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WPROWADZENIE 

 

Bezpieczeństwo publiczne to pewien pożądany stan rzeczy, gwarantujący 

bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia obywateli oraz niezakłócone funkcjonowanie urządzeń 

publicznych. Bezpieczeństwo publiczne to przede wszystkim zadanie organów administracji 

wiążące się ściśle z podstawową funkcją władzy publicznej. Pojęcie  bezpieczeństwa odnosi się 

do procesu zaspokajania potrzeb i interesów obywateli. Poczucie bezpieczeństwa to naczelne 

prawo każdego człowieka. 

Pojęcie porządku publicznego jest definiowane jako stan polegający na przestrzeganiu 

przez ludzi reguł postępowania (zasad, nakazów, zakazów), których nieprzestrzeganie, 

w warunkach życia w danej zbiorowości (lokalnej, zawodowej) narażałoby ich na konflikty 

i uciążliwości. W wąskim znaczeniu przez porządek publiczny rozumie się dostosowanie się 

ludzi do ogólnie przyjętego wzorca zachowań w społeczności, w danych sytuacjach 

i miejscach. Przestrzeganie tych społecznie usankcjonowanych norm jest niezbędnym 

warunkiem koegzystencji ludzi w zorganizowanym społeczeństwie. Porządek publiczny 

i bezpieczeństwo publiczne stanowią dwie równorzędnie, konstytucyjnie chronione wartości.  

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo publiczne spoczywa zarówno na organach administracji 

rządowej jak i samorządowej. Kompetencje z zakresu bezpieczeństwa publicznego można 

przypisać wielu podmiotom: instytucjom publicznym, organizacjom i stowarzyszeniom. 

Jednakże podstawowym organem państwa powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa 

i porządku publicznego jest Policja.   

Do głównych zadań Policji należy: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed 

bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa  

i porządku publicznego, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie 

przestępstwom i wykroczeniom.  

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście Koninie  opierają się na 

wzajemnej  współpracy służb mundurowych (Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Strażą 

Graniczną) bezpośrednio odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 

Konina. Aktywność samorządu koncentruje się na bezpośrednim podniesieniu poziomu 

bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wsparcie finansowe służb. 

Płaszczyzną współpracy jest również wspólna ocena zagrożeń porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, a także inne projekty i inicjatywy kierowane 

do mieszkańców Konina. W 2015 roku został opracowany w Wydziale Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Koninie „Program zapobiegania 
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przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta 

Konina na lata 2016-2020”, którego głównym celem jest przede wszystkim szeroko rozumiana 

poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Konina.  

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego 

 w Koninie opracował „Ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku miasta Konina za rok 2015” na 

podstawie sprawozdań niżej wymienionych instytucji: 

- Komendanta Miejskiego Policji w Koninie,  

- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie,  

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie,  

- Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie,  

- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.Konin,  

- Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie,  

- Prokuratora Rejonowego w Koninie,  

- Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie,  

- Stowarzyszenia „Bezpieczny Konin”, 

- Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie, 

-Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie, 

-Komendanta Hufca w Koninie, 

- Oddziału Powiatowego Grodzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,  

- Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, 

 oraz wydziałów Urzędu Miejskiego w Koninie:  

-Działalności Gospodarczej i Rozwoju, 

-Spraw Obywatelskich, 

- Komunikacji, 

- Kultury, Sportu i Turystyki,  

- Straży Miejskiej,  

- Inwestycji i Oświaty.  
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 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 
 

  KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KONINIE 

 
 

I.  Zagrożenie przestępczością 
 
1. Przestępczość stwierdzona ogółem 
 
 

5658

5138 4923

4393

3458

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2011 2012 2013 2014 2015

  

W 2015 roku na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego odnotowano 3458 

przestępstw, czyli o 935 przestępstw mniej, aniżeli w analogicznym okresie 2014 roku, 

co oznacza, że dynamika przestępczości stwierdzonej ukształtowała się na poziomie 78,7%. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż zagrożenie przestępczością 

w analizowanym okresie ponownie spadło i jest najniższe od pięciu lat. 

 Przestępstwa stwierdzone w liczbie 3458 na terenie działania Komendy Miejskiej 

Policji w Koninie, który zamieszkuje ponad 205 tysięcy mieszkańców stanowią 4,80% 
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wszystkich odnotowanych przestępstw na terenie województwa wielkopolskiego ( w 2014 roku 

– 5,39% ). 

 W przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców odnotowano 168,7 przestępstw.                               

W 2014 roku wartość ta wynosiła 214,3. 

 

2. Wykrywalność przestępstw ogółem 
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Wykrywalność przestępstw w okresie pięciu kolejnych lat, począwszy od 2011 roku 

osiąga wartość blisko 80%. W 2015 roku wykrywalność osiągnęła wynik 74,5%. Dane 

wskazują, iż w ostatnich czterech latach wykrywalność utrzymuje się na podobnym poziomie. 

W 2015 roku odnotowano spadek wykrywalności do poziomu 74,5%. Jest to spadek o 5,2%. 
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Miasto Konin 

 

 Na terenie miasta Konina odnotowano 2039 przestępstw, co w odniesieniu do liczby 

3458 wszystkich przestępstw stwierdzonych stanowi 59,0%. W 2014 roku udział ten stanowił 

64,1%. Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że największe zagrożenie 

przestępczością  utrzymuje się nadal na terenie miasta. 

  

Powiat koniński 

 

 Na terenie powiatu konińskiego w 2015 roku odnotowano 1419 przestępstw, 

co stanowi 41,0% przestępczości stwierdzonej ogółem ( 3458 ). 

 W 2014 roku odnotowano 1575 przestępstw  przy 4393 stwierdzonych ogółem, 

co stanowiło 35,9%. Obecnie dynamika przestępczości dla terenu powiatu konińskiego wynosi 

90,1%  ( 1575 p-stw w 2014 r. ,  1419 p-stw  w 2015r. ). 

 Na terenie poszczególnych jednostek Policji i jednocześnie gmin powiatu konińskiego 

wartości te przedstawiają  się następująco: 

Jednostka Gmina 2015 2014 Wykrywalność Dynamika 

KP Rychwał 
Grodziec 
Rychwał 
Rzgów 

165 183 82,42 90,2 

KP Kleczew 
Kleczew 
Wilczyn 

135 159 93,33 84,9 

KP Sompolno 
Sompolno 
Wierzbinek 

235 294 88,09 79,9 

KP Ślesin 
Skulsk 
Ślesin 

317 374 83,60 84,8 

KP  Stare Miasto 
Stare  Miasto 

Krzymów 
259 275 79,15 94,2 

PP Golina Golina 94 78 84,04 120,5 

PP Kazimierz 
Biskupi 

Kazimierz 
Biskupi 

82 106 70,73 77,4 

Sektor KMP Konin 
Kramsk 

Kramsk 58 106 67,24 54,7 
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Jak wskazuje powyższe zestawienie więcej przestępstw w porównaniu z analogicznym 

okresem 2014 roku ujawniono na terenie PP Golina ( o 16 czynów ). 

 

II.  Przestępczość kryminalna – ogółem 

 

1. Dynamika przestępczości 
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W ocenianym okresie największy wpływ na kształt przestępczości stwierdzonej miała 

przestępczość o charakterze kryminalnym, która stanowiła 68,7% do ogółu przestępstw,                          

(w analogicznym okresie roku 2014 przestępstwa kryminalne stanowiły 59,7% ogółu 

przestępstw). 

Dane wskazują, iż odnotowano spadek o 247 przestępstw, uzyskując dynamikę w tym obszarze 

na poziomie  90,6% przy ogólnym spadku przestępstw stwierdzonych o 935 przestępstw. 
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2.  Wykrywalność przestępczości kryminalnej 
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 Przedstawiony powyżej wykres obrazuje skuteczność funkcjonariuszy KMP 

 w Koninie w obszarze ścigania sprawców przestępstw kryminalnych. W 2015 roku wskaźnik 

wykrywalności dla tej kategorii przestępstw wyniósł 66,4%.                  

  

Miasto Konin 

 

 Na terenie miasta Konina w 2015 roku odnotowano 1541 przestępstw, co w stosunku  

do 1487 zaistniałych w 2014 roku daje dynamikę 104,2 % tj. o 54 przestępstwa więcej w tej 

kategorii. Przestępstwa kryminalne, które stwierdzono na terenie miasta Konina stanowią 

64,9%  wszystkich tego rodzaju przestępstw ( 56,7% z ogółu zdarzeń w 2014 roku zaistniałych 

na terenie miasta ). Wykrywalność w tej kategorii przestępstw dla miasta Konina wynosi 

63,5%. ( w 2014 r. 73,9% ). 

 

Powiat koniński 

 

 Na terenie powiatu konińskiego w tym samym okresie odnotowano 834 przestępstwa 

kryminalne, co w stosunku do 1135 zaistniałych 2014 roku daje dynamikę 73,5% (o 301 

mniej). Przestępstwa kryminalne na terenie powiatu konińskiego stanowią 35,1% wszystkich 

stwierdzonych w tej kategorii. 
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 Z przedstawionych danych wynika, że zagrożenie przestępczością kryminalną 

w  mniejszym stopniu występuje na terenie gmin powiatu konińskiego. Zauważyć przy tym 

należy, że policjanci z 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 2015 2014 wykrywalność dynamika 

KP Rychwał 
Grodziec 
Rychwał 
Rzgów 

106 107 74,53% 99,1% 

KP Kleczew 
Kleczew 
Wilczyn 

64 100 85,94% 64,0% 

KP Sompolno 
Sompolno 
Wierzbinek 

119 160 81,51% 74,4% 

KP Ślesin 
Skulsk 
Ślesin 

203 224 74,88% 90,6% 

KP Stare Miasto 
Stare Miasto 
Krzymów 185 181 70,81% 102,2% 

PP Golina Golina 60 50 76,67% 120,0% 

PP Kazimierz 
Biskupi 

Kazimierz 
Biskupi 

46 83 47,83% 55,4% 

Sektor KMP Konin 
Kramsk 

Kramsk 33 69 62,50% 47,8% 

 

 

 Wzrost dynamiki przestępczości kryminalnej odnotowano na terenie działania KP Stare 

Miasto  ( 102,2% ) oraz na terenie działania Posterunku Policji w Golinie ( 120,0% ), przy 

jednoczesnym dobrym poziomie wykrywalności na  terenie gminy Stare Miasto, Krzymów, 

oraz Golina. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na spadek przestępczości kryminalnej o 247 

czynów na terenie całego powiatu konińskiego. 
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III.  Przestępczość gospodarcza 
 
 
 

1. Dynamika 
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 W 2015 roku, podobnie jak na przestrzeni ostatnich lat,  na czoło w tej kategorii 

przestępstw wysunęła się przestępczość skierowana przeciwko mieniu, a w szczególności 

oszustwa gospodarcze i przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Ponadto nasiliła się 

ilość przestępstw gospodarczych dotyczących wyłudzenia kredytów oraz wyłudzenia 

pieniędzy. Zjawiskiem narastającym jest przestępczość komputerowa oraz przestępczość 

dotycząca praw własności. 

 W 2015 roku odnotowano o 639  przestępstw gospodarczych mniej, aniżeli w 2014 

roku, co dało dynamikę na poziomie 36,5 %. 
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2. Wykrywalno ść 
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 Jak wynika z powyższego wykresu wykrywalność przestępstw gospodarczych – 

pomimo spadku ( 11,9% ) oscyluje cały czas na wysokim poziomie i w 2015 r. osiągnęła 

wartość 79,6%.   
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IV.  Przestępczość narkotykowa 

1.  Dane ogólne 
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W obszarze przestępczości narkotykowej w 2015 roku odnotowano ogólnie 501 czynów 

zabronionych uzyskując dynamikę na poziomie 91,7%, przy jednoczesnej wykrywalności  

na poziomie 99,2 %. W analogicznym okresie 2014 roku stwierdzono 546 czynów tej kategorii 

przestępstw z wykrywalnością na poziomie 99,3%.  

 

Miasto Konin 

 

 Na terenie miasta Konina stwierdzono 444 przestępstwa narkotykowe ( w 2014 r. 455) 

uzyskując wykrywalność na poziomie 99,1%, w tym 9 czynów karalnych dokonanych przez 

osoby nieletnie ( w 2014 roku - 13, mniej o 4 ). 

 Dynamika przestępstw stwierdzonych  na terenie miasta w tej kategorii wynosi 97,6%. 

 

Powiat koniński 

 

Na terenie powiatu konińskiego stwierdzono 57 przestępstw z Ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii ( w 2014 r. – 91 ) uzyskując wykrywalność wartości 100,0%. 

Osoby nieletnie dokonały 7 czynów karalnych z przedmiotowej ustawy ( 2014 r. 39, mniej o 32 

czyny ). 

Dynamika przestępstw stwierdzonych na terenie powiatu konińskiego w tej kategorii wynosi  

62,6% 

 

V. Przestępczość nieletnich 

1. Charakterystyka ogólna 

 

 W 2015 roku osoby nieletnie na terenie miasta i powiatu konińskiego popełniły łącznie 

171 czynów karalnych, co w stosunku do 237 odnotowanych w 2014 roku stanowi spadek o 66 

zdarzeń, stanowiąc dynamikę o wartości 72,2%. 

 Zmniejszeniu również uległa liczba nieletnich sprawców czynów karalnych z 111 

 w 2014 r. do 69 w 2015 roku (tj. mniej o 42 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 2015 roku 45 nieletnich w mieście Koninie dopuściło się popełnienia 123 czynów 

karalnych. W analogicznym okresie roku 2014  - 70 nieletnich popełniło 145 czynów. 

Jak wynika z danych zmniejszeniu w porównaniu do 2014 roku uległa zarówno ilość czynów 

jakich dopuścili się nieletni o 25 oraz ilość sprawców o 22. 

 Do najczęściej popełnianych czynów karalnych jakich dopuścili się nieletni w Koninie 

należą: 

� rozbój – 48, 

� uszczerbek na zdrowiu – 21 

� uszkodzenie rzeczy – 17 

� kradzież cudzej rzeczy  - 16 

� przestępstwa narkotykowe - 9 

� kradzież cudzej rzeczy  - 16 

� bójka – 2 

� kradzież z włamaniem - 2. 
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Powiat koniński 

 

 Na terenie działania Komisariatów i Posterunków Policji przestępczość ta kształtowała 

się następująco: 

 

 

Jednostka Czyny  nieletnich Osoby nieletnie 

KP Rychwał, 
gminy: Rychwał, Grodziec, 

Rzgów 
6 4 

KP Sompolno 
gminy: Sompolno, Wierzbinek 

9 5 

KP Ślesin 
gminy: Ślesin, Skulsk 19 5 

KP Kleczew 
gminy: Kleczew, Wilczyn 

0 0 

KP Stare Miasto 
gminy: Stare Miasto, Krzymów 6 2 

PP Golina 0 0 

PP Kazimierz Biskupi 5 5 

Sektor KMP Konin  
Gmina Kramsk 3 3 

Razem: 48 24 
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VI.  Ciekawsze inicjatywy z zakresu prewencji kryminalnej na rzecz podnoszenia 
poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia. 

 
 
Działania  na terenie KMP Konin. 

1. „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” Kurs samoobrony dla kobiet i seniorów 

Założeniami był wzrost bezpieczeństwa osób w różnych miejscach i sytuacjach. 

Znaczący wpływ na to ma znajomość i stosowanie prawidłowych postaw i sposobów 

postępowania w określonych sytuacjach. 

Rozpoczęcie kursu samoobrony miało miejsce dnia 15 kwietnia. Zajęcia odbywały  

się  w każdą środę przez 8 tygodni do dnia 3 czerwca 2015 roku. W kursie uczestniczyło 115 

osób w tym 60 seniorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

2. Spotkania, warsztaty, festyny 

a) W dniu 8 kwietnia odbyło się spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy 

Dworcowej 13, gdzie jednym z tematów było szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób 

starszych. W spotkaniu wzięło udział około 45 osób. 

b) W dniu 21 kwietnia 2015 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Koninie odbyło  

się spotkanie z przedstawicielami poszczególnych placówek bankowych. Tematem spotkania 

były wszelkiego rodzaju przestępstwa na szkodę osób starszych, a w szczególności 

przestępstwo z art. 286 potocznie nazywane „oszustwem”. Ponadto podczas spotkania 

przedstawiono uczestnikom model działania sprawców. Podczas wyżej wymienionego 

spotkania została również podjęta dyskusja na temat wspólnych prac zarówno ze strony Policji 

jak i Banków, Urzędów Pocztowych, które przyczynią się do podniesienia szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa nie tylko osób starszych ale również całego społeczeństwa.  

c) W dniu 13 lipca odbyło się spotkanie przy Parafii NMP w Koninie z Klubem Seniora, 

podczas którego omówiona została problematyka związana z kradzieżami, oszustwami oraz 

wszelkimi innymi przestępstwami na szkodę osób starszych. W spotkaniu wzięło udział 

36 osób. 

d) Wśród seniorów poszkodowanych przestępstwami policjanci Wydziału Prewencji 

przeprowadzili ankietę dotyczącą przestępstw z art. 286 kk. W ankiecie umieszczono pytania 

dotyczące zachowania się sprawców, zadawanych przez nich pytań, wiarygodności zdarzenia, 

przekazywania instrukcji co do postępowania. Pytania dotyczyły również spotkań 

z dzielnicowymi i sposobu przekazywania informacji o zagrożeniach. Wyniki ankiet 

wykorzystane zostały do ewaluacji podejmowanych przez naszą jednostkę działań na rzecz 

bezpieczeństwa seniorów.  

e) Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie realizują indywidualne spotkania 

z mieszkańcami Konina oraz powiatu konińskiego powyżej 65 roku życia podczas których 

ostrzegają przed przestępstwami na ich szkodę oraz opisują metody działania sprawców. 

 

 Spotkania z seniorami na 
terenie miasta Konina 

Spotkania z seniorami na 
terenie powiatu konińskiego 

 

 Rok 2015 

 
2089 

 
1030 

 

RAZEM 

 
3119 
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f) W dniu 20 listopada 2015 roku odbyły się w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie 

warsztaty dla seniorów mieszkańców Konina, których celem było podniesienie świadomości 

seniorów w ocenie zagrożenia wynikającego z przestępczości kryminalnej, sytuacji w ruchu 

drogowym czy podejmowanych decyzji konsumenckich. Projekt realizowany w formie 

warsztatów miał na celu zapoznanie ze sobą społeczności seniorów, by tworzyli dla siebie 

grupy  wsparcia w sytuacjach trudnych. 

 Program obejmował 

-  projekcja filmu oraz warsztaty w zakresie: 

- przestępstw na szkodę osób starszych, 

- podpisywania niekorzystnych umów, 

- zjawisk polipragmazji oraz spożywania suplementów diety, 

- lekcji samoobrony. 

W warsztatach wzięło udział 76 seniorów. Wszyscy uczestnicy otrzymali poradniki 

„Bezpieczne życie seniorów”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki prowadzonym działaniom odnotowaliśmy spadek liczby przestępstw na szkodę 

seniorów. 

3. Działania dotyczące zabezpieczenia sezonu letniego 2015 rok 

a) Poradnik „Bezpieczne wakacje”. 

 Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie w związku  

ze zbliżającymi się wakacjami pozyskali fundusze na wydanie autorskiego poradnika 

„Bezpieczne wakacje”. Poradnik jest przeznaczony dla uczniów klas I szkół podstawowych 

oraz ich rodziców z terenu miasta Konina oraz powiatu konińskiego. Poradnik był wręczany na 
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spotkaniu edukacyjnym zorganizowanym nad wodą w dniach 18, 19 i 22 czerwca przez 

funkcjonariuszy Wydziału Prewencji uczniów klas pierwszych.  

Ponadto mając na celu przeciwdziałanie utonięciom jak również innym negatywnym 

zjawiskom  w sezonie wypoczynkowym 2015 podjęto następujące działania: 

- służbę na szlaku wodnym Warta – Gopło ukierunkowano na właściwe korzystanie ze sprzętu 

pływającego przez ich posiadaczy, 

- kontrolowano miejsca wypoczynku i kąpieli w miejscach nie objętych nadzorem ratowników 

WOPR oraz kontrolowano trzeźwość zarówno wypoczywających jak i osób odpowiedzialnych 

za ich bezpieczeństwo, 

- prowadzono działania profilaktyczno – prewencyjne wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą ze szczególnym uwzględnieniem kąpieli po 

spożyciu alkoholu, samotnie lub w nieznanych miejscach, 

- nasilono kontrole linii brzegowej akwenów wodnych nie objętych służbą łodzi motorowych 

przez kierowanie patroli z bieżącej służby, 

- przeprowadzono kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży pod kątem zabezpieczenia 

technicznego, organizacyjnego, przeciwpożarowego we współpracy m.in. z Państwową Strażą 

Pożarną oraz PSSE w Koninie, 

- na bieżąco gromadzono dane na temat miejsc wypoczynku i biwakowania na terenach 

przywodnych, ilości osób i dokonywano analizy występujących zagrożeń - na tej podstawie 

opracowywano dyslokacje służby na wodzie i terenach przywodnych, 

- organizowano wspólne służby z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo                            

i porządek prawny na wodach i terenach przywodnych (tj. WOPR, Straż Pożarna, Straż 

Rybacka, Straż Leśna, Straż Łowiecka), 

- na bieżąco prowadzono kontrole na tzw. „dzikich kąpieliskach” i innych miejscach 

kąpielowych. Działania były prowadzone również przy udziale podmiotów pozapolicyjnych                     

(tj. Straż Rybacka, Straż Miejska i Gminna). 

b) Zajęcia edukacyjno – prewencyjne 

W czerwcu 2015 r. zorganizowano na plaży „Przystań Gosławice” zajęcia dla 900 

uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z terenu miasta Konina. W trakcie spotkań  

z udziałem funkcjonariuszy Policji, pracowników 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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Uczestnikom zajęć wręczono poradniki „Bezpieczne wakacje”. 

W dniach 18 lipca, 8, 22 oraz 23 sierpnia funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji  

w Koninie przeprowadzili kontrole spływów kajakowych na rzece Warta pod kątem 

przestrzegania przepisów między innymi Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze 

śródlądowej i Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych. Ponadto na każdym z wyżej wymienionych spotkań przeprowadzono 

prelekcję na temat bezpieczeństwa oraz sprawdzono osoby pod kątem stanu trzeźwości. 
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Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie w związku z analizą stanu 

bezpieczeństwa na terenach przywodnych wytypowali 3 miejsca w powiecie konińskim uznane 

za szczególnie niebezpieczne przy których zostały umieszczone znaki „czarny punkt wodny” 

ostrzegający przed ewentualnymi zdarzeniami z udziałem osób wypoczywających nad wodą. 

Informacja o umieszczonych „czarnych punktach wodnych” została zamieszczona  na stronie 

internetowej Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Prawy brzeg Warty działka nr 4 – obręb 

0016 Osada, miasto Konin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linia brzegowa jeziora Gosławskiego działka nr 185 położona Konin obręb Gosławice 
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4. Działania dotyczące bezdomności 

Przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, odbyli w dniu 23 

października 2015 roku, spotkanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, 

w celu ustalenia działań mających zapewnić ochronę najbardziej potrzebującym mieszkańcom 

miasta Konina przed skutkami zimy.  

 W dniu 27 listopada 2015 roku Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji wraz 

z Zastępcą Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Koninie wzięli 

udział  w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Spotkanie odbyło się z udziałem 

przedstawicieli Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Dróg Powiatowych 

w Koninie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie, Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Spotkanie dotyczyło 

podejmowanych przez poszczególne podmioty działań, czy to działań wspólnych (np. Policja – 

Straż Miejska), czy to przekazywania na bieżąco między instytucjami informacji w celu 

podjęcia działań pomocowych - omówienia wspólnej taktyki działań na rzecz osób 

bezdomnych.  

Działania prewencyjne: 

- na stronie internetowej KMP w Koninie zamieszczono  komunikaty do mieszkańców aby 

reagowali i informowali Policję o osobach przebywających na klatkach schodowych, 

leżących na ulicy, koczujących w śmietnikach, 

- sporządzono wykaz miejsc przebywania osób bezdomnych, który został przekazany 

dyżurnemu jednostki, policjantom patrolowym oraz dzielnicowym, 

- sporządzono wykaz miejsc do których można przewozić osoby bezdomne, 

- siłami KMP w Koninie w ramach wykonywania obowiązków służbowych kontrolowano 

miejsca przebywania osób bezdomnych. W sytuacji ujawnienia takiej osoby przewożono ją 

do noclegowni bądź do Ośrodka Doraźnej Pomocy z Problemem Alkoholowym i Przemocą 

w Rodzinie. W okresie zimowym w Ośrodku Doraźnej Pomocy z Problemem 

Alkoholowym i Przemocą w Rodzinie osoby bezdomne mogą korzystać 

z noclegu oraz mają zapewniony posiłek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 

 w Koninie, 

- dwa razy w miesiącu koordynator zjawiska bezdomności w KMP w Koninie wspólnie                      

z pracownikami 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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5. Debaty społeczne 

 

  W 2015 roku na terenie  KMP w Koninie odbyło się 9 debat społecznych, w tym: 

• 1 z udziałem  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, 

• 8 na terenie powiatu konińskiego  z udziałem Komendanta Miejskiego Policji w Koninie 

lub jego Zastępców, Starosty Powiatu oraz burmistrzów i wójtów poszczególnych 

miast i gmin powiatu. Debaty odbywały się zgodnie  z uzgodnionym i zatwierdzonym 

harmonogramem debat w powiecie konińskim. 

  Zgłaszane  zagadnienia przez mieszkańców/uczestników debat: 

-  bezpieczeństwo rowerzystów na drodze,  

-  wzmożone kontrole policjantów ruchu drogowego we wskazanych miejscowościach 

i ulicach,  

- brak widocznych patroli pieszych,  

- bezpieczeństwo seniorów,  

- spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,  

- utworzenie dodatkowych przejść dla pieszych w Sompolnie na ul. Warszawskiej,  

- kontrola miejsc gromadzenia się młodzieży,  

- kontrola miejsc zagrożonych wykroczeniami związanymi z przekraczaniem prędkości  

jazdy, zbyt głośną pracą silników motocykli. 

- zainstalowanie progów spowalniających ruch we wskazanych miejscach,  

- kontrole miejsc i punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod kątem 

przestrzegania zapisów ustawowych dot. zakazu sprzedaży i podawania alkoholu osobom  

do 18 roku życia,  

- przekraczanie dopuszczalnej prędkości przez kierujących motocyklami,  

- zanieczyszczanie dróg przez pojazdy rolnicze,  

- zmiany organizacji ruchu na wskazanych ulicach i osiedlach,  

- uzupełnienie oznakowania dróg,  

- budowa ścieżek rowerowych,  

- zły stan nawierzchni  dróg. 

 

    Po przeprowadzeniu wszystkich debat opracowano harmonogram zadań do realizacji       

    wynikających z debat i wdrożono zadania do realizacji. 
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6. Warsztaty profilaktyczne „STOP PRZEMOCY” 

 

W miesiącu wrześniu 2015 roku Zespół ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Koninie przy współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej 

Policji w Koninie, psychologiem oraz pedagogiem zorganizował kolejną edycję warsztatów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat, przebywających w pieczy 

zastępczej oraz ich opiekunów. Zajęcia warsztatowe miały na celu pogłębianie umiejętności 

rozpoznawania i radzenia sobie z różnymi rodzajami przemocy, agresji. Tematem warsztatów 

dla rodziców były zagrożenia związane z korzystania z Internetu. Tegoroczna edycja odbyła się 

w trzech grupach zróżnicowanych ze względu na wiek i możliwości percepcyjne.                             

W pierwszym dniu warsztatów uczestniczyło 15 osób w wieku od 11 do 15 lat. W drugim dniu 

warsztatów uczestniczyło 41 osób w wieku od 6 lat do 18 lat. Uczestnicy warsztatów otrzymali 

materiały edukacyjne, broszury tematyczne, a także zaświadczenia o udziale w warsztatach. 

 

 

 

 

 

 

   

 

  W analizowanym okresie w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

współpracowano z niżej wymienionymi instytucjami: 

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, 

- Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w powiecie konińskim, 

- Zespół Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Koninie i Ślesinie, 

- Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Delegatura w Koninie, 

- Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, 

- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli dla Powiatów: Konin, Koło, Słupca, Turek. 

W dniach od 3 lutego do 28 lutego 2015r. w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom 

Przestępstw” funkcjonariusze KMP w Koninie pełnili dyżury wg grafików z pracownikami 
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socjalnymi, prawnikami, pracownikami ośrodków interwenci kryzysowej, psychologami, 

kuratorami rodzinnymi. 

 
7. Program „Dopalacze niszczą życie” 

 

W dniu 4 września w Konińskim Domu Kultury odbyła się projekcja filmu pod tytułem 

„Dopalacze niszczą życie” zrealizowanego przez ostrowską grupę „PaT”. Przed projekcją 

odbył się happening prowadzony przez konińską grupę „PaT”. Natomiast po projekcji odbył się 

panel dyskusyjny, który miał na celu włączenie się młodzieży w temat narkotyków i dopalaczy. 

(panel prowadziła funkcjonariuszka Policji). W panelu uczestniczyli przedstawiciele Policji, 

PSSE oraz Monaru. W spotkaniu uczestniczyło ponad 400 gimnazjalistów wraz 

 z nauczycielami, pedagogami oraz przedstawiciele Samorządu Miasta Konina na czele 

 z Zastępcą Prezydenta Miasta Konina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Warsztaty „Stop przemocy” 

 

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie zainicjowali i zorganizowali 

warsztaty dla 50 uczniów szkół gimnazjalnych z miasta Konina pod nazwą „Stop agresji”.  

Warsztaty prowadził terapeuta ze Szpitala Psychiatrycznego w Bydgoszczy oraz terapeuta 

uzależnień Monaru w Koninie. Celem projektu było przeszkolenie liderów w temacie 

przeciwdziałania agresji, przemocy i przeciwdziałania uzależnieniom. Projekt zakładał 

zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności rozpowszechniania wiedzy wśród rówieśników 

 z uwagi na fakt, iż przemoc nie tylko stwarza realne zagrożenie dla zdrowia psychicznego 

 i fizycznego ofiar ale również wywiera destrukcyjny wpływ na samych sprawców przemocy. 
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Ponadto program przewidywał również naukę motywacji do działań, komunikacji oraz naukę o 

wartościach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Konferencja „Zagrożenia XXI wieku” 

 

Konferencja była przeznaczona dla osób zawodowo zajmujących się pomaganiem 

młodzieży i osób mających bezpośredni kontakt z tą grupą osób.  Tematy konferencji 

bezpośrednio miały wpływ na poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie nauczania 

 i pomagania, umiejętności motywowania podopiecznych czy sztuce nawiązywania kontaktu 

 z drugim człowiekiem. Uczestniczyli w niej dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy przedszkoli, 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kuratorzy, pracownicy socjalni, 

pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych, przedstawiciele samorządów 

lokalnych, organizacji pozarządowych, funkcjonariusze Policji, rodzice. 

 

Tematy konferencji: 

 

- Zasady „dobrej roboty” w profilaktyce problemowej - adiunkt Pedagogium Wyższej 

Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie 

- Przestępczość wśród nieletnich, prostytucja nieletnich- profilaktyka oraz resocjalizacja - 

adiunkt Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

- Związki w cyberprzestrzeni, zjawisko „sextingu” - doktorantka kierunku pedagogika 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy, 
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- Podejście psychodynamiczne w rozumieniu zaburzeń okresu dorastania - 

psychoterapeuta, superwizor socjoterapii i treningu Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach programu „Dopalacze niszczą życie” w ramach współpracy z Powiatową Stacją 

Sanitarno – Epidemiologiczną w dniu 3 listopada funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji                   

w Koninie na szkoleniu dla pedagogów, psychologów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych omawiał procedury postępowania z młodym człowiekiem, który 

znajduje się pod wpływem środków odurzających. 
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W dniu 24 listopada funkcjonariuszka Wydziału Prewencji KMP Konin przeprowadziła 

wykład na temat Działań profilaktycznych podejmowanych przez Komendę Miejską Policji 

w Koninie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom na konferencji pod nazwą „Dopalacz – 

zdradliwy Mocarz” zorganizowanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy, psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy ze szkół 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Uczestnikami konferencji byli również uczniowie 

szkół gimnazjalnych  i studenci Państwowej Zawodowej Szkoły Wyższej. 

 

10. „Bezpieczne ferie 2015”  

 

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie wspólnie z Miejskim 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Koninie w dniu 17 lutego o godzinie 11:00 zorganizował 

spotkanie tematyczne połączone z aktywnością sportową dotyczące bezpieczeństwa podczas 

ferii zimowych pod hasłem „UDANE FERIE TO BEZPIECZNE FERIE”. Spotkanie odbywało 

się w formie zabawy, zawodów sportowych oraz lekcji prewencyjnej , natomiast prowadzone 

było przez funkcjonariuszy Policji, ratowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

funkcjonariuszy Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, studentów PWSZ oraz 

wolontariuszy z programu „Profilaktyka a Ty”. 

 Celem programu było przede wszystkim poinformowanie dzieci o bezpieczeństwie  

podczas zabaw zimowych, ale także promowanie rozwoju fizycznego wśród dzieci. Elementem 

łączącym te dwa tematy okazały się konkurencje sportowe. 
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Przed rozpoczęciem zawodów ratownicy z MOSiR w Koninie poprowadzili pokaz ratowania 

osoby tonącej oraz wyjaśnili podstawowe zasady zachowania podczas korzystania z basenu, 

 co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników. 
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a) Festyny 

 „Bezpieczne rozpoczęcie roku szkolnego” na terenie galerii handlowej.   
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W miesiącu wrześniu funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie wraz 

z maskotką „Pyrka” przeprowadzili spotkanie w centrum handlowym na temat bezpieczeństwa 

w drodze do szkoły. Najmłodsi podnosili swoje umiejętności i wiedzę w miasteczku 

drogowym. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Akcje 

W dniu 1 czerwca 2015 roku przeprowadzono akcję „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”  

około 500 młodych ludzi o godz. 10 wyruszyło spod Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie. 

Po drodze dołączali następni uczestnicy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Do grupy dołączyli również przedstawiciele Samorządu Miasta Konina 

oraz Kierwonictwo Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Młodzież w kolorowym 

korowodzie, wykrzykując hasła promujące idee „PaT” przeszła ulicami miasta Konina na 

koniński stadion „Złotej Jedenastki im. Kazimierza Górskiego”, gdzie wspólnie uczestniczyła 
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w różnych konkurencjach sportowych i zabawach. Punktualnie o godz. 14.00 odczytano 

odezwę społecznościową „PaT” i razem wybijano przez 60 sekund rytm wolnych  serc, 

wolnych od uzależnień.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedną ze wspólnych zabaw było ustawienie żywego hasła „Stop Przemocy” 
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11. Bezpieczne rozpoczęcie roku szkolnego 2015 

 Funkcjonariusze Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydział 

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 Konina. 

