. W zajęciach 
uczestniczyło 10 kobiet, a zaproszenie do udziału w programie skierowano do 70 kobiet, 
organizując dla nich dwukrotnie w ciągu 2014 roku  spotkania informacyjno – motywacyjne o 
możliwościach otrzymania bezpłatnej pomocy i wsparcia, psychologicznego i prawnego. 
 Zajęcia prowadzone  przez psychologa i pedagoga  ukierunkowano  na rozwój 
osobisty kobiet, zwiększenie świadomości swoich praw i obowiązków, wykształcenie 
umiejętności przyjaznego komunikowania się w rodzinie i z otoczeniem, radzenia sobie z 
negatywnymi emocjami, niskim poczuciem własnej wartości, lękiem, wstydem, złością, 
brakiem poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji oraz rozwiązywaniem  problemów  z 
dystansem i bez emocji. 
 Ponadto wykształcenie nawyku  korzystania z pomocy pracowników socjalnych, 
Ośrodków Interwencji Kryzysowej i poradnictwa – pomocy i wsparcia. Dodatkowo zajęcia 
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prowadzone były przez prawnika, który pomagał w redagowaniu pism procesowych, 
odwołań, skarg, rozstrzygał problemy prawne, służył doradztwem i wsparciem. 
 W Koninie pozostaje nadal grupa ok. 100 kobiet ofiar przemocy domowej z licznymi 
barierami psychologicznymi, z małą  motywacją  do udziału w grupie wsparcia, obawą przed  
konsekwencjami ze strony męża lub rodziny i  niską świadomością potrzeby zmiany  swojej 
sytuacji prawnej i rodzinnej  oraz brakiem odwagi  do uruchamiania tych  zmian w życiu. 
Oczekują na przywrócenie normalności w rodzinie, bez ich udziału. 
 W okresie sprawozdawczym  na zlecenie Sądu przeprowadzono 9 mediacji oraz 4 na 
wniosek zainteresowanych stron, z tego 9 zakończyło się polubownym porozumieniem i 
ugodą. 
  
3.Sprawcy przemocy 
 Spotkania motywacyjne ze sprawcami przemocy, prowadzone są w cyklach 
półrocznych  przez przedstawiciela  Towarzystwa, psychologa, prawnika, funkcjonariusza z 
Wydziału Prewencji KM Policji i kuratora sądowego. 
 W okresie sprawozdawczym zaproszono na 2 spotkania ponad 70 sprawców 
przemocy, a przybyło 28, z których 10 podjęło zajęcia korekcyjno – edukacyjne, prowadzone 
przez dwóch doświadczonych specjalistów : psychologów i pedagoga . Specjaliści mają 
ukończone specjalistyczne szkolenia i kursy, uprawniające do prowadzenia terapii ze 
sprawcami. 

Brak zapisu w postanowieniach sądowych o obowiązku uczestniczenia sprawcy 
przemocy domowej w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych, uniemożliwia egzekwowanie 
tego obowiązku i nie ogranicza zjawiska przemocy, zwłaszcza, że sami sprawcy ze względu 
na niską świadomość społeczną nie mają motywacji  do zmiany swojego statusu. 
 Program ze sprawcami przemocy realizowany przez 1,5  godziny  tygodniowo 
obejmuje korektę dotychczasowego systemu norm i wartości, uczy zasad komunikacji 
społecznej, unikania barier komunikacyjnych, kształci potrzebę uważnego słuchania, uczy 
zasad wyrażania swoich potrzeb, emocji i uczuć, przestrzegania norm grupowych, panowania 
nad gniewem i złością, tolerancji i odpowiedzialności. 
 Sprawcy uczestniczący w zajęciach powoli zmieniają się, reagują spokojnie na 
zmieniające się sytuacje rodzinne i potrafią krytycznie ocenić swoje postępowanie. Praca nad 
rozwojem grupy jest trudna i wymaga długoletniego i systematycznego oddziaływania. 
 Dzięki pozyskaniu dodatkowej dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego od 
Pełnomocnika Wojewody ds. Przeciwdziałania Przemocy  na wsparcie dla rodzin w kryzysie - 
prowadzone było poradnictwo i grupy wsparcia  przez dwóch psychologów, w czasie od 
kwietnia do grudnia 2014 roku, zgodnie z ustalonymi standardami terapeutycznymi. 
 
4.Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i biernych zawodowo, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym  
 W 2014 roku Towarzystwo prowadziło poradnictwo dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i bezrobotnych w zakresie  aktywizacji beneficjentów 
zamieszkałych w Noclegowni w Koninie.  
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 Dla w/w osób dostępne było w CIK w Koninie  bezpłatne poradnictwo prawne i 
obywatelskie oraz możliwość skorzystania nieodpłatnie z Internetu i rozliczenia 
podatkowego. 
 
