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Wprowadzenie 
 

Poczucie bezpieczeństwa lub jego brak przesądza o jakości życia i rozwoju 

społeczeństwa, dlatego ochrona porządku i bezpieczeństwa obywateli to jedno z zadań 

własnych samorządu. W związku z tym dniu 27 stycznia 2016r. Rada Miasta Konina 

uchwałą nr 273 przyjęła „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-

2020” zwany dalej „Programem”.  Program ten obejmuje całokształt działań mających 

na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta 

Konina. Adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych ograniczeniem 

przestępczości i patologii. Jest formułą kompleksowego i ukierunkowanego działania 

w celu ograniczenia zjawisk i zachowań, które budzą społeczny sprzeciw i powodują 

poczucie zagrożenia.  

Program ten to przykład pracy zespołowej na rzecz poprawy bezpieczeństwa  

i porządku, który jest  wynikiem dyspozycji ustawowej zawartej w treści art. 38a 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

Program stanowi propozycję współdziałania wszystkich możliwych 

podmiotów  - służb, instytucji, inspekcji, organizacji  oraz mieszkańców Konina na 

rzecz bezpieczeństwa w naszym mieście.  

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego  

w Koninie opracował sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla 

Miasta Konina na lata 2016-2020”, na podstawie podsumowań niżej wymienionych 

instytucji:  

- Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, 

- Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kaliszu, 

- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, 

- Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie, 

- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina, 

- Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, 
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- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, 

- Prokuratora Rejonowego w Koninie, 

- Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, 

- Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie, 

- Wodnego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego w Koninie, 

- Zarządu Oddziału Powiatowego - Grodzkiego Związku Ochotniczych Straży   

  Pożarnych RP w Koninie, 

- Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, 

- Polskiego Czerwonego Krzyża oddział w Koninie, 

oraz 

- Wydziałów Urzędu Miejskiego:  

• Straży Miejskiej, 

• Spraw Społecznych, 

• Oświaty, 

• Spraw Obywatelskich. 
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DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA  
I PORZĄDKU 

Stan bezpieczeństwa  i porządku publicznego w 2016r. 
 
 

Komenda Miejska Policji w Koninie 
 

I. Zagrożenie przestępczością 
 
 
a) przestępczość stwierdzona ogółem 
 
 
 
 

  

 

W 2016 roku na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego odnotowano 2955 

przestępstw, czyli o 503 przestępstwa mniej, aniżeli w analogicznym okresie 2015 roku, 

co oznacza, że dynamika przestępczości stwierdzonej ukształtowała się na poziomie 85,5%. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż zagrożenie przestępczością  
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w analizowanym okresie ponownie spadło i jest najniższe od pięciu lat. 

 Przestępstwa stwierdzone w liczbie 2955 na terenie działania Komendy Miejskiej 

Policji w Koninie, który zamieszkuje ponad 205 tysięcy mieszkańców stanowią 4,64%  

( 63711 przestępstw w 2016r. ) wszystkich odnotowanych przestępstw na terenie 

województwa wielkopolskiego ( w 2015 roku – 4,80% ). 

 W przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców odnotowano 144,1 przestępstwa.                               

W 2015 roku wartość ta wynosiła 168,7. 

 

b) wykrywalność przestępstw ogółem 

 Wykrywalność przestępstw w okresie pięciu kolejnych lat, począwszy od 2012 roku 

osiąga wartość blisko 80%. W 2016 roku wykrywalność osiągnęła wynik 77,6%. Dane 

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

W 2016 roku odnotowano wzrost wykrywalności do poziomu 77,6%. Jest to wzrost o 3,1%  

w stosunku do roku 2015 (74,5%). 
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Miasto Konin 

 

 Na terenie miasta Konina odnotowano 1909 przestępstw, co w odniesieniu do liczby 

2955 wszystkich przestępstw stwierdzonych stanowi 64,6%. W 2015 roku udział ten stanowił 

59,0%. Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że największe zagrożenie 

przestępczością  utrzymuje się nadal na terenie miasta Konina. 

 

Powiat koniński 

 

 Na terenie powiatu konińskiego w 2016 roku odnotowano 1046 przestępstw, 

co stanowi 35,4% przestępczości stwierdzonej ogółem ( 2955 ). 

 W 2015 roku odnotowano 1325 przestępstw  przy 3458 stwierdzonych ogółem,  

co stanowiło 38,3%. Obecnie dynamika przestępczości dla terenu powiatu konińskiego 

wynosi 78,9%    ( 1325 p-stw w 2015 r. ,  1046 p-stw  w 2016r. ). 

 Na terenie poszczególnych jednostek Policji i jednocześnie gmin powiatu konińskiego 

wartości te przedstawiają  się następująco: 

Jednostka Gmina 2016 2015 Wykrywalność Dynamika 

KP Rychwał 
Grodziec 
Rychwał 
Rzgów 

127 165 82,68% 77,0% 

KP Kleczew 
Kleczew 
Wilczyn 

128 135 93,75% 94,8% 

KP Sompolno 
Sompolno 

Wierzbinek 
177 235 92,13% 75,3% 

KP Ślesin 
Skulsk 
Ślesin 

230 317 72,61% 72,6% 

KP  Stare Miasto 
Stare  Miasto 

Krzymów 
221 259 77,48% 85,3% 

KP Golina Golina 
Kazimierz Biskupi 163 176 81,6% 92,6% 

Sektor KMP Konin 
Kramsk 

Kramsk 98 58 75,25% 169,0% 
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 Jak wskazuje powyższe zestawienie więcej przestępstw w porównaniu z analogicznym 

okresem 2015 roku ujawniono na terenie gminy Kramsk ( o 40 czynów ) dynamika 169%. 

 

II. Przestępczość kryminalna – ogółem 

 

a) dynamika przestępczości 

 

 

  

 

 

W ocenianym okresie największy wpływ na kształt przestępczości stwierdzonej miała 

przestępczość o charakterze kryminalnym, która stanowiła 63,0% do ogółu przestępstw,                          

( analogicznym okresie roku 2015 przestępstwa kryminalne  stanowiły 68,7% ogółu 

przestępstw ). 