Spotkania odbywały się na terenie szkół, uczestniczyli w nich uczniowie wszystkich klas i ich 

rodzice.  
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Podstawowe cele działń programu realizowanego w miesiącu wrześniu i październiku 2015 

roku: 

-  promowanie rozwagi i ostrożności na drogach, 

- wykształcenie nawyku noszenia elementów odblaskowych przez uczestników ruchu 

drogowego - zapoznanie z przepisami dotyczącymi noszenia odblasków poza obszarem 

zabudowanym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej  

Mając na względzie bezpieczeństwo osób korzystających z usług Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Koninie podjęto następujące przedsięwzięcia w tym zakresie: 

- na mocy Uchwały nr 47 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 roku „Umundurowani 

funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz umundurowani funkcjonariusze Policji pełniący służbę” 

są zwolnieni z opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Zapis taki dał możliwość 
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konińskim policjantom m.in. dzielnicowym wdrożenie nowych form przeciwdziałania 

zagrożeniom w środkach komunikacji publicznej polegających na „przejeżdżaniu” tras linii 

MZK. Dzielnicowi w 2015 roku dokonali 680 przejazdów autobusami MZK. Podczas kontroli 

zwracano uwagę na bezpieczeństwo pasażerów, kradzieże kieszonkowe, uszkodzenia mienia, 

zakłócenie ładu i porządku celem udaremnienia ewentualnych kradzieży kieszonkowych 

i zatrzymań sprawców na gorącym uczynku. Działania te były  prowadzone przez cały rok. 

Wzmożone kontrole prowadzone były w czasie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, 

gdzie ruch podróżujących jest bardzo duży i często pasażerowie zapominają o podstawowych 

zasadach bezpieczeństwa, 

- fukncjonariusze Policji realizowali zadania polegające na kontroli wokół przystanków MZK                 

w najbardziej zagrożonych rejonach i w czasie wzmożonego natężenia ruchu osób 

korzystających z MZK (tj.: godziny poranne, kiedy w  większości dzieci i młodzież dojeżdża 

do szkół, godziny popołudniowe – powroty ze szkół, w dni  tzw. targowe, przystanki 

usytuowane w okolicach szkół, dworców PKP i PKS, targowisk), 

- dzielnicowi przeprowadzili 862 obserwacje rejonów przystanków MZK  usytuowanych m.in. 

w okolicach szkół, przy dworcach PKS i PKP oraz targowiskach  miejskich.  

- w lokalnej rozgłośni radiowej, prasie oraz na stronie internetowej KMP Konin   

przekazywano komunikaty o występującym zagrożeniu oraz o sposobach unikania tych 

zagrożeń. 

 

13. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

 

 Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego uczestniczyli w szkoleniach dla 

rowerzystów oraz nauczycieli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie.  

Na szkoleniach omawiano zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wykorzystywanie 

dróg  w sposób szczególny. Zabezpieczali rajdy rowerowe, rolkowe, parady, zloty 

motocyklistów, zloty pojazdów zabytkowych, ogólnopolskie wyścigi kolarskie, przemarsze. 

Uczestniczyli  w międzypowiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 

Motoryzacyjnego, Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie.  
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W 2015 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili osiemnaście 

działań pod nazwą „Alkohol i narkotyki”  dwadzieścia cztery  akcje dotyczące niechronionych 

uczestników ruchu drogowego, osiem akcji „Pasy”, dziesięć akcji „Prędkość” oraz działania 

długoterminowe ograniczające wypadki śmiertelne.  
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PROKURATURA REJONOWA W KONINIE 
 
 

Prokuratura Rejonowa w Koninie obejmuje swoim zasięgiem działania miasta Konin, 

Golina, Kleczew, Rychwał i Ślesin oraz dwanaście gmin. 

Podobnie jak pozostałe trzy jednostki organizacyjne  prokuratury w Kole, Słupcy i Turku 

wchodzi w skład struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Koninie i Prokuratury 

Apelacyjnej w Poznaniu.  

 

I.  Zagrożenie przestępczością 

 

W 2015 roku do Prokuratury Rejonowej w Koninie wpłynęło łącznie 2719 spraw, 

natomiast w 2014 roku 3747 spraw. Wskazuje to na tendencję spadkową w odniesieniu do 

2014 r. Spadek spraw karnych do prokuratury w 2015 roku spowodowany był zmianą 

procedury karnej, która weszła w życie  z dniem 01 lipca 2015 roku.  

Przeciętny miesięczny wpływ spraw do prokuratury wynosił 226,6 sprawy, co przy 

wpływie za 2014 rok wynoszącym 312,3 sprawy, wskazuje na tendencję spadkową. 

W skali miesiąca każdy prokurator załatwił przeciętnie 24,4 sprawy tj. o jedną sprawę mniej 

aniżeli 2014 roku. Wskaźnik ten ocenić należy jaki wysoki.  

 

II.  Zwalczanie przestępczości   

 

W 2015 roku załatwiono łącznie 2834 sprawy karne i 669 spraw z zakresu działalności 

pozakarnej, a w analogicznym okresie 2014 roku załatwiona 3720 spraw karnych i 643 sprawy  

z działalności pozakarnej. 

W 2015 roku prokuratorzy wystąpili do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego 

aresztowania wobec 17 osoób podejrzanych i sąd zastosował areszt w 16 przypadkach. 

Natomiast w 2014 roku wniosków do sądu złożono wobec 49 podejrzanych, a sąd zastosował 

areszt względem 44 osób. Widoczna jest więc tendencja spadkowa w zakresie stosowania tego 

szczególnego izolacyjnego środka zapobiegawczego jakim jest areszt tymczasowy.  

 Innych nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w 2015 roku zastosowano w łącznej 

liczbie 77. Były to w większości dozory policji (51), następnie poręczenia majątkowe (16), 

zakaz opuszczania kraju (9), nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie 

z pokrzywdzonym (1).  
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Dla zabezpieczenia przyszłych kar grzywien, bądź wyrównania szkody na mieniu u 242 

podejrzanych dokonano zabezpieczeń majątkowych na łączną kwote 149. 266 zł (w 2014 była 

to kwota 243.500 zł).  

Do sądu przekazano 1211 spraw, w tym z aktem oskażenia 750 spraw wobec 821 osób 

z wnioskiem o wyrok skazujący 381 spraw.  

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego skierowano do sądu w 73 

sprawach wobec 75 podejrzanych, a w  2014 roku wobec 90 podejrzanych.  

Umorzono z różnych przyczyn 835 spraw a w 2014 roku 1174 sprawy. 

Sądy skazały 1293 osoby, a uniewinniły 11 osob oskarżonych. W porównywalnym 

okresie w 2014 roku uniewinniono 26 osób. Prokuratorzy wnieśli 96 apelacji i sprzeciwów.  

Prokuratura nie kierowała do sądu wnisoku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu 

przyspieszonym podobnie, jak w 2014 roku.  

 Przytoczone powyżej dane statystyczne wskazują na niewielki spadek zagrożenia 

przestępczością. Mniej osób zostało oskarżonych i mniej osób dobrowolnie podało się karze. 

Dominują nadal przestępstwa przeciwku mieniu, w tym szczególne miejsce zajmuje 

wyłudzenie kredytów, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym, w tym 

szczególnie popełnione przez nietrzeźwych kierowców. Nadal poważne zagrożenie wynika 

z przestępstw narkotykowych, których liczba spadała w porównaniu do 2014 roku z 271 spraw 

do 195 postępowań przygotowawczych, ale i tak w dalszym ciągu jest na bardzo wysokim 

poziomie.  

 W 2015 roku prowadzone były sprawy dotyczące rozboju - 11 spraw, w porównaniu do 

2014 roku o 24 sprawy miej. Spadła liczba spraw dotyczących kradzieży z włamaniem 

 i wynosiła 65 spraw ( 119 spraw w 2014 roku). Nastąpił także spadek zarejestrowanych 

przestępstw z art. 286 § 1 kk (oszustwo lub wyłudzenie) z 537 spraw prowadzonych w 2014 

roku do 337 spraw w 2015 roku. Spadła również liczba wypadków drogowych do 70 zdarzeń, 

w tym ze skutkiem śmiertelnym, lub ciężkimi obrażeniami ciała 19 zdarzeń. 

W porównywalnym okresie 2014 roku wypadków drogowych odnotowano 82, w tym 

ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkimi obrążeniami ciała 19 zdarzeń.  

 Znaczną cześć zarejestrowanych spraw stanowią przestępstwa dotyczące przemocy 

w rodzinie. 

W 2015 roku zarejestrowano 140 spraw dotyczących ww. kategori przestępstw, w tym:  

• art. 157 § 1 kk- 7 spraw, 

• art. 157 § 2 kk – 10 spraw, 

• art. 190 kk – 38 spraw, 
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• art. 190 a §  1 kk – 7 spraw, 

• art. 197 § 1 kk – 5 spraw, 

• art. 200 § 1 kk – 3 sprawy, 

• art. 207 § 1 kk- 69 spraw, 

• art. 207 § 3 kk – 1 sprawa. 

 

W 2015 roku zakończono ww. postępowania następującymi decyzjami merytorycznymi: 

• w 34 sprawach skierowano akt oskarżenia, 

• w 10 sprawach skierowano do sądu wniosek o wyrok wskazujący, 

• w 44 sprawach umorzono postępowanie, 

• w 45 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania, 

• 1 sprawę zawieszono, 

• 16 spraw zakończono w inny sposób ( w 16 sprawach zarejestrowanych w tutejszej 

prokuraturze decyzję kończącą postępowanie podejmowała policja w związku 

ze zmianą procedury karnej).  

 

III.  Przestępczość nieletnich 

 

W 2015 roku na skutek zawiadomienia Sądu Rejnowego w Koninie III Wydział Rodzinny 

i Nieletnich prokurator uczestniczył w 4 rozprawach i posiedzeniach. 

 Sąd zazwyczaj orzekał względem nieletnich sprawców występków, nadzór 

odpowiedzialnych rodziców lub upomnienie. W jednym przypadku sąd orzekł umieszczenie 

młodocianego w ośrodku wychowawczym. W jednym przypadku sąd przedłużył pobyt 

małoletniego w Schronisku dla Nieletnich.  

 Przestępstwa popełnione przez nieletnich skierowane są przeciwko mieniu oraz życiu 

i zdrowiu. Prowadzono jedno postępowanie z art. 202 § 3 kk dotyczące rozpowszechniania 

treści pornograficznych z udziałem małoletniego.  

 

IV.  Zamierzenia na 2016 rok  

 

Utrzymywanie w bieżącej pracy prokuratora działań o systematycznym charakterze 

zmierzającym do niedopuszczenie do powstania jakichkolwiek zaległości w merytorycznym 

załatwianiu spraw. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych porzez udział w możliwie 

dostępnynych szkolenia i szkołach podypolomwych. Podjęcie działań zmierzających do 
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poprawy wskaźników statystycznych w zakresie umorzeń postępowań wobec braku cech 

przestępstwa. Ograniczenie do minimu spraw długotrwających, oraz kontynuowanie dobrej 

i systematycznej współpracy z funkcjonariuszami policji z KMP w Koninie, oraz 

poszczególnych komisariatów i posterunków w terenie.  

Nadto bieżące informowanie społeczeństwa o ważniejszych zdarzeniach oraz sposobie 

zakończenia postępowań przygotowawczych w tych sprawach, poprzez współprace 

 z miejscowymi środkami masowego przekazu.   

Do osiągnieć Prokuratury Rejonowej w Koninie w 2015 roku zaliczyć należy bardzo dobre 

wyniki pracy odnotowane na koniec okresu sprawozdawczego. 

Procent pozostałości spraw otwartych do przeciętnego wpływu wyniósł 73,7 %.  

 

 

STRAŻ MIEJSKA 
 
 

Straż  Miejska  w Koninie  została  powołana  w 1992 roku i obecnie  funkcjonuje 

w oparciu o Zarządzenie Nr  25/2015  Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 grudnia 2015 roku, 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi  Miejskiemu  w  Koninie,  oraz  

Zarządzenie Nr 23/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2015 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 
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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. 

  

W Straży Miejskiej Konina na koniec 2015 r. 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 było 11 osób na stanowiskach administracyjnych przy obsłudze monitoringu 

miejskiego oraz Strefy Płatnego Parkowania - w tym pięć osób niepełnosprawnych 

wykonujących zadania przy obsłudze monitoringu miejskiego 

Przez cały 2015 rok Straż Miejska realizowała zadania związane z obsługą 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 sprawował Z-ca Komendanta Straży Miejskiej. Dodatkowo 

bieżacą kontrolę nad właściwym postępowaniem kierowców korzystających ze Strefy Płatnego 

Parkowania wykonywali strażnicy oraz dyżurny Straży Miejskiej. 

Z uwagi na nasilenie przestępstw i innych patologicznych zjawisk władze miasta 

w 2002 roku podjęły decyzję o konieczności monitorowania wizyjnego miasta. W 2015 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 
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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 2015 roku strażnicy podejmowali ogółem 9959  interwencji. W 2014 podejmowano 

interwencje w 9320 przypadkach. Szczegółowe zestawienie podejmowanych interwencji, oraz 

wyciąganych sankcji karno administracyjnych obrazuje poniższe zestawienie. 

 
 
Lp.  
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Ustawie - Kodeks wykroczeń 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 a)  
 

wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 

publicznemu 
 

 
407 

 
31 

 
4000 

 
6 

 
4 

 
448 

 
 

 b)  
 

wykroczenia przeciwko 
instytucjom państwowym, 

samorządowym i społecznym 
 

 
1 

 
4 

 
1100 

 
16 

 
- 

 
21 

 
 

 c)  
 

wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób 

 i mienia 

 
287 

 
38 

 
4100 

 
17 

 
- 

 
342 
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 d)  
 

wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi 

w komunikacji, w tym: 
 

 
3160 

 
1989 

 
297550 

 
487 

 
40 

 
5676 

 
 

  
 

- ujawnione przez urządzenia 
rejestrujące 

 

 
70 

 
1275 

 
207500 

 
278 

 
- 

 
1623 

 
 

  
 

- pozostałe naruszenia 
 

 
3090 

 
714 

 
90050 

 
209 

 
40 

 
4053 

 
 

 e)  
 

wykroczenia przeciwko 
osobie 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 f)  
 

wykroczenia przeciwko 
zdrowiu 

 

 
60 

 
8 

 
700 

 
- 

 
- 

 
68 

 
 

 g)  
 

wykroczenia przeciwko 
mieniu 

 

 
8 

 
- 

 
- 

 
169 

 
50 

 
227 

 
 

 h)  
 

wykroczenia przeciwko 
interesom konsumentów 

 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
 

 i)  
 

wykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej 

 

 
306 

 
65 

 
6750 

 
16 

 
135 

 
522 

 
 

 j)  
 

wykroczenia przeciwko 
urządzeniom użytku 

publicznego 
 

 
1053 

 
130 

 
10000 

 
3 

 
51 

 
1237 

 
 

 k)  
 

szkodnictwo leśne, polne 
 i ogrodowe 

 

 
2 

 
2 

 
150 

 
- 

 
- 

 
4 

2 
 

przepisach wprowadzających 
Kodeks pracy 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3 
 

ustawie o wychowaniu 
 w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
 

 
444 

 
91 

 
6450 

 
2 

 
104 

 
641 

4 
 

ustawie o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych 
 

 
105 

 
5 

 
400 

 
- 

 
- 

 
110 

5 
 

ustawie o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach 

 

 
122 

 
12 

 
1850 

 
5 

 
159 

 
641 

6 
 

ustawie o ochronie zwierząt 
 

 
6 

 
1 

 
100 

 
- 

 
13 

 
20 

7 
 

ustawie o odpadach 
 

 
9 

 
3 

 
250 

 
- 

 
9 

 
21 

 
8 

 
ustawie - Prawo ochrony 

środowiska 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

9 
 

ustawie - Prawo o miarach 
 

 
10 

 
2 

 
150 

 
- 

 
- 

 
12 

10 
 

ustawie - Prawo wodne 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

11 
 

ustawie o publicznym transporcie 
drogowym 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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12 
 

ustawie o ochronie zabytków 
 i opiece nad zabytkami 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

13 
 

ustawie o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 
 

 
1 

 
2 

 
150 

 
- 

 
- 

 
3 

14 
 

ustawie o ochronie przyrody 
 

- 
 

- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

15 
 

ustawie o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 

 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

16 
 

ustawie o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach 

 i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

17 
 

ustawie o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

18 
 

ustawie o bateriach 
 i akumulatorach 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

19 
 

ustawie - Kodeks wyborczy 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
4 

20 
 

aktach prawa miejscowego 
(przepisy porządkowe) 

 

 
291 

 
12 

 
800 

 
- 

 
- 

 
303 

21 
 

innych  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
OGÓŁEM 

 
 

 
6274 

 
2395 

 
334500 

 
721 

 
569 

 
9959 

 
W  2015 roku  do  Straży  Miejskiej  zgłoszonych  zostało   przez mieszkańców  3254  

interwencji  z  czego  ponad  50 %   dotyczyło   nieprawidłowości  w  ruchu  drogowym. 

Głównymi problemami mającymi wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz porządek  

na  ulicach   miasta  o  których  zgłaszają   mieszkańcy  to:  parkowanie  w  miejscach 

niedozwolonych,  parkowanie   w  miejscach  gdzie  obowiązuje zakaz zatrzymywania lub 

zakaz postoju,  blokowanie   wyjazdu  z  parkingu,  garażu  lub  posesji oraz  parkowanie 

na  terenach zielonych. 

Na   potrzeby   Miejskiego   Zakładu   Komunikacji  w  Koninie w roku 

sprawozdawczym w 838 przypadkach  potwierdzaliśmy  dane   osobowe   pasażerów   

jeżdżących   bez  ważnego  biletu. W 2014r. potwierdzaliśmy dane osobowe w 694 

przypadkach. W wyniku ustaleń ujawniliśmy, że 169 osób wielokrotnie  w  ciągu roku  nie 

dokonywało  opłat za przejazd, czym wyczerpało znamiona wykroczenia z  art. 121  KW. 

 Na  osoby  te  zostały  skierowanie   wnioski  o  ukaranie  do  Sądu Rejonowego w Koninie. 
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  W 2015r. przeprowadzono 2790 postępowań wyjaśniających na podstawie, których 

sporządzonych zostało 721 wniosków o ukaranie i skierowanych do Wydziału Karnego Sądu 

Rejonowego w Koninie. W 2014 przeprowadzono 3006 postępowania i skierowano do Sądu 

535 wnioski. 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 101 raportów 

kierowcom,  którzy parkując w Strefie Płatnego Parkowania nie uiścili stosownej opłaty. 

W tym samym okresie kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania wystawili 2650 takich 

raportów. Ujawniając brak opłaty parkingowej strażnicy i kontrolerzy spowodowali obowiązek 

dokonania dodatkowej opłaty na kwotę co najmniej 82530 zł. 

Do Komendy Miejskiej Policji w Koninie przekazano 163 sprawy, 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 

Doraźnej 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 470 

strażników. Strażnicy uczestniczyli również w akcjach prowadzonych przez Policję w tym:  

• bezpieczna droga do szkoły – 16 funkcjonariuszy ,  

• wagarowicz – 11 funkcjonariuszy,  

• znicz – 17 funkcjonariuszy, 

• rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego – 24 funkcjonariuszy, 

• bezpieczne wakacje udział 115 strażników w różnych skladach osobowych. 

 

Ponadto SM udzieliła pomocy przy zabezpieczaniu wszystkich meczy piłki nożnej 

rozgrywanych w Koninie, festynów organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, oraz 

dyskotek i innych uroczystości organizowanych przez szkoły. Przez cały rok strażnicy 

zabezpieczali wszystkie imprezy i festyny organizowane przez miasto.   

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  844  sprawy 
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do  Wydziałów  Urzędu  Miejskiego i  Instytucji działających na terenie miasta, które dotyczyły 

między innymi: 

 
I. Sprawy przekazane  do Wydziałów Urzędu Miejskiego    -   322 , w tym: 
 

1. Wydział  Drogownictwa – 186, które dotyczyły: 

                  -uszkodzona nawierzchnia  jezdni lub chodnika – 45,  

                  -zanieczyszczony teren miejski w pasie drogowym – 47,                               

                  -nieprawidłowe oznakowanie, uszkodzone znaki drogowe – 36,        

                  -reklamy w pasie drogowym bez zezwolenia i zajęcie pasa drogowego – 21, 

                  -drzewa w pasie drogowym zasłaniające znaki drogowe – 12, 

                  -inne nieprawidłowości – 25. 

   2. Wydział  Gospodarki Komunalnej – 97, w tym: 

                  -uszkodzone, przepełnione kosze uliczne – 25,  

                  -uszkodzone drze wa,krzewy zagrażające bezpieczeństwu – 10, 

                  -zanieczyszczone ulice, tereny miejskie – 33,  

                  -brak umów na wywóz nieczystości oraz złożonych deklaracj – 4,                                                                                  

       - inne nieprawidłowości – 25. 

   3. Wydział Ochrony Środowiska - 14, w tym: 

        - drzewo zagrażające bezpieczeństwu oraz niszczenie drzew – 5,                                   

        - wylewanie nieczystości – 4,  

        - wrzucanie eternitu do stawu,                                                       

        - wypalanie w piecu sklejki meblowej,                   

                   - skup metali kolorowych bez zezwolenia ,                                                                                                                                 

        - wytapianie aluminium,                                                    

                   -  zasypywany staw.                                                                       

            4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 4, w tym: 

                  -przemieszczanie dużych kamieni na tereny  sąsiednie,                  

                  -zajęcie nieruchomości przez bezdomnych,            

                  -nie zabezpieczona studzienka   - 2.                                                      

            5. Wydział Spraw Obywatelskich – 18, w tym: 

                  -zawiadomienie poborowych o obowiązku zgłoszenia się na komisję  wojskową. 

             6. Wydział Geodezji i katastru  - 1, w tym: 

                  - zlikwidowany rów melioracyjny. 

             7. Wydział Działalności Gospodarczej i Rozwoju  - 2 w tym: 
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                  - sprzedaż truskawek i czereśni bez opłaty targowej, 

                  - wniosek o usunięcie lawety. 

                                

II. Sprawy   przekazane  do  innych  instytucji dotyczące nieprawidłowości i porządków 

występujących na terenie miasta a pozostających w zakresie  ich działalności  522,  w tym: 

   

1.  Państwowa Straż Pożarna –  22,                 

2.  Prywayni właściciele – 56, 

3.  Rodzinne Ogrody Działkowe – 5, 

4.  Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt – 82, 

5.  Firma „TRANSGAJ”– 1, 

6.  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4,    

7.  Spółdzielnie mieszkaniowe – 29, 

8.  Polskie Koleje Państwowe – 2, 

9.  Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – 2, 

10.  Szkoły , Przedszkola – 3, 

11.   MTBS w Koninie – 2, 

12.   Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – 5,  

13.   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 19, 

14.   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –108, 

15.   Komitety Wyborcze – 4, 

16.   Pogotowie Ratunkowe – 23, 

17.   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 22, 

18.   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – 5, 

19.   Oświetlenie uliczne Kalisz – 21, 

20.   Firma oświetleniowa „Raszewski i Spółka” – 22, 

21.   Telekomunikacja – 6, 

22.    Firma „Eco Flora” – 18, 

23.    Firma „Maxperet”- 4, 

24.    MZK Konin – 21, 

25.    Inne – 36. 

                      

 Ponadto strażnicy miejscy w 2015 roku udzielili  pomocy prawnej dla straży 

miejskich i gminnych  w  207  sprawach.                    
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Podczas codziennych działań funkcjonariusze Straży Miejskiej udzielili w 51  

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 2015r. prowadzona była 

przez Straż Miejską akcja, skierowana na kontrolę posesji, prywatnych, zakładów pracy 

i obiektów użyteczności publicznej dotycząca utrzymania czystości i porządku. Skontrolowano 

2719 nieruchomości w tym 2332 prywatnych oraz 387 obiektów usługowo-handlowe.  

W 471 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, 

-   brak właściwego oznakowania posesji. 

Pouczono 378 osoby, mandatami karnymi ukarano 39 osób na kwotę 3450 zł. Do właścicieli 

lub administratorów skierowano 54 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. 

Przede wszystkim zlikwidowane zostały w mieście dzikie wysypiska stałych odpadów 

komunalnych. Z roku na rok stwierdza się  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. 
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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 2015r. prace były wykonywane przez 17 osób, które 

pracowały 107 dni i przepracowały 590 godzin. Osoby skazane wykonywały prace na terenie 

miasta pod nadzorem funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Pracami porządkowymi obejmowano 

wielokrotnie 159 ulic miasta.  

  

Zadania Straży Miejskiej na 2016 r. 

  

W ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016 – 2020“ przyjętego Uchwała Nr 273 

Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016r.  Straż Miejska będzie wykonywała zadania : 

1. Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i porządku: 

• realizowanie 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   Policję, 

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

• w czasie spotkań z młodzieżą przedstawienie skali zagrożeń i skutków związanych 

 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, 

• obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych /monitoring/obrazu 

zdarzeń w miejscach publicznych, 
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• wzmożone kontroli  miejsc o  szczególnym  zagrożeniu poprzez dostosowanie  ilości                                                                                                                               

służb  patrolowych, 

• rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta, 

• kontrola odśnieżania dachów obiektów wielkopowierzchniowych, 

• 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. 

2. Przeciwdziałanie i ograniczenie zjawisk narkomanii, alkoholizmu, przemocy                                                                                                              

w rodzinie oraz innych zjawisk i zachowań negatywnych: 

• egzekwowanie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeżwości 

 i  przeciwdziałaniu    alkoholizmowi, 

• prowadzenie kontroli w miejscach sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania 

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi, 

• odworzenie do miejsca zamieszkania lub przekazanie Policji celem osadzenia 

w Policyjnej Izbie Zatrzymań, osób nietrzeźwych w sytuacjach zagrożenia ich życia lub 

zdrowia i gdy dają powoód do zgorszenia w miejscu publicznym, 

• uczestniczenie w spotkaniach z młodzieżą w zakresie programu zapobiegania 

przestępczości, negatywnych skutków spożywania alkoholu oraz środków 

odurzających, 

• prowadzenie monitoringu wokół szkół i terenów gromadzenia się młodzieży pod kątem 

spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. 

3. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży: 

• realizacja programów i działań prewencyjnych skierowanych do dzieci 

 i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, 

• kontrole placów gier i zabaw, kąpielisk, 

• kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 4. Bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne: 

• poprawa estetyki miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku poprzez codzienną 

kontrolę ulic, placów i nieruchomości, 

• prowadzenie ciągłego monitoringu w zakresie przeciwdziałania skażeniom środowiska 

naturalnego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz gospodarstwa 

domowe. 
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  5. Eliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym: 

• sukcesywne poprawianie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jego usprawnianie 

 na terenie miasta,  

• edukowanie w zakresie ruchu drogowego dzieci i młodzieży w ramach zajęć 

prowadzonych z udziałem funkcjonariuszy Straży Miejskiej, 

• kontynuowanie udziału 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., 

• informowanie na bieżąco odpowiednich służby o nieprawidłowościach występujących 

w sygnalizacji świetlnej, oświetleniu ulicznym, niewłaściwej nawierzchni dróg, oraz 

zieleni ograniczającej widoczność głównie w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań, 

• prowadzenie bieżącej kontroli i eliminowanie nieprawidłowości występujących na 

drogach ppoż., 

• 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. 

            Straż Miejska w 2016 r. na bieżąco będzie 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. Będzie utrzymywać stałą 

współpracę z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta poprzez wymianę informacji 

i wspólne rozwiązywanie problemów związanych z działalnością Urzędu oraz nawiązywać 

kontakty z organizatorami zgromadzeń i imprez publicznych, udzielać pomocy Policji i innym 

służbom w ochronie porządku podczas ich trwania. 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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PLACÓWKA STRA ŻY GRANICZNEJ W KALISZU 

 

W 2015 roku na podstawie umowy nr 10/WZ/2015-4748 z dnia 11.02.2015 r. zawartej 

pomiędzy Miastem Konin a Skarbem Państwa – Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej, 

dokonano 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 58 patroli. Efektem tych patroli było, tylko 

na terenie miasta, skontrolowanie 56 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 936 osób, w tym 769 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 ubiegłych latach 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 placówki jest szeroko rozumiana 

ochrona granic Rzeczypospolitej Polskiej, którą realizowano i realizuje się poprzez ochronę 

międzynarodowego obrotu gospodarczego. Funkcjonariusze placówki co roku odnoszą sukcesy 

w zwalczaniu przemytu wyrobów akcyzowych i ich dystrybucji. Tylko w 2015 roku na terenie 

powiatu konińskiego i samego miasta Konina, ujawniono i zatrzymano używki bez znaków 

akcyzy skarbowej RP na łączną kwotę 41 043,60 zł. Wśród zatrzymanego towaru były: 

- 60 800 szt. papierosów różnych marek, 

- 3,05 kg. krajanki tytoniowej. 

Zabezpieczone używki pochodziły z przemytu i miały trafić do dystrybucji na konińskie 

targowiska.  
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STOWARZYSZENIE BEZPIECZNY KONIN 

 
Stowarzyszenie Bezpieczny Konin wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej 

Policji w Koninie, w okresie od 01 września 2015r. do 18 listopada 2015r.  zainicjowało 

a następnie przeprowadziło: 

• działania profilaktyczne na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (projekty były wspierane 

przez Prezydenta Miasta Konina).  

Warsztaty „Stop przemocy” 

 Zorganizowano warsztaty dla 50 uczniów szkół gimnazjalnych z miasta Konina pod 

nazwą „Stop agresji”. Warsztaty prowadził terapeuta ze szpitala psychiatrycznego 

w Bydgoszczy oraz terapeuta uzależniań z Monaru w Koninie. Celem projektu było 

przeszkolenie liderów w temacie przeciwdziałania agresji i przemocy oraz przeciwdziałania 

uzależnieniom. Projekt zakładał zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności 

rozpowszechniania wiedzy wśród rówieśników  z uwagi na fakt, iż przemoc nie tylko stwarza 

realne zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego samych ofiar ale również wywiera 

destrukcyjny wpływ na samych sprawców przemocy. Ponadto program przewidywał również 

naukę motywacji do działań, komunikacji oraz naukę o wartościach.  

Konferencja „ Zagrożenia XXI wieku”  

 Konferencja była przeznaczona dla osób zawodowo zajmujących się pomaganiem 

młodzieży i osób mających bezpośredni kontakt z tą grupą osób. Tematy konferencji 

bezpośrednio miały wpływ na poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie nauczania 

 i pomagania, umiejętności motywowania podopiecznych czy sztuce nawiązywania kontaktu 

 z drugim człowiekiem. Uczestniczyli w niej dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy przedszkoli, 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i pondagimnazjalnych, kuratorzy, pracownicy socjalni, 

pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele samorządów lokalnych, 

organizacji pozarządowych, funkcjonariusze Policji i rodzice.  

Tematy:  

• Zasady „dobrej roboty w profilaktyce problemowej” – adiunkt Pedagogium 

Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, 

• Przestępczość wsród nieletnich, prostytucja nieletnich- profilaktyka oraz 

resocjalizacja- adiunkt Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

• Związki w cyberprzestrzeni, zjawisko „sextingu” – doktorantka kierunku 

pedagogika Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 



 54

• Podejście psychodynamiczne w rozumieniu zaburzeń okresu dorastania – 

psychoterapeuta, superwizor socjoterapii i treningu Polskiego Twowrzystwa 

Psychologicznego. 

Warsztaty „Bezpieczne życie seniorów”  

W dniu 20 listopada 2015 roku odbyły się w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie 

warsztaty dla seniorów mieszkańców Konina, których celem było podniesienie świadomości 

seniorów w ocenie zagrożenia wynikającego z przestępczości kryminalnej, sytuacji w ruchu 

drogowym czy podejmowanych decyzji konsumenckich. Projekt realizowany w formie 

warsztatów miał na celu zapoznanie ze sobą społeczności seniorów by tworzyli dla siebie 

grupy wsparcia w sytuacjach trudnych 

Program – projekcja filmu oraz warsztaty dotyczące: 

• przestępstw na szkodę osób starszych, 

• podpisywania niekorzystnych umów, 

• zjawiska polipragmazji oraz spożywania suplementów diety, 

• lekcja samoobrony. 

W warsztatach wzięło udział 76 seniorów, wszyscy uczestnicy otrzymali poradniki 

„Bezpieczne życie seniorów”.  

Dodatkowo z inicjatywy Stowarzyszenia „Bezpieczny Konin” dokonano w 2015 roku 

zakupu opasek odblaskowych, które zostały wręczone przez strażników miejskich podczas 

siedmiu spotkań w przedszkolach i szkołach na terenie Konina. Spotkania miały charakter 

szkoleniowy, prewencyjny i zabawowy.  

 

 

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE ZARZ ĄD 

REJONOWY W KONINIE 

 

 

 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy w Koninie w roku 2015 

prowadził szeroko zakrojoną działalność propagandową i szkoleniową. Posiadamy dużo 

akwenów wodnych, gdzie w sezonie letnim występuje bardzo duże nasilenie ruchu 

turystycznego, wczasów, kolonii, obozów i wiele innych imprez organizowanych w sezonie 

letnim na wodzie. Niewątpliwie wypoczynek i rekreacja nad wodą jest najbardziej popularną 

formą spędzania wolnego czasu, a z tym się wiąże wiele wypadków nad wodą, oraz wiele 

sytuacji zagrażających ludzkiemu życiu. Spowodowane to jest lekkomyślnością, przecenianiem 
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własnych umiejętności pływackich, zbytnią brawurą, niezdawaniem sobie sprawy 

z niebezpieczeństwa, oraz łamanię przepisów korzystania z bezpiecznego wypoczynku nad 

wodą. Statystyka prowadzona przez Policję wykazuje, że co roku woda pochłania bardzo wiele 

istnień ludzkich. W 2015 roku woda pochłonęła aż 15 ofiar. Ratownicy WOPR uratowali 

30 osób. Biorąc pod uwagę powyższy stan problem bezpieczeństwa na wodach, powinien stale 

znajdować się w centrum uwagi wszystkich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a przede 

wszystkim władz administracyjnych i WOPR. 

ZR WOPR w Koninie w 2015 roku zrzeszał dwa oddziały: Konin i Słupce oraz 25 drużyn 

działających na terenie powiatu Konin i 3 grupy interwencyjne szybkiego reagowania (ogółem 

1125 członków).  