5.Programy adresowane do ogółu społeczeństwa – edukacja publiczna 

Od 2002 roku Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich  prowadzi Centrum Interwencji 
Kryzysowej, z bezpłatnym poradnictwem interdyscyplinarnym 
 W ramach działalności Centrum prowadzone jest bezpłatne poradnictwo prawne, 
psychologiczne i socjalne dla społeczeństwa, o niskim statusie materialnym oraz dla grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (pensjonariusze Noclegowni i Schroniska dla 
Bezdomnych PCK, długoletni bezrobotni, powracający z odbywania kary więzienia). 
 Porady, pomoc i wsparcie prowadzone jest w kontakcie  osobistym ze specjalistami 
lub telefonicznie, codziennie w godzinach od 15.00 do 18.00. W tym samym  czasie czynny 
jest też Młodzieżowy Telefon Zaufania. 
 Poradnictwo dotyczy najczęściej następujących problemów: 

-uzależnienia od substancji psychoaktywnych 
- przemocy w rodzinie 
- alimentacji 
- zadłużenia finansowego, egzekucji komorniczej i eksmisji z mieszkania 
- nieporozumień rodzinnych 
- niewydolności wychowawczej rodziny 
- separacji i rozwodu 
- odwołań od decyzji administracyjnych i postanowień sądowych 
- świadczeń socjalnych 
- podziału wspólnego majątku 
- ustalenia ojcostwa, ograniczenia i pozbawienia praw rodzicielskich 
- odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego i innych 
- ustalenia inwalidztwa 
- praw konsumenta 
- zdrady małżeńskiej 
- mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu problemów rodzinnych lub pracowniczych 
W Młodzieżowym Telefonie Zaufania młodzież chcąc zachować anonimowość, pyta 

telefonicznie najczęściej, o działanie środków uzależniających, bezpieczny seks, zagrożenie 
HIV/AIDS, o konsekwencje wczesnej inicjacji seksualnej i testy ciążowe. Zwierza się z 
przemocy w rodzinie, ale obawia się  interwencji  zewnętrznej i nie podaje danych 
osobowych. Młodzież przeżywa też wiele niepowodzeń szkolnych, uskarża się na 
subiektywizm nauczycieli w ocenie wyników szkolnych, na brak zrozumienia i pomocy, ze 
strony wychowawców klas i przemoc ze strony rówieśników. 

 Wzrost świadomości w zakresie potrzeby korzystania z poradnictwa, związany z 
motywacją do rozwiązywania wielu problemów młodzieży – wpłynął na zwiększoną liczbę 
udzielanych porad i doradztwa, w tej grupie społecznej. 

Dwóch pedagogów w ZS CKU w Koninie i III Liceum udzielało w okresie objętym 
sprawozdaniem porad, informacji i wsparcia młodzieży będącej uczniami w/w szkół. 
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W okresie sprawozdawczym tj. w 2014 roku   udzielono  1014  porad, w tym 87  
telefonicznych i e-mailowych.  Zredagowano 538  pism procesowych,  pozwów, odwołań i 
apelacji. 

Całokształt zadań realizowany jest przy współdziałaniu Towarzystwa z: 
 

- Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego PO 
FIO w Warszawie 
- Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 
- Wojewodą Wielkopolskim w Poznaniu, Pełnomocnikiem Wojewody ds.-
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
- Miastem Konin 
- Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
- Wydziałem  Prewencji KM Policji w Koninie 
- kuratorami zawodowymi 
- pracownikami socjalnymi, pielęgniarkami środowiskowymi 
- pedagogami szkolnymi 

Towarzystwo włączyło się w trwającą od kilku lat akcję pomagania ofiarom przestępstw, 
zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 
Pomocy Ofiarom Przestępstw. 

W tym czasie prawnik Towarzystwa udzielał porad, wsparcia, informacji osobom 
zamieszkałym w Koninie i powiecie, które są ofiarami przestępstw. 

 
6.Osiągnięte rezultaty 
- 250 dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka społecznego uczestniczyło w 
całorocznych zajęciach edukacyjnych w świetlicach, w ramach zagospodarowywania czasu 
wolnego, jako alternatywy na zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia 
- 450 dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych zostało 
zorganizowanym, edukacyjnym wypoczynkiem zimowym i letnim ( kolonie i półkolonie) 
- ponad 1500 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych brało 
udział w różnych formach aktywności profilaktycznej, w XVII edycji olimpiady wiedzy o 
środkach psychoaktywnych, pod hasłem  „Czerpiemy radość z życia bez nałogów” 
- 9 dzieci doświadczonych przemocą domową uczestniczyło w zajęciach  grupy terapeutyczno 
– rozwojowej 
-10 kobiet ofiar przemocy domowej ,objętych zostało zajęciami psychoedukacyjnymi, z 
programem rozwoju świadomości i leczenia traumy 
- 10 sprawców przemocy uczestniczyło w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych, z programem  
psychokorekcyjnym i przewartościowania dotychczasowego systemu norm i wartości 
- z poradnictwa, pomocy i wsparcia prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i 
socjalnego skorzystało  1014 osób, w tym  111  młodzieży  w  Młodzieżowym Telefonie 
Zaufania 
- u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych objętych programami edukacyjnymi, nastąpiła 
znaczna poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, poprawa komunikacji 
społecznej, umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji. Zwiększyło się też  poczucie 
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własnej wartości i samooceny oraz aktywności i samodzielności w rozwiązywaniu swoich 
problemów. 
 Zredukowano o 20% zachowania agresywne dzieci i młodzieży w świetlicach. 