Dane wskazują, iż odnotowano spadek o 513 przestępstw, uzyskując dynamikę w tym 

obszarze na poziomie  78,4% przy ogólnym spadku przestępstw stwierdzonych o 503 

zdarzeń. 
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b) wykrywalność przestępczości kryminalnej 

 

 

 

  

 

 

 

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 2016 roku odnotowano 1258 przestępstw, co w stosunku  

do 1541 zaistniałych w 2015 roku daje dynamikę 81,6% tj. o 283 przestępstw mniej w tej 

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

65,9%  wszystkich tego rodzaju przestępstw ( 64,9% z ogółu zdarzeń w 2015 roku 

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

wynosi 75,8%. ( w 2015 r. 63,5% ). 
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Powiat koniński 

 

 Na terenie powiatu konińskiego w tym samym okresie odnotowano 604 przestępstw 

kryminalnych, co w stosunku do 834 zaistniałych 2015 roku daje dynamikę 72,4% ( tj. o 230 

mniej). Przestępstwa kryminalne na terenie powiatu konińskiego stanowią 32,4% wszystkich 

stwierdzonych w tej kategorii. 

 Z przedstawionych danych wynika, że zagrożenie przestępczością kryminalną  

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

należy, że policjanci jednostek terenowych dysponują dobrym rozpoznaniem, co bezpośrednio 

przekłada się na wskaźnik wykrywalności. 

  

 Stan zagrożenia przestępstwami kryminalnymi oraz ich wykrywalność na terenie 

podległym poszczególnym jednostkom terenowym przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Jednostka gmina 2016 2015 wykrywalność dynamika 

KP Rychwał 
Grodziec 
Rychwał 
Rzgów 

68 106 69,12% 64,2% 

KP Kleczew 
Kleczew 
Wilczyn 

61 64 86,89% 95,3% 

KP Sompolno 
Sompolno 

Wierzbinek 
98 119 87,88% 82,4% 

KP Ślesin 
Skulsk 
Ślesin 

145 203 56,55% 71,4% 

KP Stare Miasto 
Stare Miasto 

Krzymów 
138 185 65,47% 74,6% 

KP Golina Golina 
Kazimierz Biskupi 94 106 69,15% 88,7% 

Sektor KMP Konin 
Kramsk 

Kramsk 55 33 65,51% 166,6% 

 

  

Wzrost dynamiki przestępczości kryminalnej odnotowano na terenie działania gminy 

Kramsk dynamika 166,6% wzrost o 22 zdarzenia, przy jednoczesnym dobrym poziomie 

wykrywalności na  terenie gminy Kramsk. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na spadek 

przestępczości kryminalnej o 230 czynów na terenie całego powiatu konińskiego. 
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III. Przestępczość gospodarcza 
 

a) dynamika 
 

 
 

 
  

 

W 2016 roku podobnie jak na przestrzeni ostatnich lat  na czoło w tej kategorii 

przestępstw wysunęła się przestępczość skierowana przeciwko mieniu, a w szczególności 

oszustwa gospodarcze, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Ponadto nasiliła się 

ilość przestępstw gospodarczych dotyczących wyłudzenia kredytów, oraz wyłudzenia 

pieniędzy. Zjawiskiem narastającym jest przestępczość komputerowa, oraz przestępstwa 

dotyczące prawa własności. 

  

W 2016 roku odnotowano o 20 przestępstw gospodarczych więcej, aniżeli w 2015 roku, 

co dało dynamikę na poziomie 105,5%. 
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b) wykrywalność 

 Jak wynika z powyższego wykresu wykrywalność przestępstw gospodarczych w 2016 

roku wzrosła o 2,3% w porównaniu do wykrywalności z roku 2015. Oscyluje cały czas na 

wysokim poziomie i w 2016 r. osiągnęła wartość 81,9%.   

 

IV. Przestępczość narkotykowa 

a. dane ogólne 
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b. wykrywalność 

 

W obszarze przestępczości narkotykowej w 2016 roku odnotowano ogólnie 439 

czynów zabronionych uzyskując dynamikę na poziomie 87,6%, przy jednoczesnej 

wykrywalności na poziomie 99,3 %. W analogicznym okresie 2015 roku stwierdzono 501 

czynów tej kategorii przestępstw z wykrywalnością na poziomie 99,2%.  

 

Miasto Konin 

 

 Na terenie miasta Konina stwierdzono 378 przestępstw narkotykowych ( w 2015 r. 

444 ) uzyskując wykrywalność na poziomie 99,2%, w tym 8 czynów karalnych 

dokonanych przez osoby nieletnie ( w 2015 roku - 9, mniej o 1 ). 

 Dynamika przestępstw stwierdzonych  na terenie miasta w tej kategorii wynosi 85,1%. 

 

Powiat koniński 

 

 Na terenie powiatu konińskiego stwierdzono 61 przestępstw z Ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii ( w 2015 r. – 57 ) uzyskując wykrywalność na poziomie 

100,0%. Osoby nieletnie dokonały 19 czynów karalnych z przedmiotowej ustawy  
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99,3 2015
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( 2015 r. 7, więcej o 12 czyny ). 

Dynamika przestępstw stwierdzonych na terenie powiatu konińskiego w tej kategorii 

wynosi 107,0%. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie gminy Sompolno – 16 przestępstw  

z nieletnimi. 

 

V. Przestępczość nieletnich 

 

a) charakterystyka ogólna 

  

W 2016 roku osoby nieletnie na terenie miasta i powiatu konińskiego popełniły 

łącznie 141 czynów karalnych, co w stosunku do 171 odnotowanych w 2015 roku stanowi 

spadek o 30 zdarzeń, stanowiąc dynamikę o wartości 82,5%. 

 Zmniejszeniu również uległa liczba nieletnich sprawców czynów karalnych z 69  

w 2015r. do 61 w 2016 roku tj. mniej o 8 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 2016 roku 37 nieletnich w mieście Koninie dopuściło się popełnienia 100 czynów 

karalnych. W analogicznym okresie roku 2015  - 50 nieletnich popełniło  126 czynów. 