 Zorganizowano :  

• Dwa kursy na stopień ratownika młodszego, 

• Trzy kursy ratownika wodnego MSW, 

• Cztery kursy motorowodne na stopień sternika motorowodnego. 

ZR WOPR w Koninie prowadzi działania w dziedzinie bezpieczeństwa w oparciu o : 

• Patrole na akwenach wodnych w sezonie letnim w miarę możliwości finansowych, 

• Odbiory miejsc wyznaczonych do bezpiecznego wypoczynku nad wodą i wydanie 

certyfikatów. Najlepiej przygotowanym miejscem  do bezpiecznej kąpieli jest GOSiR 

Wilczyn,  AS PAK przystań Gosławice, 

• Wspólne działania prewencyjne z Policją i Strażą Pożarną, 

• Szkolenie ratowników, oraz podwyższanie uprawnień z zakresu ratownictwa wodnego, 

• Szkolenia motorowodne na naszym terenie, 

• Prowadzenie pogadanek w szkołach i przedszkolach, 

• Organizowanie nauki pływania, 

• Zabezpieczanie wielu imprez organizowanych nad wodą, w tym spływy kajakowe, 

regaty żeglarskie, kursy ratowników itp., 

• Zabezpieczanie bulwarów nadwarciańskich. 
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BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE 
 

 
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KONINIE 

 

I.  Zdarzenia i przestępczość drogowa 

 

 W roku 2015 odnotowano wzrost ilości zdarzeń drogowych o 106 i kolizji drogowych 

o 150, oraz spadek ilości wypadków drogowych o 51. 

 

1.  Zdarzenia  drogowe 
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2. Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 
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3. Główne przyczyny wypadków 

 Do głównych przyczyn zdarzeń drogowych zaistniałych na drogach miasta i powiatu 

konińskiego należą: 

• nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu , 

• niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, 

• niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, 

• nieprawidłowe cofanie, 

• nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, 

• nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, 

• nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, 

• nieprawidłowe skręcanie. 
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4. Stosowane środki oddziaływania karnego i pozakarnego 
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II.  Nietrzeźwi sprawcy zdarzeń drogowych 
 
 

Rok Wypadki Zabici Ranni Kolizje 
2015 3 0 0 45 
2014 7 1 6 40 

 
Przedstawiona tabela obrazuje zanotowany spadek w kategorii nietrzeźwy 

kierowca – sprawca zdarzenia drogowego w odniesieniu do 2014 roku. 
 
 

Ogólna liczna zdarzeń drogowych i ich skutków ( miasto i powiat łącznie ) 
 

 Wypadki Zabici Ranni Kolizje 
2015 124 19 147 1917 
2014 171 15 218 1765 
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Powiat koniński 
 

Ogólna liczba zdarzeń drogowych zaistniałych  na terenie gmin powiatu konińskiego 
 

 Wypadki Zabici Ranni Kolizje 
2015 rok   63 15 77 938 
2014 rok 99 13 135 894 

 
 

Zagrożenie w gminach w obszarze zdarzeń drogowych 
 

. 
Kolorem  czerwonym zostały zaznaczone gminy gdzie nastąpił znaczny wzrost zdarzeń lub ich skutków 

 w postaci osób zabitych i rannych 

 Wypadki Zabici Ranni Kolizje 
 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

GOLINA 11 5 1 1 14 5 82 92 

GRODZIEC 2 0 0 0 3 0 24 14 

KAZIMIERZ 
BISKUPI 

9 10 0 3 12 12 66 73 

KLECZEW 6 5 1 3 8 4 42 55 

KRAMSK 12 4 2 0 10 5 62 69 

KRZYMÓW 4 4 4 0 1 6 18 26 

RYCHWAŁ 7 6 0 2 12 11 58 83 

RZGÓW 1 1 0 0 1 1 47 39 

SKULSK 4 3 0 0 4 3 26 26 

SOMPOLNO 14 5 1 1 21 4 64 83 

STARE MIASTO 9 8 0 0 14 9 208 201 

ŚLESIN 11 8 2 1 18 11 111 117 

WIERZBINEK 6 2 2 4 6 1 37 33 

WILCZYN 3 2 0 0 6 5 26 27 
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Miasto Konin 

Ogólna liczba zdarzeń drogowych na terenie miasta Konina 

 

 WYPADKI ZABICI RANNI KOLIZJE 

2015 rok 61 4 70 979 

2014 rok 72 2 83 871 

 
 

Główne przyczyny zdarzeń drogowych z winy kierujących 
 
 

Zachowanie kierowcy Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Nieudzielenie pierwszeństwa 
Przejazdu 

26 1 28 335 

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 3 0 5 181 

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść 
dla pieszych 

14 2 12 10 

Niedostosowanie prędkości do 
warunków ruchu 

15 5 17 206 

Niezachowanie bezpiecznej odległości 
między pojazdami 

16 0 26 310 

Nieprawidłowe skręcanie 6 1 7 57 

Nieprawidłowe cofanie 2 0 2 227 

Nieprawidłowe omijanie 1 0 1 123 

 
 

Główne przyczyny zdarzeń drogowych z winy pieszych 
 
 

Zachowanie pieszego Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Nieostrożne wejście na jezdnię przed 
jadącym pojazdem 

5 2 3 8 
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III.  Niebezpieczne drogi i ulice 
 
 

Krajowa 92 
 
 

2015 
 Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Powiat- ogółem 13 1 15 259 
Konin 10 0 12 213 

Konin – ul. 
Poznańska 

3 0 3 132 

Konin – ul. 
Warszawska 

4 0 5 52 

Najczęstsze przyczyny zdarzeń na K92 – m. Konin 
- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu: 2 wypadki, 2 osoby ranne, 51 kolizji, 
- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami: 4 wypadków, 6 osób rannych, 
   50 kolizji, 
- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu: 63 kolizje. 

 
 
 

Krajowa 25 
 
 

2015 
 Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Powiat- ogółem 23 2 38 282 
Konin 14 1 22 169 

Konin – ul. 
Ślesińska 

2 1 1 10 

Konin – ul. 
Przemysłowa 

9 0 16 122 

Konin, Trasa 
Bursztynowa 

3 0 5 32 

Najczęstsze przyczyny zdarzeń na K92 – m. Konin 
- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu: 1 wypadek, 1 osoba ranna, 12 kolizji, 
- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu: 2 wypadki, 2 osoby ranne, 18 kolizji, 
- niezachowanie bezp. odległości między pojazdami: 5 wypadków, 12 osób rannych, 66 kolizji, 
- nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych: 4 wypadki, 1 osoba zabita, 3 osoby ranne,     
1 kolizja. 
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Niebezpieczne ulice 
 

 
Rozkład zdarzeń na poszczególne dni tygodnia 

 

 Wypadki Zabici Ranni Kolizje Razem 
zdarzenia 

Poniedziałek 8 1 7 159 175 

Wtorek 13 1 18 168 200 

Środa 10 0 10 155 175 

Czwartek 11 2 13 169 195 

Piątek 6 0 6 168 180 

Sobota 6 0 6 97 109 

Niedziela 7 0 10 63 80 

 
Największe zagrożenie zdarzeniami drogowymi występuje w n/w dniach tygodnia: 
- wtorek – 200 zdarzeń, 
- czwartek – 195 zdarzeń, 
- piątek – 180 zdarzeń. 
Najtragiczniejszym w skutkach dniem tygodnia był czwartek: w 11 wypadkach 
zginęły 2 osoby. 
 
 
 

Ulica Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Aleje 1 Maja 1 0 1 45 

ul. Przemysłowa 9 0 16 122 

ul. Spółdzielców 3 2 1 32 

ul. 11 Listopada 5 0 5 22 

ul. Dworcowa 4 0 4 9 
Trasa 

Bursztynowa 3 0 5 32 
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Ofiary 

 W wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęło: 3 pasażerów samochodu osobowego, 

5 pieszych uczestników ruchu, 7 kierujących samochodem osobowym, 2 kierujących 

motocyklem, kierujący rowerem, pasażerka motocykla. 

Sprawcy 

 W 2015 roku kierujący samochodami osobowymi spowodowali 1413 zdarzeń, kierujący 

samochodami ciężarowymi spowodowali 134 zdarzenia, kierujący rowerami spowodowali 

21 zdarzeń, piesi uczestnicy ruchu drogowego spowodowali 18 zdarzeń drogowych. 

 

VI.  Działania prewencyjne 

 

1. Zagrożenia wykroczeniami – ogółem ( miasto – powiat; dane bez wykroczeń 

z Wydziału Ruchu Drogowego ) 

 

 

 2015 2014 +wzrost 
- spadek dynamika 

wnioski 2498 2809 -311 88,9 

mandaty karne 13463 14872 -1409 90,5 

pouczenia 44 77 -33 57,1 

ogółem 16140 17758 -1618 90,9 

 

 

 Rok 2015 charakteryzował się spadkiem postępowań mandatowych oraz skierowanych 

wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Koninie. 

 Na terenie miasta Konina ujawniono ogółem 9232 wykroczenia – nastąpił spadek  o 518                  

w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku. Natomiast na terenie powiatu konińskiego 

ujawniono 6908 wykroczeń – nastąpił spadek o 1122 ujawnionych wykroczeń w stosunku 

do 2014 roku. 
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2.  Stan zagrożenia wykroczeniami dla poszczególnych gmin:  
 
 
 

Jednostka Policji Gmina 2015 2014 +wzrost 
- spadek 

Dynamika 

KP Rychwał 
Grodziec 
Rychwał 
Rzgów 

975 1191 -216 81,9 

KP Kleczew 
Kleczew 
Wilczyn 

1016 1222 -206 81,3 

KP Ślesin 
Skulsk 
Ślesin 

1465 1380 85 106,2 

KP Sompolno 
Sompolno 

Wierzbinek 
1043 1399 -356 74,6 

KP Stare Miasto 
Stare Miasto 

Krzymów 1105 1293 -188 85,5 

PP Golina Golina 635 623 12 101,9 

PP Kazimierz 
Biskupi 

Kazimierz 
Biskupi 543 506 37 107,3 

Sektor KMP Konin  Kramsk 342 520 -178 65,8 

 
 

pozostałe działania prewencyjne 
 
 

 2015 2014 Dynamika 

Spotkania ze 
społeczeństwem 18552 16267 114,0 

Ilość wystąpień po 
ujawnieniu 

nieprawidłowości 
2987 3641 82,0 

Zatrzymano 
poszukiwanych 357 308 115,9 
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WYDZIAŁ DROGOWNICTWA  
 

Wydział Drogownictwa w 2015 r. wykonał  następujące zadania związane z poprawą 

bezpieczeństwa kierujących pojazdami i pieszych w mieście oraz poprawą płynności ruchu  – 

wg tabeli. 

 
 

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 138 szt. 

2 
Wymiana i uzupełnienie 

oznakowania pionowego: znaki 
pow. 0,3 m2 

Konin 169 szt. 

3 Słupki do znaków drogowych Konin 242 szt. 

4 Słupki blokujące:  U 12 c Konin 49 szt. 

5 

Oznakowanie poziome: malowanie 
pasów, linii segregacyjnych, strzałek 
i symboli farbą odblaskową ręcznie i 

mechanicznie 

Konin 5690 m2 

6 Bariery rurowe typu „U” i ,,O” 
ul. Przemysłowa SP1 

ul. Kolska, Kolejowa, Poznańska 
226 m 

7 Bariera ochronna stalowa 
ul. Przemysłowa, Trasa 

Bursztynowa, 
Trasa Warszawska 

48 szt. 

8 
Rozbiórka bariery ochronnej 

stalowej 
 i łańcuchowej 

Konin 233 m 

9 Lustra drogowe 

ul. Zakładowa, Bernardynka, 
Energetyka, Kolska, Kilińskiego, 
Tadeusza Kościuszki, Mikołaja 

Kopernika 

 
8 szt. 

10 Progi zwalniające 
ul. Tadeusza Kościuszki, 

Mikołaja Kopernika szt. 

11 
Utrzymanie bieżące – konserwacja 
techniczna sygnalizacji drogowych  

świetlnych 

ul. Podgórna, Adama 
Mickiewicza, 
Jana Zemełki 

17szt. 

12 Naprawa sygnalizacji świetlnej 

Skrzyżowanie: 
ul. Paderewskiego – 

Przemysłowa × 2 
ul. Spółdzielców – M. Kolbe 
ul. Przemysłowa – Matejki 

 

23 
Naprawa kamery na sygnalizacji 

świetlnej 
ul. Przemysłowa – Jana Matejki 1 szt. 

14 
Zainstalowanie sygnalizatorów 

dźwiękowych APKO SA-3 dla osób 
Skrzyżowanie: 

ul. Przyjaźni – Kard. St. 
10 szt. 
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niewidomych 
 i niedosłyszących 

Wyszyńskiego 

15 
Wymiana pakietu MGS w 

sterownikach sygnalizacji świetlnej 
Skrzyżowanie: 

ul. Przemysłowa – Jana Matejki 
 

16 
Wykonanie pomiarów ruchu i 

opracowanie projektu sterowania 
sygnalizacją świetlna 

na wlocie i wylocie z ul. 
Świętojańskiej 

- 

17 
Budowa doświetlonego przejścia dla 

pieszych 
ul. Europejska w ok. ul. 

Wierzbowej 
2 szt. 

18 Budowa oświetlenia ul. Grójecka 18 szt. 
19 Budowa oświetlenia ul. Nasturcjowa 1 szt. 
 

20 
 

Budowa oświetlenia 
ul. Rumiankowa 

 

23 szt. 
1      1przestawiona 

21 

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 

22 
Utrzymanie zieleni w pasach 

drogowych – wycinki i przycinki 
drzew, nasadzenia, sprzątanie 

Konin  

23 

Przystosowanie istniejącego mostu 
kolei wąsko torowej wzdłuż drogi 

powiatowej nr 3209 
ul. Bernardynka w Łążynie do 

tymczasowego dojazdu pojazdów 
samochodowych o masie 2,5t 

ul. Bernardynka  

24 
Wymiana dylatacji bitumicznej wraz 
 z nakładką na dojeździe do Ronda 

Miast Partnerskich 
Trasa Bursztynowa - 

25 
Awaryjne zabezpieczenie kładki dla 

pieszych nad ul. Torową 
ul. Torowa  

26 

Mycie obiektu mostowego wraz z 
wykonaniem zabezpieczenia 

konstrukcji stalowej mostu im. 
Józefa Piłsudskiego 

Trasa Warszawska  

27 Remonty ul. Józefa Piłsudskiego ul. Józefa Piłsudskiego - 
28 Remont ul. Kwiatowej ul. Kwiatowa - 
29 Remont Królowej Jadwigi ul. Królowej Jadwigi - 
30 Remont ul. Rudzickiej ul. Rudzickiej - 
31 Remont ul. Wierzbowej ul. Wierzbowej - 
32 Remont ul. Józefa Wybickiego ul. Józefa Wybickiego - 

33 
Remont chodnika na ul.150 lecia 

cukrownictwa 
ul. 150 lecia cukrownictwa - 
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34 
Remont chodnika na ul. 

Stodolnianej 
ul. Stodolniana - 

35 
Remont chodnika na ul. Michała 

Siedleckiego 
ul. Michała Siedleckiego - 

36 
Remont chodnika na ul. Michała 

Siedleckiego 
ul. Michała Siedleckiego - 

 
 
 

 
 

WYDZIAŁ INWESTYCJI 
 

 
 Wydział Inwestycji w 2015 roku zrealizował następujące inwestycje drogowe, które 

zostały zakończone. 

 

 

Lp 
Nazwa   

zadania inwestycyjnego 
Lokalizacja Zakres rzeczowy 

1 
Budowa ulic: Dobrowolskiego, 
Kuratowskiego, Mazurkiewicza 
 i Trzebiatowskiego w Koninie 

Konin ,osiedle 
Laskówiec 

 

ul. Dobrowolskiego o dł. 252,55m (1504,00 m2) 

ul. Kuratowskiego   o dł. 186,77m (1115,00 m2) 

ul. Mazurkiewicza   o dł. 108,94m (  687,00 m2) 

ul. Trzebiatowskiego o dł.311,25m (1854,00 

m2). 

Ulice o nawierzchni z betonu asfaltowego 

Łącznie długość  ulic : 859,51m 

pow. jezdni  5160m2 

pow. chodników  z kostki bet. 3736m2 

 

2 Budowa ul. Nasturcjowej  
w Koninie 

Konin 

Osiedle 
Chorzeń – 

Nowy Dwór 

 

ul. Nasturcjowa  o dł.  79,0m 

pow. jezdni 686m2 

pieszo-jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej 
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3 

Budowa kanalizacji deszczowej  
w rejonie osiedla Pątnów 
 w Koninie;  w tym  nowe 

nawierzchnie dróg – 

ul. Ślesińska 

ul. Szeroka 

ul. Pątnowska 

ul. Kazimierska 

ul. Gminna 

Konin,   
osiedle Pątnów 

 
ul. Ślesińska  o dł. 997,0 m   
pow. jezdni z betonu asfaltowego (SMA) 
7486m2 

pow. ronda 670 m2 
pow. chodnika z kostki bet. 442 m2 
ścieżki rowerowe o naw. z asfaltu piaskowego – 
pow. 3945 m2 
ul. Szeroka o dł. 223,0m  
pow. jezdni  z betonu asfaltowego 1300 m2 

pow. chodnika z kostki bet 105 m2 

ul. Pątnowska o dł.479,0m 
pow. jezdni  1928 m2 

pieszo-jezdnia o nawierzchni  z kostki betonowej  
ul. Kazimierska o dł.756,0m 
pow. jezdni  z betonu asfaltowego 5660 m2 

pow. chodnika z kostki bet.  18 m2 

ul. Gminna o dł.112,0m 
pow. jezdni  z betonu asfaltowego 500 m2 

pow. chodnika z kostki bet  5 m2 

 

Lp 
Nazwa   

zadania inwestycyjnego 
Lokalizacja Zakres rzeczowy 

4 

Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych w obrębie Konin 

- Międzylesie 

w tym ; 

- parkingi 

- drogi 

- chodniki 

Konin 

- obręb 
Międzylesie 

 
Drogi wewnętrzne o naw. asfaltowej, jezdnia 
szer. 6,0m o dwóch pasach ruchu, jednostronna 
ścieżka rowerowa, obustronny ciąg pieszy. 
Łączna długości  792,17m  i pow. 7203m2                     

w tym odcinki : 
- A-B dł. 144,43m i pow.1511 m2,  
- C-D dł. 280,89m i pow. 2622 m2,  
- E-F  dł. 366,85m i pow. 3070 m2  
Droga serwisowa (G-H) o dł. 514,46m i pow. 
4273m2 wydłużenie w kierunku północnym 
wzdłuż planowanego przebiegu DK 25. Droga  
o nawierzchni asfaltowej, jezdnia szerokości 
7,0m o dwóch pasach ruchu, jednostronna ciąg 
pieszy.  
Parkingi o nawierzchni z kostki o łącznej  pow. 
990m2  na 72 miejsca postojowe .  

Chodniki  o naw. z kostki betonowej o łącznej 
pow. 3301m2  i szerokości 2,0 m;  
Ścieżki rowerowe o nawierzchni  asfaltowej 
o łącznej powierzchni 2132m2 dla ruchu  
dwukierunkowego o szer. 2,0 m. 
 

 

Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku usług publicznych 

przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie” został wykonany system sygnalizacji włamania i napadu 

(SSWiN) oraz system telewizji użytkowej, w celu poprawy bezpieczeństwa korzystających 

 z toalet publicznych oraz usług Centrum Informacji Miejskiej. 
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WOJEWÓDZKI O ŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KONINIE 

Roczne sprawozdanie z prowadzonych działań przez WORD w Koninie w 2015r.  
z zakresu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Konina 

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Podmiot 

realizujący 
Podmioty 

współpracujące 

Adresaci projektu 
(przewidywana 

liczba odbiorców) 

Źródła 
finansowania 

oraz 
wysokość 
kosztów 

Rok 
realizacji 
zadania 

1. 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
CKiS 

w Koninie 
WORD  

w Koninie 
Mieszkańcy Konina 
-  około 500 osób 

Środki własne 
WORD 

w Koninie – 
około  

1.000,00 zł 

2015 rok 

2. 
Organizacja zajęć o tematyce związanej z podnoszeniem 
bezpieczeństwa wśród uczestników półkolonii podczas 
trwania ferii zimowych. 

Młodzieżowy 
Dom Kultury  

w Koninie 

WORD  
w Koninie 

Dzieci biorące 
udział  

w organizowanych  
półkoloniach – 
około 30 osób 

Środki własne 
WORD 

w Koninie – 
około 

200,00 zł 

2015 rok 

3. 
Szkolenie dla rowerzystów w zakresie „Bezpiecznych 
zachowań na drodze”. 

WORD 
w Koninie 

KMP w Koninie; 
OSP Konin-

Chorzeń;    
 KTSR "Sport Club 

Konin";                                                           
STR "Ciklo" PTTK 

Rowerzyści -                   
60 osób 

Środki własne 
WORD 

w Koninie 
2015 rok 
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4. 

Organizacja Eliminacji powiatowych następujących 
turniejów: 

− Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym wśród szkół podstawowych i szkół 
gimnazjalnych; 

− Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny. 

WORD  
w Koninie 

KMP w Koninie 
Kuratorium Oświaty  

w Poznaniu 
Delegatura 
w Koninie 

OSP Konin-Chorzeń 

Uczniowie szkół 
podstawowych, 
gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych  
- 51 osób 

Środki własne 
WORD 

w Koninie – 
około 

3.000,00 zł 

2015 rok 

5. 

Specjalistyczne szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla 
nauczycieli, którzy będą dokonywali sprawdzenia 
niezbędnych umiejętności dla osób ubiegających się 
o kartę rowerową. 

WORD  
w Koninie 

CDN  
w Koninie 

Nauczyciele szkół 
podstawowych –            

3 nauczycieli 

Środki własne 
WORD 

w Koninie 
2015 rok 

6. 

Organizacja zajęć o tematyce związanej z podnoszeniem 
bezpieczeństwa wśród uczniów szkół (zajęcia 
teoretyczne, symulator zderzeń, zajęcia praktyczne na 
terenie miasteczka ruchu drogowego).             

WORD  
w Koninie 

Przedszkola 
Szkoły Podstawowe 

Gimnazja 

Uczniowie 
przedszkoli,  

szkół 
podstawowych, 
gimnazjum – 
386 uczniów 

Środki własne  
WORD 

w Koninie – 
około 

20.000,00 zł 

2015 rok 

7. 

Współorganizacja festynów skierowanych do 
mieszkańców Konina i regionu konińskiego:  

- Festyn Integracyjno-Edukacyjny „Bezpiecznie, 
zdrowo i sportowo” w czasie ferii zimowych na Placu 
Wolności w Koninie; 

- Festyn rodzinny na osiedlu Chorzeń – Konin; 
- Udział w organizacji „Międzyszkolnego Maratonu 

Sportowego”; 
- Festyn rodzinny w SP nr 9 w Koninie.  

Stowarzyszenie 
„Młodzi-
Aktywni”  

CKiS w Koninie  
SP Nr 9  

w Koninie 

WORD  
w Koninie 

Mieszkańcy Konina 
– około 5.000 osób 

Środki własne 
WORD 

w Koninie – 
około  

5.000,00 zł 

2015 rok 
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8. 

Współorganizacja konkursu „Policjant Ruchu 
Drogowego 2015 roku” poprzez: 
− udostępnienie pojazdów do przeprowadzenia 

konkurencji; 
− ufundowanie nagród – podczas eliminacji 

powiatowych oraz finału wojewódzkiego. 

KMP  
w Koninie 

WORD  
w Koninie 

Policjanci 
KMP w Koninie 

Środki własne 
WORD 

w Koninie – 
około 

1.200,00 zł 

2015 rok 

9. 
Współorganizacja festynu z okazji Dnia Dziecka  
„W gościnie u indiańskiego wodza” –   
Park im. F. Chopina w Koninie. 

MDK  
w Koninie 

WORD  
w Koninie  

Mieszkańcy Konina 
– około 1.000 osób 

Środki własne 
WORD 

w Koninie – 
około 

2.000,00 zł 

2015 rok 

10. 
Współorganizacja programu prewencyjnego na terenie 
przystani w Gosławicach pod hasłem „Bezpieczne 
wakacje”. 

KMP  
w Koninie 

WORD  
w Koninie 

Uczniowie szkół 
podstawowych 

miasta Konina – 
około 500 osób 

Środki własne 
WORD 

w Koninie 
2015 rok 

11. 
Organizacja zajęć o tematyce związanej z podnoszeniem 
bezpieczeństwa wśród uczestników półkolonii podczas 
trwania wakacji. 

TPD  
w Koninie 

WORD  
w Koninie 

Dzieci biorące 
udział  

w organizowanych  
półkoloniach – 
około 80 osób 

Środki własne 
WORD 

w Koninie – 
około 

400,00 zł 

2015 rok 

12. 
Współorganizacja kampanii społecznej pod hasłem               
„Nie jeżdżę rowerem po zebrze”. 

Urząd Miejski 
w Koninie 

WORD  
w Koninie 

Mieszkańcy Konina 

Środki własne 
WORD 

w Koninie –
2.976,60 zł 

2015 rok 
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13. 
Współorganizacja rajdu rowerowego pod hasłem –  
„VIII Koni ńska Masa Rowerzystów”, czyli Konin bez 
samochodu. 

WORD 
w Koninie 

Stowarzyszenie 
„Młodzi-Aktywni” 
KMP w Koninie 
Urząd Gminy i 

Miasta w Golinie 
OSP Konin-Chorzeń  

UM w Koninie 
Starostwo 

Powiatowe Konin 

Rowerzyści – około 
800 uczestników 

Środki własne 
WORD 

w Koninie – 
około 

3.000,00 zł 

2015 rok 

14. 

Włączenie się kampanię społeczną na rzecz 
przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach pod hasłem 
„Alkotest przeciw tragedii”. 
 

Urząd 
Marszałkowski  

w Poznaniu 
WORD w Koninie 

Osoby, które zdały        
z wynikiem 

pozytywny egzamin 
na prawo jazdy  

kat. B oraz 
uczestnicy 

przedsięwzięć 
realizowanych przez 
WORD w Koninie 

Urząd 
Marszałkowski 

w Poznaniu 
2015 rok 

15. 
Realizacja programu edukacyjnego pod hasłem 
„Pierwszaki błyszczą na drodze”. 

KMP  
w Koninie 

WORD  
w Koninie 

Uczniowie klas 
pierwszych szkół 
podstawowych – 

około 1.100 
uczniów 

Środki własne 
WORD 

w Koninie – 
około 

1.700,00 zł 

2015 rok 
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16. 
Zakup i przekazanie zestawów dydaktycznych  
„Miasto – żyję bezpiecznie” oraz węży spacerowych. 

WORD 
w Koninie 

- 

3 instytucje: 
- Stowarzyszenie 

Aktywności 
Lokalnej „Młodzi-
Aktywni” 

- Towarzystwo 
Inicjatyw 
Obywatelskich 

- Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Środki własne 
WORD 

w Koninie – 
około 

4.402,00 zł 

2015 rok 

17. 
Zorganizowanie „IX Samochodowego Rajdu 
Nawigacyjnego dla Samorządowców”. 

WORD 
w Koninie 

KMP w Koninie 
Urząd Gminy 
w Rzgowie 

Samorządowcy 

Środki własne 
WORD 

w Koninie – 
około 

4.000,00 zł 

2015 rok 
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ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH 

 
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 

 
  

W roku 2015 wydano piętnaście 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. 2015.2139): 

 

• impreza masowa o charakterze  sportowym tj.: „Mecz bokserski Rafako Hussars 

Poland – Italia Thunder Boxing Team”   w dniu 13 lutego w godz. 19:00 do 23:00 na 

terenie Hali Sportowej Obiektu Rekreacyjno – Sportowego „RONDO” przy  

ul. Aleje 1 Maja 1a,  

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj.: „Juwenalia Konin 

2015” w dniu 16 maja w godz. 17:00 do 24:00 na terenie amfiteatru „Na Skarpie” przy 

ul. Kardynała Wyszyńskiego 3, 

• impreza sportowa podwyższonego ryzyka, mecz piłki nożnej tj.: Mecz piłkarski IV ligi 

wielkopolskiej: KS Górnik Konin – KKS Kalisz w dniu 30 maja w godz. 15:00 do 

20:00 na terenie Stadionu im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego przy  

ul. Podwale 1, 

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj.: „Koncert Galowy 36. 

Mi ędzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2015” w dniu 

13 czerwca w godz. 18:15 do 24:00 na terenie amfiteatru „Na Skarpie” przy  

ul. Kardynała Wyszyńskiego 3, 

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj.: Dni Konina – Koncert 

Zespołu „PERFECT”   w dniu 04 lipca w godz. 21:30 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 Lwowskiej – Akademickiej Orkiestry 

Symfonicznej Filharmonii Lwowskiej „INSO-Lviv” oraz Lwowskiego Chóru „Gloria” 

w dniu 27 czerwca w godz. 20:30 do 23:30 na Placu Wolności, 

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj.: „Polska Noc 

Kabaretowa 2015” w dniu 26 czerwca w godz. 19:00 do 23:30 na terenie Amfiteatru 

„Na Skarpie” przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3, 
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• impreza masowa o charakterze sportowym – mecze piłki nożnej kobiet tj.: turniej 

kwalifikacyjny  „UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 2015/16” w dniach 

11, 13 oraz 16 sierpnia w godz. 16:00 do 21:00 na Stadionie Miejskim im. Złotej 

Jedenastki Kazimierza Górskiego przy ul. Podwale 1:   

11 sierpnia, mecz pomiędzy: KKPK Medyk Konin – Cardiff Met Ladies FC  

13 sierpnia, mecz pomiędzy: KKPK Medyk Konin – Wexford Youths Women’s  FC  

16 sierpnia, mecz pomiędzy: KKPK Medyk – Gintra Univesitetas  

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj.: „Koncert Maryli 

Rodowicz” w dniu 12 września w godz. 18:00 do 21:30 na terenie Amfiteatru 

„Na Skarpie” przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj.: „Koncert z okazji  

XXXV- lecie powstania NSZZ „Solidarność” w Koninie” w dniu 10 października  

w godz. 18:00 do 21:30 na terenie Hali Sportowej Obiektu Rekreacyjno-Sportowego 

„RONDO” przy ul. Aleje 1 Maja 1a,  

• impreza masowa o charakterze sportowym – mecz piłki nożnej kobiet tj.: 1/16 turnieju 

„UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 2015/16” pomiędzy Medyk Konin - 

Olympique Lyon w dniu 08 października w godz. 14:30 do 18:30 na Stadionie 

Miejskim im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego przy ul. Podwale 1,  

• impreza masowa o charakterze sportowym tj.: „Gala Boksu A1” w dniu 21 listopada 

w godz. 18:00 do 23:30 na terenie Hali Sportowej Obiektu Rekreacyjno-Sportowego 

„RONDO” przy ul. Aleje 1 Maja 1a,  

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj.: Gala Sylwestrowa 

„VIVA WIEDE Ń VIVA BROADWAY”  w dniu 31 grudnia w godz. 20:00 do 23:30 

na terenie Hali Sportowej Obiektu Rekreacyjno-Sportowego „RONDO” przy ul. Aleje 

1 Maja 1a,  

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj.: „Konińska Noc 

Sylwestrowa – Koncert Jacka Stachursky’ego” w dniu 31 grudnia 2015r. od godz. 

23:00 do 01:30 dnia 01 stycznia 2016r. na Placu Wolności,  

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj.: „24. Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy – koncert Zespołu BRACIA” w dniu 10 stycznia 

2016r. od godz. 18:00 do 20:30 na parkingu przed Centrum Handlowym „Galeria nad 

Jeziorem” przy ul. Paderewskiego 8 
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Do Prezydenta Miasta Konina w 2015 roku wpłynęło także dwadzieścia pięć   zgłoszeń 

o organizacji imprez rekreacyjnych, festynów i  innych, które nie wymagają pozwolenia na ich 

organizację: 

• Impreza integracyjna „Walentynkowo” w dniu 14 lutego w godz. 12:00 -14:00  

na Placu Wolności,  

•  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w dniu 28 marca w godz. 19:00- 21:00,  

• Maraton charytatywny „Zumba fitness” w dniu 26 kwietnia w godz.  16:00 – 

19:00 na hali sportowej Rondo,  

• Międzyszkolne Targi Ekologiczne w dniu 24 kwietnia w godz. od 11:00- 13:00 

na konińskim Bulwarze,  

• Gra miejska w dniu 25 kwietnia w godz. 14:00 – 19:00 na Placu Wolności,  

• Festyn majowy w dniu 1 maja w godz. 15:30 – 22:00 nad jeziorkiem na os. 

Zatorze,  

• Festyn dla zuchów i harcerzy w dniu 16 maja w godz. 14:00 – 19:00 

 w Parku 700-lecia 

• Zawody sportowo- pożarnicze połączone z festynem rodzinnym w dniu 20 

czerwca na stadionie przy ul. Łężyńskiej 4,  

• Akcja foot printów w dniach od 13 do 15 maja,  

• Streetworking - akcja profilaktyczna w dniu 20 czerwca w godzinach 10:00- 

20:00 na ul. Okólnej 54,  

• Spektakl plenerowy „Alicja” Teatru Fuzja w dniu 28 czerwca w godz. 22:00-

24:00 na placu przed CKiS-DK Oskard przy ul. Al. 1-go Maja 7a, 

• Charytatywny festyn rodzinny „Piknik czterech łap” w dniu 8 sierpnia 

w godz. 14:00- 22:00 przy ul. Gajowej 7a,  

• 1, 8, 29  sierpnia - Dobre Kino na Bulwarze Nadwarciańskim, 

• 14 sierpnia godz. 21:30 – 24:00 - Mobilne Kino Skody w ramach festiwalu 

filmowego Transatlantyk, Bulwar Nadwarciański,  

• 15 sierpnia godz. 22.00 - 23.30 -  Kino samochodowe w ramach festiwalu 

filmowego Transatlantyk, Plac przed Amfiteatrem,  

• 15 sierpnia godz. 22:00 - SILENT DISCO, parking przy Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej przy ul. Przyjaźni 1,  

• 16 sierpnia - Transatlantyk w kinie: kino Centrum godz. 18.00, DK Oskard 

godz. 20.00,  

• Festyn dla dzieci i młodzieży na osiedlu Laskówiec w dniu 1 sierpnia,   
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• 8. Jarmark św. Bartłomieja w dniach 22-23 sierpnia w godz. 8:00-17:00 na Placu 

Wolności,  

• Dni otwarte PWiK w dniu 28 sierpnia w godz. 16:00 – 21:00 przy 

 ul. Poznańskiej 49,  

• Festyn dla dzieci i młodzieży osiedla Laskówiec w dniu 29 sierpnia,   

• 19 i 20 grudnia festyn kulturalno-rekreacyjny „Kolęda na wysokości. Jarmark 

Bożonarodzeniowy” na Placu Wolności,  

• 20-24 października XXIII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie 

o Puchar Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zawody odbyły się na Hali 

Sportowej Rondo przy ul. Al. 1 Maja 1a,  

• „II Przysięga Klas Mundurowych ZSCKU” w dniu 5 listopada w godz. 12:00 – 

15:00, plac przed budynkiem szkolnym i Bulwar Nadwarciański,  

• Festyn zimowy „Jarmark św. Mikołaja” w dniu 4 grudnia w godz. 12-14 na 

Placu Wolności.   