 W społeczeństwie wzrosła świadomość prawna, w zakresie praw i obowiązków  oraz 
odpowiedzialności osobistej, a także umiejętności dochodzenia swoich praw, dzięki poznaniu 
instrumentów prawnych  oraz  szukania pomocy, w wyspecjalizowanych placówkach. 

Zorganizowany przez Towarzystwo Ośrodek Mediacyjny, wpisany w rejestr  Sądu 
Okręgowego w Koninie daje możliwości społeczeństwu, na polubowne rozwiązywanie 
sytuacji kryzysowych, rodzinnych, pracowniczych, sąsiedzkich i innych. 
 Realizowane przez Towarzystwo zadania programowe, mają bezpośredni lub pośredni 
wpływ na zwiększanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Koninie. 
 

Poradnictwo prawne i obywatelskie prowadzone w Centrum Interwencji Kryzysowej 
 Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich  w Koninie w latach  2012 - 2014 

 
Poradnictwo 
udzielane osobom 
dorosłym i 
młodzieży 

Liczba uczestników 

 2012 2013 2014 
Prawne 464 417 617 
Psychologiczne 95 66 62 
Pedagogiczne - - 50 
Socjalne 201 181 198 
Telefon zaufania 129 45 87 

4 emaile 
Ogółem 956 956 1014 
 w tym 67 dzieci i 

młodzieży 
w tym 65 dzieci i 

młodzieży 
w tym 111 dzieci i 

młodzieży 
 

Grupy wsparcia dla osób doświadczonych przemocą i stosujących przemoc 
 

Rodzaj grupy Liczba uczestników 
 2012 2013 2014 
Grupa terapeutyczno-
rozwojowa dla dzieci i 
młodzieży 

 
II grupy 

28 

I grupa 
7 

II grupa 
5 

I grupa 
9 

Grupa wsparcia dla 
kobiet (rozwoju 
świadomości i leczenia 
traumy) 

 
I grupy 

12 

 
I grupa 

8 

 
I grupa 

10 

Grupa korekcyjno-
edukacyjna dla 
sprawców przemocy  

I grupa 
11 

I grupa 
7 

I grupa 
10 
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Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym 
i Przemocą w Koninie 
 

Izba Wytrzeźwień w Koninie została powołana Zarządzeniem nr 17/86 r. Prezydenta 
Miasta Konina z dnia 10.11.1986 r. Od 01 stycznia 2013r. Uchwałą nr 489 Rady Miasta 
Konina z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Miasta 
Konina oraz przyjęcia statutu Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem 
Alkoholowym i Przemocą w Koninie dawna Izba Wytrzeźwień funkcjonuje pod nową nazwą.  

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku w mieście Koninie 
Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 
sprawuje opiekę nad osobami zatrzymanymi do wytrzeźwienia. Ośrodek stanowi miejsce 
czasowego pobytu osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem zakłócają spokój, dają 
powód do zgorszenia w miejscach publicznych, bądź na skutek nadużywania alkoholu 
stanowią niebezpieczeństwo dla otoczenia lub zdrowia własnego, stosują przemoc wobec 
innych osób, w tym członków rodziny. 

W celu realizacji zadań statutowych określonych ustawą z dnia 26 października 1982 r.  o 
wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007 Nr 70 poz. 473 ze 
zm.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu 
doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb 
wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192 ze. zm.), w tym zadań z zakresu 
bezpieczeństwa i porządku, Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym 
i Przemocą współpracuje z Urzędem Miejskim w Koninie, Policją i Strażą Miejską, 
Prokuraturą, Sądami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, placówkami służby zdrowia, w 
tym z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, Gminnymi Komisjami 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacjami pozarządowymi, Urzędami 
Skarbowymi oraz instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych. W ramach współpracy z Policją i Prokuraturą Ośrodek udziela niezbędnych 
informacji o pobytach osób nietrzeźwych świadcząc tym pomoc w toczących się 
postępowaniach cywilnych i karnych przeciwko tym osobom. O umieszczeniu w Ośrodku 
osoby nieletniej zawiadamia się Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Koninie lub 
sąsiednich powiatach. Osoby wielokrotnie przebywające w Ośrodku kierowane są do 
terenowych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w celu udzielania pomocy 
przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej osobom stale nadużywającym alkoholu oraz ich 
rodzinom. W badanym okresie skierowano 213 takich wniosków.  