Jak wynika z danych zmniejszeniu w porównaniu do 2015 roku uległa zarówno ilość czynów 

jakich dopuścili się nieletni o 26, oraz ilość sprawców o 23. 

 Do najczęściej popełnianych czynów karalnych jakich dopuścili się nieletni w Koninie 

należą: 

- rozbój – 27, 

- uszczerbek na zdrowiu – 20 

- uszkodzenie rzeczy – 20 

- kradzież cudzej rzeczy  - 9 

- przestępstwa narkotykowe - 8 

- kradzież cudzej rzeczy  - 9 

- bójka – 5 

- kradzież z włamaniem - 8. 

 

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 
4 5 

KP Sompolno 
gminy: Sompolno, Wierzbinek 

17 6 

KP Ślesin 
gminy: Ślesin, Skulsk 

9 5 

KP Kleczew 
gminy: Kleczew, Wilczyn 

3 1 

KP Stare Miasto 
gminy: Stare Miasto, Krzymów 

5 5 
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KP Golina 
gminy: Golina, Kazimierz 

Biskupi 
3 2 

Sektor KMP Konin  
gmina Kramsk 

1 2 

Razem: 42 26 

 

VI. Zdarzenia i przestępczość drogowa 

 

I. W roku 2016 odnotowano wzrost ilości zdarzeń drogowych o 233 i kolizji drogowych 

o 244, oraz spadek ilości wypadków drogowych o 11. 

a) zdarzenia drogowe 
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b) wypadki ze skutkiem śmiertelnym 

 
 

 

c) główne przyczyny wypadków 

 

 Do głównych przyczyn zdarzeń drogowych zaistniałych na drogach miasta i powiatu 

konińskiego należą: 

 

- z winy kierującego 

 

Zachowanie kierowcy Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Nieudzielenie pierwszeństwa 
przejazdu 

25 0 36 378 

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 6 0 8 164 

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść 
dla pieszych 

21 0 22 9 

Niedostosowanie prędkości do 
warunków ruchu 

17 5 36 261 

Niezachowanie bezp. odległości 
między pojazdami 

10 0 13 380 

Nieprawidłowe skręcanie 6 0 9 62 
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Nieprawidłowe wyprzedzanie 9 2 12 44 

- z winy pieszego 

 

Zachowanie pieszego Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Nieostrożne wejście na jezdnię przed 
jadącym pojazdem 

3 0 3 12 

Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 3 2 1 0 

 

d) stosowane środki oddziaływania karnego i pozakarnego 

 

 
 
II. Nietrzeźwi sprawcy zdarzeń drogowych 
 
 

Rok Wypadki Zabici Ranni Kolizje 
2016 0 0 0 47 
2015 3 0 0 45 
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Przedstawiona tabela obrazuje zanotowany spadek w kategorii nietrzeźwy 
kierowca – sprawca zdarzenia drogowego w odniesieniu do 2014 roku. 

 
III. Ogólna liczna zdarzeń drogowych i ich skutków ( miasto i powiat łącznie ) 
 
 Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

2016 114 12 144 2155 
2015 124 19 147 1917 

 
Powiat koniński 

a) ogólna liczba zdarzeń drogowych zaistniałych  na terenie gmin powiatu konińskiego 
 
 Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

2016 rok 57 11 76 1038 
2015 rok 63 15 77 938 

 
 
b)zagrożenie w gminach w obszarze zdarzeń drogowych 
 

 
 Wypadki Zabici Ranni Kolizje 
 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

GOLINA 5 7 1 1 5 6 92 90 

GRODZIEC 0 3 0 1 0 2 14 21 

KAZIMIERZ BISKUPI 10 9 3 1 12 12 73 91 

KLECZEW 5 1 3 0 4 1 55 54 

KRAMSK 4 6 0 2 5 6 69 68 

KRZYMÓW 4 2 0 1 6 1 26 50 

RYCHWAŁ 6 5 2 1 11 4 83 67 

RZGÓW 1 1 0 0 1 1 39 73 

SKULSK 3 1 0 0 3 2 26 32 

SOMPOLNO 5 7 1 2 4 8 83 64 

STARE MIASTO 8 5 0 1 9 5 201 252 

ŚLESIN 8 8 1 1 11 26 117 123 

WIERZBINEK 2 2 4 0 1 2 33 28 

WILCZYN 2 0 0 0 5 0 27 25 
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Kolorem  czerwonym zostały zaznaczone gminy gdzie nastąpił znaczny wzrost zdarzeń lub ich skutków  

w postaci osób zabitych i rannych 

Miasto Konin 

 

a) ogólna liczba zdarzeń drogowych na terenie miasta Konina 

 

 WYPADKI ZABICI RANNI KOLIZJE 

2016 rok 57 1 68 1117 

2015 rok 61 4 70 979 

 
 
 
b) główne przyczyny zdarzeń drogowych z winy kierujących 
 
 
 

Zachowanie kierowcy Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Nieudzielenie pierwszeństwa 
przejazdu 

14 0 14 226 

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 3 0 3 137 

Niedostosowanie prędkości do 
warunków ruchu 

5 0 13 78 

Niezachowanie bezpiecznej odległości 
między pojazdami 

5 0 6 261 

Nieprawidłowe skręcanie 1 0 1 27 

Nieprawidłowe cofanie 1 0 1 138 

 
 
c) główne przyczyny zdarzeń drogowych z winy pieszych 
 
 

Zachowanie pieszego Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Nieostrożne wejście na jezdnię przed 
jadącym pojazdem 

1 0 1 8 
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d) niebezpieczne drogi i ulice 
 
 
Krajowa 92 
 
 

2016 

 Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Powiat- ogółem 17 3 15 233 

Konin 11 1 11 182 

Konin – ul. 
Poznańska 

5 1 5 101 

Konin – ul. 
Warszawska 

4 0 4 38 

Najczęstsze przyczyny zdarzeń na K92 – m. Konin 
- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu: 4 wypadki, 4 osoby ranne, 39 kolizji, 
-niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami: 2 wypadki, 2 osoby ranne,  
  46 kolizji, 
- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu: 44 kolizje 