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                                                 

szesnaście zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego na terenie miasta Konina. 

Osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego zgromadzenia została wyposażona  

w identyfikator ze zdjęciem. Odbyły się następujące zgromadzenia:  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 24 stycznia w godz. 12:30-14:00, którego celem 

był protest wobec decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej wcześniejszego 

zamknięcia Elektrowni Adamów i Kopalni Adamów. Przemarsz Al. 1 Maja od 

Hali Rondo do skrzyżowania ul. Dworcowa – Al.1Maja,  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 27 stycznia w godz. 9:45-12:00, przed 

budynkiem Starostwa Powiatowego,  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 3 lutego w godz. od 11:00 – 15:00, którego 

celem był protest krajowy rolników indywidualnych,   

• Zgromadzenie publiczne organizowane w dniu 17 lutego w godz. 11:00 do 

19:00, którego celem był protest krajowy rolników indywidualnych ,  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 9 kwietnia w godz. 11:00- 12:30 na Placu 

Wolności. Celem zgromadzenia był wspólny taniec poloneza uczniów klas 

maturalnych na Placu Wolności i złożenie kwiatów pod tablicą 

 Jana Pawła II, 
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• Zgromadzenie publiczne w dniu 28 marca o godz. 15:00 – 16:00, celem było 

zamanifestowanie przez mieszkańców niezadowolenia spowodowanego 

zaniedbaniami w sprawie budowy dróg rowerowych, chodników,  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 18 kwietnia w godz. 12:00- 13:00, którego 

celem był jubileusz 45-lecia klubu HDK PCK im. św. Barbary,  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 1 maja w godz. 10:30- 12:30, wiec na 

okoliczność święta 1-go maja,  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 7 czerwca w godz. 10:00- 11:30. Celem 

zgromadzenia było: „KidsSkating Konin”, aktywizacja najmłodszych 

mieszkańców Konina w zakresie kultury fizycznej i sportu, w postaci wspólnego 

przejazdu dzieci wraz z rodzicami na łyżworolkach,   

•  Zgromadzenie publiczne w dniu 5 czerwca w godz. od 11:30-20:00, celem był 

protest krajowy rolników indywidualnych, 

• Zgromadzenie publiczne w dniu 12 lipca w godz. 10:30 – 13:00, cel 

zgromadzenia: „KidsSkating Konin”, aktywizacja najmłodszych mieszkańców 

Konina w zakresie kultury fizycznej i sportu, w postaci wspólnego przejazdu 

dzieci wraz z rodzicami na łyżworolkach lub wrotkami ulicami Konina,  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 5 lipca w godz. 15:45-17:10, celem 

zgromadzenia była prezentacja psów rasowych i wielorasowych, przybliżenie 

społeczności koninian problemów związanych z posiadaniem zwierząt,  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 22 sierpnia w godz. 10:30 – 13:00. Cel 

zgromadzenia: „KidsSkating Konin”, aktywizacja najmłodszych mieszkańców 

Konina w zakresie kultury fizycznej i sportu, w postaci wspólnego przejazdu 

dzieci wraz z rodzicami na łyżworolkach lub wrotkami ulicami Konina,  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 5 września w godz. od 9:30 do 10:30, którego 

celem była integracja członków Konińskiej Izby Gospodarczej,  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 19 września w godz. 10:30 -13:00. Cel 

zgromadzenia: „KidsSkating Konin”, aktywizacja najmłodszych mieszkańców 

Konina w zakresie kultury fizycznej i sportu, w postaci wspólnego przejazdu 

dzieci wraz z rodzicami na łyżworolkach lub wrotkami ulicami Konina, 

• Zgromadzenie publiczne w dniu 18 października w godzinach od 16:00 do 

18:00. Celem zgromadzenia była manifestacja przeciwko imigrantom.  
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Od 14 października 2015r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo 

o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1485), zgodnie z art. 3 Zgromadzeniem jest 

zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób 

w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia 

stanowiska w sprawach publicznych.  

Ustawa wprowadziła trzy tryby zgłaszania zgromadzeń publicznych – zwykły, uproszczony 

oraz możliwość odbywania zgromadzeń spontanicznych.  

Po zmianie ustawy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo 

o zgromadzeniach (Dz. U z 2015r. poz. 1485) do Prezydenta Miasta Konina w 2015 roku 

trafiło jedno zawiadomienie o orga nizacji zgromadzenia publicznego:  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 4 grudnia w godz. 8:40 – 10:40, celem 

zgromadzenia był przemarsz z okazji Dnia Górnika.  
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ZAGROŻENIE POŻAROWE 

 

          KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY  

POŻARNEJ 

 

I.  Sytuacja pożarowa 

 
Na terenie miasta Konina w roku 2015 odnotowano ogółem 903 zdarzenia,  

w tym: 

• 476 miejscowych zagrożeń, 

• 386 pożarów, 

• 41 alarmów fałszywych. 

 
 

 

 
 
 

 
W 2015 roku zanotowano pożary m.in. w następujących obiektach: 

• trawy – 174 pożary, 

• obiekty mieszkalne – 37 pożarów, 

• uprawy i rolnictwo – 32 pożary, 

• środki transportu – 20 pożarów, 

• obiekty produkcyjne i magazynowe – 11 pożarów, 
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• lasy – 5 pożarów, 

• obiekty użyteczności publicznej – 4 pożary,   

• inne obiekty (śmietniki, garaże, obiekty przyrody, pobocza dróg) – w sumie 103 pożary. 

 
 
 

 
 

 
 

 

Do najczęstszych przyczyn pożarów należały m.in.: 

• podpalenia – 201, 

• nieostrożność osób dorosłych – 137, 

• wady środków transportu – 16,  

• wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń, instalacji elektrycznych – 7, 

• nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych – 5, 

• pozostałe przyczyny – 20. 
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Miejscowe zagrożenia zanotowano m.in. w następujących grupach obiektów: 

• drogi i ulice – 140 zdarzeń 

• obiekty mieszkalne – 136 zdarzeń, 

• środki transportu – 38 zdarzeń, 

• obiekty użyteczności publicznej – 31 zdarzeń, 

• obiekty produkcyjne i magazynowe – 2 zdarzenia, 

• pozostałe obiekty – 129 zdarzeń.  
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Do najczęstszych przyczyn miejscowych zagrożeń należały m.in.: 

• silne wiatry –  137 zdarzeń, 

• nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów –  77 zdarzeń,  

• niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu – 39 zdarzeń, 

• wady środków transportu – 10 zdarzeń, 

• nieumyślne i celowe działanie człowieka – 9 zdarzeń, 

• pozostałe przyczyny –  204 zdarzenia. 

 

 
 

Szacunkową wartość uratowanego mienia oraz odnotowanych strat podczas zdarzeń w roku 
2015 dla miasta Konina przedstawia wykres poniżej 
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II. Działalność kontrolno – rozpoznawcza: 

 
W 2015 roku na terenie miasta Konina przeprowadzono 138 kontroli, w tym: 

• 70 kontroli w obiektach użyteczności publicznej, 

• 51 kontroli w obiektach produkcyjnych i magazynowych, 

• 10 kontroli w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 

• 5 kontroli w budynkach zamieszkania zbiorowego, 

• 2 kontrole lasów. 

 

W trakcie czynności kontrolno – rozpoznawczych w kontrolowanych obiektach stwierdzono 

215 usterek i nieprawidłowości.  

 

III. Działalno ść nadzorczo – egzekucyjna 

 

 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Komenda Miejska PSP  

w Koninie w 2015 roku stosowała następujące działania nadzorczo – egzekucyjne: 

• wydano 62 decyzje administracyjne, 

• wydano 2 upomnienia, 

• nałożono 2 mandaty karne. 

Ponadto: 

• przeprowadzono na terenie miasta Konina 18 odbiorów obiektów oddawanych  

do użytku, 
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• sporządzono 27 opinii dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów oraz 

imprez masowych, 

• współuczestniczono w organizacji i przeprowadzeniu eliminacji OTWP dla szkół  

z terenu miasta, 

• wydano 154 informacje ze zdarzeń dla Policji, Sądu, zakładów ubezpieczeniowych  

i osób prywatnych,  

• przeprowadzano wspólnie z Policją, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną 

oraz Delegaturą Kuratorium Oświaty w Koninie kontrole letniego i zimowego 

wypoczynku dzieci i młodzieży, 

• uczestniczono wspólnie z Policją w programie „BEZPIECZNE WAKACJE”, gdzie 

funkcjonariusze prowadzili pogadanki oraz prezentowali sposoby udzielania pierwszej 

pomocy – w programie udział wzięło prawie 900 dzieci, 

• uczestniczono w spotkaniach ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Koninie oraz ze studentami Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

• uczestniczono w działaniach edukacyjno – prewencyjnych pn. „Bezpieczne ferie to 

udane ferie” na basenie w hali „Rondo”, 

• przeprowadzano pogadanki z dziećmi i młodzieżą w miejscach zimowego i letniego 

wypoczynku, dotyczące bezpieczeństwa, 

• wygłoszono wykłady w PWSZ podczas seminariów: „Bezpieczne Praktyki  

i Środowisko 2015” oraz „Wyzwania XXI wieku w sferze bezpieczeństwa. 

Współczesne oblicza zagrożeń”, 

• prowadzono pogadanki z dziećmi w szkołach podstawowych, na oddziale chirurgii 

dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Koninie,  

• 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, 

Urzędu Miasta oraz spółdzielni mieszkaniowych, 

• przez cały rok w ramach edukacji społecznej organizowano dni pn. „Otwarte 

Strażnice”, podczas których przedstawiono, m. in. obowiązki i zagrożenia wynikające 

z okresu grzewczego,  

• w ramach ogólnopolskiego programu „Zgaś Ryzyko” pozyskano i przekazano blisko 

100 czujników tlenku węgla dla rodzin, które ogrzewają swoje pomieszczenia przy 
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pomocy urządzeń grzewczych takich jak: piece kaflowe, ogrzewacze gazowe oraz inne 

piecyki, w których proces spalania odbywa się w w/w pomieszczeniach, 

• Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  

w Koninie przez cały rok 2015 kontaktował się z lokalnymi mediami, współpracując 

i przekazując informacje. Łącznie sporządzono i przesłano do lokalnych mediów 148 

artykułów z przebiegu zdarzeń, wydarzeń Komendy Miejskiej PSP w Koninie oraz 

akcji prewencyjnych. 

 

IV. Działalność operacyjno – szkoleniowa 
 

1. Ćwiczenia, manewry oraz rozpoznania operacyjne obiektów 
  

W roku 2015 wykonano łącznie 52 ćwiczenia taktyczno - bojowe oraz rozpoznania 

operacyjne obiektów. Ćwiczenia zostały poprzedzone rozpoznaniem operacyjnym danego 

obiektu. Zorganizowano 17 ćwiczeń zgrywających dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego (KSRG), Specjalistycznych Grup Ratowniczych, Zakładowej Straży Pożarnej   

oraz służb ratowniczych, między innymi:  

� w dniach: 17, 24, 31 stycznia 2015r. na zamarzniętym akwenie, zastępy JRG nr 1 i 2  

w Koninie wraz z wytypowanymi OSP włączonymi do KSRG przeprowadziły 

szkolenie zgrywające z zakresu stosowania technik ratowniczych, wykorzystania 

posiadanego sprzętu oraz udzielania pierwszej pomocy osobom, pod którymi załamał 

się lód,  

� w dniu 25.08.2015r. przeprowadzono manewry pod kryptonimem „Dziwożona 2015”  

z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Mikorzyńskim dla sił i środków KM PSP 

w Koninie, KM PSP we Włocławku, KP PSP w Radziejowie oraz wybranych jednostek 

OSP z terenu powiatu konińskiego. Manewry miały na celu przećwiczenie ewakuacji 

osób poszkodowanych oraz dużej ilości osób zagrożonych, podczas realnego rejsu 

wycieczkowego statkiem rejsowym po jeziorze, w ćwiczeniach uczestniczyły siły 

 i środki Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Konin” oraz 

„Włocławek”, 
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� w dniu 25.11.2015r. zorganizowano ćwiczenia w formie warsztatów pod nazwą 

„Technika 2015” z zakresu ratownictwa technicznego na terenie JRG  nr 2 w Koninie. 

Warsztaty odbyły się dla wybranych jednostek OSP z terenu miasta i powiatu 

konińskiego oraz sił i środków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego 

„Technika”, którą tworzą siły i środki  KM PSP w Koninie i KP PSP w Ostrowie 

Wlkp.,  
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� w dniach 21 - 22.07.2015r. na rzece Warcie przeprowadzone zostały ćwiczenia 

doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego i chemiczno - ekologicznego  

dla JRG Nr 1 i 2 w Koninie (Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego 

„Konin” i Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Konin”) 

oraz wytypowanych jednostek OSP przewidzianych do realizacji zadań w zakresie 
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ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym. Przećwiczono techniki wodowania 

łodzi w wyznaczonych miejscach, cumowania z wykorzystaniem lin w naturalnych 

zatoczkach rzeki, sprawiania zapór do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych  

oraz poszukiwania osób zaginionych w wodzie, 

 

 

 
� w dniach 21, 23 i 25 września 2015r. strażacy z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych  

Nr 1 i 2 oraz wybranych jednostek OSP, przeprowadzili rozpoznanie i ćwiczenia  

w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Koninie. 
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Ponadto ćwiczenia i rozpoznania przeprowadzono w obiektach i zakładach przemysłowych:  

• Zakład Produkcji Styropianu „Arsanit” w Koninie, 

• Elektrownia „Pątnów” i Elektrownia „Konin”,  

• Sieci Elektroenergetyczne w Pątnowie, 

• „Elektrobudowa” w Koninie, 

• obiekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 

•  „Vin - Kon” w Koninie. 

W ramach ćwiczeń na obiektach z użyciem sił i środków wchodzących  

w skład Wielopolskiej Brygady Odwodowej, strażacy KM PSP w Koninie, w tym wytypowani 

do składu grup specjalistycznych i modułu leśnego brali udział w: 

� zgrupowaniu członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno - Nurkowego  

w Poznaniu, 

� warsztatach szkoleniowych dla Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego  

w Ostrowie Wielkopolskim,  

� ćwiczeniach „Rejowiec 2015” z zakresu gaszenia zbiorników paliw w Bazie Paliw  

w Rejowcu,  

� ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wysokościowego „Lina 2015” w Śremie,  

� warsztatach ratowniczych dotyczących pożarów wewnętrznych „Mieszkaniówka 2015”  

w Gnieźnie,  

� IV Manewrach Ratownictwa Medycznego dla sił i środków z terenu województwa 

wielkopolskiego zorganizowanych w Pleszewie, 

� Wielkopolskich Manewrach Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego w Poznaniu, 

� ćwiczeniach „Wielkopolas 2015” modułu do gaszenia pożarów lasów na terenie powiatu 

międzychodzkiego, 

� warsztatach „Kriogazy 15” z zakresu ratownictwa chemicznego w Grodzisku Wlkp., 

� ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wodnego wspólnie ze strażakami:  

− KP PSP w Słupcy na jeziorze Powidzkim,  

− KP PSP w Kole na jeziorze Brdowiskim,  

− KP PSP w Turku, na zbiorniku wodnym Jeziorsko,  

− KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim na zbiorniku wodnym Piaski Szczygliczka. 
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W ramach monitoringu akwenów przeprowadzono 18 rozpoznań jezior, rzek i cieków  

na terenie miasta i powiatu konińskiego, m. in.: newralgicznych odcinków rzeki Warty. 

 

 

Zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami realizowane były ćwiczenia w komorze 

dymowej dla strażaków z JRG Nr 1 i 2 w Koninie, strażaków OSP z terenu powiatu 

konińskiego, strażaków z wyznaczonych Komend PSP woj. wielkopolskiego 

oraz dla uczestników szkoleń podstawowych strażaków ratowników OSP, organizowanych 

przez KM PSP w Koninie. Łącznie do ćwiczeń w komorze  przystąpiło 975 osób.  

 

2.Hospitacje zajęć szkoleniowych, ćwiczeń 

W 2015r. Wydział Operacyjno – Szkoleniowy oraz Dowódcy Jednostek  

Ratowniczo – Gaśniczych przeprowadzili w sumie 96 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. 
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3.Pokazy, zabezpieczenia imprez i uroczystości 

Przeprowadzono ogółem  27 pokazów sprzętu pożarniczego eksponując jego walory  

i parametry taktyczno - techniczne oraz możliwości użycia podczas akcji ratowniczo 

- gaśniczych.  

 

 

 

W ramach czynności operacyjnych, prowadzono zabezpieczenie między innymi:  

• „Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” w Koninie, 

• Akcji „Bezpieczne Wakacje” na Przystani Gosławickiej, 

• Spotkania Wielkanocnego na Placu Wolności w Koninie, 

• „Juwenalii 2015” w Koninie, 

•  „Polskiej Nocy Kabaretowej” w Amfiteatrze w Koninie, 

• „Dni Konina”, 

• Biegu Słupa Milowego w Koninie, 

• Koncertu Galowego 36. Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcego Piosenki i Tańca, 

• Rozgrywek „Medyka Konin” w Europejskiej Lidze Mistrzyń Kobiet w piłce nożnej, 

• Międzynarodowego meczu bokserskiego Polska – Włochy w Koninie, 

• Koncertu Sylwestrowego na Hali „Rondo” w Koninie. 

W ramach „Dni Otwartych Strażnic” realizowano pokazy sprzętu pożarniczego dla dzieci  

i młodzieży z przedszkoli i szkół oraz dla instytucji samorządowych.   
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4.Inspekcje gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych  

W ramach nadzoru nad działalnością operacyjną Jednostek Ratowniczo -  Gaśniczych 

Nr 1 i 2 w Koninie przeprowadzono 9 inspekcji gotowości operacyjnej. Podczas każdej 

inspekcji przeprowadzono testy wiedzy i ćwiczenia praktyczne. W trakcie inspekcji oceniano: 

� środki alarmowania, 

� przebieg alarmowania, 

� sprawność i konserwację sprzętu, 

� dokumentację operacyjno - szkoleniową, 

� przestrzeganie zasad bhp podczas ćwiczeń praktycznych. 

Z inspekcji każdorazowo sporządzano protokół a stwierdzone nieprawidłowości ujęto  

we wnioskach i zaleceniach pokontrolnych. Stwierdzone uchybienia usuwane były na bieżąco. 

Ponadto w trakcie minionego roku w JRG nr 1 i 2 w Koninie, przeprowadzonych 

zostało 5 inspekcji przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 
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V.Inspekcje Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Na terenie miasta funkcjonuje 6 jednostek OSP, w tym 2 włączone do  Krajowego 

Systemu Ratowniczo - Gaśniczego W 2015r. przeprowadzono inspekcje gotowości operacyjnej 

w 2 jednostkach włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Inspekcje 

łączono z wykonaniem corocznych przeglądów stanu technicznego pojazdów  

i sprzętu oraz zaplecza technicznego OSP. Sprawdzano przygotowanie do prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych oraz sezonu zimowego. Każdorazowo dokonywano aktualizacji kart 

jednostek OSP, a na ich podstawie danych w Systemie Wspomagania Decyzji i Planie 

Ratowniczym Miasta i Powiatu Konińskiego. Nieprawidłowości stwierdzone w czasie inspekcji 

przekazywano pisemnie do Urzędu Miasta, a także prezesów inspekcjonowanych jednostek. 

 

1. Zawody sportowo-pożarnicze i inne turnieje sportowe 

 

W 2015 roku  reprezentacja Komendy Miejskiej PSP w Koninie brała udział 

 w 3 zawodach sportowych: 

� w dniu 15.05.2015 roku w Eliminacjach do Mistrzostw Wielkopolski  

w dwuboju pożarniczym w Bolechowie, 

� w dniu 29.08.2015 roku w III Biegu Służb Mundurowych w Rzgowie, 

 

 

 

 

� w dniu 05.11.2015 roku w Mistrzostwach Wielkopolski Strażaków w Pływaniu  

w Środzie Wielkopolskiej. 

W miesiącach czerwiec i wrzesień 2015r. przeprowadzono testy sprawności fizycznej 

dla wszystkich funkcjonariuszy KMPSP w Koninie. Testy poprzedzone były próbą harwardzką. 
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 Zgodnie z przyjętym harmonogramem gminnych zawodów sportowo pożarniczych  

w roku 2015 zorganizowano i przeprowadzono zawody sportowo – pożarnicze  

dla OSP z terenu miasta. Sędziowanie przeprowadzili strażacy PSP wyznaczeni rozkazem 

Komendanta Miejskiego PSP w Koninie.  

 

2. Szkolenia i kursy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej 

 

W roku 2015 doskonalenie zawodowe strażaków PSP było realizowane w oparciu  

o roczny plan doskonalenia zawodowego oraz plan ćwiczeń na obiektach zatwierdzony przez 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. 

 Realizacja zajęć prowadzona była wg kwartalnych planów doskonalenia zawodowego  

dla strażaków Stanowiska Kierowania KMPSP w Koninie oraz miesięcznych planów 

doskonalenia zawodowego dla strażaków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Nr 1 i 2  

w Koninie. Realizację doskonalenia podsumowywano przeprowadzeniem kwartalnych testów 

sprawdzających. Testy obejmowały zagadnienia dotyczące m.in. znajomości: zagrożeń 

występujących na terenie miasta oraz powiatu, zasad obiegu informacji pomiędzy 

Stanowiskiem Kierowania KMPSP w Koninie a kierującym działaniami ratowniczymi, 

procedur działań ratowniczych.  

Strażacy KMPSP w Koninie uczestniczyli w następujących szkoleniach i kursach: 

• szkoleniu z zakresu zarządzania stresem i organizacji wsparcia psychologicznego  

(4 strażaków),  

• szkoleniu okresowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy  

(138 strażaków), 

• szkoleniu dowódców zmian JRG (6 strażaków), 

• szkoleniu etatowej obsady stanowisk kierowania (2 strażaków), 

• szkoleniu sędziów zawodów sportowo - pożarniczych OSP (25 strażaków), 

• szkoleniu sędziów zawodów sportowo-pożarniczych  wg regulaminów OSP, CTIF 

dla MDP i dorosłych (1 strażak),  

• szkoleniu z zakresu obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP (1 strażak), 

• szkoleniu z zakresu znowelizowanych przepisów ruchu drogowego (121 strażaków), 

• szkoleniu z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym 

(2 strażaków), 

• szkoleniu z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, 

radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym (8 strażaków), 
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• szkoleniu ratowników na uprawnienia hakowego – sygnalisty (20 strażaków), 

• szkoleniu z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących (1 strażak), 

• szkoleniu kwalifikacyjnym młodszego nurka MSWiA (1 strażak), 

• szkoleniu kwalifikacyjnym dla nurków MSWiA (2 strażaków), 

• szkoleniu kwalifikacyjnym dla nurków MSWiA kierujących pracami podwodnymi  

(1 strażak), 

• zgrupowaniu letnim, szkoleniowo – treningowym obozie dla płetwonurków  

i nurków SGRW-N „Konin” (12 strażaków), 

• szkoleniu z zakresu zagrożeń występujących przy akcjach ratowniczych z udziałem 

dźwigów osobowych, żurawi i podestów samojezdnych (3 strażaków). 

Ponadto w celu kontynuacji uprawnień strażaków w zakresie udzielania Kwalifikowanej 

Pierwszej Pomocy (KPP), zorganizowano egzamin recertyfikacyjny. Uprawnienia 

przedłużyło 12 strażaków. 

 

3. Szkolenia realizowane dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych 
 

W roku  2015 przeprowadzono 10 szkoleń kwalifikacyjnych dla strażaków OSP 

z terenu miasta i powiatu konińskiego: 

• 3 szkolenia strażaków ratowników OSP realizowane jednoetapowo (dla 159 druhów), 

• 2 szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP  

(dla 81 druhów), 

• 2 szkolenia kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (dla 71 druhów), 

• 1 szkolenie dowódców OSP (dla 41 druhów), 

• 1 szkolenie naczelników OSP (dla 23 druhów), 

• 1 szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach  

(dla 28 druhów). 

Ponadto tut. Komenda przeprowadziła szkolenia: 

• 1 szkolenie sędziów zawodów sportowo - pożarniczych OSP (dla 19 osób), 

• 2 szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy (dla 379 osób), 

• 3 szkolenia teoretyczne dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania  

ze śmigłowcami SP ZOZ LPR (dla 157 osób), 

• 3 szkolenia abonentów sieci radiowych UKF ochrony przeciwpożarowej  

(dla 879 osób). 
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 Szkolenia oraz egzaminy odbywały się w KM PSP w Koninie oraz w wytypowanych 

jednostkach OSP. Szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP realizowane 

jednoetapowo poszerzono o zagadnienia z zakresu działań ratowniczych na kolei.  

Podczas szkoleń podstawowych ratowników OSP w ramach zajęć z  zakresu sprzętu ochrony 

dróg oddechowych realizowano ćwiczenia praktyczne w komorze dymowej. 

Nadmienić również należy, że szkolenia funkcyjnych OSP każdorazowo uzupełniano  

o tematykę z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dostosowaną do rodzaju 

szkolenia. 
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Zdarzenia charakterystyczne w 2015 roku 

Podmuchy silnego wiatru 

W dniach 10 – 11 stycznia 2015r. Stanowisko Kierowania KMPSP w Koninie 

odnotowało na terenie powiatu konińskiego łącznie 42 zdarzenia związane z silnym wiatrem. 

Strażacy najczęściej wyjeżdżali do naderwanych i zwisających nad drogami konarów drzew, 

zerwanych linii energetycznych oraz oberwanych opierzeń dachów.  

Pożary traw 

 W okresie od 14 do 23 marca br. Stanowisko Kierowania KMPSP w Koninie 

odnotowało łącznie 72 pożary traw. Największą ilość pożarów traw odnotowano w dniach 20, 

21 i 22 marca, a ich liczba przekraczała ponad 10 zdarzeń tego typu dziennie. W większości 

przypadków prawdopodobną przyczyną powstania tych pożarów były podpalenia. Łącznie  

w działaniach brało udział prawie 850 strażaków PSP i OSP. 
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Pożar na III pi ętrze 

 W dniu 11 kwietnia 2015r. do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Koninie wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania w budynku 

wielorodzinnym przy ul. Okólnej w Koninie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, 

że pożarem objęte jest mieszkanie na III piętrze budynku, a ogień wydobywał się na zewnątrz 

przez okno, natomiast na klatce schodowej panowało silne zadymienie. Pożar stwarzał duże 

zagrożenie dla sąsiednich mieszkań. Działania straży pożarnej polegały na podaniu środka 

gaśniczego do mieszkania od strony klatki schodowej oraz z zewnątrz budynku przy pomocy 

podnośnika hydraulicznego. W tym samym czasie inni ratownicy sprawdzili pozostałe 

mieszkania w budynku. Z lokalu powyżej pożaru ewakuowano 1 osobę, której udzielono 

kwalifikowanej pierwszej pomocy.  

 

  

 

Dachowanie na nowej przeprawie 

Tuż przed godz. 17.00 12 kwietnia 2015r.  doszło do wypadku na Szlaku 

Bursztynowym w Koninie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w wypadku 

uczestniczyły dwa samochody osobowe Ford i Suzuki oraz przyczepka. Jeden z samochodów 

znajdował się na dachu blokując drogę w kierunku Ronda Miast Partnerskich, natomiast drugi 

pojazd znajdował się na lewym pasie tyłem do kierunku jazdy. Działania strażaków polegały na 

zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed ewentualnym powstaniem pożaru, odłączeniu zasilania 

w pojazdach oraz neutralizacji płynów eksploatacyjnych.  
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Wybuch pyłu w hali produkcyjnej 
 

11 maja 2015r. konińscy strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu w hali produkcyjnej 

w Koninie przy ul. Zakładowej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono zadymienie 

w hali produkcyjnej obróbki metali, po wybuchu pyłu aluminium. Przed przyjazdem straży 

pożarnej przeprowadzono ewakuację pracowników z obiektu, odłączono zasilanie energii 

elektrycznej oraz pracownicy przystąpili do gaszenia pożaru. Działania strażaków polegały na 

podaniu wody na palące się elementy wyposażenia hali. Przy użyciu wentylatora przewietrzono 

obiekt oraz wykorzystując kamerę termowizyjną dokładnie sprawdzono ciąg wentylacyjny 

procesu technologicznego. Podjęte działania pozwoliły usunąć zagrożenie. Na szczęście obyło 

się bez ofiar. 
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Tr ąba powietrzna nad Koninem 
 

W dniu 08 lipca 2015r. strażacy usuwali skutki silnego wiatru – trąby powietrznej, która 

przeszła przez cześć miasta Konina. Najpoważniejszym zdarzeniem, które mogło mieć 

tragiczne konsekwencje, było zerwanie dachu z budynku przy ul. Makowej. Zerwany dach, 

spadając, uszkodził kilkanaście samochodów, znajdujących się na parkingu. Ponadto wzdłuż 

ul. Hiacyntowej oraz ul. Goździkowej nadłamaniu oraz powaleniu uległy drzewa. Jedno  

z drzew przewróciło się na zaparkowany samochód osobowy. Na szczęście obyło się bez osób 

poszkodowanych. 
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Niedzielna nawałnica  

 
W związku z silnym wiatrem i opadami, które miały miejsce 19 lipca 2015r., 

Stanowisko Kierowania KMPSP w Koninie odnotowało do dnia następnego ponad 100 

zdarzeń. Strażacy najczęściej wyjeżdżali do naderwanych konarów oraz powalonych drzew, 

które w kilku przypadkach uszkodziły zaparkowane samochody. Nawałnica uszkodziła także 

dachy przy sześciu budynkach. Na szczęście mimo dużej ilości zdarzeń obyło się bez osób 

poszkodowanych. 

 

 

Groźny wypadek Mazdy 
 

 Trzy osoby zostały poszkodowane w wypadku, do którego doszło 6 sierpnia 2015r.  

w godzinach popołudniowych na ul. Wieruszewskiej w Koninie. Po przybyciu na miejsce 

zdarzenia zastano w przydrożnym rowie samochód osobowy marki Mazda, w którym 

znajdowały się dwie osoby, w tym jedna uwięziona. Trzecia osoba opuściła pojazd przed 
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przybyciem straży pożarnej. Działania strażaków polegały na wykonaniu dostępu do osoby 

uwięzionej przy pomocy urządzeń hydraulicznych oraz wydobyciu jej z pojazdu. 

 

 

Trzy osoby poszkodowane na ulicy Przemysłowej 
 

 W dniu 14 września 2015r. doszło wypadku samochodowego dwóch samochodów 

osobowych: Opla Astry i Renault Espace. Działania strażaków polegały na wydobyciu 

z pojazdu osoby poszkodowanej oraz udzieleniu jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Udzielono również pomocy pasażerce Renault. Jednocześnie zabezpieczono miejsce zdarzenia 

przed ewentualnym powstaniem pożaru oraz odłączono zasilanie w pojazdach. Przybyłe na 

miejsce zdarzenia Zespoły Ratownictwa Medycznego przetransportowały do szpitala 

kierującego oplem oraz dwie pasażerki Renault. 
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Tragiczny wypadek z udziałem rowerzysty 
 

 Do tragicznego wypadku doszło 27 października 2015r. na skrzyżowaniu ulicy 

Spółdzielców z ulicą Hurtową w Koninie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono 

osobę wraz z rowerem znajdującą się pod samochodem ciężarowym. Działania strażaków 

polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pomocy będącemu na miejscu Zespołowi 

Ratownictwa Medycznego w prowadzeniu resuscytacji. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny. 

 

 

V. Działalność kwatermistrzowsko – techniczna 
 
 W roku 2015 kontynuowano doposażanie JRG Nr 1 i 2 w Koninie oraz działających 

trzech grup ratownictwa specjalistycznego w najnowszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 

 W tym celu pozyskano w użyczenie z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Poznaniu: 

− średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu SCANIA z wyposażeniem  

o łącznej wartości 1 047 600,00zł, 

− lekki samochód specjalny ratownictwa wodnego na podwoziu MERCEDES  

z wyposażeniem o łącznej wartości 578 880,00zł, 

− kontener przeciwpowodziowy z zaporami o wartości 481 375,44zł. 

Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Koninie zrealizowano zadanie: „Zakup 

platformy do przewozu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Koninie“. Platforma ta umożliwia przewóz różnego rodzaju ładunków, w tym zapór 

pomostowych, bez konieczności utrzymywania dodatkowego pojazdu. Wartość zakupu  

to 50 tys. zł. 
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 W celu poprawy warunków służby i pracy w 2015 r. kontynuowano realizację 

rozpoczętego w 2013r. 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 garaż główny, świetlicę, 

magazyn chemiczny, komorę, magazyn. Wykonano również daszki nad wejściami do obiektu 

oraz uzupełniono elewację budynku garażowego. Łączny koszt poniesionych nakładów 

wyniósł 479 971,49 zł. Ww. zadanie realizowane było po przeprowadzeniu postępowania 

przetargowego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Zakupiono niezbędne do prawidłowego zabezpieczenia strażaków podczas działań 

ratowniczo-gaśniczych umundurowanie specjalne oraz środki ochrony indywidualnej,  

m.in. 10 szt. hełmów, 27 par butów specjalnych, 25 kpl. ubrań koszarowych, 274 szt. koszulek 

letnich. Dokonywano także zakupów umundurowania służbowego i wyjściowego  

dla strażaków. Łączna kwota jaka została wydatkowana na umundurowanie strażaków 

wyniosła prawie 30 tys. zł.   

 Z dofinansowaniem WFOŚiGW oraz Miasta i Gminy Kleczew zostały zakupione 

rękawice specjalne (130 par) oraz kominiarki (100 szt.) co pozwoliło na doposażenie strażaków 

w drugą parę rękawic i drugą kominiarkę. Zakupiono także sprężarkę do ładowania butli 

powietrznych i wentylator oddymiający. Łączna wartość zakupów wyniosła 57 042,00zł. 