W badanym okresie Ośrodek realizował następujące zadania związane z opieką nad 
osobami nietrzeźwymi przebywającymi w tutejszej jednostce:  
• Izolowanie osób naruszających spokój i porządek publiczny oraz zapewnienie im 

odpowiednich warunków pozwalających bez uszczerbku dla zdrowia na powrót do 
normalnego stanu psychicznego i fizycznego,  

• Zabezpieczenie osób nietrzeźwych przekazanych do Ośrodka przed utratą zdrowia i życia, 
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• Udzielanie świadczeń higienicznych osobom zatrzymanym w Ośrodku (czysta koszula, 
zmiana pościeli, możliwość umycia się, możliwość wyposażenia w czystą odzież 
otrzymaną bezpłatnie od Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Koninie),   

• Sprawowanie nadzoru lekarskiego nad osobami zatrzymanymi w Ośrodku poprzez stałe 
monitorowanie stanu zdrowia. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia osoby nietrzeźwe 
są przekazywane do Szpitala. W badanym okresie odnotowano 67takich przypadków.  
W okresie sprawozdawczym swoje zadania statutowe Ośrodek realizował głównie w 

oparciu o opracowany przez Dyrektora Program Pomocy Osobom Uzależnionym od 
Alkoholu przebywających w Ośrodku w latach 2013 – 2017, który otrzymała każda z gmin 
korzystających z usług Ośrodka która podpisała stosowną umowę z Prezydentem Miasta 
Konina w zakresie świadczonych przez Ośrodek usług dla osób nietrzeźwych. Realizował 
również zadania zaplanowane i wskazane dla Ośrodka w Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na rok 2014 oraz w Programie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie miasta Konina 
na lata 2011 – 2015.  

Pracownicy Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą 
w Koninie: 

• prowadzili rozmowy profilaktyczno – wychowawcze wśród osób nadużywających 
alkoholu, motywowali do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa odwykowego oraz 
informowali o istniejących na terenie miasta Konina i okolic placówkach leczenia 
uzależnień. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2999 rozmowy wychowawcze i 
motywujące z osobami opuszczającymi Ośrodek (w tym ze sprawcami przemocy), 

• drukowali i rozdawali ulotki informacyjne osobom opuszczającym Ośrodek, 
• redagowali i aktualizowali gazetki ścienne informujące o istniejących na terenie miasta i 

okolic placówkach zajmujących się leczeniem i terapią uzależnień,  
• rozmieszczali na terenie obiektu Ośrodka plakaty o tematyce przeciwdziałania 

alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, 

• przygotowywali i wysyłali wnioski dotyczące osób nadużywających alkoholu do 
gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Ponadto w ramach współpracy z Oddziałem Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Koninie na terenie Ośrodka prowadzone są działania motywujące do 
leczenia odwykowego przez terapeutów pełniących w godzinach porannych dyżur w 
Ośrodku. Takich rozmów terapeutycznych z osobami opuszczającymi Ośrodek 
przeprowadzono 47. 

W czasie pobytów osobom doprowadzonym do Ośrodka celem wytrzeźwienia podawana 
jest kawa, herbata lub woda. Ponadto osoby szczególnie zaniedbane otrzymują czystą 
używaną odzież.  

W okresie zimowym, na prośbę Prezydenta Miasta Konina, podczas bardzo niskich 
temperatur Ośrodek był przygotowany do udzielania noclegów trzeźwym osobom 
bezdomnym. W przypadku braku wolnych miejsc w Noclegowni dla bezdomnych w obiekcie 
Ośrodka wydzielane są sale w celu udostępnienia ich dla w/w potrzeb. W badanym okresie w 
okresie zimowym Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i 
Przemocą w Koninie udzielił 503 noclegi trzeźwym osobom bezdomnym.  
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Z noclegów skorzystało 36 osób, tj.: 35 mężczyzn i 1 kobieta.  
Spośród osób korzystających z noclegów 22 osoby przebywały sporadycznie, tj. od 1 do 4 
razy,  
− 1 osoba przebywała 11 razy, 
− 1 osoba – 16 razy 

− 1 osoba  - 17 razy,   
− wśród 10 osób odnotowano od 24 do 37 pobytów.  

− jedna osoba przebywała w Ośrodku przez okres 124 dni, tj. od stycznia 2014r. do maja 
2014r.  

Osoby bezdomne korzystające z noclegów w Ośrodku miały możliwość umycia się, 
udostępniono do użytku czajnik bezprzewodowy, naczynia jednorazowe, wydawano herbatę, 
cukier, a w razie potrzeby czystą używaną odzież. Pracownicy Ośrodka na bieżąco 
informowali o możliwości skorzystania z posiłków wydawanych w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie w Koninie. Ponadto na terenie Ośrodka wydawano prowiant (konserwy 
mięsne, chleb, dżemy, cukier itp.) pozyskiwany  w ramach współpracy z Chrześcijańską 
Służbą Charytatywną. 

 

Informacja o pobytach w Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem 
Alkoholowym i Przemocą w Koninie w 2014 roku. 