 
Krajowa 25 
 

2016 

 Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Powiat- ogółem 22 1 30 334 

Konin 14 0 19 224 

Konin – ul. 
Ślesińska 

3 0 4 10 

Konin – ul. 
Przemysłowa 

11 0 15 168 

Konin, Trasa 
Bursztynowa 

0 0 0 44 

Najczęstsze przyczyny zdarzeń na K25 – m. Konin 
- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu: 2 wypadki, 5 osób rannych, 26 kolizji, 
- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu: 2 wypadki, 2 osoby ranne, 43 kolizje, 
- niezachowanie bezp. odległości między pojazdami: 3 wypadki, 4 osoby ranne, 32 kolizje, 
- nieprawidłowe zmiana pasa ruchu: 1 wypadek, 1 osoba ranna, 33 kolizje 
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Niebezpieczne ulice 
 

Ulica Wypadki Zabici Ranni Kolizje 
Aleje 1 Maja 2 0 2 27 
ul. Przemysłowa 11 0 15 168 
ul. Spółdzielców 3 0 3 38 
ul. 11 Listopada 2 0 2 33 
ul. Dworcowa 3 0 4 18 
ul. Poznańska 5 1 5 101 

 
d) rozkład zdarzeń na poszczególne dni tygodnia 

 

 Wypadki Zabici  Ranni Kolizje 
Poniedziałek 6 0 6 212 
Wtorek 7 0 9 183 
Środa 15 1 18 172 
Czwartek 10 0 10 151 
Piątek 10 0 16 200 
Sobota 7 0 7 114 
Niedziela 2 0 2 85 
 
 

 
Największe zagrożenie zdarzeniami drogowymi występuje w nw. dniach tygodnia: 

 
- poniedziałek – 218 zdarzeń, 
- piątek – 210 zdarzeń. 
 
Najtragiczniejszym w skutkach dniem tygodnia była środa: w 15 wypadkach zginęła  

1 osoba, a 18 zostało rannych. 
 
 e) ofiary 

 

 W wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęło: 2 pasażerów samochodu osobowego,            
3 pieszych uczestników ruchu, 6 kierujących samochodem osobowym, 1 kierujący 
motorowerem. 

 

 f) sprawcy 

 

 W 2016 roku kierujący samochodami osobowymi spowodowali  1552 zdarzenia, 
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kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 1110 zdarzenia, kierujący rowerami 
spowodowali 18 zdarzeń, piesi uczestnicy ruchu drogowego spowodowali 25 zdarzeń 
drogowych. 
 
 Ponadto funkcjonariusze przeprowadzili szereg działań dla seniorów w ramach 

programu   „BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW”  

 

a) Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie w ramach działań na rzecz osób 

starszych przeprowadzili blisko 1650 spotkań z osobami powyżej 65 roku życia z Konina 

podczas których ostrzegali o sposobach i metodach przestępstw na ich szkodę. 

b) W kwietniu ubiegłego roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie przy 

współpracy z Urzędem Miejskim w  Koninie (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego) stworzyli SYSTEM OSTRZEGANIA SENIORÓW, którego niewątpliwym 

atutem jest fakt, że uruchamiany jest w chwili faktycznego i realnego zagrożenia. Polega on 

na wysłaniu wiadomości SMS z ostrzeżeniem do mieszkańców  

w momencie uzyskania informacji o pierwszych telefonicznych próbach podjęcia rozmowy 

przez oszusta.  
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c) W dniu 25 października ubiegłego roku o godzinie 16:30 odbyło się spotkanie z osobami 

powyżej 65 roku życia, mieszkańcami osiedla Chorzeń. Spotkanie miało miejsce w sali przy 

parafialnej „Kominkowej” Kościoła Św. Faustyny w Koninie na ulicy Fikusowej 10. Podczas 

spotkania omówiono problematykę dotyczącą przestępstw na szkodę osób starszych oraz 

metod ochrony przed nimi. Szczególną uwagę zwrócono na  omówienie przestępstwa metodą   

„na policjanta, na funkcjonariusza CBŚ”, ze względu na skomplikowany proces działania. 

Osobom uczestniczącym zaprezentowano film stworzony przez funkcjonariuszy Komendy 

Miejskiej Policji w Koninie, który ma na celu ułatwienie osobom starszym zrozumienia  

i przeanalizowania sposobu działania sprawców. Podczas wyżej wymienionego spotkania 

omówiono również System Ostrzegania Seniorów, który został stworzony przy współpracy 

z Urzędem Miejskim w  Koninie i ma na celu ostrzeganie osób zalogowanych w systemie,  

w sytuacji powzięcia informacji przez Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Koninie. 

Ponadto podczas spotkania zapoznano uczestników z aplikacją Moja Komenda, Mapa 

Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz z Nową Koncepcją Dzielnicowych. Uczestnicy spotkania 

otrzymali : opaski odblaskowe, poradniki „Bezpieczne Życie Seniorów”, ulotki dotyczące 

Systemu Ostrzegania Seniorów. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób oraz 3 osoby duchowne. 

d) W dniu 28 października przeprowadzono wzmożone działania prewencyjne skierowane do 

osób starszych. Działania te polegały na przeprowadzeniu rozmów z osobami starszymi 

przebywającymi w rejonach cmentarzy i wręczenie im poradników „Bezpieczne Życie 

Seniorów” oraz ulotek informacyjnych ostrzegających przed kradzieżami kieszonkowymi, 

nasilającymi się szczególnie w okresie Wszystkich Świętych. 

e) W dniu 10 listopada ubiegłego roku w godzinach od 10:00 do 18:00 w Centrum 

Handlowym „Ferio” odbyły się działania pod nazwą „Seniorze bądź aktywny, bądź zdrowy”  

z osobami powyżej 65 roku życia. Działania odbyły się przy współpracy z: Telemedycyną 

Polska S.A., Calypso, Kongresem Kobiet, Stowarzyszeniem „ONA”, Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniem „Amazonki”. Podczas spotkania omówiono 

problematykę dotyczącą przestępstw na szkodę osób starszych, metod ochrony przed nimi. 