 Oprócz wymienionego wyżej sprzętu Komenda Miejska PSP w Koninie wzbogaciła się 

także o inny drobny sprzęt ratowniczo-gaśniczy niezbędny do prowadzenia działań. Zakupiono 

m.in.: deskę ortopedyczną, końcówki zaworów dodawczych suchych skafandrów nurkowych, 

szpulki do bojek dekompresyjnych, nosze płachtowe, sito kominowe, klucze do łączników, 

karabińczyki – 10 szt.  

Ponadto do sprawnego prowadzenia działań ratowniczych pozyskano także 3500 kg 

sorbentu do zbierania substancji ropopochodnych.  

 KM PSP w Koninie na dzień 31 grudnia 2015r. posiadała 22 pojazdy silnikowe  

oraz 94 szt. różnego rodzaju sprzętu silnikowego (m.in. agregaty prądotwórcze, pilarki, sprzęt 

hydrauliczny, silniki do łodzi), 11 przyczep oraz 7 kontenerów ze sprzętem specjalistycznym.  

 W 2015r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  

21 listopada 2014r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych 

Państwowej Straży Pożarnej dla KM PSP w Koninie zostały opracowane normatywy 

wyposażenia w pojazdy i sprzęt. Normatywy te zostały zatwierdzone przez Wielkopolskiego 

Komendanta Wojewódzkiego PSP.  
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 W 2015r. przeprowadzono 98 napraw pojazdów i sprzętu silnikowego na bazie 

własnego zaplecza technicznego oraz 27 napraw 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, m.in. sprzętu hydraulicznego firmy Holmatro oraz Lukas, poduszek 

pneumatycznych, podnośnika „Bronto”, drabiny SD 37, sprzętu nurkowego, mierników.  

W ramach przygotowania środków transportowych i innego sprzętu silnikowego  

do eksploatacji sezonowej na bazie własnego zaplecza technicznego przeprowadzono 229 

obsług technicznych pojazdów oraz 148 obsług technicznych sprzętu silnikowego. 

 W zakresie prac konserwacyjnych i naprawczych sprzętu ochrony dróg oddechowych  

w 2015 roku wykonano na bazie własnego zaplecza: 

− 644 przeglądy masek /bieżące i okresowe/,  

− 65 przeglądów aparatów powietrznych, 

− 18 przeglądów ubrań gazoszczelnych,  

− 4 reduktorów (automatów oddechowych nurkowych). 

  W zakresie legalizacji sprzętu ochrony dróg oddechowych (ODO) okresowemu 

przeglądowi dynamicznemu poddano 34 aparaty powietrzne i 119 masek. 

 W ciągu roku przeszkolono 3 strażaków w zakresie  konserwatorów sprzętu ODO firmy 

Fenzy (szkolenie odnawiające), 1 strażaka w zakresie konserwatora sprzętu ODO firmy Fenzy 

(uzyskanie uprawnień konserwatora) oraz 1 strażaka w zakresie konserwatora ODO firmy 

AUER (uzyskanie uprawnień). Ponadto przeszkolono 6 strażaków w zakresie obsługi, 

konserwacji i kalibracji mierników typu Toxi Pro (uzyskanie uprawnień) i 4 strażaków  

w zakresie obsługi, konserwacji i kalibracji mierników typu Multi Pro (szkolenie odnawiające). 

Przeszkolono również 1 strażaka w zakresie serwisowania nurkowych automatów 

oddechowych firmy APEKS (typ XTX 200, XTX50 oraz DS4). Uzyskane uprawnienia 

pozwolą na zmniejszenie kosztów utrzymania sprzętu. 

 W ramach współpracy z jednostkami OSP Komenda Miejska PSP w Koninie przekazała 

do eksploatacji w OSP Ślesin - sprężarkę do ładowania butli. 

 Pojazdy i sprzęt silnikowy eksploatowane w Komendzie Miejskiej PSP  

w Koninie w 2015r. zużyły 2 725,16 litrów Pb;  28 380,72 litrów ON, a łączny przebieg 

wyniósł 102 247 km i był o 8646 km większy w stosunku do roku 2014, na co głównie 

wpłynęła większa liczba zdarzeń. 
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Wnioski – plany i zamierzenia 

 

 W celu poprawienia stanu bezpieczeństwa i zabezpieczenia miasta Konina, widzi się 

potrzebę zrealizowania poniższych przedsięwzięć: 

1. Kontynuację wdrażania zasad organizacji ratownictwa specjalistycznego w Krajowym 

Systemie Ratowniczo Gaśniczym, poprzez doposażanie i  doskonalenie działalności 

grup specjalistycznych utworzonych na bazie JRG  Nr 1 i 2 w Koninie oraz 

wytypowanych do specjalizacji jednostek OSP. 

2. Aktualizację analizy zagrożeń miasta Konina oraz Planu Ratowniczego Miasta  

i Powiatu Konińskiego. 

3. Realizację zadań zaplanowanych w Strategii Rozwoju Ratownictwa i Ochrony 

Przeciwpożarowej dla Miasta Konina i Powiatu Konińskiego na lata 2010 – 2020. 

4. Kontynuację  współpracy  z  Powiatowym Zespołem  Zarządzania  Kryzysowego dla m. 

Konina w zakresie monitorowania i likwidacji zagrożeń na terenie miasta Konina. 

5. Kontynuację nadzoru nad gotowością operacyjną jednostek PSP i OSP, między innymi 

poprzez inspekcje gotowości operacyjnej oraz przeprowadzanie szkoleń doskonalących, 

warsztatów, rozpoznań obiektów, manewrów, ćwiczeń praktycznych  

i ćwiczeń w komorze dymowej. 

6. Kontynuację współpracy z oddziałem Zarządu Grodzkiego ZOSP RP w celu 

doskonalenia funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

7. Realizację szkoleń kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla strażaków OSP  

i zwiększenie ilości strażaków OSP posiadających uprawnienia do udzielania 

kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. 

8. Realizację szkoleń specjalistycznych strażaków PSP, m.in. w zakresie: 

� uprawnień nurków MSWiA, 

� ochrony radiologicznej, 

� transportu towarów niebezpiecznych, 

� uprawnień CBRN, 

� materiałów wybuchowych, 

� kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej (recertyfikacja). 

9. Kontynuację prowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w budynkach 

użyteczności publicznej oraz produkcyjno – magazynowych, co przyczynia się  

do stosunkowo niewielkiej ilości zdarzeń w tego typu obiektach. 
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10. Dalsze propagowanie wyposażania obiektów w czujniki i systemy sygnalizacji 

pożarowej, które samoczynnie wykrywają i przekazują informację o pożarze 

(zagrożeniu). Popularyzowanie stosowania w gospodarstwach domowych czujników 

tlenku węgla w celu zmniejszenia ilości zatruć „czadem” w ramach prewencji 

społecznej. 

11. Kontynuacja modernizacji pomieszczeń garażowych i placu, budynku strażnicy KM  

i JRG Nr 1 w Koninie. 

 

 
ZARZĄD ODDZIAŁU POWIATOWEGO – GRODZKIEGO ZWI ĄZKU 

OCHOTNICZYCH STRA ŻY POŻARNYCH RP 
 

 
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, 

� poszerzony o udział przedstawicieli Prezydenta Miasta Konina i Komendanta Miejskiego 

PSP w Koninie. 

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

– Gaśniczego. 

W sześciu jednostkach powołane są jednostki operacyjno – techniczne, w których gotowych 

do podejmowania działań ratowniczo – gaśniczych jest 101 strażaków. 

Wszystkie jednostki OSP skupiają w swych szeregach ogółem 354 członków, w tym 320 

druhów i 34 druhen. Ponadto przy jednostkach OSP Chorzeń i OSP Gosławice działają 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, do których należy 12 druhów. 

Poszczególne jednostki OSP skupiają w swych szeregach następującą ilość członków: 

� OSP Chorzeń – 95 członków, 

� OSP Cukrowania Gosławice – 48 członków, 

� OSP Grójec – 38 członków, 

� OSP Gosławice – 30 członków, 
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� 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 samochodem ratowniczo – gaśniczym, typu ciężkiego, 

� 3 samochodami ratowniczo – gaśniczymi, typu średniego, 

� 5 samochodami ratowniczo – gaśniczymi, typu lekkiego, 

� 23 motopompami, w tym pływającymi i szlamowymi, 

� 3 zestawami ratownictwa technicznego, 

� 10 piłami do drewna, 

� 4 piłami do betonu i stali, 

� 11 aparatami izolującymi drogi oddechowe, 

� 2 zestawami poduszek wysokociśnieniowych, 

� 3 zestawami do ratownictwa medycznego, 

� 1 defibrylatorem AED, 

� 151 odcinków węży tłocznych, 

� 82 ubraniami specjalnymi. 
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Strażacy OSP miasta Konina posiadają następujące przeszkolenia: 
 

Lp. Szkolenie w zakresie Liczba 
wyszkolonych 

Potrzeby zgodnie 
 z normatywem 

1. Strażacy – ratownicy OSP 101 4 
2. Kierowcy, konserwatorzy sprzętu 

ratowniczego 
24 4 

3. Ratownictwo techniczne 48 1 
4. Kierowanie ruchem drogowym 4 4 
5. Kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej 30 10 
6. Płetwonurkowie 2 0 
7. Dowódcy OSP 33 1 
8. Naczelnicy OSP 15 4 
9. Razem: 257 28 

  
W roku 2015 na terenie miasta Konina zanotowano ogółem 903 zdarzenia, w tym 386 

pożarów, 476 miejscowych zagrożeń, 41 alarmów fałszywych.  

 
Poszczególne jednostki OSP brały udział w zdarzeniach: 
 

Lp. Jednostka OSP Pożary Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

Ogółem 
zdarzeń 

1. Chorzeń 42 40 1 83 
2. Cukrownia Gosławice 27 7 0 34 
3. Grójec 0 1 0 1 
4. Gosławice 19 6 0 25 
5. Konin 11 13 0 24 
6. Morzysław 1 1 0 2 
7. Razem: 100 68 1 169 

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

1 mln 215 tyś. 700 zł. w tym w pożarach 595 tyś. 400 zł i miejscowych zagrożeniach 620 tyś. 

300 zł.   

Szybkie i profesjonalne działania strażaków pozwoliły na uratowanie mienia wartości 

11 mln 652 tyś. zł, w tym w pożarach 10 mln 750 tyś. zł. i miejscowych zagrożeniach 902 

tyś. zł. 

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, Masa Krytyczna itp.  

Warto nadmienić, że jednostki OSP stanowią zabezpieczenie wielu imprez masowych 

kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie miasta Konina.  

Członkowie OSP wielokrotnie spotykają z dziećmi i młodzieżą prowadząc pogadanki 

o zagrożeniach i zasadach postępowania w czasie ich powstania. Prowadzą szkolenia 
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doskonaląc umiejętności w czasie prowadzenia działań ratowniczych, a także zbiórki 

kształcące umiejętności i nawyki ratowników. 

W roku 2015 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Konina 

przeprowadzono następujące turnieje i zawody: 

� turniej piłki siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Powiatu Grodzkiego OSP – 15.03.2015r., 

� turniej piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Konina – 29.08.2015r., 

� zawody sportowo – pożarnicze – 20.06.2015r. 

W dniu 21.05 i 11.12.2015 r. przeprowadzone zostały ćwiczenia doskonalące dla jednostek 

OSP z terenu miasta Konina. Ponadto jednostki OSP Konin i Chorzeń brały udział 

w manewrach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, których celem było 

doskonalenie wielu jednostek i służb w działaniach o dużym zasięgu. 

W roku 2015 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 atonicznych, zabezpieczenie i konserwację sprzętu, przeprowadzono alarmy ćwiczebne. 

Wszystkim jednostkom OSP wystawiono oceny pozytywne.  

W dniu 21 marca 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana 

Batorego w Koninie zostały przeprowadzone 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 45 uczniów z 15 placówek oświatowych 

miasta Konina. W poszczególnych grupach wiekowych zwycięzcami zostali : 

� szkoły podstawowe – Nikola Kaniewska – SP nr 8, 

� gimnazja – Alan Younes – Gimnazjum nr 5, 

� szkoły ponadgimnazjalne – Marta Tomicka – III Liceum. 

 

Główne zamierzenie planowane na 2016 r. 

 

1. Prowadzenie szkoleń funkcyjnych OSP. 

2. Organizacja Wojewódzkich Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP wg regulaminu CTiF. 

3. Organizowanie zawodów i turniejów szczebla miejskiego i powiatowego. 

4. Udział w zawodach i turniejach organizowanych przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego Związku OSP RP. 
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5. Zakupy sprzętu i wyposażenia jednostek OSP. 

6. Prowadzenie działalności propagandowo – informacyjnej na temat występujących zagrożeń 

i sposobów postępowania w chwili ich powstania. 

7. Organizacja ćwiczeń i manewrów doskonalących umiejętności ratownicze strażaków OSP 

miasta Konina. 

 

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA 

MIASTA KONINA 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina w ramach czynności 

służbowych w 2015 roku przeprowadził następujące działanie związane z oddaniem do użytku 

budynków i budowli użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych: 

• Lokali mieszkalnych 52 w 1 budynku mieszk. wielorodzinnych, 

• Bunków jednorodzinnych 43 szt., 

• Garaży 3 szt., 

• Budynków magazynowanych 1 szt., 

• Budynków mag.-usłygowych 1 szt., 

• Budynków mag.-biurowych 2 szt., 

• Budynki użyteczności publicznej 6 szt., 

• Obiekty przemysłowe.  

Ważniejsze obiekty to : 

• Budynek gorzelni – „ZGODA” Sp. z o.o., 

• Zakład produkcji zapraw chemii budowlanej – „Arsanit” Sp. z o.o., 

• Budynek warsztatowo-laboratoryjny – Zespół Elektrowni Pątnów, Adamów, Konin 

S.A., 

• Bloki energetyczne – Zespół Elektrowni Pątnów, Adamów, Konin S.A. 

• Inwestycje przemysłowe. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ramach czynności kontrolnych 

przeprowadził 117 planowanych kontroli, oraz na bieżąco monitorowany jest przebieg 

procesów budowlanych na terenie miasta Konina.  
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ZAGROŻENIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE 

 

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

 

Pod nadzorem PSSE w Koninie w roku 2015 na terenie miasta Konina znajdowało się 730 

obiektów żywnościowo-żywieniowych oraz obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do 

kontaktu z żywnością. 

 W roku 2015 skontrolowano  408 obiektów, w tym 29 obiektów produkcji żywności, 168 

zakładów żywienia zbiorowego oraz 211 obiektów obrotu żywnością, wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ponadto skontrolowano 45 środków transportu do 

przewozu żywności. Łącznie przeprowadzono  625 kontroli.  

W celu poprawy stanu sanitarnego w obiektach żywnościowo - żywieniowych wydano 38 

decyzji administracyjnych, w tym 2 o unieruchomieniu zakładów małej gastronomii  

z powodu stwierdzenia uchybień zagrażających bezpieczeństwu wprowadzanej do obrotu 

żywności oraz zdrowiu człowieka (obecność much, śladów gryzoni, martwych szkodników 

zbożowo – mącznych i ich oprzędów, brak czystości i porządku w pomieszczeniach 

żywnościowych).  

Rozpatrzono 40 interwencji w związku ze zgłoszeniami klientów niewłaściwej jakości 

żywności oraz nieprzestrzegania warunków sanitarnych w zakładach, w tym: 

 

�  19 na wprowadzanie do obrotu żywności o niewłaściwej jakości, z których 6 

potwierdziło się w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych, 

�  21 na nieprzestrzeganie warunków higienicznych w zakładach żywienia zbiorowego 

oraz w obiektach obrotu żywnością, z których 14  potwierdziło się w działaniach 

kontrolnych. 

 

Na osoby winne zaniedbań nałożono 43 mandaty na kwotę 11 650 zł.  

Egzekwowanie poprawy warunków sanitarnych w obiektach żywności, żywienia  

i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w mieście Koninie w  2015  roku 

przedstawia tabela 1. 
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Tabela 1. 

Rodzaj obiektów 

Liczba 
obiektów 
skontrolo-
wanych 

Liczba 
kontroli 

sanitarnych 

Działalność represyjna 

Wydano decyzji Nałożono mandatów Liczba 
wniosków 
do Sądu razem 

w tym 
zakazującyc

h 

razem na kwotę 

Obiekty produkcji 
żywności 

29 52 9 0 6 2200 zł 0 

Zakłady żywienia 
zbiorowego 

168 239 13 2 19 5500 zł 0 

Obiekty obrotu 
żywnością 

 i wyrobami 
przeznaczonymi do 

kontaktu z 
żywnością 

211 334 16 0 18 3950 zł 0 

Razem 408 625 38 2 43 11650 zł 0 

 
 

W ramach urzędowej kontroli i monitoringu pobrano do badań 206 próbek żywności oraz 

materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z których zakwestionowano  

7 z powodu: 

� obecności pleśni, przekroczonej zawartości plastrów pierwotnie zaczernionych oraz 

obecności całego owocnika innego gatunku grzyba w próbce podgrzybka brunatnego 

suszonego wyprodukowanego w Polsce;  

� przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydów (dimetoatu – sumy 

dimetoatu oraz ometoatu wyrażonej jako dimetoat) w próbce gruszki pochodzącej  

z jednego z krajów Unii Europejskiej; 

� znakowania żywności niezgodnego z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. 

w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.  

 

O stwierdzonych niezgodnościach informowano państwowych powiatowych inspektorów 

sanitarnych nadzorujących producentów zakwestionowanej żywności lub w przypadku 

zakwestionowanej próbki produktu pochodzenia zwierzęcego właściwego powiatowego 

lekarza weterynarii.  

Liczbę próbek żywności, wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością pobranych 

do badań laboratoryjnych w roku 2015 w mieście Koninie przedstawia tabela 2.  
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Tabela 2. 

Rodzaj obiektów 
Liczba próbek żywności i przedmiotów użytku użytku  

uzytkuuzytku 
Odsetek próbek 

zdyskwalifikowan
ych pobranych do badań zdyskwalifikowanych 

Obiekty produkcji żywności 25 0 0 

Zakłady żywienia 
zbiorowego 

0 0 0 

Obiekty obrotu żywnością 
 i wyrobami przeznaczonymi 

do kontaktu z żywnością 
181 7 3,9 

Ogółem 206 7 3,9 

 

W celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów funkcjonują unijne systemy 

szybkiego reagowania RASFF i RAPEX. Systemy mają na celu szybką wymianę informacji na 

temat wadliwych lub szkodliwych produktów. Umożliwiają błyskawiczny kontakt między 

państwami członkowskimi i Komisją Europejską. System przewiduje również informowanie  

o podjętych w trybie pilnym środkach zaradczych System RASFF to system wczesnego 

ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt. 

System opiera się na trzech typach powiadomień: 

� powiadomienie o zagrożeniu – odnosi się do sytuacji, gdy konieczna jest 

natychmiastowa interwencja, 

� powiadomienie informacyjne – informujące o wystąpieniu zagrożenia, dotyczy 

produktu z wykrytym zanieczyszczeniem, który znajduje się na rynku lokalnym lub  

nie został wprowadzony do obrotu lub nie znajduje się już w obrocie, 

� wiadomości/informacje – dostarczają innych przydatnych informacji 

niezwiązanych bezpośrednio z wystąpieniem zagrożenia żywności. 

W ramach zgłoszeń do systemu RASFF otrzymano 13 powiadomień alarmowych , które 

dotyczyły:  

� wykrycia bakterii Salmonella spp. w ekologicznej paście wyprodukowanej  

w Niemczech, 

� stwierdzenia obecności niezadeklarowanych substancji w suplemencie diety 

pochodzącym z USA,  

� wykrycia  gronkowców koagulazo – dodatnich w makaronie wyprodukowanym 

w Polsce,  

� obecności bakterii Listeria monocytogenes w rybie wędzonej wyprodukowanej  

w Polsce,  



 117

� obecności niedeklarowanych migdałów w papryce pochodzącej z Hiszpanii,  

� przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych w oliwie wyprodukowanej we Włoszech,  

� przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu rtęci w rybie wyprodukowanej 

w Portugalii, wysokiej migracji ołowiu i kadmu z obrzeża szklanych kubków 

wyprodukowanych w Chinach, 

� przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu Zearalenonu oraz Ochratoksyny 

A w kaszy gryczanej prażonej wyprodukowanej w Polsce,  

� przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego poziomu zearalenonu oraz 

deoksyniwalenolu w panierce kukurydzianej pochodzącej z Niemiec,  

� stwierdzenia wysokiej migracji ołowiu z obszaru obrzeża wyrobu – kieliszek zdobiony 

do szampana wyprodukowanego w Polsce,  

� przekroczenia dopuszczalnego limitu dla kwasu sorbowego w śliwkach suszonych 

pochodzących z Mołdawii wprowadzonych do obrotu przez producenta krajowego.  

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie wpłynęły w ramach 

funkcjonowania systemu RASFF 3 powiadomienia informacyjne, które dotyczyły: 

�  wykrycia arsenu w substancji dodatkowej pochodzącej z Chin, 

�  przekroczenia dopuszczalnego poziomu barwnika – czerwieni koszenilowej  

E 124 w środku spożywczym zastępującym całodzienną dietę do kontroli masy 

ciała produkcji krajowej,  

�  stwierdzenia siarczanu agmatyny (nowego składnika żywności)  

w składzie suplementu diety produkcji krajowej, stwierdzenia obecności nowego 

składnika żywności – liści Acacai Rigidula, co do którego zachodziła konieczność 

określenia, czy nie stanowi on potencjalnego zagrożenia dla konsumentów – 

w składzie środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

dystrybuowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Kontrole i postępowania wyjaśniające wykazały, iż sieci sklepów oraz producenci 

podejmowali natychmiastowe działania wycofujące niebezpieczną żywność z obrotu. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w ramach funkcjonowania systemu 

RASFF przesłał Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu 

powiadomienie informacyjne dotyczące stwierdzenia przekroczenia najwyższego 

dopuszczalnego poziomu pestycydu – dimetoatu (suma dimetoatu i ometoatu wyrażona jako 

dimetoat) w gruszce pochodzącej z jednego z krajów Unii Europejskiej. Badania laboratoryjne 

próbki gruszki pobranej w jednym z supermarketów w mieście Koninie wykazały, 
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iż w zakresie najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydów w żywności nie spełnia ona 

wymagań wspólnotowego prawa żywnościowego. W ramach funkcjonowania systemu RASFF 

poinformowano o wystąpieniu zagrożenia.  

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. Sprawdzano 16 notyfikacji, które dotyczyły 17 produktów jakim są kosmetyki i były to 

między innymi: 

� produkty do rozjaśniania włosów, 

� zestawy do makijażu, 

� żele do kąpieli, 

� produkty do paznokci, 

� chusteczki nawilżające. 

Zakwestionowanych ze względu na obecność niedozwolonych substancji chemicznych lub 

obecność zawyżonej liczby bakterii tlenowych mezofilnych. 

 

2.CHOROBY  ZAKA ŹNE 

2.1 Sytuacja epidemiologiczna   

W roku 2015 zapadalność na choroby zakaźne kształtowała się na podobnym poziomie 

jak w latach ubiegłych.  

Mimo tendencji spadkowej zaobserwowano utrzymujący się nadal wysoki poziom 

zachorowań na ospę wietrzną. W 2015 roku zarejestrowano 683 przypadki ospy wietrznej  

(w analogicznym okresie roku 2014 zarejestrowano 918 przypadków).  

Ponadto zarejestrowano znaczny spadek zachorowań na różyczkę. W roku 2015 

zarejestrowano 4 zachorowania, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego 62 

przypadki. Zachorowania dotyczyły 3 chłopców i 1 dziewczynki. 

 Zgłoszono 5 zachorowań na grypę, w tym 5 przypadków grypy potwierdzonej 

badaniem laboratoryjnym: 2 grypy AH1N1 oraz 3 grypy A. 

W ramach programu Sentinel czyli zintegrowanego systemu nadzoru 

epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą w nowym sezonie epidemicznym 

2015/2016 kontynuowała współpracę z PSSE w Koninie Przychodnia Lekarza Rodzinnego 

NZOZ Chorzeń ul. Goździkowa 2 w Koninie. 

Liczba zachorowań na biegunkę i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie 

zakaźnym pochodzeniu w porównaniu z rokiem 2014 utrzymywała się na podobnym poziomie 
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– odnotowano 467 przypadków, w tym 158 zachorowań wśród dzieci do lat 2  

(w roku  2014 - zarejestrowano 545 przypadków w tym 191 u dzieci do lat 2). 

W roku 2015 nastąpił znaczny wzrost zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe 

wywołane przez rotawirusy i zarejestrowano ich  302 przypadki, które potwierdzono badaniem 

laboratoryjnym, natomiast w roku 2014 zarejestrowano 117 przypadków. 

W roku 2015 zgłoszono 1 przypadek zachorowania na inwazyjną chorobę 

meningokokową. Zachorowanie wystąpiło u 31 letniej kobiety i przybrało postać zapalenia 

opon mózgowo-rdzeniowych,  zostało potwierdzone badaniem laboratoryjnym w KOROUN 

w Warszawie - wyhodowano Neisseria meningitidis z grupy C.  

Liczba zachorowań na wzw typ B przewlekłe uległa zmniejszeniu z 26 przypadków  

w roku 2014 do 15 zachorowań w 2015 roku. Zachorowania występowały u kobiet jak  

i u mężczyzn, w grupach wiekowych 20-29 lat – 8 przypadków, 30-39 lat - 2 przypadki oraz 

40-49 lat – 5 przypadków. Jedno zachorowanie wystąpiło u pracownika służby zdrowia - osoba 

była  uodporniona przeciw wzw B.  

W roku 2015 wystąpiło jedno zachorowanie na wzw typ B ostre. Przypadek dotyczył  31 

letniej mieszkanki wsi, która nie została wcześniej uodporniona p/wzw typ B. Nie ustalono 

źródła zakażenia, osoby z kontaktu objęto nadzorem i skierowano na szczepienia. 

Liczba wzw typu C utrzymywała się w porównaniu z rokiem 2014 na podobnym poziomie 

i wynosiła 29 przypadków. 

W ciągu analizowanego roku przeprowadzono 37 wywiadów epidemiologicznych 

wśród osób chorych na gruźlicę. W większości przypadków rozpoznawano gruźlicę płuc,  

w 1 przypadku zachorowanie zakwalifikowano jako gruźlicze zapalenie osierdzia. Przypadek 

został potwierdzony w specjalistycznym Laboratorium Analiz Lekarskich w Lublinie  

i dotyczył 87 letniego mężczyzny. 

Osoby z najbliższego otoczenia chorych na gruźlicę kierowano do lekarzy pierwszego 

kontaktu, celem objęcia nadzorem lekarskim. W 1 przypadku osoby z kontaktu z osobą chorą 

na gruźlicę skierowano na specjalistyczne badania Qantiferon w Poznaniu, które służą do 

diagnostyki zakażenia prątkiem gruźlicy.  

W roku 2015 kontynuowano nadzór nad chorobami wenerycznymi ;  zarejestrowano 

1 kiłę wczesną, 5 rzeżączek oraz 3 zachorowania wywołane przez Chlamydia trachomatis. 
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Tab.1. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne w latach: 2014 - 2015 

Lp. Jednostka chorobowa 
Rok 2014 Rok 2015 

Liczba  
zachorowań 

Wsp. 
zap. 

Liczba  
Zachorowań 

Wsp. 
zap. 

1. Dur brzuszny 0 0 0 0 

2. Czerwonka 0 0 0 0 

3. Zatrucia pokarmowe Salmonellozy 69 33,50 86 41,80 

4. Zatrucia grzybami 0 0 0 0 

5. Botulizm 0 0 0 0 

6. Biegunka u dzieci do lat 2: 191 4 634,79 158 4 422,05 

7. 

Wirusowe zapalenie wątroby - ogółem, 
w tym: 

58 27,84 45 21,87 

WZW A 2 0,97 0 0 

WZW B przewlekle 26 12,62 15 7,29 

WZW B ostre 0 0 1 0,49 

WZW C 29 14,08 29 14,09 

WZW B + C 0 0 0 0 

inne i nieokreślone 1 0,48 0 0 

8. Krztusiec 2 0,97 71 34,54 

9. Odra 0 0 0 0 

10. Różyczka 62 30,10 4 1,94 

11. Nagminne zapalenie przyusznic 14 6,80 5 2,43 

12. AIDS 0 0 0 0 

13. Borelioza 6 2,91 5 2,43 

14. Pokąsanie przez zwierzęta 36 17,48 28 13,62 

 

W 2015 roku zgłoszono 7 ognisk zakażenia zakładowego, które wystąpiły  

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie: 

1.  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – 3 pacjentów, czynnikiem chorobotwórczym było 

             Clostridium dificile.  

2. Oddział Rehabilitacji – zakażeniu uległo 6 pacjentów, zakażenie górnych dróg 

      oddechowych. 

3.  Oddział Neurologii - zakażeniu uległo 4 pacjentów, czynnikiem chorobotwórczym było 

            Clostridium dificile. 

4. Oddział Dziecięcy – zakażeniu uległo 10 dzieci, czynnikiem chorobotwórczym był 

            Rotawirus. 

5. Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii- zakażeniu uległo 3 pacjentów, 

             czynnikiem chorobotwórczym był  Acinetobacter baumannii. 
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6. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – zakażeniu uległo 2 pacjentów i 3 osoby 

             z personelu, czynnikiem chorobotwórczym był  pasożyt świerzbowca ludzkiego. 

7. Oddział Rehabilitacji - zakażeniu uległo 10 pacjentów, czynnikiem chorobotwórczym 

   był Rotawirus. 

Ponadto w omawianym okresie do PPIS wpłynęło 8 skarg na powikłania związane ze 

świadczeniem usług leczniczych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. 

Skargi te dotyczyły: 

1. Zakażenia rany po cięciu cesarskim Gronkowcem złocistym MRSA - 1 skarga  

Skarga pisemna zgłoszona w czerwcu po pobycie pacjentki w oddziale położniczo –

noworodkowym.  

 Podczas pobytu w Szpitalu z  wymazu z rany po cięciu cesarskim wyhodowano 

Staphylococcus aureus MRSA. 

2. Zakażenia położnic i noworodków gronkowcem Staphylococcus aureus MSSA - 

4 skargi 

Na podstawie dochodzenia epidemiologicznego i analizy wyników mikrobiologicznych, 

a także zachorowań zakończonych ponowną hospitalizacją ustalono, iż w okresie od 

24 lipca do 16 listopada 2015 r. nastąpił znaczny wzrost zakażeń wskazujących na 

wystąpienie ogniska epidemicznego wywołanego Staphylococcus aureus MSSA. 

Ustalono, iż 8 noworodków ponownie hospitalizowano w Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym w Koninie celem leczenia zmian na skórze (Oddział Chirurgii Dziecięcej: 

4 noworodki, Oddział Dziecięcy: 4 noworodki), 1 noworodek leczony ambulatoryjnie.  

3. Występowanie zmian o charakterze świerzbu wśród pacjentów i personelu Zakładu 

Pielęgnacyjno - Opiekuńczego - 1 skarga 

Skarga telefoniczna zgłoszona w lipcu. Podczas kontroli stwierdzono pojedyncze zapisy 

w dokumentacji 3 pacjentów dot. zmian na skórze i leczenia p/świerzbowego oraz 

zaleceń dot. konsultacji lekarza chorób zakaźnych. W październiku po kontroli doraźnej 

zgłoszono ognisko zakażenia świerzbem - 2 pacjentów i 3 osób z personelu. 

Na podstawie analizy dokumentacji i prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego 

ustalono, iż w porównaniu z poprzednim kwartałem ilość zużytych środków 

dezynfekcyjnych mimo wystąpienia ogniska zakażenia zakładowego utrzymywała się 

na tym samym, zbyt niskim poziomie a ilość zużytych rękawic zmniejszyła się.  

Ponadto podczas kontroli ustalono, iż zalecenia Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych 

dotyczące opracowania i wygaszenia ogniska epidemicznego mimo pisemnych 

zarządzeń nie zostały zrealizowane. W związku z powyższym PPIS w Koninie 
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wystosował do Dyrektora WSzZ w Koninie pismo art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 

14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412) mające na 

celu wskazanie, iż wszystkie zalecenia Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, jako 

specjalistów powołanych i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo epidemiologiczne 

szpitala należy bezwzględnie realizować. 

4. Niezgłoszenie odczynu poszczepiennego - 1 skarga    

Skarga zgłoszona przez matkę dot. niezgłoszenia przez szpital Niepożądanego Odczynu 

Poszczepiennego u dziecka hospitalizowanego po wykonaniu szczepienia ochronnego. 

Przeprowadzono w Oddziale Dziecięcym Szpitala w Koninie kontrolę doraźną 

dotyczącą zapisów w dokumentacji dziecka. Informacji potwierdzającej wystąpienie 

odczynu nie stwierdzono. 

5. Wystąpienie zmian po założonym wenflonie - 1 skarga  

Skarga telefoniczna dotyczyła pobytu w oddziale kardiologii i intensywnego nadzoru 

kardiologicznego i wykonanego zabiegu kardiologicznego. Ponowny pobyt w oddziale 

zakaźnym z pododdziałem zakaźnym dziecięcym wywołany był powikłaniami 

związanymi z podkuciem dożylnym i zmianami po  założeniu wenflonu.  

W związku ze zgłoszonymi interwencjami przeprowadzone kontrole doraźne  

w szpitalu potwierdziły uchybienia w zakresie stanu sanitarnego i przestrzegania procedur 

higienicznych. Nieprawidłowości ujęte w protokołach kontroli sanitarnej zostały usunięte,  

a w stosunku do kontrolowanego podmiotu wszczęto postepowanie administracyjno-

egzekucyjne. Ponadto w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami PPIS w Koninie 

wystosował pisma z art. 30 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypominające 

o konieczności prowadzenia nadzoru nad przestrzeganiem i realizacją obowiązujących 

procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym. 

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie wpłynęły także 2 skargi 

na Hospicja.  

1. Skarga dotycząca złego stanu sanitarnego, utrzymania czystości i zaniedbań w opiece 

nad pacjentami w Hospicjum w Licheniu. Podczas kontroli niektóre wskazane  

w skardze uchybienia potwierdziły się. Po kontroli uchybienia zostały natychmiast 

usunięte. 

2. W kolejnej skardze skarżący sugerował występowanie świerzbu wśród pacjentów 

i personelu w Hospicjum w Koninie. Kontrola potwierdziła zachorowanie na świerzb 

u 1 pacjenta i 3 pracowników. Przeprowadzono dezynfekcję we wszystkich 

pomieszczeniach oddziału, pacjentkę z rozpoznaniem świerzbu przeniesiono  
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na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym.  

U pacjentów w oddziale zastosowano profilaktycznie leki p/świerzbowe. Personel  

z rozpoznaniem świerzbu został odsunięty od pracy i przeleczony, u pozostałego 

personelu na zlecenie lekarskie profilaktycznie zastosowano leki p/świerzbowe 

2.2 Zapobieganie epidemiom  

W ramach zagadnień ujętych w punkcie „zapobieganie epidemiom” ujęto nadzór nad 

niżej wymienionymi szczepieniami. 