                

Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 
dysponuje 31 miejscami dla osób nietrzeźwych, umieszczonymi w 12 salach, z czego jedną 
wydzielono dla kobiet (4 łóżka), jedną dla nieletnich (2 łóżka), jedną dla osób stwarzających 
szczególne zagrożenie (1 łóżko) oraz jedną dla osób szczególnie zaniedbanych (2 łóżka). 

 

W  okresie sprawozdawczym tj. w 2014 roku do ODPOPAP w Koninie dowieziono do 
wytrzeźwienia 3308 osób, tj. średnio 276 osób miesięcznie i 9 dziennie.  

Wśród pobytów osób doprowadzonych do wytrzeźwienia odnotowano: 

� 3124 mężczyzn,  
�   178 kobiet,  
�       5 chłopców, 
�       1 dziewczynkę. 

 
Ogólna liczba pobytów w 2014 roku stosunku do 2013 roku uległa wzrostowi o 156  

pobytów, co stanowi około 5 % ogólnej liczby pobytów. 
 
Liczba osób przebywających w Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem 
Alkoholowym i Przemocą w Koninie w 2014 roku: 

 
� 1 raz              –  1315                       
� 2 razy    –    204                           
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� 3 razy         –      69      
� więcej niż 3 razy        –    143          

 
 
 
 

Struktura społeczna osób doprowadzonych do wytrzeźwienia w 2014roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struktura społeczna w 2014 r.

31,80%

0,18%

0,39%
0,50%

7,96%

12,58%

46,59%

Bezrobotni 46,59% Emeryci 12,58% Pracujący 7,96%

Uczniowie 0,50% Rolnicy 0,39% Studenci 0,18%

Brak danych  31,80%

 

1. Największa liczba osób doprowadzonych do wytrzeźwienia to osoby 
bezrobotne. Liczba pobytów tych osób wyniosła 1541 i stanowią one 46,59% ogólnej 
liczby osób doprowadzonych do wytrzeźwienia. Drugą liczną grupą są osoby, które 

Grupa zawodowa Ilość osób % 

Bezrobotni 1541 46,59 

Emeryci 416 12,58 

Pracujący 263 7,96 

Uczniowie 17 0,50 

Rolnicy 13 0,39 

Studenci 6 0,18 

Brak danych 1052 31,80 

Razem 3308 100 



147 
 

nie podały informacji o statusie zawodowym – brak danych 1052 osób (31,80%)  i 
trzecia – to emeryci 416 osób (12,58%). 

 

2. Przyczyny zatrzymań do wytrzeźwienia w 2014 roku. 

Przyczyna Ilość osób % 

Leżący w miejscu publicznym 1385 41,87 

Awantury domowe, przemoc 942 28,48 

Interwencje publiczne 891      26,93 

Nietrzeźwi kierowcy  30 0,91 

Niszczenie mienia   18      0,54 

Bójki, rozboje   9 0,27 

Włamania, kradzieże   4 0,12 

Inne przypadki  29 0,88 

Razem 3308 
 

100 

 

41,87%

28,48%

26,74%

0,91%
0,54%

0,27%0,12%0,88%

Przyczyny zatrzymań do wytrzeźwienia w 2014 r.

Leżący w miejscu publicznym 41,87% Awantury domowe 28,48%

Interwencje publiczne 26,74% Nietrzeźwi kierowcy 0,91%

Niszczenie mienia 0,54% Bójki, rozboje 0,27%

Włamania, kradzieże 0,12% Inne przypadki 0,88%

 

3. Największą liczbę osób nietrzeźwych doprowadzonych do Ośrodka, wg 
przyczyn zatrzymań stanowiły osoby leżące w miejscu publicznym. Stanowią oni 
1412 pobytów, tj. 42,05% ogólnej liczby osób doprowadzonych do wytrzeźwienia. 
Drugą dominującą grupą doprowadzonych do Ośrodka są osoby nietrzeźwe 
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wszczynające awantury i sprawcy przemocy w domu: 957 osób – 28,50%. W 
badanym okresie odnotowano też dużą liczbę osób doprowadzonych z interwencji 
publicznych. Ich liczba wyniosła 898, tj. 26,74%. 

 
Przekrój wiekowy osób przebywających w Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom  

z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie w  2014 r. 
 

Przekrój wiekowy Ilość osób % 

17 lat   6       0,18 

18 – 25 lat 223 6,74 

26 – 30 lat 399 12,06 

31 – 50 lat 1692 51,15 

Powyżej 50 lat 988 29,87 

Razem 3308 
 

100 

 

Przekrój wiekowy w 2014 r.

51,15%

29,87%
0,18%

6,74%

12,06%

17 lat 0,18% 18-25 lat 6,74% 26-30 lat 12,06%

31-50 lat 51,15% Powyżej 50 lat 29,87%

 Pobyty nieletnich w Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym 
i Przemocą w Koninie w 2014 r.: 

 
W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zatrzymano do wytrzeźwienia 6 osób 

nieletnich, tj. 5 chłopców w wieku 17 lat i 1 dziewczynkę w wieku 17 lat. Dla porównania w 
2013 r. liczba pobytów osób nieletnich doprowadzonych do wytrzeźwienia wyniosła 12. 