Szczególną uwagę zwrócono na  omówienie przestępstwa metodą  „na policjanta, 

na funkcjonariusza CBŚ”, ze względu na skomplikowany proces działania. Uczestnikom 

działań zaprezentowano film stworzony przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji  

w Koninie, który ma na celu ułatwienie osobom starszym zrozumienia i przeanalizowania 

sposobu działania sprawców. Ponadto omówiono również System Ostrzegania Seniorów, 

który został stworzony przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie i ma na celu 
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ostrzeganie osób zalogowanych w systemie, w sytuacji powzięcia informacji przez 

Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Ponadto podczas spotkania zapoznano 

uczestników z aplikacją Moja Komenda, Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz z Nową 

Koncepcją Dzielnicowych.  

Uczestnicy działań otrzymali : opaski odblaskowe, poradniki „Bezpieczne Życie Seniorów”, 

ulotki dotyczące Systemu Ostrzegania Seniorów, jednorazowe alkotesty, przypinki z logiem 

Komendy Miejskiej Policji w Koninie. W działaniach uczestniczyło ponad 100 osób. 

 

VIII . Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 

 W 2016 roku z inicjatywy Komendy Głównej Policji na terenie całego kraju 

udostępniono dla społeczeństwa narzędzie umożliwiające zgłaszanie miejsc zagrożonych. 

Wstępnie system uruchomiono pilotażowo w trzech województwach. Od 20 września 2016 

roku program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa uruchomiono na terenie garnizonu 

wielkopolskiego. KMZB funkcjonuje jako strona internetowa umożliwiająca użytkownikowi 

naniesienie na mapę Polski punktu zagrożonego z katalogu 25 dostępnych kategorii zagrożeń. 

Program został pozytywnie przyjęty przez społeczeństwo. Policjanci różnych komórek 

weryfikują wskazane przez internautów miejsca zagrożone i potwierdzają lub nie 

potwierdzają zagrożenia.  

  W 2016 roku na terenie powiatu konińskiego odnotowano 583 punkty zagrożone 

naniesione na KMZB. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości 199 

zgłoszeń z czego 36 miejsc zostało zweryfikowanych pozytywnie. Następne w kolejności jest 

nieprawidłowe parkowanie, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, używanie 

środków odurzających. Wszystkie potwierdzone miejsca zagrożone są zaznaczane na mapie  

w kolorze czerwonym. Miejsca te zostały objęte szczególnym nadzorem przez Policję 

zmierzając do wyeliminowania potwierdzonego zagrożenia. Dzielnicowi i policjanci 

patrolowi są zobowiązani do kontrolowania miejsc zagrożonych i egzekwowania porządku 

i zachowań zgodnych z prawem. Ilości miejsc zagrożonych w pozostałych kategoriach 

przedstawia raport poniżej. 
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 Ilość miejsc zagrożonych na terenie miasta Konina oraz Komisariatów Policji powiatu 

konińskiego przedstawia poniższy raport. Najwięcej zgłoszono miejsc zagrożonych w kategorii 

nieprawidłowego parkowania 76 punktów z czego 20 potwierdzono. Następnie spożywanie 

alkoholu w miejscach zabronionych 57 a 8 potwierdzono, oraz przekraczanie dozwolonej 

prędkości 36 a 1 potwierdzony. 

Status punktu

nie potw. potw. wyelimin. Razem:  

Razem: % 

Kategoria 

zagrożenia

Kategoria zagrożenia  

% 

Kategoria 

zagrożenia
 

% 

Kategoria 

zagrożenia
 

% 

Kategoria 

zagrożenia

Przekraczanie dozwolonej prędkości 163 33,68% 36 48,00% 0,00% 199 34,13%

Nieprawidłowe parkowanie 81 16,74% 24 32,00% 10 41,67% 115 19,73%

Spożywanie alkoholu w miejscach 

niedozwolonych
71 14,67% 10 13,33% 8 33,33% 89 15,27%

Używanie środków odurzających 67 13,84% 1 1,33% 0,00% 68 11,66%

Poruszanie się po terenach leśnych 

quadami
19 3,93% 0,00% 0,00% 19 3,26%

Zła organizacja ruchu drogowego 17 3,51% 0,00% 0,00% 17 2,92%

Miejsca grupowania się małoletnich 12 2,48% 1 1,33% 3 12,50% 16 2,74%

Żebractwo 13 2,69% 0,00% 1 4,17% 14 2,40%

Akty wandalizmu 8 1,65% 0,00% 0,00% 8 1,37%

Znęcanie się nad zwierzętami 7 1,45% 0,00% 0,00% 7 1,20%

Niszczenie zieleni 3 0,62% 0,00% 2 8,33% 5 0,86%

Dzikie wysypiska śmieci 4 0,83% 1 1,33% 0,00% 5 0,86%

Niestrzeżone przejście przez tory 3 0,62% 1 1,33% 0,00% 4 0,69%

Kłusownictwo 2 0,41% 1 1,33% 0,00% 3 0,51%

Nielegalne rajdy samochodowe 3 0,62% 0,00% 0,00% 3 0,51%

Nielegalna wycinka drzew 3 0,62% 0,00% 0,00% 3 0,51%

Niewłaściwa infrastruktura drogowa 2 0,41% 0,00% 0,00% 2 0,34%

Utonięcia 2 0,41% 0,00% 0,00% 2 0,34%

Zdarzenia drogowe z udziałem 

zwierząt leśnych
2 0,41% 0,00% 0,00% 2 0,34%

Nieprawidłowe oznakowanie drogi 1 0,21% 0,00% 0,00% 1 0,17%

Wypalanie traw 1 0,21% 0,00% 0,00% 1 0,17%

Suma końcowa 484 100,00% 75 100,00% 24 100,00% 583 100,00%
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Ilość potwierdzonych punktów zagrożonych na terenie miasta Konina oraz powiatu 

konińskiego z podziałem na kategorie zagrożeń oraz miejscowości i ulice. Na terenie miasta 

Konina potwierdzono 32 miejsca zagrożone. Najwięcej wskazano miejsc gdzie 

nieprawidłowo parkują pojazdy. Największe skupisko miejsc zagrożonych znajduje się na 

ulicy Margaretkowej 1. Pozostałe miejsca zagrożone przedstawia raport poniżej. 

nie potw. potw. wyelimin.