2.2.1 Szczepienia ochronne wg kalendarza szczepień. 

Szczepienia ochronne na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego prowadzone były 

na podstawie obowiązującego w danym roku Programu Szczepień Ochronnych. 

2.2.2 Szczepienia przeciw WZW typu B. 

Szczepienia przeciw WZW typu B  przeprowadzone były u noworodków i u niemowląt 

w 2 i 7 m. ż. Oprócz tego szczepieniom poddano osoby z wysokiego ryzyka oraz osoby 

narażone w sposób szczególny na zakażenie tj.: 

* uczniów/studentów uczelni medycznych lub innych uczelni, w których jest prowadzone 

kształcenie na kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw wirusowemu 

zapaleniu wątroby typu B. 

* 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. 

* osoby zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C. 

* osoby wykonujące zawód medyczny narażone na zakażenie, które nie były szczepione 

przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typ B 

2.2.3 Propagowanie szczepień nieobowiązkowych 

Szczepienia zalecane i szeroko propagowane przez lekarzy rodzinnych, pediatrów oraz 

pielęgniarki wykonujące szczepienia. 

W sezonie jesienno-zimowym propagowane są szczepienia przeciw grypie.  

Podczas kontroli w placówkach służby zdrowia stwierdzono, że rodzice coraz chętniej 

szczepią dzieci szczepionkami skojarzonymi i innymi zalecanymi. U małych dzieci proponuje 

się zwłaszcza szczepienia p/rotawirusom i pneumokokom. Natomiast młodzieży (zwłaszcza 

dziewczynkom) zaleca się szczepienia przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) 

i meningokokom. Poleca się także szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla 

dzieci i dorosłych. Zaleca się również szczepienia ochronne dla osób, które planują wyjazd za 

granicę.  
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W mieście Koninie kontynuowana jest realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem 

HPV na lata 2014 – 2017. Program szczepień HPV w Koninie skierowany jest do grupy 

dziewcząt 12 –letnich zamieszkałych na terenie miasta Konina i ma na celu zmniejszenie liczby 

zachorowań na raka szyjki macicy u kobiet.  

Powiat koniński w roku 2015 nie realizował żadnych własnych programów zdrowotnych 

związanych ze szczepieniami ochronnymi. 

Kontynuowane były szczepienia przeciwko ospie wietrznej i zakażeniom pneumokokowym dla 

dzieci z grup wysokiego ryzyka. W roku 2015 szczepienia przeciwko ospie wietrznej 

wykonywane były również u dzieci do ukończenia 3 roku życia, które uczęszczały nie tylko do 

żłobków ale również do przedszkoli. 

W 2015 roku zakwalifikowano do szczepień przeciwko wściekliźnie 28 osób pokąsanych przez 

nieznane lub dzikie zwierzęta 

2.3. Osoby uchylające się od szczepień 

W roku 2015 kontynuowano postępowania w stosunku do rodziców uchylających się od 

szczepień dzieci. Z końcem III kwartału w związku z brakiem w kraju szczepionek  

z acelularnym krztuścem oraz planowanymi zmianami organizacyjnymi dot. postępowania 

administracyjnego wobec uchylających się od szczepień, decyzją WPWIS wstrzymano dalsze 

postępowania administracyjne. Do tego czasu wystosowano 110 pism wzywających rodziców 

do szczepień oraz pism wyjaśniających zasadność szczepień, 95 upomnień oraz wystawiono 10 

tytułów wykonawczych. W skutek podjętych działań przez PPIS w Koninie u 31 dzieci podjęto 

zaległe szczepienia ochronne, natomiast u 2 dzieci szczepienia zostały podjęte po wszczęciu 

postępowania administracyjnego przez Wojewodę Wielkopolskiego. 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku na terenie powiatu i miasta zgłoszono 311 dzieci, które 

nie zostały uodpornione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych oraz zarejestrowano 406 

rodziców i prawnych opiekunów, którzy nie dopełnili obowiązku szczepień swoich dzieci. 

Aktywnie działające ruchy antyszczepionkowe przekazują zainteresowanym rodzicom 

wybiórczą wiedzę na temat szkodliwości szczepień i sugerują sposób postępowania mający na 

celu odroczenie szczepień mimo braku przeciwwskazań. Na podstawie korespondencji 

prowadzonej z rodzicami nasuwa się wniosek iż rodzice nie posiadają elementarnej wiedzy 

dotyczącej powikłań jakie niesie przechorowanie danej choroby zakaźnej, a szczegółowo 

opisują niepożądane odczyny poszczepienne, które mogą ewentualnie wystąpić po podaniu 

preparatu szczepionkowego. 
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3. ZAOPATRZENIE W WOD Ę DO SPOŻYCIA  

 Na terenie miasta Konina, 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 (tj. ok. 540 osób). Ponadto mieszkańcy północnych dzielnic Konina – tj. Janowa 

i Beniowa korzystają nadal z wody wodociągu publicznego Kamienica (gm. Kazimierz 

Biskupi). Wymienione wodociągi produkowały wodę bez zastrzeżeń jakościowych. 

 Produkcja średniodobowa wody wodociągu centralnego Konin-Kurów wyniosła   

w 2015 r. 9480 m3/d, utrzymując 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 2011r. - 10560m3/d, w 2012 r.- 9806 m 3/d, w 2013 r. wyniosła 9420 m3, a w 2014 - 

9041 m3/d).  

 Nadzór sanitarny prowadzony nad tym wodociągiem nie wykazał uchybień w jego 

eksploatacji, a jakość bakteriologiczna i fizykochemiczna wody produkowanej w 2015 r. przez 

ten wodociąg odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007 r., a także wymaganiom nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 

2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

 W granicach miasta znajduje się również grupa innych wodociągów – tzw. lokalnych. 

W 2015 roku było ich ogółem 9, a jakość wody we wszystkich tych wodociągach nie odbiegała 

znacząco od wymagań sanitarnych. 

4. ODPADY MEDYCZNE  

 Od 2011 r. likwidacją odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego 

wytwarzanych w  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie zajmuje się wyłącznie 

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 podmiotów leczniczych lecznictwa 

zamkniętego oraz otwartego przekazywane były do spalania w ww. Zakładzie Utylizacji 

Odpadów Sp. z o. o. w Koninie przy ul. Sulańskiej 11.  
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Transportem odpadów w okresie sprawozdawczym zajmowało się 5 specjalistycznych 

firm transportowych: 

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. Kościuszki 67/1., 62-300 Września, 

4) MEDSPAL Robert Lembicz, ul. Kwiatowa 57, 62-002 Suchy Las. 

5) MedWeste Marlena Szadek, ul. Kościelna 3, 62-500 Konin. 

Nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami medycznymi podczas kontroli 

stwierdzone zostały w 2 podmiotach leczniczych i dotyczyły niewłaściwego miejsca 

przechowywania odpadów medycznych  oraz braku potwierdzenia przekazania ich co 30 dni do 

utylizacji. 

5.   NARAŻENIA NA CZYNNIKI SZKODLIWE W ŚRODOWISKU PRACY  
 
Na terenie Konina znajduje się pod nadzorem 340 zakładów. 

W 2015 r. skontrolowano – 84 zakłady pracy. 

Między innymi przeprowadzono: 

� 63 kontrole zakładów stosujących w procesie produkcyjnym niebezpieczne lub 

stwarzające zagrożenie substancje i mieszaniny chemiczne, 

� 21 kontroli zakładów wprowadzających do obrotu substancje chemiczne i ich 

mieszaniny, 

� 19 kontroli zakładów, w którym występują czynniki rakotwórcze i mutagenne, 

� 39 kontroli zakładów, w których istnieje narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne. 

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Koninie wydał 9 decyzji, w tym następujące zarządzenia: 

� 5 nakazujących doprowadzenie pomieszczeń pracy lub socjalnych do właściwego stanu 

technicznego bądź sanitarnego, 

� 9 dotyczących przeprowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oceny ryzyka 

zawodowego wraz z dokumentacją świadczącą o zapoznaniu pracowników z tą oceną,  

� 7 nakazujących przeprowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

występujących na stanowiskach pracy, 

� 2 nakazujących zaprowadzenie rejestru przeprowadzonych badań i pomiarów  

w środowisku pracy, 

� 6 w zakresie szkodliwych czynników biologicznych, 

� 5 z powodu braku spisu i kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i mieszanin 
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chemicznych stosowanych w procesach produkcyjnych oraz zapoznania pracowników 

z nimi, 

� 3 nakazujące oznakowanie opakowań, sporządzenie kart charakterystyki wszystkich 

wprowadzanych do obrotu mieszanin stwarzających zagrożenie, 

� 1 nakazującą przekazanie do Biura ds. Substancji Chemicznych informacji o ilości 

wprowadzanej rocznie na rynek polski nikotyny  

 
Ponadto wydano 6 decyzji przedłużających termin wykonania zarządzeń. 

W narażeniu na czynniki rakotwórcze i mutagenne zatrudnionych było 453 osoby w 48 

zakładach pracy. 

W narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne zatrudnionych było 3660 osób w 118 

zakładach.  

5.1 Nadzór nad środkami zastępczymi. 

 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie na bieżąco monitoruje 

przypadki wprowadzania do obrotu środków zastępczych. 

       W 2015 r. na terenie Konina znajdowały się 2 sklepy, które kilkakrotnie zmieniały swój 

adres sprzedaży. W wyżej wymienionych sklepach w ciągu roku 9 przedsiębiorców prowadziło 

działalność polegającą na sprzedaży środków zastępczych lub produktów co do których 

zachodzi podejrzenie, że są środkami zastępczymi lub nowymi substancjami 

psychoaktywnymi. 

Wciągu roku sprawozdawczego  w tym zakresie podjęto następujące działania: 

• przeprowadzono 25 kontroli sanitarnych. 

• wydano 46 decyzji administracyjnych, w tym m. in.: 

- 6 obciążających za poniesione koszty przez PSSE w Koninie, 

-8 w sprawie utylizacji środków zastępczych, z tego 3 dotyczyły produktów 

zdeponowanych w WSSE w Poznaniu, zabezpieczonych w wyniku wykonania decyzji GIS 

z dnia 2  października 2010 r. – zniszczonych  29.12.2015 r. w Zakładzie Utylizacji Odpadów 

Sp. z o.o. w Koninie ul. Sulańska 11 przez WSSE w Poznaniu. 

• zabezpieczono 1296 opakowań produktów, 

• pobrano 88 próbek do badań laboratoryjnych, z tego przebadano 60 próbek, 

- 12 prób – przez NIL Warszawa (koszty poniosła PSSE w Koninie) 

- 48 prób – przez UM Poznań 



 128

- 28 prób – w trakcie badania 

• nałożono 4 kary na kwotę 100.000,00 zł 

• koszt przeprowadzonych badań –7995,00 zł.  

 

Od września 2015 r. PSSE w Koninie przekazuje zatrzymane produkty celem badania do 

Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego . Koszty badania od tego 

okresu ponosi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu co nie obciąża budżetu 

PSSE w Koninie. Przekazane produkty poddawane są analizie przez Katedrę i Zakład Medycyny 

Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Środki zastępcze wprowadzane do obrotu w 2015 roku były oferowane m.in. jako 

imitacja produktu dodatek do kruszywa o różnych kolorach czy też imitacja produktu rozpałka 

do pieca glinianego różnego koloru, imitacja produktu dodatek do piasku również rożnego 

koloru.  
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Najczęściej wykrywane środki psychoaktywne w przekazanych próbach do badań 

laboratoryjnych przez PSSE w Koninie:  

− UR-144,  

− Metanon,  

− Pentedron,  

− 3-MMC,  

− 4-EEC, 

2-MEC,  

− 4-CMC,  

− AB CHMINACA, 

− MDMB –CGMICA , 

W 2015 r. do PPIS w Koninie zgłoszono ogółem 55 podejrzeń zatruć dopalaczami  

(5 – kobiet, 50 – mężczyzn) 
 

 
 
 
 
 

LICZBA PODEJRZEŃ ZATRUĆ DOPALACZAMI 
W MIEŚCIE KONINIE I POWIECIE KONIŃSKIM  

W LATACH 2013 - 2015 

 

 
 
 

PODEJRZENIA ZATRUĆ DAPALACZAMI 
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NA TERENIE MIASTA KONINA I POWIATU KONIŃSKIEGO Z PODZIAŁEM NA 
GRUPY WIEKOWE W 2015 

 
 
 

 

 

 

Ogółem na 55 zgłoszeń hospitalizowane zostały 42 osoby, z tego - 3 osoby były 3-krotnie 
hospitalowane, a 2 osoby 2-krotnie 

 

 

 
NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE OBJAWY PO ZAŻYCIU DOPALACZY 
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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 produktów co potwierdza fakt wprowadzania do obrotu ww. środków, 

często kwestionowany w odwołaniach składanych przez właścicieli ww. sklepów. 

Niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi w związku ze sprzedażą dopalaczy 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, 

• udostępnianiu do sprzedaży ww. produktów dużej grupie osób nieletnich w 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 
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hospitalizacji),  

• środki zastępcze szybko uzależniają i niezwykle łatwo je przedawkować, zażywanie 

ich może spowodować sięganie po coraz bardziej uzależniające substancje. 

W 2015 roku w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym 

wprowadzania do obrotu, w różnych placówkach handlowych na terenie Konina środków 

zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Koninie skierował do Prokuratora Rejonowego w Koninie pismo dotyczące 

powzięcia informacji, które mogą wskazywać na popełnienie przestępstwa określonego 

przepisem art. 165 Kodeksu karnego w formie pomocnictwa w sprzedawaniu wyżej 

wymienionych środków. Prokurator jednak postanowił  odmówić wszczęcia śledztwa z uwagi 

na fakt, iż - czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. 

 

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawach dotyczących środków zastępczych 

(dopalaczy) regulują przepisy: 

• ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 ) 

• ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) 

Ostatnie zmiany, które weszły w życie 1 lipca 2015 roku – dotyczą rozwiązań zmierzających 

do objęcia większą kontrolą substancji chemicznych, które już od roku 2010 były przedmiotem 

obrotu  handlowego w sklepach z tzw. dopalaczami (środkami zastępczymi), a w ostatnim 

czasie również przedmiotem obrotu w sklepach internetowych. Ustawa spowodowała zmiany 

statusu 114 substancji rozpoznawanych do tej pory jako dopalacze, a które po wejściu ustawy 

w życie uzyskały status narkotyków. Ponadto zgodnie z treścią art. 44b ust. 1. wyżej 

wymienionej ustawy zakazuje się wytwarzania, przywozu i wprowadzania do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  

1) środków zastępczych,  

2) nowych substancji psychoaktywnych  

Art. 52a. 1. Stanowi o tym że: „ Kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej środek zastępczy lub nową substancję psychoaktywną, podlega 

karze pieniężnej w wysokości od 20 000 zł do 1 000 000 zł.”  

• ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) 

Od 1 lipca 2015 roku w wyżej wymienionej ustawie  art. 79  w ust. 2 pkt 4a  stanowi że, 
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zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy: 

„ przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów,  

o których mowa w art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

(Dz. U. z 2012r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875)”. 

Przedsiębiorcy handlujący na skalę masową środkami zastępczymi mają nadal  możliwość 

składania sprzeciwu co do czynności kontrolnych. W sytuacji wprowadzania środków 

zastępczych do obrotu wyłączenie tego zapisu ze stosowania spowodowałoby skrócenie 

postępowania administracyjnego. 

Zauważalny jest nadal 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. 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Koninie w ciągu 2015 roku 

kontynuowała działania profilaktyczne polegające na uświadamianiu nauczycieli, rodziców, 

młodzieży i dzieci o zagrożeniach wynikających ze spożywania tzw. dopalaczy. Organizowano 

szkolenia, pogadanki, dystrybuowano ulotki na temat szkodliwego działania „dopalaczy”. 

Pracownicy Inspekcji Sanitarnej w Koninie sami byli uczestnikami szkoleń  

o ww. tematyce. 

W tym zakresie w ciągu 2015 r. przeprowadzono: 

• Szkolenie uczniów I liceum w Koninie nt. Profilaktyki uzależnień – dopalaczy”– 

20 osób, 

• Szkolenie uczniów – prezentacja NIE DOPALACZOM Gimnazjum w Ślesinie – 

120 osób, 

• Konferencja prasowa do lokalnych mediów w związku z obchodami Światowego 

Dnia Zdrowia - Udział 3 lokalnych mediów 

• Szkolenie młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie – 63 osoby 

• Szkolenie młodzieży Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie - 20 

osób 

• szkolenie nt. DOPALACZY inspektorów bhp i społecznych inspektorów pracy PAK 

Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.; ul. 600 Lecia 9, 62-540 Kleczew – 15 osób 

• przekazywano materiały dotyczące dopalaczy udział w Rodzinnym Festynie 
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Integracyjnym TPD „w Zdrowym Stylu”- dla społeczności lokalnej – 150 osób  

• przekazywano materiały dotyczące dopalaczy na festynie z okazji Dnia Dziecka – 

dla społeczności lokalnej – 200 osób 

• Narada dla Parlamentarzystów władz samorządowych i mediów lokalnych  

• Szkolenie seniorów z Klubu Seniora w Starym Mieście – 30 osób 

• pozostawiono pakiety edukacyjne wraz z wytycznymi dotyczącymi problematyki 

dopalaczy, otrzymane z GIS - opiekunowie 8 półkolonii (SP w Helenowie Drugim, 

SP w Święćcu, SP w Sławoszewku, ZSP w Sokółkach, SP w Koziegłowach, SP 

w Kawnicach, SP w Kazimierzu Biskupim, SP w Kozarzewie) 

• szkolenie rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żdzarach w zakresie 

DOPALACZY – 60 osób. 

• szkolenie przedstawicieli szkół i Gminy Stare Miasto w zakresie DOPALACZY – 

40 osób,  

• udział w akcji profilaktycznej pod hasłem „Dopalacze niszczą życie” W trakcie akcji 

odbyła się projekcja filmu „Dopalacze niszczą życie”, panel dyskusyjny prowadzony 

przez funkcjonariusza Policji, terapeutów uzależnień ze Stowarzyszenia MONAR 

w Koninie, podopiecznych Ośrodka Zamkniętego leczenia Uzależnień 

w Nowolipsku oraz przedstawiciela PSSE w Koninie - II klasy szkół gimnazjalnych 

z miasta Konina - 400 osób  

• uczestniczono w szkoleniu dotyczącym realizacji projektu „Wiem - nie biorę! Jestem 

bezpieczny” – projekt będzie realizowany we współpracy z Policją. Projekt 

adresowany jest do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych,  

• uczestnictwo w Konferencji „Zagrożenia XXI wieku” - pedagodzy i nauczyciele 

miasta i powiatu, kuratorzy psycholodzy i pracownicy poradni psychologicznych ok. 

200 osób 

• szkolenie pedagogów i nauczycieli w Szkole w Podstawowej w Wysokiem gm. 

Kramsk – 50 osób 

• szkolenie psychologów i koordynatorów zdrowia na temat DOPALACZY – 35 osób 

• szkolenie uczniów klas II. Gimnazjum nr 1 w Koninie nt. Projektu „Wiem - nie 

biorę! Jestem bezpieczny” (dopalacze) – 30 osób 

• Szkolenie pedagogów i psychologów z miasta Konina i powiatu konińskiego dla 

szkół ponadgimnazjalnych dot. realizacji projektu edukacyjnego „Wiem - nie biorę! 

Jestem bezpieczny - 11 osób 
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• Szkolenie pedagogów i psychologów z miasta Konina i powiatu konińskiego dla 

szkół gimnazjalnych dot. realizacji projektu edukacyjnego „Wiem - nie biorę! Jestem 

bezpieczny – 24 osoby 

• Szkolenie rodziców uczniów Gimnazjum w Starym Mieście – 70 osób 

• Szkolenie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Golinie – 30 osób 

• Szkolenie rodziców uczniów Przedszkola w Żychlinie – 30 osób 

• Szkolenie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Szczepidle gm. Krzymów – 

25 osób 

• Szkolenie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Rychwale – 50 osób 

• Szkolenie społeczność gminy Kramsk – Wysokie – 60 osób 

• szkolenie uczniów Gimnazjum nr 2 w Koninie nt. Projektu „Wiem - nie biorę! 

Jestem bezpieczny” (dopalacze) - 13 osób 

• szkolenie uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie 

nt. Projektu „Wiem - nie biorę ! Jestem bezpieczny” (dopalacze) – 30 osób 

• szkolenie uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie nt. Projektu 

„Wiem - nie biorę ! Jestem bezpieczny” (dopalacze) - 29 osób. 

5.2 Choroby zawodowe  

    W roku 2015 zgłoszono 15 przypadków podejrzenia choroby zawodowej. Stwierdzono 

13 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 11 decyzji o braku 

podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej (w roku 2014 – 6).  

Choroby zawodowe narządu głosu nauczycieli stanowią 86,6 % ogółu stwierdzonych chorób 

zawodowych. 

 

  6. ANALIZA STANU BEZPIECZE ŃSTWA SANITARNEGO ZAKŁADÓW NAUCZANIA 
 I WYCHOWANIA  

 
PSSE w Koninie w roku 2015 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. 
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W niniejszej ocenie nie uwzględniono szkół ponadgimnazjalnych i innych obiektów, które 

pozostają pod nadzorem sanitarnym Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego. 

Na terenie Konina były pod nadzorem 154 placówki, w tym 97 stałych i 57 sezonowych. 

Skontrolowano 98 placówek (63,6%), w tym 71 stałych (73%)  i 27 sezonowych (47%). 

Przeprowadzono ogółem 139 kontroli. 

 

6.1 Ocena stanu techniczno – sanitarnego skontrolowanych placówek stałych. 
 

Wyszczególnienie Liczba zakładów 
Odsetek skontrolowanych 

zakładów 
Nieprawidłowy stan sanitarny 0 0% 

Nieprawidłowy stan techniczny 9 13 % 

Ponadnormatywna liczba uczniów 
na urządzenie sanitarne 

4 6 % 

 
 

Na poprawę stanu techniczno-sanitarnego obiektów wydano 4 decyzje administracyjne, 

które dotyczyły m.in.: doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego 

sanitariatów dla uczniów i studentów, ścian i sufitu na sali gimnastycznej, ścian i podłóg 

w pomieszczeniach dydaktycznych, poprawy warunków do utrzymania higieny osobistej, 

zapewnienia właściwej wentylacji. 

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 Szkole Podstawowej Nr 6 – remont sanitariatów dla uczniów, 

� w Gimnazjum Nr 7 – doprowadzenie do właściwego stanu technicznego podłóg 

w sanitariatach i sali gimnastycznej, malowanie części pomieszczeń, zapewnienie 

bezpiecznej nawierzchni placu rekreacyjnego, 

� w Gimnazjum Nr 6 - doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno – technicznego 

ścian i sufitów w części ciągów komunikacyjnych oraz na pochylniach, 

�  w budynku użytkowanym przez Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich w Koninie 

i Rzemieślniczą Szkołę Zawodową Cechu Rzemiosł Różnych, ul. Zagórowska 3a - 

zapewnienie właściwej wentylacji i oświetlenia sztucznego w salach dydaktycznych, 
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dostosowanie sanitariatów do obecnie obowiązujących wymogów technicznych, remont 

podłóg w części pomieszczeń. 

 
W roku 2015 wyegzekwowano wykonanie w całości obowiązków  wynikających z 2 decyzji 

wydanych w latach ubiegłych oraz z 1 decyzji wydanej w roku 2015.  

Nadal 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. 

6.2 Infrastruktura do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach. 

Skontrolowano 19 placówek  prowadzących zajęcia w systemie dziennym, w których 

odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego. 

W 12 obiektach (63%) 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). 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 71 placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 

� 62 placówki (87%) zapewniły 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 (13%) nie zapewniło warunków właściwych w tym zakresie z uwagi 

na niedostateczny stan techniczny sanitariatów.  

 

W roku 2015 wydano 2 decyzje dotyczące poprawy warunków do utrzymania higieny 

osobistej oraz wystosowano 1 wystąpienie pokontrolne do szkoły wyższej.  
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6.4 Warunki do prowadzenia żywienia 

Wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja publiczne i jedno niepubliczne oraz jeden zespół 

szkół zapewniają uczniom możliwość otrzymania posiłku obiadowego. Posiłków obiadowych 

nie zapewniają niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne oraz jedno niepubliczne gimnazjum. 

W 3 szkołach podstawowych wydawany jest ciepły napój przygotowywany przez szkołę. 

Ponadto we wszystkich szkołach podstawowych za wyjątkiem jednej niepublicznej uczniowie 

otrzymują mleko w kartonikach. 

6.5 Ocena warunków sanitarno – higienicznych dla dzieci 5 i 6-letnich w oddziałach 

„zerowych”. 

W ww zakresie skontrolowano 1 szkołę podstawową oraz 19 przedszkoli (w tym 1 punkt 

przedszkolny). 

Na 20 placówek – 17 (85%) zapewnia właściwą infrastrukturę i wyposażenie pomieszczeń 

przeznaczonych do użytkowania przez oddziały „zerowe”. Pozostałe placówki nie 

zapewniają właściwych warunków w tym zakresie. 

Stwierdzone nieprawidłowości to: 

� brak certyfikatów na sprzęt i meble w jednym przedszkolu, 

� urządzenia sanitarne niedostosowane do wzrostu dzieci w punkcie przedszkolnym, 

� w szkole podstawowej niewydzielone dla dzieci najmłodszych ciągi komunikacyjne. 

 

6.6 Badania i pomiary 
� oceniono 66 tygodniowych rozkładów zajęć lekcyjnych w 2 szkołach podstawowych  

i 3 gimnazjach, 8 rozkładów (12%) było niezgodnych z zasadami higieny procesu 

nauczania. 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 1065 uczniów i wychowanków  

w 15 placówkach, 13 uczniów w jednej szkole podstawowej (1%) korzystało z mebli 

niedostosowanych do swojego wzrostu. 

 
6.7 Placówki wypoczynku dzieci i młodzieży 

Skontrolowano ogółem 27 placówek wypoczynku, w tym 11 placówek wypoczynku 

zimowego, 13 półkolonii letnich oraz 3 placówki w obiektach hotelarskich.  

W 5 placówkach zapewniono stałą opiekę medyczną. Trzy placówki w miejscu 

zamieszkania nie zapewniły dostatecznej liczby urządzeń sanitarnych, w 1 placówce w miejscu 
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zamieszkania organizatorzy nie zapewnili dożywiania, w 6 personel nie posiadał dokumentacji 

medycznej. 

Nie zanotowano przypadków zatruć pokarmowych, wypadków i urazów, 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 2015 część placówek oświatowych nie spełniła wymagań w zakresie higieny 

procesu nauczania – stwierdzono niewielki odsetek nieprawidłowych rozkładów zajęć 

lekcyjnych (w roku 2014 nie było nieprawidłowych rozkładów zajęć).  

Odsetek uczniów korzystających z mebli niedostosowanych do zasad ergonomii był bardzo 

mały i nie zmienił się w porównaniu z rokiem ubiegłym.   

7.PROMOCJA ZDROWIA  

W oparciu o cele zawarte w  Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015 oraz 

zadania ujęte w Miejskim Systemie Bezpieczeństwa w 2015 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 25 koordynatorów wychowania zdrowotnego ze szkół  podstawowych oraz  

przedszkoli (w tym 1 szkolenie dla 16 koordynatorów wychowania zdrowotnego  

z przedszkoli oraz 1 dla 9 koordynatorów wychowania zdrowotnego ze szkół podstawowych),  
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- odbyła się Olimpiada Sportowa z Bolkiem i Lolkiem (28.01.2015 r.) w Hali Sportowej  

Rondo. Głównym organizatorem było Przedszkole nr 7 w Koninie. PSSE w Koninie, jako 

partner - udział w uroczystości oraz zakup sprzętu sportowego, 

- odbył się Festiwal Piosenki Zdrowotnej w Przedszkolu nr 8 w Koninie, pt.”W zdrowym ciele 

– zdrowy duch” (20.04.15 r.) z udziałem całej społeczności przedszkolnej (5 grup 

przedszkolnych - 125 dzieci, 20 osób – Kadra przedszkolna)  oraz zaproszonych gości: 

pracownicy PSSE w Koninie, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, 

- odbył się Integracyjny Festyn Rodzinny TPD: „W zdrowym stylu” (23.05.15 r.) na skwerze 

przed Konińskim Domem Kultury. W punkcie informacyjno –edukacyjnym pracownicy PSSE 

w Koninie przygotowali dla dzieci: krzyżówki, zgadywanki, zabawy ruchowe,  

(wzięło udział ok. 150 osób.),  

- odbył się Festyn z okazji Dnia dziecka w Parku im. F. Chopina w Koninie (31.05.15 r.), 

podczas którego pracownicy PSSE w Koninie w punkcie informacyjno – edukacyjnym 

przygotowali dla dzieci: krzyżówki, zgadywanki, zabawy ruchowe (wzięło udział ok. 200 

osób.),    

- odbył się Festyn w ramach „Dni Konina” przy Amfiteatrze „Na Skarpie” (04.07.15 r.),  

podczas którego pracownicy PSSE w Koninie w punkcie informacyjno – edukacyjnym 

przygotowali dla dzieci: krzyżówki, zgadywanki, gry i zabawy ruchowe (wzięło udział ok. 100 

osób),  

� 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 szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych oraz ich rodzice.  

W związku z programem: 

- odbyły się  2 szkolenia dla 13 koordynatorów wychowania zdrowotnego oraz nauczycieli 

wychowania  fizycznego, 

- odbyły się 3 szkolenia dla 58  uczniów ze SP nr 4 i 8  w Koninie, 

- odbyła się uroczystość (29.04.15 r.) w ramach Obchodów miesiąca zdrowia: „Dzień 

marchewki” w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Koninie, z udziałem 

pracowników PSSE w Koninie – 2 osoby, psychologa i pedagoga szkolnego oraz ok. 100 

uczniów Ośrodka. W trakcie uroczystości pracownicy PSSE w Koninie wzięli udział 

w marchewkowym kiermaszu, odbyła się degustacja potraw i napojów z marchwi oraz wykład 

pracownika PSSE w Koninie podczas audycji przez radiowęzeł szkolny „Ptasie radio”, 
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- odbyły się 2 szkolenia podczas półkolonii zimowych dla 22 uczniów SP nr 1 i 15 w ramach 

współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich, 

- odbyła się Spartakiada dla uczniów szkół gimnazjalnych z miasta Konina (28.04.15 r.)  

zorganizowana przez PSSE Konin – OZ i PZ w Gimnazjum nr 1 w Koninie, które było  

partnerem działań PSSE Konin. Olimpiada sportowa połączona była z testem wiedzy. Do 

wzięcia udziału w Spartakiadzie zgłosiło się i wzięło udział 6 drużyn (4 dziewczęta + 

4 chłopców) z 6 gimnazjów z miasta Konina. Spartakiada składała się z trzech części:  

I- konkurencje sportowe, II- quiz wiedzy, III- konkurencje sportowe dla nauczycieli, 

opiekunów drużyn. W przerwach między konkurencjami zaprezentowano aerobik, Zumbę oraz 

pokaz judo. PSSE w Koninie ufundowała także poczęstunek dla drużyn sportowych -

uczestników spartakiady (wodę oraz owoce).  

� Projekt: „Bądźmy 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: 

- 3 szkolenia dla 29 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 (V edycja). W etapie 

powiatowym wzięły udział 2 szkoły gimnazjalne z miasta Konin (Gimnazjum nr 4  

i nr 5  w Koninie). Nagrody ufundowała WSSE w Poznaniu. Podsumowanie konkursu odbyło 

się 09.12.15 r. w PSSE w Koninie, 

- odbyły się 2 festyny zdrowotne w: Przedszkolu nr 16 i nr 10 

w Koninie, z udziałem  pracowników Sekcji OZ i PZ dla dzieci przedszkolnych z grup „0”  

z udziałem rodziców. W festynach udział wzięło 120 osób.  

- 1 szkolenie dla 20 osób (Gimnazjum nr 1 w Koninie), 

� Profilaktyka nowotworowa: 

„Profilaktyka raka szyjki macicy” oraz „Profilaktyk a raka piersi” 

Cel: zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory. 

Adresaci: społeczność szkolna, społeczność lokalna.  
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- przeprowadzono 5 akcji „Mammobus” dla kobiet w wieku 50 - 69 lat (nieodpłatnie) oraz  

w wieku 35 - 49 lat (odpłatnie) W akcji udział wzięło 89 kobiet. Przekazano informacje do 

lokalnej prasy,  

- przekazano informację dotyczącą konkursu fotograficznego pod hasłem: „Dbam o swoje 

piersi” do wszystkich placówek oświatowo - wychowawczych. Organizatorem konkursu było 

WCO oraz WSSE w Poznaniu,  

Program edukacyjny: „Wybierz Życie - Pierwszy Krok” 

 

� Program edukacyjny: „Wybierz Życie - Pierwszy Krok” 

- odbyło się 1 szkolenie dla 26  koordynatorów wychowania zdrowotnego ze szkół 

ponadgimnazjalnych z Konina, Koła, Słupcy, Turku (ogółem  powiat koniński 11 szkół –  

z miasta Konina -8 szkół). Prelegentami na szkoleniu byli: Małgorzata Stelmach z Fundacji 

MSD dla Zdrowia Kobiet oraz Dominik Pruski dr n. med. z Kliniki Ginekologii Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu. W szkoleniu udział wzięła także przedstawicielka WSSE  

w Poznaniu z Oddziału OZ i PZ Izabela Kańska.   

 

� Miesiąc Kultury Zdrowotnej - 7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia, motywem 

przewodnim było Bezpieczeństwo Żywności a hasłem obchodów: „ Z pola na stół – 

uczyń jedzenie bezpiecznym”.  

 

W ramach programu: 

-  odbyły się 4 szkolenia dla 103 uczniów z Przedszkola nr 14 w Koninie oraz uczniów II 

Liceum w Koninie, 

- odbyły się Obchody Światowego Dnia Zdrowia w SP nr 9 w Koninie, z udziałem 

pracowników PSSE w Koninie (10.04.15 r.), 

- odbyła się 1 konferencja Prasowa w PSSE w Koninie (08.04.15 r.), z udziałem: PPIS 

w Koninie, rzecznika prasowego, pracowników Sekcji OZ i PZ – 3 os., Kierownika Sekcji 

Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku, kierownika laboratorium OL-B Sekcji Badania 

Mikrobiologicznego Żywności, Wody i Gleby oraz lokalnych mediów 4 osoby,   

- do wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych  przekazano wytyczne oraz materiały 

informacyjno-edukacyjne do wykorzystania przy realizacji Obchodów Światowego Dnia   

Zdrowia oraz do Urzędu Miejskiego w Koninie.  Przekazano informacje lokalnym mediom. 
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7.2. Zapobieganie chorobom zakaźnym 

 

� Profilaktyka HIV/AIDS.  