149 
 

Pomimo wzrostu ogólnej liczby pobytów w Ośrodku w 2014 roku w stosunku do 2013 roku, 
wśród pobytów osób nieletnich odnotowano spadek o 50% 

 

Inne informacje dotyczące pobytów osób w stanie nietrzeźwości przebywających 
w Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą 

w Koninie w 2014 r.: 
 

Najstarsza kobieta  69 lat. 

Najstarszy mężczyzna 79 lat. 
Najwięcej pacjentów w ciągu doby   23 osoby (11.11.2014 r.). 
Najwyższy stan upojenia alkoholowego  2,68 mg/l, tj. 5,36 ‰  – mężczyzna w wieku 52 lat. 
 

Liczba pobytów osób doprowadzonych do wytrzeźwienia  
w 2014r. z poszczególnych miast i gmin (wg miejsca zdarzenia): 

 

Lp. Miejsce zdarzenia Ilość osób % 
1 Konin 2282 68,98 

2 Kramsk 112 3,38  

3 Ślesin 42 1,28  

4 Stare Miasto 36 1,09 

5 Kazimierz Biskupi 33 1,00  

6 Rychwał 8 0,24 

7 Golina 0 - 

8 Krzymów 0 - 

9 Sompolno 0 - 

10 Rzgów 0 - 

11 Skulsk 0 - 

12 Kleczew 0 - 

13 Grodziec 0 - 

14 Wierzbinek 0 - 

15 Wilczyn 0 - 

x Razem powiat Konin 2513 75,97 

16 Koło (miasto) 148 4,47 

17 Kłodawa 31 0,94 

18 Babiak 25 0,76 

19 Koło (gmina) 23 0,70 

20 Chodów 9 0,27 

21 Grzegorzew 8 0,24 
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22 Osiek Mały 7 0,21 

23 Olszówka 5 0,15 

24 Dąbie 0 - 

25 Kościelec 0 - 

26 Przedecz 0 - 

x Razem powiat Koło 256 7,74 

27 Słupca (miasto) 46 1,39 

28 Strzałkowo 24 0,73 

31 Orchowo 10 0,30 

29 Ostrowite 8      0,24 

30 Słupca (gmina) 0 - 

32 Zagórów 0 - 

33 Powidz 0 - 

x Razem powiat Słupca 88 2,66 

34 Turek (miasto) 271 8,19 

36 Tuliszków 45 1,36 

37 Turek (gmina) 32 0,97 

38 Brudzew 24 0,73 

42 Władysławów 22 0,67 

40 Malanów 18 0,54 

39 Dobra 15 0,45 

41 Kawęczyn 15 0,45 

35 Przykona 9 0,27 

x Razem powiat Turek 451 13,63 

x Ogółem 3308 100 
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Struktura pobytów osób dprowadzonych do wytrzezwienia   
z poszczególnych miast i gmin w 2014 r.

Konin 68,98%

Kramsk 3,38%

Turek miasto 8,19%

Koło miasto 4,47%

Konin 68,98% Kramsk 3,38% Ślesin 1,28%

Stare Miasto 1,09% Kazimierz Biskupi 1,00% Rychwał 0,24%

Koło miasto 4,47% Kłodawa 0,94% Babiak 0,76%

Koło gmina 0,70% Chodów 0,27% Grzegorzew 0,24%

Osiek Mały 0,21% Olszówka 0,15% Słupca miasto 1,39%

Strzałkowo 0,73% Orchowo 0,30% Ostrowite 0,24%

Turek miasto 8,19% Tuliszków 1,36% Turek gmina 0,97%

Brudzew 0,73% Władysławów 0,67% Malanów 0,54%

Dobra 0,45% Kawęczyn 0,45% Przykona 0,27%

 
Zgodnie z powyższym zestawieniem 68,98% osób nietrzeźwych korzystających z usług 

Ośrodka to osoby doprowadzone z Konina, pozostałe 31,02% - to osoby doprowadzone z 
innych gmin.  Dla porównania w 2013 roku odnotowano 76,40% osób nietrzeźwych 
doprowadzonych z Konina, pozostałe 23,60% z innych gmin. Wynika z tego, że na wzrost 
ogólnej liczby pobytów w Ośrodku miał wpływ w szczególności wzrost liczby osób 
doprowadzonych z innych gmin. 

 
Z analizy pozostałych gmin wynika, że największa liczba osób zatrzymanych w Ośrodku 

w 2014 roku pochodzi z terenu: 

− miasta Turku 271 pobytów (8,19%),  
− miasta Koła 148 pobytów (4,47%),  
− gminy Kramsk 112 pobytów (3,38%). 

Dla porównania w 2013 r. liczba osób doprowadzonych z terenu  
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− miasta Turek wyniosła 177 (5,62%),  

− miasta Koła – 137 (4,35%),  
− gminy Kramsk – 37 (1,17%).  