Razem: 

punkty 

zagrożone

Razem: 

% 

całości

KMZB KMP Konin
punkty 

zagrożone
% 

całości

punkty 

zagrożone

% 

całości

punkty 

zagrożone

% 

całości

Konin

Konin 193 39,9% 32 42,7% 13 54,2% 238 40,8%

Nieprawidłowe parkowanie 49 10,1% 20 26,7% 7 29,2% 76 13,0%

Spożywanie alkoholu w miejscach 

niedozwolonych
46 9,5% 8 10,7% 3 12,5% 57 9,8%

Przekraczanie dozwolonej prędkości 35 7,2% 1 1,3% 0,0% 36 6,2%

Używanie środków odurzających 23 4,8% 1 1,3% 0,0% 24 4,1%

Miejsca grupowania się małoletnich 11 2,3% 0,0% 0,0% 11 1,9%

Zła organizacja ruchu drogowego 8 1,7% 0,0% 0,0% 8 1,4%

Akty wandalizmu 6 1,2% 0,0% 0,0% 6 1,0%

Żebractwo 4 0,8% 0,0% 1 4,2% 5 0,9%

Niszczenie zieleni 2 0,4% 0,0% 2 8,3% 4 0,7%

Niestrzeżone przejście przez tory 2 0,4% 1 1,3% 0,0% 3 0,5%

Niewłaściwa infrastruktura drogowa 2 0,4% 0,0% 0,0% 2 0,3%

Nielegalne rajdy samochodowe 1 0,2% 0,0% 0,0% 1 0,2%

Zdarzenia drogowe z udziałem 

zwierząt leśnych
1 0,2% 0,0% 0,0% 1 0,2%

Utonięcia 1 0,2% 0,0% 0,0% 1 0,2%

Nieprawidłowe oznakowanie drogi 1 0,2% 0,0% 0,0% 1 0,2%

Znęcanie się nad zwierzętami 1 0,2% 0,0% 0,0% 1 0,2%

Kłusownictwo 0,0% 1 1,3% 0,0% 1 0,2%

Kramsk 40 8,3% 24 32,0% 3 12,5% 67 11,5%

KP Sompolno 169 34,9% 3 4,0% 8 33,3% 180 30,9%

KP Rychwał 34 7,0% 0,0% 0,0% 34 5,8%

KP Golina 20 4,1% 1 1,3% 0,0% 21 3,6%

KP Ślesin 7 1,4% 13 17,3% 0,0% 20 3,4%

KP Stare Miasto 14 2,9% 1 1,3% 0,0% 15 2,6%

KP Kleczew 7 1,4% 1 1,3% 0,0% 8 1,4%

Suma końcowa 484 100,0% 75 100,0% 24 100,0% 583 100,0%



 
27 

  

Etykiety wierszy Liczba pkt.  %

Konin 32 42,67%

Nieprawidłowe parkowanie 20 26,67%

Margaretkowa 4 5,33%

Aleja 1 Maja 3 4,00%

Plac Górnika 3 4,00%

Wyzwolenia 2 2,67%

Fabryczna 2 2,67%

Karola Szymanowskiego 2 2,67%

11 Listopada 2 2,67%

Mieczysława Karłowicza 1 1,33%

Tadeusza Szeligowskiego 1 1,33%

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 8 10,67%

Fryderyka Chopina 3 4,00%

kard. Stefana Wyszyńskiego 2 2,67%

Tadeusza Szeligowskiego 2 2,67%

Górnicza 1 1,33%

Przekraczanie dozwolonej prędkości 1 1,33%

Jana Pawła II 1 1,33%

Używanie środków odurzających 1 1,33%

Świętojańska 1 1,33%

Kłusownictwo 1 1,33%

Plażowa 1 1,33%

Niestrzeżone przejście przez tory 1 1,33%

Fryderyka Chopina 1 1,33%

Wola Podłężna 20 26,67%

Przekraczanie dozwolonej prędkości 20 26,67%

Licheńska 20 26,67%

Licheń Stary 10 13,33%

Przekraczanie dozwolonej prędkości 10 13,33%

Toruńska 9 12,00%

kard. Stefana Wyszyńskiego 1 1,33%

Kramsk 3 4,00%

Nieprawidłowe parkowanie 3 4,00%

Pogorzelna 3 4,00%

Władysławów 2 2,67%

Przekraczanie dozwolonej prędkości 2 2,67%

(puste) 2 2,67%

Sompolno 2 2,67%

Nieprawidłowe parkowanie 1 1,33%

Plac Wolności 1 1,33%

Miejsca grupowania się małoletnich 1 1,33%

11 Listopada 1 1,33%

Anielew 1 1,33%

Przekraczanie dozwolonej prędkości 1 1,33%

(puste) 1 1,33%

Krzymów 1 1,33%

Przekraczanie dozwolonej prędkości 1 1,33%

Główna 1 1,33%

Kleczew 1 1,33%

Dzikie wysypiska śmieci 1 1,33%

Aleksandra Kamińskiego 1 1,33%

Wierzbinek 1 1,33%

Przekraczanie dozwolonej prędkości 1 1,33%

(puste) 1 1,33%

Szyszyn 1 1,33%

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 1 1,33%

(puste) 1 1,33%

Golina 1 1,33%

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 1 1,33%

Adama Mickiewicza 1 1,33%

Suma końcowa 75 100,00%
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 Najwięcej zgłoszeń 140 zostało zlokalizowanych w obszarze centrum „Nowego” 

Konina.  

37 zgłoszeń naniesiono w rejonie „Starego” Konina. 30 zgłoszeń w rejonie osiedla Chorzeń,  

11 zgłoszeń w rejonie osiedla Laskówiec, 16 zgłoszeń w rejonie Gosławic, osiedle Wilków  

2, osiedle Niesłusz 2 zgłoszenia. Wartości te należy traktować poglądowo. Szczegółowe dane 

liczbowe oraz miejsce położenia punktów widoczne są po przybliżeniu mapy do obszaru 

który jest w zainteresowaniu. 