- konkurs na wykonanie fotografii pod tytułem „Uzależnienia sprzyjają HIV” - udział 

w konkursie wzięły 4 szkoły gimnazjalne (w tym 2 szkoły z miasta), I miejsce zajęła uczennica 

z Gimnazjum nr 5 w Koninie,  

- 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, bibliotek, zimowisk, restauracji, przychodni 

lekarskich,  

� konkurs własnego autorstwa dla szkół ponadgimnazjalnych na hasło sms lub krótką 

informację dla kolegi i koleżanki umieszczoną na portalu społecznościowym, stronie 

internetowej, blogu,   

- szkolenia (w tym): 

� 1 szkolenie dla koordynatorów wychowania zdrowotnego ze szkół ponadgimnazjalnych 

- 10 osób z miasta Konina (13 ogółem), 

� 1 szkolenie dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych - projekt MLZ - 20 osób, 

 ( I LO w Koninie),  

� 2 szkolenia dla uczniów z II Liceum w Koninie – dla 63 osób,   

- Kampania Społeczna 2015 r. dla środowisk medycznych „Znam rekomendacje PTN AIDS. 

Zalecam test na HIV”; „Jeden test, dwa życia” (przekazanie wytycznych  

i materiałów edukacyjno - informacyjnych), 

- akcja 1 Grudnia – Światowy Dzień AIDS 

 do wszystkich placówek oświatowo - wychowawczych wysłano materiały edukacyjne  

 dotyczące Kampanii „Coś was łączy? Zrób test na HIV” ,  

- 1 szkolenie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w PWSZ w Koninie (17.12.15 r.) 

dla 17 osób. 

 

 

 

 



 147

7.3. Profilaktyka uzależnień 

Profilaktyka nikotynowa: 

 

� „ Światowy Dzień bez Tytoniu” - 31 maja: „Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami 

tytoniowymi”   

- 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  27. 05.2015 r. odbył się 

przemarsz dzieci przedszkolnych  ulicami miasta Konina.  W przemarszu udział wzięły dzieci  

z przedszkoli biorących udział w programie: „Czyste powietrze wokół nas” - 350 

przedszkolaków z miasta Konina. Podsumowaniem przemarszu była uroczystość w CKIS – 

Kinie „OSKARD” - połączona z projekcją filmu dla dzieci. Fundatorem była PSSE  

w Koninie.  

- szkolenia: 

dla 20 uczniów z I LO w Koninie (27.01.15 r.) 

dla 13 uczniów z SP nr 15 w Koninie (17.02.15 r. – podczas zimowego wypoczynku TIO)  

dla 9 uczniów z SP nr 1 w Koninie oraz SP 15 w Koninie (26.02.15 r. – podczas zimowego 

wypoczynku TIO) 

dla 15 uczniów z SP nr 4 w Koninie (21.04.15 r.) 

dla 78 policjantów i pracowników KMP w Koninie (14.05.15r. – prelegent lek. med. 

J. Górniak) 

dla 50 uczniów z SOSW w Koninie (20.05.15r.)  

„MLZ kontra tytoń” dla 23 uczniów z Gimnazjum nr 5 w Koninie 

� Przeprowadzono konkurs dla uczniów klas V „Palić, nie palić - oto jest pytanie?”  

na projekt graficzny o tematyce antynikotynowej. W konkursie udział wzięło 26 szkół 

podstawowych w tym 5 z miasta Konina. III miejsce na etapie powiatowym zajęła uczennica ze 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie.  

� Światowy Dzień Rzucania Palenia - 19 listopada. 

- przeprowadzono 4 szkolenia dla 39  koordynatorów wychowania zdrowotnego  

z placówek oświatowo-wychowawczych (przedszkola, SP, gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne) – z miasta Konina. Umieszczono informację na stronie internetowej 

PSSE. 
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- w dniu 19.11.2015 r. odbyła się akcja w Centrum Handlowym Polo Market, 

- 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 23 uczniów z Gimnazjum nr 5 w Koninie  

� „Czyste powietrze wokół nas” 

W ramach programu odbyły się: 

- 2 szkolenia dla 25 koordynatorów wychowania zdrowotnego z przedszkoli oraz ze szkół 

podstawowych z miasta Konina,  

   - przemarsz ulicami miasta Konina z udziałem dzieci z przedszkoli biorących udział  

w programie  - 350 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 13 koordynatorów wychowania zdrowotnego ze szkół podstawowych  

i gimnazjalnych  z miasta Konina,  

� Profilaktyczny Program w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniu od Alkoholu,  

Tytoniu i Innych Środków Psychoaktywnych  

W ramach programu uruchomiono punkty informacyjno – edukacyjne:  

- 12.02.15 r. – punkt dla pracowników w I LO w Koninie, 

- 06.03.15 r. – punkt dla pracowników PSSE w Koninie,  

- 08.04.15 r. – punkt dla przedstawicieli lokalnych mediów w PSSE w Koninie, 

- 16.04.15 r. – punkt dla pacjentów przychodni „Ósemka” w Koninie, 

- 14.05.15 r. – punkt dla policjantów i pracowników KMP w Koninie, 

- 20.05.15 r. – punkt dla uczniów SOSW w Koninie, 

- 23.05.15 r. – punkt dla mieszkańców miasta Konina na Skwerze przed KDK, 

- 31.05.15 r. – punkt dla mieszkańców miasta Konina w Parku F. Chopina, 

- 04.07.15 r. – punkt dla mieszkańców miasta Konina przy Amfiteatrze „Na Skarpie”, 

- 18.08.15 r. – punkt dla pacjentów Przychodni „Medicus” w Koninie, 

- 08.09.15 r.–  punkt pacjentów Przychodni „Medicon” w Koninie, 
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-20.10.15r.- punkt dla nauczycieli ze Szkół Podstawowych z miasta Konina  

 i powiatu konińskiego, 

Ponadto:  

-08.04.2015 r. odbyła się konferencja prasowa, podczas której omówiono program oraz 

kampanię: „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”, 

-04.09.2015 r. odbyła się debata w ramach akcji profilaktycznej, przystanku PAT 

w Konińskim Domu Kultury, z udziałem pracownika PSSE w Koninie,  

-19.11.2015 r. odbył się event w Centrum Handlowym „Polo Market”, w trakcie którego 

przekazywano materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień oraz przeprowadzano 

badania smokolajzerem, w których udział wzięło 100 osób (klienci Galerii). 

W ramach programu: „ARS, czyli jak dbać o miłość? 18.11.2015 r. odbyło się szkolenie dla 

koordynatorów wychowania zdrowotnego ze szkół ponadgimnazjalnych z miasta i powiatu 

konińskiego (10 osób – miasto Konin).  

 

� Projekt: „Wiem - nie bior ę ! Jestem bezpieczny”  

 

W ramach programu odbyło się: 

- 03.11.15 r. - 1 szkolenie dla 35 pedagogów i psychologów ze szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych z miasta Konina i powiatu konińskiego (12 osób Konin). Prelegentem 

na szkoleniu był lek. med. Eryk Matuszkiewicz ze Szpitala Miejskiego im.  

F.Raszei w Poznaniu oraz przedstawiciel KMP w Koninie i przedstawiciel Stowarzyszenia 

MONAR w Koninie, 

 

Szkolenia: 

- 26.11.15 r. – 1 szkolenie dla 20 uczniów z Gimnazjum nr 1 w Koninie, 

- 08.12.15 r. – 1 szkolenie dla 29 uczniów z ZS TiH w Koninie, 

- 08.12.15 r. – 1 szkolenie dla 30 uczniów z ZS CKU w Koninie, 

-10.12.15 r. – 1 szkolenie dla 13 uczniów z Gimnazjum nr 2 w Koninie, 

 

W roku 2015 przeprowadzono 35 wizytacji oświatowo-zdrowotnych w placówkach 

oświatowo - wychowawczych w mieście Koninie. 
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8. POZOSTAŁE DZIAŁANIA  

 

W marcu 2015 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie ponownie 

skierował do szkół ofertę szkoleniową w zakresie odbycia lekcji chemii, biologii i lekcji 

wychowawczej  wraz z możliwością zapoznania się z bazą laboratoryjną. Oferta szkoleń 

skierowana była do  młodzieży z placówek oświatowo – wychowawczych. oraz dzieci  

z przedszkoli, które zaproszono do obejrzenia filmów edukacyjnych. Wizyty w Powiatowej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koninie cieszyły się dużym zainteresowaniem  

i  dostarczyły dzieciom i młodzieży wielu interesujących i przydatnych  w życiu codziennym 

informacji. Z oferty skorzystało ogółem 31 szkół oraz 11 przedszkoli. Najczęściej wybierane 

tematy to: 

 

� Badania bakteriologiczne żywności- zanieczyszczenia mikrobiologiczne, 

� Czy wiesz co jesz , ile jesz ? – Zalecenia dotyczące zdrowego żywienia dla dzieci  

i młodzieży, 

� Bądź świadomym konsumentem! Co możesz dowiedzieć się  z etykiety produktu 

spożywczego, 

� Anoreksja, bulimia. 

W szkoleniach uczestniczyło  ogółem 899 osób. 

 

Ponadto w maju 2015 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie 

zorganizował naradę pt. ” Dopalacze temat ciągle aktualny i wydaje się że nie rozwiązywalny”  

skierowaną do parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych, służb, inspekcji oraz 

mediów, która miała na celu  rozpocząć dyskusję i znaleźć skuteczną metodę ”walki” 

z dopalaczami, które wielokrotnie zagrażają życiu o czym świadczą statystyki medyczne. Na 

naradzie analizowano również zapisy projektu nowej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o przeciwdziałaniu narkomanii ( tj. Dz. U. z 2012r. poz.124 ze zm.), 

Efektem spotkania było przedłożenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Koninie parlamentarzystom,  uwag do uchwalonych przez Sejm RP, zmian do 

nw. ustawy. 

Między innymi o następującej treści: 

 1/ celowym byłoby wprowadzenie do ww. ustawy zapisów umożliwiających wydanie 

nakazu zaprzestania prowadzenia działalności na okres do 3 miesięcy nie tylko firmom 
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wprowadzającym dopalacze ale również tym którzy dla takich celów udostępniają lokale  

( wynajmujących, użyczających, dających w użyczenie etc.) bowiem osoby te posiadają wiedzę 

na okoliczność rodzaju produktów wprowadzanych do obrotu, często również współdziałają 

z firmami wprowadzającymi dopalacze do obrotu otwierając sklepy z pseudo upominkami 

i udostępniając im witryny lub biurka, lady z których odbywa się sprzedaż, utrudniając tym 

samym  organom administracji zamknięcie całego obiektu. Zakaz ogranicza się bowiem wtedy 

do plombowania lad, witryn co umożliwia niemal natychmiastowo po wyjściu urzędników 

wprowadzić do obrotu dopalacze z kolejnej lady czy biurka. Zamkniecie jedynie całego obiektu 

ograniczy przynajmniej na jakiś czas sprzedaż w danym miejscu tak niebezpiecznych środków. 

2/należałoby rozważyć przedłużenie okresu przedawnienia egzekucji kar powyżej  

5 lat. Dotkliwym jak również sprawiedliwym byłoby to, aby kary te nie ulegały przedawnieniu, 

gdyż wszystko wskazuje na to, że odwołania i sprawy sądowe będą przez przedsiębiorców 

prowadzone do czasu przedawnienia. W takim przypadku prowadzona tzw. „walka” 

z dopalaczami to jedynie dodatkowy koszt ponoszony przez podatników. 

3/w art. 44b.1 zakazuje się wytwarzania, przywozu i wprowadzania do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a)środków zastępczych, b)nowych substancji  

psychoaktywnych. 

W przepisie uregulowano przywóz środków zastępczych, który obecnie stanowi problem. Brak 

jest jednak spójności w dalszych częściach zmian, gdyż kompetencje w zakresie wycofania 

 z obrotu, przepadku na rzecz Skarbu Państwa daje się Inspektorowi Sanitarnemu ze względu 

na miejsce wytwarzania i wprowadzania do obrotu. Nie jest jednoznaczne, że właściwe 

decyzje w przypadku przywozu winien wydawać inspektor właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania adresata przesyłki. 

4/ w załączniku do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii winny być wymienione nie 

tylko podstawowe substancje psychoaktywne, których wprowadzanie do obrotu jest zabronione 

( obecna propozycja stanowi zawężenie ilości substancji zakazanych), ale także winno być 

zaznaczone, że zakazem wprowadzania do obrotu są objęte także ich pochodne  

( przedsiębiorcy szybko wyprodukują środki zastępcze o innej nazwie i innym składzie niż 

stricte zakazany); 

5/ należy rozważyć poszerzenie katalogu kar m.in. za samo posiadanie ( np. kupujący, 

osoby  w posiadaniu których znajdują się środki zastępcze) 
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6/ celowym jest rozważenie by kary za posiadanie lub wprowadzenie do obrotu 

środków zastępczych  do obrotu były stosowane na takich samych zasadach jak ma to miejsce 

przy narkotykach 

7/ z uwagi na inną rangę postępowania i kar posiadanie lub wprowadzenie środków 

zastępczych do obrotu winno podlegać karaniu w postepowaniu karnym, a nie 

administracyjnym (przestępstwo/wykroczenie). 

Postępowania prowadzone przez Policję i Sądy mają inną rangę w zakresie prewencji 

ogólnej i indywidualnej. 
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ZAGROŻENIA WETERYNARYJNE 

 

 I N S P E K C J A  W E T E R Y N A R Y J N A  
 

 

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: 

 

I.  Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 

  Na terenie miasta Konina w 2015r. stwierdzono 1 przypadek choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej obowiązkowi zwalczania – wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) pstrągów 

tęczowych. 

VHS jest zakaźną wysoce zaraźliwą chorobą pstrągów tęczowych, powodującą bardzo dużą 

śmiertelność zakażonej populacji ryb. Jedynym skutecznym i szybkim sposobem likwidacji 

choroby, a przez to likwidacji źródła jej szerzenia się, jest izolacja ogniska, uśmiercenie ryb 

i ich utylizacja. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie wydał w tej sprawie stosowne 

decyzje administracyjne. Sprawa jest w trakcie załatwiania. 

1. W celu kontroli występowania zakażeń zwierząt patogenami wywołującymi choroby 

zakaźne zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania (są to choroby szczególnie 
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niebezpieczne dla zwierząt lub ludzi, wywołujące bardzo duże straty w pogłowiu zwierząt 

lub liczne zachorowania ludzi) na terenie miasta Konina zbadano: 

- w kierunku pryszczycy - 3 próbki  pobrane od bydła w 1 gospodarstwie, 

- w kierunku choroby pęcherzykowej świń - 3 próbki pobrane w 1 gospodarstwie, 

- w kierunku klasycznego pomoru świń - 4 próbki  pobrane w 1 gospodarstwie, 

- w kierunku choroby niebieskiego języka u bydła – 14 próbek pobranych                           

w 2 gospodarstwach,  

- w kierunku gorączki Q u bydła – 14 próbek w 2 gospodarstwach, 

- w kierunku wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) – próbki w 1 gospodarstwie.  

2. W 2015 r. na terenie miasta Konina zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 5380  psów               

i 344 koty. Szczepienia te wykonują lekarze weterynarii wolnej praktyki. 

     Zarówno w 2014 jak i w 2015 roku na terenie województwa wielkopolskiego nie 

wykonywano  szczepień lisów dzikich przeciwko wściekliźnie.  Wynika to z faktu, że na 

terenie naszego województwa nie stwierdzano wścieklizny w okresie  co najmniej trzech 

ostatnich lat.    

    Na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego wścieklizny nie notowano od lipca 2003 r. 

3.  Ze względu   na konieczność wyjaśnienia możliwości zarażenia się wścieklizną ludzi od 

zwierząt w trakcie pokąsań w 2015 roku poddano obserwacji  60 psów i 8 kotów. Dla 

porównania: w 2014r. obserwowano 53 psy i 12 kotów. U obserwowanych zwierząt 

objawów wścieklizny nie stwierdzono - wykluczono zarażenie wścieklizną. 

4. W 2015 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. 

5. W 2015 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 do końca 2015r.   

stwierdzono 81 przypadków wystąpienia ASF u dzików oraz 3 przypadki u świń 

w gospodarstwach. 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 oraz w przypadku podejrzenia choroby – od świń 

w gospodarstwach rolnych. 
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6. W minionym roku w niektórych krajach Unii Europejskiej odnotowano przypadki 

wystąpienia u drobiu i dzikiego ptactwa grypy ptasiej – zarówno wysoce zjadliwej grypy 

ptaków HPAI podtypu H5 jak i nisko zjadliwej grypy ptaków LPAI.  We Francji 

stwierdzono 69 ognisk (czyli ferm drobiu) z HPAI oraz 7 ognisk LPAI. Chorobę 

stwierdzano także w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Niemczech, Szwecji, Holandii, a także na 

Węgrzech. 

Mając na względzie możliwość zawleczenia choroby poprzez migrujące dzikie ptactwo, 

poprzez sprowadzany do dalszego chowu drób, poprzez osoby utrzymujące kontakty 

handlowe, gospodarcze i turystyczne podejmuje różne działania zapobiegawcze. Są to 

między innymi kontrole ferm drobiu i sprawdzanie ich zabezpieczenia 

przeciwepizootycznego, kontrola sprowadzanego drobiu, szkolenia dla właścicieli ferm, 

informowanie mieszkańców o możliwych zagrożeniach. 

  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 między innymi   3927 

stad bydła, 3045 stad świń, 20 stad owiec i 9 stad kóz,  76 ferm  drobiu utrzymujących około 

4,1 mln sztuk ptaków (kury, gęsi, kaczki, indyki) oraz 20 różnego typu gospodarstw 

rybackich.    

 

II. Nadzór sanitarno-weterynaryjny nad pozyskiwaniem, produkcją i przechowywaniem     

środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego prowadzony jest w zakładach 

przetwórczych, w podmiotach prowadzących transport, pośrednictwo w obrocie, 

w gospodarstwach, fermach, pasiekach. 

 

1. Na terenie miasta Konina znajdują się następujące zakłady zajmujące się w/w działalnością: 

1 zakład mleczarski, 6 zakładów przetwórstwa mięsnego, 1 zakład przetwórstwa  rybnego,              

4 podmioty zajmujące się transportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, 

5 pasiek ze sprzedażą bezpośrednią miodu, 1 zakład pośredniczący w zaopatrzeniu zakładów 

przetwórczych,  3 zakłady wprowadzające do obrotu żywność bez jej magazynowania. 

2.  W 2015 roku przeprowadzono w  w/w zakładach 35 kontroli sprawdzając stan sanitarny 

i techniczny zakładów, a także prawidłowość procesów produkcyjnych oraz spełnianie 

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 
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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 1 decyzję administracyjną nakazującą 

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 136 

wymazów czystościowych oraz 314 próbek mięsa mielonego, wyrobów z mięsa surowego 

przeznaczonych do spożycia po obróbce termicznej, próbek wędlin, przetworów mlecznych 

i przetworów rybnych. Badania te prowadzone są zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym 

przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Inspekcja Weterynaryjna 

w ramach prowadzonego nadzoru przeprowadziła weryfikację powyższych badań 

właścicielskich pobierając 90 próbek różnych asortymentów gotowych wyrobów. 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 2015r. w spalarni przeprowadzono  kontrolę i nie stwierdzono uchybień.  

 

 

 

 

 

 

 



 157

WALKA Z PATOLOGIAMI SPOŁECZNYMI 

 

MIEJSKI O ŚRODEK POMOCY RODZINIE W KONINIE 

 

Dla zwiększenia skuteczności działań prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Koninie i władze miasta, istotna jest współpraca w ramach służb społecznych oraz 

realizowanie kompleksowych, zintegrowanych usług np. pomocy społecznej, zatrudnienia, 

edukacji i 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 realizowane przez gminę.  

Zapewnia wsparcie finansowe i niefinansowe. Jedną z form zapewnienia 

bezpieczeństwa w roku ubiegłym było umożliwienie pobytu dzieciom w placówkach wsparcia 

dziennego, a osobom dorosłym: w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia 

dziennego (środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach samopomocy, 

mieszkaniach chronionych oraz w noclegowni i schronisku dla bezdomnych). 

Nieocenione było również zapewnienie posiłków dla 1400 dzieci i młodzieży oraz 320 

osób dorosłych w stołówce Ośrodka w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”. Celem Programu było 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. W 2015 r. wzorem lat ubiegłych pozyskano znaczące środki finansowe na 

realizację tego Programu, którego koszt ogółem wyniósł 3.526.681,00 zł, z tego środki własne 

gminy wyniosły 802.561,00 zł. 

Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych łącznie             

218 osobom, a także specjalistycznych usług opiekuńczych 22 osobom z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu zamieszkania wpłynęło na ich bezpieczeństwo nie tylko we własnym 

mieszkaniu. 

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 

wzmacniają poczucie własnego bezpieczeństwa oraz reintegrację społeczną i zawodową. 

 W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców miasta w oparciu o ustawę 
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o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, szczególne 

znaczenie ma tutaj ograniczenie bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych poprzez: 

dofinansowanie do wyposażenia stanowisk pracy, udzielanie 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 rodzinie.  

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie wspomógł osoby i rodziny poprzez 

umożliwienie udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej i turnusach rehabilitacyjnych, 

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych w komunikowaniu się oraz 

dofinansowanie zakupu: sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, środków 

ortopedycznych, co wpłynęło na  polepszenie jakości życia osób z niepełnosprawnościami 

stwarzając im jednocześnie możliwość uczestniczenia w życiu społecznym i komunikowania 

się. Wsparcie,w tym finansowe, otrzymały osoby z niepełnosprawnościami na 847 wnioski, 

w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 26 innych podmiotów. 

W 2015 r. r MOPR w Koninie realizował podpisane umowy z 2014r. w ramach 

programu celowego „Wyrównywanie różnic między regionami II” w obszarze „ D” – 

likwidacja barier transportowych (dofinansowanie do zakupu mikrobusów przystosowanych do 

przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich). Samochody do przewozu osób 

niepełnosprawnych zakupiły: 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie, 

2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie, 

3. Fundacja „Mielnica” w Koninie. 

W 2015 r. MOPR w Koninie przystąpił po raz kolejny 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 zostały 

zawarte ogółem  141 umów, w tym: 

� w Module I – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B – 2 umowy, pomoc 

w dofinansowaniu do pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu - 12 umów, pomoc 

w utrzymaniu sprawności technicznej wózka elektrycznego – 4 umowy, 

� w Module II - pomoc  w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 123 umowy.    
                                                                                                                                                                                                                                          

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych mieszkańcy miasta mieli 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 
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jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacanej osobom zameldowanym 

i zamieszkałym na terenie Konina (budżet gminy). 

W  ramach zadań realizowanych w oparciu o ustawę o systemie oświaty, MOPR 

w Koninie wypłacił dla 913 uczniów stypendia szkolne i dla 21 uczniów zasiłki szkolne, 

co pozwoliło ograniczyć dysproporcje między nimi, a dziećmi bardziej zamożnymi.  

Realizacja zadań w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

zapewniła 943 dzieciom rodziców z 667 rodzin, 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 - 7 asystentów rodziny (w tym jeden asystent rodziny przebywał cały 

rok na zwolnieniu lekarski, 2 było zatrudnionych w okresie od maja do grudnia w ramach niżej 

wymienionego Programu) wspierało 82 rodziny w celu przywrócenia lub utrzymania jej 

zdolności do pełnienia funkcji rodzicielskich. Dzieci, które nie mogły przebywać z rodzicami 

biologicznymi, miały zapewnioną opiekę w rodzinnej pieczy zastępczej (99 rodzin 

zastępczych), niejednokrotnie wspieraną przez 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

a także w instytucjonalnej pieczy zastępczej, co nierzadko chroniło je przed przemocą 

i dalszym zaniedbaniem ze strony  rodziców biologicznych.  

W ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 

2015 r. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, 2 asystentów rodziny 

w okresie od maja do grudnia 2015 r. pracowało z 24 konińskimi rodzinami. Ponadto z tego 

programu pozyskano środki na dofinansowanie wynagrodzeń 3 koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej, zatrudnionych na umowę o pracę, którzy pracowali z 45 rodzinami 

zastępczymi i umieszczonymi w nich dziećmi. Natomiast z uzyskanych oszczędności 

zatrudniono na umowę zlecenie, kolejnych 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

którzy objęli wsparciem pozostałe rodziny i przebywające w nich dzieci. W 2015 r. w Koninie 

opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objęto łącznie 99 rodzin zastępczych 

(spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych), w których przebywało 155 dzieci.  

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.: 
 

Działania Klubu Integracji Społecznej.  

Działania Klubu Integracji Społecznej, to nowoczesne formy pracy podnoszące 

bezpieczeństwo osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób długotrwale bezrobotnych, 

a także osób dotkniętych innymi problemami oraz seniorów.  
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 Głównym celem działalności Klubu jest reintegracja zawodowa i społeczna wyżej 

wymienionych grup osób. W roku 2015 z oferty KIS skorzystało łącznie 176 osób (w tym 

37 osób uzależnionych od alkoholu) uczestniczących w organizowanych zajęciach 

warsztatowych, spotkaniach i zajęciach terapeutycznych, treningach interpersonalnych 

i kursach językowych (język angielski – 16 osób), komputerowych, a także korzystających 

z poradnictwa socjalnego – 44 osoby, indywidualnych konsultacji z prawnikiem – 47 osób oraz 

ze specjalistą reintegracji zawodowej –  41 osób. 

Programy, projekty realizowane przez Klub Integracji Społecznej w 2015 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. zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2013 Prezydenta 

Miasta Koninaz dnia 31.01.2013r. W roku ubiegłym  udział w nim  brało 17 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. wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/2013 

Prezydenta Miasta Konina z dnia 31.01.2013 r. Głównym celem tego programu było 

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 9 osób. 

� Od czerwca 2014 r. do grudnia 2015r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie - 

Klub Integracji Społecznej realizował 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  (aktualnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) 

w ramach realizacji programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu”. W projekcie brało udział 20 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy 

Ośrodka. W Klubie Integracji Społecznej odbyły się również działania w ramach aktywnej 

integracji. Beneficjenci projektu uczestniczyli 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 kompetencje 

poprzez ukończenie kursu komputerowego. W roku 2015 ww. osoby zostały skierowane 
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do odbywania prac społecznie-użytecznych w jednostkach podległych miastu. 11 

beneficjentów programu po jego zakończeniu podjęło zatrudnienie. 

� W 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Klub Integracji Społecznej 

 w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy realizował Program Aktywizacja 

i Integracja (PAI), skierowany do osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej, w szczególności realizujących kontrakt socjalny, dla których Powiatowy Urząd 

Pracy ustalił III profil pomocy. Beneficjenci programu (10 osób) realizowali działania 

w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach prac społecznie użytecznych oraz działania 

w zakresie integracji społecznej, w ramach indywidualnego poradnictwa i grupowych 

zajęć warsztatowych. 

� W roku 2015 w Klubie Integracji Społecznej odbywały się regularne spotkania grupy 

psychoedukacyjnej dla osób z problemem alkoholowym. Grupa prowadzona była przez 

terapeutę uzależnień. 

� W Klubie Integracji Społecznej odbywały się także posiedzenia Rady Seniorów Miasta 

Konina powołanej Uchwałą Nr 67 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie 

powołania Rady Seniorów Miasta Konina oraz nadania jej Statutu. Pracownicy Klubu 

Integracji Społecznej zajmowali się obsługą administracyjną Rady.   

 

Przedsięwzięcia umożliwiające lepszą realizację opieki nad dzieckiem i rodziną: 

 

� Program „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dzieci” realizowany na podstawie 

Zarządzenia Nr 447/IV/2006 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 listopada 2006 roku 

przez Sekcję Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie (realizowany do czerwca 2015 r.). Następnie wprowadzono Uchwałą 

Nr 130 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2015 roku Program „Przeciwdziałanie 

przemocy - program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas V konińskich szkół 

podstawowych”, obowiązujący od 1 września 2015 roku (zmieniono nazwę programu 

i rozszerzono jego zakres). Celem Programów było przekazanie dzieciom wiedzy na temat 

przemocy domowej oraz pomocy w jej rozwiązywaniu. W ramach Programów 

przeprowadzono przez psychologa Ośrodka zajęcia psychoedukacyjne z zakresu przemocy 

fizycznej i psychicznej, skierowane do dzieci, potencjalnych ofiar przemocy. Zajęcia 

odbyły się w 9 szkołach podstawowych  w klasach V z udziałem 514 uczniów (od stycznia 

do czerwca – w 5 szkołach podstawowych z udziałem 274 uczniów i od września do 

grudnia – w 4 szkołach podstawowych z udziałem 240 uczniów).  

� Program „Psycholog Rodzinny” realizowany przez Sekcję Poradnictwa Rodzinnego                  

i Interwencji Kryzysowej. Celem Programu było dotarcie i udzielanie wsparcia, a także 
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pomocy osobom i rodzinom będącym w sytuacji kryzysowej. W 2015r. programem objęto 

28 rodzin. 

� Program „Szansa na życie” - celem programu było umożliwienie anonimowo 

pozostawienia dziecka  w bezpiecznym, przystosowanym miejscu, umożliwiającym 

odpowiednią opiekę. W Koninie w 2015 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 2015r. Przez całą 

dobę był aktywny telefon w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, 

pod który można było 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.  

� Z mieszkań chronionych skorzystało 37 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.  

� Natomiast ze schronienia w ramach interwencji kryzysowej w Sekcji Poradnictwa 

Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej przy ul. Staszica 17 skorzystało 37 osób, w tym 14 

rodzin z 23 dziećmi.  

� Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Koninie do spraw 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 2015 r. odbyło się 409 posiedzeń grup roboczych, założonych zostało 137 

formularzy „Niebieska Karta”, prowadzona była wśród 285 rodzin procedura „Niebieskie 

Karty”. Celem grup roboczych była identyfikacja problemów mających wpływ na 

nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny oraz pomoc w ich rozwiązywaniu. Osoby objęte 

wsparciem grup roboczych  skorzystały między innymi z porad psychologicznych i innych 

działań. 

� Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 opracowano na 

podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Celem głównym Programu był rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy 

zastępczej oraz dbanie  o umieszczone tam dzieci, w tym zapewnienie im bezpieczeństwa.  
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W Koninie pieczę zastępczą sprawowano  w oparciu o wymienione formy: 

I.  Rodzinne, gdzie przebywają dzieci pochodzące z terenu Miasta Konina, do których 

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 - 79, niezawodowe - 17, zawodowe, w tym 

zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – 2 (do 31.03. 2015  

- 3 rodziny). Rodziny zastępcze na ich wniosek były wspierane przez 2 rodziny 

pomocowe. 

II.    Instytucjonalne, gdzie przebywają dzieci pochodzące z terenu Miasta Konina, do 

których zaliczamy: 

1. placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu interwencyjnego - Pogotowie 

Opiekuńcze w Koninie; 

2. placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego - Ośrodek „Szansa” 

w Kosewie; 

3. placówki opiekuńczo – wychowawcze: Zespół Placówek Wsparcia Rodziny              

w Trzemesznie DROGA DO DOMU, SŁONECZNY DOM w Krzyżu 

Wielkopolskim, HORYZONT w Krasnym Stawie. 

� 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 przeprowadzono rozmowy i badania w procesie 

kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (5 spotkań 

z psychologiem i 5 spotkań z pedagogiem, etap ten trwa nie krócej niż 5 tygodni). Ponadto 

rodziny odwiedzał pracownik socjalny – wizyta środowiskowa w celu sporządzenia opinii 

na podstawie rozmowy i oględzin (6 rodzin na przełomie 2015/2016). Czas realizacji: od 

2014 roku do 2019 roku. 

� Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2015 - 2017 opracowano na 

podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej i przyjęto Uchwałą Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 25.02.2015r. 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 jeden asystent rodziny 
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przebywał cały rok na zwolnieniu lekarskim, 2 było zatrudnionych w okresie od maja do 

grudnia w ramach Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”) 

zapewniało kompleksowo wsparcie mające na celu poprawę funkcjonowania 82 rodzinom, 

współpracując przy tym ściśle z pracownikami socjalnymi i koordynatorami rodzinnej 

pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką  społeczną.  
 

 W okresie zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie intensyfikował 

działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych, 

starszych, z niepełnosprawnościami i samotnych w związku z wystąpieniem niekorzystnych 

warunków atmosferycznych – mrozów. Ośrodek był przygotowany do udzielenia pomocy 

potrzebującym osobom, posiadał stołówkę, gdzie osoby mogły skorzystać z gorącego posiłku. 

Miasto Konin dysponowało Domem Noclegowym dla 39 osób i Schroniskiem dla Bezdomnych 

dla 20 osób. W sytuacjach krytycznych korzystaliśmy z miejsc Sekcji Poradnictwa Rodzinnego 

i Interwencji Kryzysowej oraz w Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem 

Alkoholowym i Przemocą, który zakończył swą działalność statutową  z dniem 30 listopada 

2015r. 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 

23.10.2015r. spotkanie „Akcja zima”, z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Policji, 

Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei i organizacji pozarządowych, mające 

na celu skuteczną koordynację przedsięwzięć i działań skierowanych do najsłabszych, 

narażonych na czynniki atmosferyczne aury zimowej.  

 Ponadto pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie 

codziennie monitorowali miejsca, gdzie najczęściej spotykają się osoby bezdomne (ze 

szczególnym naciskiem na tereny ogródków działkowych, pustostanów oraz peryferii miasta), 

w celu nakłonienia ich do korzystania z miejsc w Noclegowni dla Bezdomnych. Pracownicy 

socjalni reagowali na informację od mieszkańców miasta Konina i współpracujących służb, 

dzięki temu mogli 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 2 kwietnia 2015 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 
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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 grudnia 2015 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.  

 

Rodzinny Festyn Integracyjny w dniu 23 maja 2015 roku MOPR w Koninie czynnie 

uczestniczył w Festynie zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci w Koninie, w którym 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. Zorganizowanie festynu było możliwe dzięki wsparciu ze środków 

finansowych PFRON. 

Festyn z okazji Dnia Dziecka - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie był 

współorganizatorem festynu - w ramach współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury, który 

został zorganizowany w dniu 31 maja 2015 r. na terenie parku im. Fryderyka Chopina. 