Jak widać w badanym okresie odnotowano znaczny wzrost liczby pobytów osób 
doprowadzonych z terenu miasta Turku. 
 
Pobyty w Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą  

w Koninie w 2014 r. wg powiatów: 

Lp. Miejsce zdarzenia (powiat) Ilość osób % 

1 Konin 2513 75,97 

2 Koło 256  7,74  

3 Słupca  88  2,66 

4 Turek 451 13,63  

x Ogółem 3308 100  

Konin 75,97%

Koło 7,74%

Słupca 2,66%
Turek 13,63%

Struktura pobytów osób doprowadzonych do wytrzeźwienia
z poszczególnych powiatów w 2014 r.

Konin 75,97% Koło 7,74% Słupca 2,66% Turek 13,63%

  
 
 

Analiza przyczyn nie przyjęcia osób do Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom  
z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie w 2014 r. 
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W badanym okresie nie przyjęto do Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z 
Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie do wytrzeźwienia  50 osób 
z następujących przyczyn: 

 

 

 

 

 

Przyczyny nie przyjęcia do wytrzeźwienia w 2014 r.

26,00%

36,00%

38,00%

stan zdrowia 38,00% brak objawów nietrzeźwości 36,00% brak podstaw prawnych  26,00%

 Jak widać z powyższego zestawienia główną przyczyną odmowy przyjęcia do 
wytrzeźwienia w 2014 r. był stan zdrowia osoby nietrzeźwej.  

Przyczyna Ilość osób % 

stan zdrowia 19 38,00 

brak objawów nietrzeźwości 18 36,00 

brak podstaw prawnych 13 26,00 

Razem 50 100 
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Dla porównania, wg danych z 2013 r. – nie przyjęto do wytrzeźwienia 48 osób, główną 
przyczyną odmowy przyjęcia był stan zdrowia osoby nietrzeźwej. 

Analizując powyższe informacje można stwierdzić, że najczęściej do Ośrodka 
doprowadzane są osoby: 

• w przedziale wiekowym 31 – 50 lat,  

• mieszkańcy Konina,  
• leżące w miejscu publicznym. 

Najczęstszą przyczyną odmowy przyjęcia do Ośrodka jest stan zdrowia osoby 
doprowadzonej do wytrzeźwienia. Wśród osób nietrzeźwych doprowadzonych do 
wytrzeźwienia odnotowano 824 pobyty osób bezdomnych. 

Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 
jest tą placówką miasta Konina, która poprzez realizację statutowych zadań wpływa na 
ochronę porządku publicznego na terenie miasta Konina, zwiększając bezpieczeństwo jego 
mieszkańców, zmniejszając liczbę ewentualnych wypadków stosowania przemocy, 
zagrożenia życia i zdrowia. Jest jednym z ważnych ogniw systemu zapewniającego to 
bezpieczeństwo w mieście Koninie i ościennych gminach, z którego korzystają organy 
porządku publicznego, jakimi są Policja i Straż Miejska, realizującego jedno z ważniejszych 
zadań własnych gminy.
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BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH 

 
 
Placówki na terenie Miasta Konina prowadzą wiele działań z zakresu bezpieczeństwa i 
porządku z uwzględnieniem realizacji planów wychowawczych i profilaktycznych. 
W celu zapewnienia wszystkim podmiotom bezpieczeństwa i dostosowaniu ich do warunków 
zgodnych z zasadami BHP realizując główne zadania placówki oświatowej, podejmowanych 
było szereg działań, które miały na celu  wyeliminowanie lub maksymalnie ograniczenie 
ujemnego wpływu na organizm osób uczących się i  pracujących.   
Każdorazowo podczas zebrań z pracownikami administracyjno - obsługowymi oraz na 
posiedzeniach rad pedagogicznych omawiane były zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów w tym zakresie. Na pierwszym spotkaniu 
rozpoczynającym rok szkolny 2014/2015 przypomniano również Regulamin Pracy, 
Regulamin Organizacyjny, Statut oraz zakres zadań i czynności, zasady zgodnej współpracy          
i współdziałania, rozwiązywania problemów. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa 
placówki zgodnie z przepisami prawa dokonują systematycznych przeglądów bhp i ppoż, , 
kontroli urządzeń i wyposażenia sal , ogrodu przedszkolnego, stanu technicznego obiektu, 
monitorują organizację pobytu dzieci w przedszkolu oraz przeprowadzają próbną ewakuację. 
 Jak co roku kontynuowana była realizacja programów profilaktycznych                               
i wychowawczych. Cele szczegółowe tych programów są zawsze tak sformułowane, aby 
nawiązywały do treści wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego. Placówki w sposób systematyczny i ciągły współpracują z instytucjami                          
i organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku takimi, jak: Policja – 
Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna, TPD, Ognisko Środowiskowe działające przy szkole, Sąd 
Rejonowy-Wydział Rodzinny i Nieletnich, Pogotowie Opiekuńcze, ZO PCK, pielęgniarka 
szkolna. Jednostki oświatowe samodzielnie a także przy współpracy z przedstawicielami ww. 
w instytucji podejmowały wiele działań na rzecz porządku, bezpieczeństwa i zdrowia 
uczniów. 
Priorytetami wychowawczymi są przede wszystkim następujące aspekty: 

1) Wdrażanie zasad kultury osobistej oraz poznawanie norm, reguł i zasad postępowanie 
oraz ich przestrzeganie. 