 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została pozytywnie przyjęta przez 

mieszkańców miasta Konina oraz powiatu konińskiego. Dzięki informacjom  

od społeczeństwa o zjawiskach niepokojących policjanci są kierowani we wskazany rejon 

gdzie prowadzą rozpoznanie i ustalają czy wskazanie zagrożenie występuje, w jakiej skali 

oraz prowadzi działania zmierzające do wyeliminowania już potwierdzonych zagrożeń.  

Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania KMZB odnotowano 583 punkty zagrożone,  

z czego 238 miejsc na terenie miasta Konina. Średnio na dzień do końca 2016 roku zgłaszano  

6 miejsc do weryfikacji. 
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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 Regionalnej w Poznaniu. 

 

I. Zagrożenie przestępczością 

 

W 2016 r. do Prokuratury Rejonowej w Koninie wpłynęło łącznie 3027 spraw, 

natomiast w 2015r. 2719 spraw.  Wskazuje to na tendencję wzrostową w odniesieniu do 

2015r. Wzrost spraw karnych do Prokuratury w 2016r. spowodowany był zmianą procedury 

karnej, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016r.  

Przeciętny miesięczny wpływ spraw do Prokuratury wynosił 252,3 sprawy, co przy 

wpływie za 2015r. wynoszącym 226,6 sprawy wykazuje na tendencję wzrostową. 

W skali miesiąca każdy prokurator załatwił przeciętnie 23,6 sprawy tj. o 0,8 sprawy 

mniej aniżeli w 2015r. Wskaźnik ten ocenić należy, jako wysoki. 

 

II. Zwalczanie przestępczości 

 

W 2016r. załatwiono łącznie 2945 spraw karnych i 564 spraw z zakresu działalności 

poza-karnej, a w analogicznym okresie 2015r. załatwiono 2834 sprawy karne i 669 spraw  

z działalności poza-karnej.  

W 2016r. prokuratorzy wystąpili do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego 

aresztowania wobec 12 osób podejrzanych i sąd zastosował areszt w 10 przypadkach.  

W 2015 r. natomiast wniosków do sądu złożono wobec 17 podejrzanych, a sąd zastosował 

areszt względem 16 osób. Widoczna jest więc tendencja spadkowa w zakresie stosowania 

tego szczególnego izolacyjnego środka zapobiegawczego jakim jest areszt tymczasowy.  

Innych nie izolacyjnych środków zapobiegawczych w 2016r. zastosowano w łącznej 

liczbie 91. Były to w większości dozory policji (59), następnie poręczenia majątkowe (14), 

zakaz opuszczania kraju (13), nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie 

z pokrzywdzonym (5).  



 
30 

 

 

Dla zabezpieczenia przyszłych kar grzywien, bądź wyrównania szkody na mieniu 310 

podejrzanych dokonano zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę 326.218zł. natomiast 

w 2015r. była to kwota 149.266. 

Do Sądu przekazano 1279 spraw, w tym z aktem oskarżenia 455 sprawy wobec 532 

osób, z wnioskiem o wyrok skazujący 774 sprawy.  

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego skierowano do sądu w 44 

sprawach wobec 50 podejrzanych, a w 2015r. wobec 75 podejrzanych.  

Umorzono z różnych przyczyn 825 spraw, a w 2015r. 835 spraw. 

Sądy skazały 1266 oskarżonych, a uniewinniły 10 osób oskarżonych. 

W porównywalnym okresie 2015r. uniewinniono 11 osób. Prokuratorzy wnieśli 145 apelacji  

i sprzeciwów. 

Prokuratora nie kierowała do sądu wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu 

przyspieszonym, podobnie jak w 2015r.  

Przytoczone powyżej dane statystyczne wskazują na wzrost zagrożenia 

przestępczością. Więcej osób zostało oskarżonych i więcej osób dobrowolnie poddało się 

karze. Dominują nadal przestępstwa przeciwko mieniu, w tym szczególne miejsce zajmuje 

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

szczególnie popełnione przez nietrzeźwych kierowców. Nadal poważne zagrożenie wynika  

z przestępstw narkotykowych, których liczba wzrosła w porównaniu do 2015r. z 195 spraw 

do 213 postępowań przygotowawczych i w dalszym ciągu jest na bardzo wysokim poziomie.  

W 2016r. prowadzone były sprawy: dotyczące rozboju 26 spraw, w porównaniu do 

2015r. o 15 spraw więcej. Spadła liczba spraw dotyczących kradzieży z włamaniem  

i wynosiła 57 spraw / 65 spraw w 2015r./. Nastąpił wzrost zarejestrowanych przestępstw  

z art. 286 § 1 k.k./ oszustwo lub wyłudzenie/ z 337 spraw prowadzonych w 2014r. do 452 

spraw w 2016r. Wzrosła również liczba wypadków drogowych do 79 zdarzeń, w tym ze 

skutkiem śmiertelnym lub ciężkimi obrażeniami ciała – 18 zdarzeń. W porównywalnym 

okresie 2015r. wypadków drogowych odnotowano 70, w tym ze skutkiem śmiertelnym lub 

ciężkimi obrażeniami ciała – 19 zdarzeń.  

Znaczną część zarejestrowanych spraw stanowią przestępstwa dotyczą przemocy 

w rodzinie.  

W 2016r. zarejestrowano 190 sprawy dot. ww. kategorii przestępstw w tym: 

- art. 157 § 1 k.k. – 3 sprawy, 
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- art. 157 § 2 k.k. – 26 spraw, 

- art. 190 k.k. – 63 sprawy, 

- art. 190 a § 1 k.k. – 2 sprawy, 

- art. 197 § 1 k.k. – 2 sprawy, 

- art. 200 § 1 k.k. – 3 sprawy, 

- art. 207 § 1 k.k. – 91 spraw. 

W 2016 r. zakończono ww. postępowania następującymi decyzjami merytorycznymi: 

- w 21 sprawach skierowano akt oskarżenia, 

- w 36 sprawach skierowano do Sądu wniosek o wyrok skazujący, 

- 20 sprawach umorzono postępowanie, 

- w 10 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania, 

- 4 sprawy zakończono w inny sposób (w 16 sprawach zarejestrowanych  

w Prokuraturze decyzję kończącą postępowanie podejmowała Policja w związku ze zmianą 

procedury karnej).  