W festynie pod nazwą „W gościnie u indiańskiego wodza”  wzięły udział również rodziny 

zastępcze wraz z dziećmi, zorganizowano gry i zabawy. Promowano rodzicielstwo zastępcze 

poprzez rozdawanie ulotek, rozmowy z rodzicami dzieci, które brały udział w konkurencjach, 

w wiosce Komanczów, zorganizowanej przez pracowników Sekcji Pieczy Zastępczej i Pomocy 

Instytucjonalnej.  

Spotkanie pt. „Pożegnanie lata” - współudział Ośrodka w organizacji i przebiegu 

integracyjnego spotkania w dniu 11 września 2015 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 Samopomocy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, ponadto podopieczni 

Fundacji im. Piotra Janaszka „Podaj Dalej” oraz  osoby korzystające z terapii w Warsztatach 

Terapii Zajęciowej. MOPR w Koninie wsparł imprezę ze środków finansowych PFRON. 

Celem ww. działań było zwiększenie poczucia własnej wartości wśród osób 

z niepełnosprawnościami. Integracyjny charakter spotkania pozwolił na zmianę postrzegania 

osoby z niepełnosprawnością i problemów związanych z niepełnosprawnością oraz uwrażliwił 
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społeczeństwo na potrzeby tych osób, co jednocześnie przełożyło się na zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym. 

MOPR w Koninie wymienił wybrane działania i formy wsparcia, zwiększające 

skuteczność pomocy realizowane 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, 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o systemie oświaty i innych.   

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie mają wpływ na 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu i obejmują znaczącą 

liczbę mieszkańców miasta wymagających wsparcia i pomocy. 
 

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Koninie w ramach zadań zleconych przez 

Miasto Konin PCK prowadził Noclegownię i Schronisko dla bezdomnych   i  w ramach tego 

zadania  czuwał nad bezpieczeństwem osób bezdomnych przebywających  w w/w placówce, 

a także przeprowadził 2 kursy- pokazy udzielania pierwszej pomocy dla 167 uczniów. 

    

 

TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH 

 

Praca nad poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest zadaniem 

statutowym Towarzystwa – organizacji pozarządowej pożytku publicznego.  

Działalność programowa w 2015 roku adresowana była do: 

1. Dzieci i młodzieży – wychowanków sześciu świetlic socjoterapeutycznych i świetlicy 

środowiskowej „Starówka” w Koninie, 

2. Ofiar przemocy w rodzinie – korzystających ze wsparcia Centrum Interwencji 

Kryzysowej w Koninie, 

3. Sprawców przemocy- uczestników grupy korekcyjno-terapeutycznej 

4. Ogółu społeczeństwa. 

 

 I. Praca w środowisku młodzieżowym 

 Koncentrowała się na obejmowaniu wsparciem i pomocą 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: 
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1. Opiekę, edukację i socjalizację, prowadzoną w 6 świetlicach socjoterapeutycznych 

i 1 środowiskowej dla 184 dzieci, 

2. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, w oparciu o programy profilaktyki 

informacyjnej i selektywnej m.in. Program Profilaktyczno-Wychowawczy EPSILON, 

Program Terapeutyczny „Odczuwaj, Ufaj, Mów”, 

3. Uczestnictwo w terapii pedagogicznej, realizowanej w formie zajęć wyrównawczych, 

ogólnorozwojowych, kształtujących zainteresowania poznawcze dzieci (plastyczne, 

muzyczne, teatralne, turystyczne, sportowe, ekologiczne i informatyczne), 

4. Pomoc dzieciom w odrabianiu prac domowych i wyrównaniu zaległości  szkolnych, 

5. Zajęcia kształtujące i rozwijające podstawowe umiejętności społeczne, w tym 

prawidłowego komunikowania się i powstrzymywania agresji, 

6. Realizowanie programów profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego i aktywnego 

trybu życia w ramach przygotowania dzieci i młodzieży do organizowanej po raz XXI 

olimpiady wiedzy o środkach psychoaktywnych, 

7. Pomoc dzieciom w kontakcie indywidualnym, w kryzysach rozwojowych, 

rówieśniczych i szkolnych, w zakresie rozwiązywania bieżących problemów dzieci 

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” i pedagogizacji 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 zagospodarowanie wolnego czasu 

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 i Zdrowia oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Pożytku 

Publicznego PO FIO. 
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 Dzięki pozyskiwanym dotacją świetlice czynne są codziennie, od poniedziałku do piątku 

włącznie, przez 2-3 godziny dziennie. W ramach zajęć profilaktycznych realizowane są 

programy autorskie, rekomendowane  przez m.in. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 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. „Rechotek”, „Jurassic World”, „Chemia”, „Listy do M2”, oraz 

w spektaklach teatralnych „Tylko jeden dzień” i „Przygody Koziołka Matołka”.  

 W spektaklach uczestniczyło 184 dzieci i młodzieży. 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 2015 r. po raz 

XX, 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 ogólnopolskim, wymagało od 

uczniów zgłębienie wiedzy o zachowaniu ryzykownym, przyczynach i skutkach zdrowotnych 

i społecznych, związanych z eksperymentowaniem ze środkami uzależniającymi oraz 

wzmacniania umiejętności chroniących, w tym postaw asertywnych i prozdrowotnych 

młodzieży. 

 Liczny udział młodzieży w olimpiadzie, świadczy o potrzebie organizowania eliminacji, 

które w 2015 r. wzbogaciły się o nowe formy aktywności, w postaci sprawdzianu drużynowego 

uczniów, z poszczególnych placówek, małych form teatralnych o problematyce profilaktycznej 

i autorskich prezentacji multimedialnych (filmu i spoty).  

 Impreza finałowa odbyła się w Sali kinowej Konińskiego Domu Kultury. W uroczystości 

uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Konina Pan Sławomir Lorek, Komendant Miejski 

Policji w Koninie Pan Sławomir Jądrzak, kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego 

w Koninie, policjanci w Wydziału Prewencji, radni Rady Miasta, dyrektorzy szkół, 

nauczyciele, pedagodzy i młodzież.  

 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, dysfunkcjonalnych i z problemem uzależnienia.  
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 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 40 z Konina. 

 Łącznie zorganizowanym wypoczynkiem z programem socjoterapeutycznym, sportowym  

i turystycznym objęto 450 dzieci i młodzieży.  

 Pobyt dzieci, zwłaszcza z rodzin z przemocą 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 

w różnych formach wypoczynku letniego i zimowego. Wzorowa postawa wychowawcy 

i wychowanie poprzez modelowanie osobistym przykładem, jest najlepszym wzorem dla 

młodego człowieka, na kształtowanie dobrych relacji z dorosłymi i rówieśnikami.  

 W 2015 r. 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 wyrównania 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, mikro deficytów 

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 „Szkoła dla rodziców” i pedagogizacji rodziców.  

 W cyklu edukacyjnym współfinansowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego 

w Poznaniu – realizowany był w 2015 r. program wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji 

wychowawczej i społecznej, w zaspokajaniu potrzeb dziecka i w zakresie wypełniania zasad 

konstruktywnego rodzicielstwa.  

 Pomoc i wsparcie oraz edukacja i poradnictwo skierowane do dzieci i ich rodziców – 

przyczynia się systematycznie do stopniowej stabilizacji i osiągania podstawowego poziomu 
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bezpieczeństwa życiowego, zapewniającego dzieciom, we własnej rodzinie normalne 

i stabilne warunki rozwoju.  

 Kierownicy i wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych zostali przygotowani do 

podjęcia nowych zadań, w ramach 24 godzinnego szkolenia, z zakresie zwiększania 

kompetencji i umiejętności wychowawczych oraz realizacji nowego Programu Profilaktyczno-

Wychowawczego zakupionego ze środków UMWW – pt. „Epsilon”. 

 Szkolenie ukończyło 14 pedagogów, zatrudnionych w placówkach wsparcia dziennego 

zlokalizowanych na terenie miasta Konin. 

 W 2015 r. odbyły się w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie dwa 

spotkania informacyjne. W styczniu z kuratorami sądowymi dla osób dorosłych, 

a w październiku z kuratorami dla niepełnoletnich.  

 Spotkania miały na celu wymianę informacji o rodzinach zagrożonych wykluczeniem, 

o dzieciach wychowywanych w tych rodzinach. Towarzystwo przedstawiło kuratorom 

sądowym ofertę pomocy i wsparcia, terminy,  w których przyjmują specjaliści oraz warunki 

udziału w grupie dla ofiar przemocy i oddzielnie dla sprawców.  

II.  Ofiary przemocy w rodzinie  

 Towarzystwo od 16 lat realizuje programy: „Bezpieczeństwo w  rodzinie”, „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 2015 r. 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 z przemocą żyje ponad 200 dzieci, które same doświadczają przemocy lub 

bywają świadkami przemocy, wobec matki bądź rodzeństwa. Są ofiarami przemocy fizycznej, 

emocjonalnej i manipulowania, rzadko seksualnej, a czasem mają niezaspokajane potrzeby 

emocjonalne, społeczne lub biologiczne, związane z rozwojem. 

 Na propozycję udziału około 200 dzieci i młodzieży w zajęciach, odpowiedziało 60 

rodziców. Pozostali albo zaprzeczają problemom, albo nie widzą potrzeby udziału swoich 

dzieci w zajęciach, uznając, że to jest prywatna sprawa rodziny. 

 Zgłoszone dzieci uczestniczyły w grupie terapeutyczno-rozwojowej w szkole Podstawowej 

nr 1 w Koninie, ul. Kolska, a zajęcia prowadził doświadczony pedagog (1 raz w tygodniu, 

po1,5 godziny). Realizował on program rozwoju osobistego, zwiększania świadomości 
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młodzieży nt. ochrony przed przemocą oraz kształtował umiejętności asertywne i różne 

sposoby odreagowania stresu. 

 W grupie wsparcia dla kobiet ofiar przemocy, kontynuowane były zajęcia, z programem 

psychoedukacyjnym, w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo. W zajęciach uczestniczyło 

7 kobiet, a zaproszenie do udziału w programie skierowano do 60 kobiet, organizując dla nich 

dwukrotnie w ciągu 2015 r. spotkania informacyjno-motywacyjne o możliwościach otrzymania 

bezpłatnej pomocy i wsparcia, psychologicznego i prawnego. 

 Zajęcia prowadzone przez psychologa i pedagoga ukierunkowano na rozwój osobisty 

kobiet, zwiększanie 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 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. 80 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 objętym sprawozdaniem na zlecenie Sądu Okręgowego w Koninie 

przeprowadzono 6 mediacji. Wszystkie mediacje prowadzone przez pedagoga zakończyły się 

polubownym porozumieniem i ugodą.  

III.  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 30 sprawców przemocy, 

a przybyło 8, z których 7 podjęło zajęcia korekcyjno-edukacyjne, prowadzone przez dwóch 

doświadczonych specjalistów: psychologów i pedagogów. Specjaliści mają ukończone 

specjalistyczne szkolenia i kursy, uprawniające do prowadzenia terapii ze sprawcami. 

 Brak zapisu w postanowieniach sądowych o obowiązku uczestnictwa sprawcy przemocy 

domowej w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych, uniemożliwia egzekwowania tego obowiązku 
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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.  

 Przez okres trzech lat od ukończenia szkolenia dla sprawców przemocy – osoba jest 

monitorowana, czy zaprzestała stosowania przemocy wobec bliskich i członków rodziny. 

Sprawcy, ukończyli minimum 80% zajęć, otrzymują certyfikat.  

 Zdarza się, że nie wyrażają zgody na dalsze monitorowanie ich sytuacji. Związane to jest 

z podjęciem pracy i wyjazdem z miejsca dotychczasowego zamieszkania, brakiem środków 

finansowych na dojazd do siedziby Towarzystwa lub innymi przeszkodami podawanymi przez 

sprawców.  

  W dalszym ciągu nie jest wystarczająco rozwiązywana sytuacja w zakresie kierowania 

przez Sądy sprawców do odbycia obowiązkowego szkolenia (zgodnie z zapisami 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).  

 Dzięki pozyskaniu dodatkowej dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego od 

Pełnomocnika Wojewody ds. Przeciwdziałania Przemocy na wsparcie dla rodzin w kryzysie- 

prowadzone było poradnictwo prawne i zajęcia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w czasie od 

marca do grudnia 2015 r., zgodnie z ustalonymi standardami terapeutycznymi.  

IV.Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i biernych zawodowo, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 W 2015 r. Towarzystwo w ramach prowadzonego poradnictwa dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i bezrobotnych, udzieliło pomocy i wsparcia w zakresie aktywizacji 

beneficjentom zamieszkałych w Noclegowni w Koninie.  

 Dla ww. osób dostępne było w CIK w Koninie bezpłatne poradnictwo prawne 

 i obywatelskie oraz możliwość skorzystania nieodpłatnie z Internetu i rozliczenia 

podatkowego. 
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V. Programy adresowane do ogółu społeczeństwa – edukacja publiczna 

 Od 2002 r. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich prowadzi Centrum Interwencji 

Kryzysowej, z bezpłatnym poradnictwem interdyscyplinarnym.  

 

 W ramach działalności Centrum prowadzone jest bezpłatne poradnictwo prawne,       

psychologiczne, pedagogiczne 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 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, ograniczania 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, 

• zwolnienia z pracy. 

 W Młodzieżowym Telefonie Zaufania młodzież chcą zachować anonimowość, pyta 

telefonicznie najczęściej o działanie środków uzależniających, bezpieczny seks, zagrożenie 

HIV/AIDS, o konsekwencje wczesnej inicjacji seksualnej i testy ciążowe. 

 Młodzież zwierza się z przemocy w rodzinie, ale obawia się interwencji zewnętrznej i nie 

podaje danych osobowych. Młodzież przeżywa też wiele niepowodzeń szkolnych, uskarża się 
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na subiektywizm nauczycieli w ocenie wyników szkolnych, na brak zrozumienia i pomocy, ze 

strony wychowawców klas i przemocy ze strony rówieśników. 

 Nowym wyzwaniem dla dwóch pedagogów udzielających pomocy i wsparcia młodzieży 

uczącej się w III Liceum im. C.K.Norwida i ZS CKU im. St. Batorego w Koninie – są 

problemy młodzieży związanej z: bulimią, anoreksją, samookaleczaniem się, próbami 

samobójczymi, cyberprzemocą, depresją i autoagresją. 

 Są to nowe zdiagnozowane zagrożenia, z którymi spotykają się nauczyciele 

i wychowawcy, a dotyczą one coraz większej grupy młodych osób. Towarzystwo organizuje 

szkolenia, które mają na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności rozpoznawania nowych 

zagrożeń i podejmowania działań naprawczych w środowisku dzieci i młodzieży. 

 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 z ZS CKU w Koninie i III Liceum udzieliło w 2015 roku 126 porad, 

informacji i wsparcia młodzieży będącej uczniami w/w szkół.  

 W 2015 r. udzielono 1156 porad, w tym 101 telefonicznych i e-mailowych. Zredagowano 

586 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 sądowymi dla osób dorosłych i niepełnoletnich, 

• 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 
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zamieszkałym w Koninie i powiecie konińskim w gminach: Stare Miasto, Rychwał, Wilczyn, 

Golina i Krzymów, które są ofiarami przestępstw.  

VI. Osiągnięte rezultaty 

• 184 dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka społecznego uczestniczyło 

w całorocznych zajęciach edukacyjnych i świetlicach, w ramach zagospodarowania 

wolnego czasu, 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 XX edycji olimpiady wiedzy 

o środkach psychoaktywnych, pod hasłem „Czerpiemy radość z życia bez nałogów”, 

• 7 dzieci doświadczonych przemocą domową uczestniczyło w zajęciach grupy 

terapeutyczno-rozwojowej, 

• 7 kobiet ofiar przemocy domowej, objętych zostało zajęciami psychoedukacyjnymi  

z programem świadomości i leczenia traumy, 

• 7 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 1156 osób, w tym 101 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 własnej wartości 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. 
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 Realizowane przez Towarzystwo zadania programowe, mają bezpośredni 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 2013-2015 

Poradnictwo 

udzielane osobom 

dorosłym i młodzieży 

               

                                              

Liczba uczestników  

 2013 2014 

 

2015 

Prawne 417 617 644 

Psychologiczne 66 62 87 

Pedagogiczne- - 50 126 

Socjalne 181 198 198 

Telefon zaufania 45 87 (4 e-maile) 101 

Ogółem 956 1014 1156 

 w tym 65 dzieci 

 i młodzieży 

w tym 111 dzieci 

 i młodzieży 

w tym 126 dzieci 

 i młodzieży 

 

Grupa wsparcia dla osób doświadczonych przemocą i stosujących przemoc 

Rodzaj grupy  Liczba uczestników  

 2013 2014 2015 

Grupa terapeutyczno-

rozwojowa dla dzieci 

i młodzieży 

I grupa 

7 

II grupa 

5 

 

I grupa 

9 

 

I grupa 

7 

Grupa wsparcia dla 

kobiet (rozwoju 

świadomości 

 i leczenia traumy) 

 

I grupa 

8 

 

I grupa 

10 

 

I grupa 

7 

Grupa korekcyjno-

edukacyjna dla 

sprawców przemocy 

I grupa 

7 

I grupa 

10 

I grupa 

7 
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BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH 

 

WYDZIAŁ O ŚWIATY 

 

Realizacja działań dotyczących bezpieczeństwa w przedszkolach, szkołach i placówkach 

oświatowych. 

   

Jednym z podstawowych działań w zakresie bezpieczeństwa była kontrola stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo oraz zdrowie uczniów jest jednym                     

z głównych celów a dyrektor ma obowiązek zapewnić uczniom i pracownikom bezpieczne 

warunki pracy i nauki na terenie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowej, a także 

w czasie zorganizowanych wyjazdów. Dyrektorzy realizując główne zadania placówek 

oświatowych, podejmowali szereg działań mających na celu wyeliminowanie lub maksymalne 

ograniczenie ujemnego wpływu na organizm osób uczących się czy pracujących, w zgodzie 

przepisami BHP i odnoszącymi się ściśle do oświatowej roli obiektu szkolnego takich jak: 

1. Bezpieczeństwo w zakresie wejścia na teren szkoły 

2. Bezpieczeństwo w zakresie funkcjonowania budynku 

3. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

 

W ramach powyższy działań w budynkach prowadzono,  zgodnie z wymogami prawa, 

okresowe kontrole stanu technicznego sprawności i wartości użytkowej obiektów np.: 

• przeglądy i konserwacje urządzeń i narzędzi używanych w placówkach ( do utrzymania 

higieny i porządku w miejscach pracy i zabawy i nauki ) oraz wyposażenia  placów zabaw 

i boisk szkolnych 

• przeglądy techniczne instalacji: elektrycznej, grzewczej, wodociągowej, kanalizacyjnej, 

wentylacyjnej, odgromowej 

• placówki zaktualizowały instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i plany ewakuacyjne                       

w sytuacjach kryzysowych w ramach współpracy w Wydziałem Zarządzania Kryzysowego 

i Wydziałem Oświaty. 

 

 Ponadto w omawianych obiektach wyznaczone były osoby do udzielania pierwszej 

pomocy przedlekarskiej  i odpowiedzialne za bezpieczeństwo pożarowe oraz zostały 

zaktualizowane instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i plany ewakuacyjne w sytuacjach 
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kryzysowych w ramach działań podjętych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego                   

i Wydział Oświaty. 

Przedszkola, szkoły i placówki oświatowe w szczególny sposób dbały                               

o bezpieczeństwo uczniów. Najważniejsze dokumenty szkolne tj.: Statut , Szkolny Program 

Profilaktyki oraz Program Wychowawczy zawierały m.in. zadania i działania z zakresu 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ponadto w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa 

funkcjonowały różnorodne regulaminy jak np.: regulamin wycieczek, regulaminy korzystania 

z sal, i innych, w których zawarto zestaw jasnych, prostych reguł  dotyczących zachowania się 

w placówkach jak i poza nimi. Na bieżąco prowadzone były działania dotyczące zwiększenia 

ochrony jak również podniesienia świadomości uczniów dotyczących ryzyka i zagrożeń 

pojawiających się w ich otoczeniu jak również przeprowadzono praktyczny sprawdzian 

ewakuacji  z obiektów szkolnych 

 

Realizacja szkolnych programów wychowawczych i profilaktycznych 

 

W szkołach podejmowanych było szereg działań mających na celu zapewnienie 

wszystkim podmiotom szkolnym bezpieczeństwo oraz umożliwienie pracy w warunkach 

dostosowanych do potrzeb, realizując w ten sposób główne zadania placówek oświatowych. 

Treści zawarte w programach profilaktyki i programach wychowawczym realizowane były 

m.in. podczas zajęć profilaktycznych. Celem zajęć prowadzonych z młodzieżą było 

uświadomienie zagrożeń wynikających z zachowań ryzykownych, takich jak: palenie 

papierosów, zażywanie środków psychoaktywnych (w tym dopalaczy), bezkrytyczne 

korzystanie  z Internetu, czy też stosowanie agresji i przemocy wobec innych. W trakcie zajęć 

uczniowie dowiedzieli się kogo informować w sytuacji zagrożenia, gdzie szukać pomocy, jak 

sobie radzić w sytuacjach trudnych, jak odmawiać. Zajęcia te realizowane były w czasie godzin 

wychowawczych, zajęć świetlicowych, lekcji bibliotecznych, zajęć z wychowania do życia 

w rodzinie, zajęć edukacji  

Zaprojektowano i prowadzono szereg różnorodnych działań zmierzających do poprawy 

sytuacji wychowawczej. Były one planowane w odniesieniu do dzieci i młodzieży na rożnych 

poziomach edukacji, do nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnionych w oświacie. 

 Najczęściej występujące to:  

  - prowadzenie szerokiej profilaktyki,  

-    podejmowanie zintegrowanych i jednolitych działań wychowawczych wpływających 

 na poprawę zachowania i zmianę postaw uczniów,  
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-  zagospodarowanie wolnego czasu uczniów, propozycje alternatywnych form jego  

 spędzania,  

-  wspieranie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży,  

-  usprawnienie w organizacji dyżurów nauczycielskich,  

-  indywidualizacja pracy z uczniami,  

-  monitorowanie sytuacji wychowawczej,  

-  ustalenie jasnych i czytelnych zasad, procedur, regulaminów oraz zobowiązanie  

 do ich konsekwentnego przestrzegania,  

-  szeroko rozumiana współpraca z rodzicami,  

-  wspieranie rodziców w ich roli wychowawczej,  

-  modernizacja i kształtowanie bezpiecznej przestrzeni w obiektach i okolicach 

przedszkoli i  szkoły,  

-  usprawnienie w zakresie organizacji pracy szkoły,  

-  ścisła współpraca wszystkich pracowników szkoły w zakresie zapewniania  

 bezpieczeństwa. 

 

Programy wszystkich szkół były spójne ze szkolnym programem wychowawczym.                              

W przypadku zdecydowanej większości placówek występowała też zbieżność ze szkolnym 

programem profilaktyki. Zadania zaplanowane w programach stanowiły istotne wzmocnienie 

działalności wychowawczej oraz profilaktycznej szkoły i obejmowały swoim działaniem nie 

tylko uczniów ale również rodziców, opiekunów a niekiedy całe środowisko lokalne. Do takich 

działań możemy zaliczyć:   

� zagospodarowanie wolnego czasu uczniów (ciekawe zajęcia pozalekcyjne, rozwijanie 

zainteresowań),  

� współpracę ze służbami i instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa,  

� właściwe pełnienie dyżurów przez nauczycieli,  

�  podejmowanie działań profilaktycznych,  

� wprowadzenie monitoringu wizyjnego,  

� doskonalenie zawodowe nauczycieli, uświadomienie nauczycielom ich roli  

 w zapewnieniu bezpieczeństwa,  

� poszerzanie wiedzy uczniów,  

� wprowadzenie jasnych, czytelnych zasad postępowania i ich przestrzeganie,  

� szybkie i skuteczne reagowanie na przejawy niewłaściwego zachowania,  

� propagowanie pozytywnych wzorców postępowania i postaw.  
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 Odbywały się również prelekcje profilaktyczne na temat adaptacji w grupie, zasad 

bezpieczeństwa w szkole, prawidłowych relacji rówieśniczych, stresie, asertywności, 

cyberprzemocy, zapobiegania uzależnieniom, niszczenia mienia szkolnego, wandalizmu czy 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Przy realizacji programów wszystkie przedszkola, 

szkoły i placówki oświatowe  współpracowały z różnymi instytucjami wspierającymi ich pracę 

w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i poprawy efektywności wychowania. Do najczęściej 

wymienianych należą:  

 

� policja,  

� poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  

� ośrodki pomocy społecznej,  

� sąd,  

� kurator sądowy,  

� organ prowadzący,  

� straż miejska.  

 

W działaniach na rzecz bezpieczeństwa w placówkach oświatowych uczestniczyli: pracownicy 

dydaktyczni  i administracyjni szkoły, rodzice (Rada Rodziców), pedagodzy, psycholodzy. 

Ponadto powoływane były również zespoły problemowe ( np.: wychowawczy, profilaktyki, ds. 

ewaluacji programu wychowawczego). Na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach szkół 

działał  rzecznik praw ucznia, a także uczniowie (Samorząd Szkolny) oraz członkowie 

organizacji pozarządowych.  

Nauczyciele we wszystkich rodzajach placówek systematycznie reagowali na przejawy agresji 

słownej i fizycznej, informowali rodziców o niewłaściwych zachowaniach dzieci. Podczas 

wycieczek i wyjazdów uczniowie byli zapoznawani z  regulaminem BHP.  

Do działań profilaktycznych realizowanych w 2015r. przez placówki możemy zaliczyć 

realizację m.in.: 

 

• programu profilaktycznego „Smak życia, czyli debata  o dopalaczach”, 

• programu „Czerpiemy radość z życia bez nałogów” 

• projektu „Młodzieżowy Lider Zdrowia” 
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Realizacja działań dotyczących bezpieczeństwa w szkołach w ramach programów poprawy 

efektywności wychowania 

 

Programy Wychowawcze realizowane w roku 2015 miały na celu przekazanie młodemu 

pokoleniu wartości prawdy, piękna, uczciwości, wiarygodności, odpowiedzialności,   

wytrwałości, poczucia własnej wartości, kreatywności, ciekawości poznawczej, rzetelnej   

pracy, dążenia do samorozwoju, przedsiębiorczości, szacunku dla innych ludzi  i  wrażliwości 

na krzywdę, kulturę osobistą i kulturę słowa, zdrowie oraz patriotyzm. Realizując swoje cele 

uwzględniały potrzeby i możliwości uczniów oraz poszanowanie ich godności i moralności 

światopoglądowej i wyznaniowej.  

  Szkoły i przedszkola bardzo aktywnie uczestniczyły w programach i projektach 

rządowych, pozarządowych oraz własnych, których celem było zwiększenie świadomości 

zagrożeń pojawiających się wraz z rozwojem cywilizacji. Nadmienić należy również, że 

zadania w ramach programów profilaktyczno-wychowawczych realizowane były na wszystkich 

płaszczyznach związanych z pojęciem edukacji. Do działań obejmujących wszystkie placówki 

zaliczyć można wszystkie przede wszystkim właściwy dobór kadry tzn.: 

1. Nauczyciele zatrudnieni w konińskich placówkach oświatowych to specjaliści,                       

w większości dyplomowani, systematycznie poszerzający i doskonalący swoją wiedzę               

i umiejętności, a poprzez ukończone różnego rodzaju formy doskonalenia zawodowego 

bardzo dobrze przygotowani do pracy wychowawczo-profilaktycznej.  

2. Placówki zatrudniały pedagoga i psychologa, którzy koordynowali, wspierali i podejmują 

działania wychowawcze i profilaktyczne. 

3. Działania profilaktyczne placówek obejmowały różne obszary działań m.in.: integracja 

grupy, poznanie siebie, komunikacja, propagowanie i kształtowanie wzorców zdrowego 

stylu życia, przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży, motywacja do 

nauki, pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu technik efektywnego uczenia się, 

kształtowanie poczucia własnej wartości, profilaktyka uzależnień i ukazywanie młodzieży 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu, doskonalenie kultury słowa, nabycie 

umiejętności rozpoznawania zagrożeń i rozwiązywania problemów życiowych,  a także 

kształtowanie umiejętności rozwoju osobistego i zawodowego (preorientacja zawodowa).  

Do działań realizowanych przez placówki możemy zaliczyć:  

-  udział w ogólnopolskim programie społecznym „Szkoła bez przemocy”  

- udział w ogólnopolskim program „Bezpieczna szkoła. Pierwszaki błyszczą na drodze” 

-  udział w projekcie projektu „Szlachetna paczka” 
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- realizacja elementów Wielkopolskiego Programu Prewencyjnego „Bezpieczna 

Szkoła” 

-  program profilaktyki „Trzymaj formę” 

  

. W zdecydowanej większości szkół wprowadzenie takich działań  przyniosło 

oczekiwane efekty, do których zaliczyć należy m.in. podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

i poprawę efektywności wychowania.  

Jako przykłady tej poprawy należy wskazać:  

-  podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole,  

-   zmniejszenie liczby zachowań agresywnych,  

-  poprawę zachowania, zmianę postaw uczniów,  

-  poprawę dyscypliny,  

-  wprowadzenie monitoringu wizyjnego jako istotnego czynnika w zapewnianiu  

bezpieczeństwa,  

-  większe zaangażowanie nauczycieli i innych pracowników oraz dbałość  

o bezpieczeństwo uczniów,  

-  zmniejszenie przypadków zniszczeń mienia szkolnego,  

-  poprawę skuteczności dyżurów nauczycieli,  

-  poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie bezpieczeństwa,  

-  poprawę relacji między uczniami oraz uczniami i nauczycielami,  

-  poprawę współpracy szkoły z rodzicami,  

-  przestrzeganie ustalonych zasad przez całą społeczność szkolną,  

-  szybką reakcję na niewłaściwe zachowania,  

- podniesienie kompetencji nauczycieli,  

-  większą ofertę zajęć pozalekcyjnych i sposobów spędzania wolnego czasu. 

 

 Cykliczność i ciągłość projektów na pewno w dłuższym okresie czasu jeszcze 

bardziej przyczyni się poprawy bezpieczeństwa naszych uczniów. Ponadto pozwoli  

nauczycielom na nawiązywanie kontaktów z rodzicami, co znajdzie przełożenie na   

zwiększenie  porządku i zmniejszenie zagrożenia, na które mogą być narażeni  uczniowie 

 w podległych jednostkach.  

Działania profilaktyczne podejmowane przez szkoły na poszczególnych etapach 

kształcenia obejmowały bardzo szeroki zakres wiedzy i umiejętności społecznych, 

interpersonalnych. Skupiały się jednak na obszarach: profilaktyki uzależnień, wzmacniania 
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bezpieczeństwa w szkole, realizacji obowiązku szkolnego oraz kształtowania umiejętności 

interpersonalnych, a w szczególności umiejętności empatycznych, współpracy, komunikowania 

się, rozwiązywania konfliktów, rozwijania samoświadomości, samooceny i dyscypliny.  

W ramach monitorowania prawidłowości i zakresu prowadzonych akcji  w obszarze 

bezpieczeństwa i porządku placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin 

przedkładają do Wydziału Oświaty szczegółowe sprawozdania za rok 2015 zawierające opis 

podjętych we wskazanym temacie działań.  

 

ZWI ĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

 

W roku 2015 Hufiec ZHP Konin wśród swoich członków oraz dzieci i młodzieży 

niezrzeszonej przeprowadził następujące działania w zakresie bezpieczeństwa i porządku: 

1. Prowadzenie podczas zbiórek, biwaków, rajdów i innych imprez działań profilaktyki 

           uzależnień ze szczególnym zwróceniem uwagi na współczesne zagrożenia dla 

           młodzieży. 

 2. Przeprowadzenie akcji „Ścieżkami zdrowia”, której celem było kształtowanie postaw, 

           rozwijanie wiedzy, umiejętności zapobiegania chorobom społecznym 

           i cywilizacyjnym przez prowadzenie i propagowanie zdrowego trybu życia, higieny 

           oraz  życia w zgodzie z naturą. Została zwrócona uwaga na definicję zdrowia wg 

           WHO, wpływ różnych czynników na prawidłowy rozwój dzieci 

            i młodzieży oraz zastanowić się co wpływa na wzmocnienie zdrowia. Zadanie 

            zrealizowano poprzez zbiórki gromad i drużyn. 

3.  Udział w akcji „Bezpieczne wakacje”, podczas której zaproszeni goście z policji, straży 

      pożarnej, WOPR, inspekcji sanitarnej i nadleśnictwa prowadzili 

      z uczestnikami obozów w Pobierowie pogadanki i zajęcia warsztatowe nt. szeroko 

      pojętego bezpieczeństwa. 

4. Hufiec ZHP Konin zorganizował obóz socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży 

           z rodzin z problemem uzależnień m.in. z miasta Konina. Podczas obozu uczestnicy brali 

           udział w zajęciach programowych dot. profilaktyki uzależnień, a także bezpiecznego  

          spędzania wolnego czasu. 
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ZAKOŃCZENIE 

  

  Bezpieczeństwo - to podstawowe prawo każdego obywatela i jedna z priorytetowych 

dziedzin życia społecznego, którego gwarantem dla mieszkańców Konina i subregionu 

konińskiego są wyznaczone do tego służby, inspekcje i straże, które dbają o bezpieczeństwo 

mieszkańców Konina.  

 Na podstawie powyższych danych przedstawionych przez wyspecjalizowane podmioty 

i jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo należy stwierdzić, że  w 2015 roku, poziom 

bezpieczeństwa w mieście Koninie poprawił się. Współpraca pomiędzy wszystkimi służbami 

przebiegała w sposób właściwy i nie budzący zastrzeżeń. Dzięki sprawnej koordynacji 

prowadzonych działań przez powyższe służby liczba odnotowanych zdarzeń stanowiących 

zagrożenie, znacznie spadła, a odczuwalny poziom bezpieczeństwa  mieszkańców Konina jest 

coraz wyższy.  

Obecne obszary zagrożeń w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

do których należy m.in.: poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych 

i w miejscu zamieszkania, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie i ograniczanie 

zjawisk narkomanii, alkoholizmu, przemocy w rodzinie, a także bezpieczeństwo sanitarne 

i epidemiologiczne, wymagają wdrożenia nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa 

i porządku publicznego.  

Przyjęty Uchwałą nr 273 z 27 stycznia 2016 r. przez Radę Miasta Konina „Program 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

dla Miasta Konina” wychodzi naprzeciw powyższym założeniom i określa najważniejsze 

zagadnienia wymagające progresji działań profilaktycznych. Wskazane w „Programie…” 

główne kierunki i obszary działania, poszerzane o kolejne inicjatywy wspierające, powinny 

wpłynąć pozytywnie na utrzymanie tendencji spadku przestępczości i wzrostu poziomu 

bezpieczeństwa w najbliższych latach. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