2) Nauka szacunku i tolerancji w życiu codziennym na każdym poziomie życia 
społecznego 

3) Zachęcanie do zdrowego stylu życia-bez nałogów, w zgodzie z naturą, uprawiając 
rekreacyjnie sport. 

4) Kształtowanie od najmłodszych lat postaw ucznia wartościowego umiejącego 
dokonywać   trafnych wyborów. 

5) Eliminowanie niepożądanych zachowań wśród dzieci i młodzieży mających problemy 
 z przystosowaniem się do życia w środowisku rówieśników. 
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 Realizacja treści programowych odbywa się systematycznie na wszystkich zajęciach 
w tym na godzinach do dyspozycji wychowawcy. Zajęcia prowadzone są zgodnie z rocznymi 
programami wychowawczymi przygotowanymi przez wychowawców klas , po konsultacjach 
z uczniami i ich rodzicami. Treści te realizują wszyscy nauczyciele oraz pedagog, psycholog i 
logopeda szkolny. 
W działaniach na rzecz bezpieczeństwa w placówkach oświatowych uczestniczą: pracownicy 
dydaktyczni  i administracyjni szkoły, rodzice (Rada Rodziców), pedagodzy, psycholodzy. 
Ponadto powoływane są również zespoły problemowe ( np. wychowawczy, profilaktyki, ds. 
ewaluacji programu wychowawczego). Na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach szkół 
działa  rzecznik praw ucznia, a także Samorządy Uczniowskie oraz członkowie organizacji 
pozarządowych. 
Nauczyciele sprawujący bezpośredni nadzór pedagogiczny mają świadomość i przekonanie, 
że uczestniczą w odpowiedzialnym procesie wychowawczym i każdorazowo reagowali na 
ewentualne niebezpieczne sytuacje powodowane  przez uczniów, zarówno na terenie 
placówek jak i poza nimi. Nauczyciele dyżurni czuwali nad bezpiecznym spędzaniem czasu w 
trakcie przerw, zwracając uwagę na kulturalne zachowanie, właściwe korzystanie z urządzeń 
sanitarnych. Wszyscy pracownicy placówek posiadali aktualne szkolenia z zakresu BHP.            
Jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto Konin prowadziły w 
bardzo szerokim spektrum działania w zakresie bezpieczeństwa i porządku: 
Należały do nich: 

1. Realizacja programów wychowawczych: 
2. Nadzór nad bezpieczeństwem w zakresie wejścia na teren szkoły. 
3. Działania dotyczące bezpieczeństwa w zakresie funkcjonowania budynku szkolnego: 
4. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: 

 
 Poszczególne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe przedłożyły do Wydziału 
Oświaty opis działań i podjętych czynności w z zakresu bezpieczeństwa i porządku  
podejmowane przez placówki w roku 2014.  
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ZAKOŃCZENIE 

Bezpieczeństwo publiczne jest pojęciem powszechnie zrozumiałym, aczkolwiek trudnym do 

zdefiniowania. Składa się na nie wiele czynników i instytucji chroniących życie, zdrowie czy też 

suwerenność państwa. Może być ono postrzegane z różnych punktów widzenia, np.: 

profesjonalnego, sytuacyjnego czy osobistego. Przedstawiciele każdego zawodu postrzegają 

bezpieczeństwo w kategoriach ich zakresu odpowiedzialności i doświadczeń. Postrzeganie 

bezpieczeństwa w kategoriach sytuacyjnych jest bliższe generalnemu ujęciu, gdyż dotyczy 

wszystkich ludzi bez względu na zawód i wykształcenie i zależy wyłącznie od sytuacji, w jakiej 

przebywa dana osoba czy społeczeństwo.                                                                                           

Osobiste pojmowanie bezpieczeństwa zależy od wieku, wiedzy doświadczenia, wyobraźni, pozycji 

a akceptacji społecznej, poziomu zrealizowania swojej pracy, w domu, na ulicy, w podróży i w 

miejscu zamieszkania, w dzień i w nocy, w młodości, wieku dojrzałym i na starość, prowadząc 

interes, oszczędzając i pożyczając pieniądze oraz w innych sytuacjach. Marzeniem każdego jest 

życie w  warunkach gwarantujących spokojny rozwój w poczuciu, że w chwilach próby zawsze 

nadejdzie skuteczna pomoc. 

 Proszę Państwa Radnych o przyjęcie Oceny Stanu Bezpieczeństwa i Porządku w Mieście 

Koninie za rok 2014.   