 

III. Przestępczość nieletnich  

 

W 2016r. na skutek zawiadomienia Sądu Rejonowego w Koninie III Wydział 

Rodzinny i Nieletnich prokurator uczestniczył w 3 posiedzeniach. W jednym z przypadków 

sąd orzekł o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym w następnym o zawieszeniu 

postępowania a w ostatnim o warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego.  

 

Zamierzenia na 2017r.  

Utrzymywanie w bieżącej pracy prokuratora działań o systematycznym charakterze 

zmierzającym do niedopuszczenia do powstania jakichkolwiek zaległości w merytorycznym 

załatwianiu spraw, podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w możliwie 

dostępnych szkoleniach i szkołach podyplomowych, podjęcie działań zmierzających do 

poprawy wskaźników statystycznych w zakresie umorzeń postępowań wobec braku cech 

przestępstwa, ograniczanie do minimum 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 współpracę  
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z miejscowymi środkami masowego przekazu.  

  

Straży Miejskiej w Koninie 

                              
 Rozbudowa sytemu monitoringu wizyjnego miasta 

 

W Straży Miejskiej Konina na koniec 2016r. zatrudnionych było 24 funkcjonariuszy 

którzy  posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz przeszkolenie. Strażnicy 

podzieleni są na zespoły w zależności od przydzielonych im zadań.  Ponadto w Straży 

zatrudnionych jest 9 osób na stanowiskach administracyjnych przy obsłudze monitoringu 

miejskiego  - w tym   7 osób niepełnosprawnych .  

 

Z uwagi na nasilenie przestępstw i innych patologicznych zjawisk władze miasta 

podjęły decyzję o konieczności monitorowania wizyjnego miasta. W 2016 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  dwie kamery zabezpieczające 

Wydział Komunikacji oraz 5 kamer stacjonarnych zabezpieczających obiekty i urządzenia 

miejskie. 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  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. 
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przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym  i przestępczym. 

  

W 2016 roku strażnicy podejmowali ogółem 8845 interwencji. Szczegółowe 

zestawienie podejmowanych interwencji oraz wyciąganych sankcji karnoadministracyjnych 

obrazuje poniższe zestawienie. 

 

EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W KONINIE 
01.01 – 31.12.2016 

 
 

Lp. 
 

 
 

 Rodzaje wykroczeń 
zawartych w: 

 

 Środki 
oddziaływa

nia 
wychowaw
czego (art. 

41 k.w.) 
 

  
 

Mandat 
 

  
 

Wniosk
i do 
sądu 

 

 Sprawy 
przekazane 

innym 
organom 

lub 
instytucjom 

 

 
 

Razem 

 
 

  
 

  
 

 liczba 
 

 kwota 
 

  
 

  
 

  
 

1 
 

 Ustawie - Kodeks wykroczeń 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

a) 
 

 wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu 
 

 
407 

 
34 

 
4500 

 
6 

 
- 

 
447 

 
 

b) 
 

 wykroczenia przeciwko 
instytucjom państwowym, 
samorządowym  
i społecznym 
 

 
- 

 
3 

 
800 

 
1 

 
- 

 
4 

 
 

c) 
 

 wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i 
mienia 
 

 
245 

 
56 

 
4950 

 
8 

 
- 

 
309 

 
 

d) 
 

 wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i 
porządkowi w 
komunikacji, w tym: 
 

 
3469 

 
1025 

 
121350 

 
165 

 
44 

 
4703 

 
 

 
 

 - ujawnione przez 
urządzenia rejestrujące 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
44 

 
44 

 
 

 
 

 - pozostałe naruszenia 
 

 
3469 

 
1025 

 
121350 

 
165 

 
-- 

 
4659 

 
 

e) 
 

 wykroczenia przeciwko 
osobie 
 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
 

 f)  
 

 wykroczenia przeciwko 
zdrowiu 

 
57 

 
3 

 
300 

 
- 

 
- 

 
60 



 
34 

 

 
 
 

 
g)  
 

 wykroczenia przeciwko 
mieniu 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
182 

 
- 

 
182 

 
 

 
h)  
 

 wykroczenia przeciwko 
interesom konsumentów 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 i)  
 

 wykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej 
 

 
216 

 
8 

 
900 

 
1 

 
42 

 
267 

 
 

 j)  
 

 wykroczenia przeciwko 
urządzeniom użytku 
publicznego 
 

 
975 

 
276 

 
20500 

 
9 

 
41 

 
1301 

 
 

 
k)  
 

 szkodnictwo leśne, polne 
i ogrodowe 
 

 
4 

 
2 

 
200 

 
- 

 
- 

 
6 

2 
 

 przepisach wprowadzających 
Kodeks pracy 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3 
 

 ustawie o wychowaniu w 
trzeźwości  
i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 
 

 
309 

 
72 

 
6400 

 
- 

 
80 

 
461 

4 
 

 ustawie o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania 
tytoniu  
i wyrobów tytoniowych 
 

 
60 

 
5 

 
300 

 
- 

 
- 

 
65 

5 
 

 ustawie o utrzymaniu 
czystości  
i porządku w gminach 
 

 
38 

 
8 

 
800 

 
3 

 
197 

 
246 

6 
 

 ustawie o ochronie zwierząt 
 

 
14 

 
2 

 
150 

 
- 

 
106 

 
122 

7 
 

 ustawie o odpadach 
 

 
14 

 
6 

 
600 

 
- 

 
125 

 
145 

 
8 

 
 ustawie - Prawo ochrony 
środowiska 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
31 

 
31 

9 
 

 ustawie - Prawo o miarach 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

10 
 

 ustawie - Prawo wodne 
 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

11 
 

 ustawie o publicznym 
transporcie drogowym 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

12 
 

 ustawie o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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13 
 

 ustawie o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

14 
 

 ustawie o ochronie przyrody 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

15 
 

 ustawie o recyklingu 
pojazdów wycofanych z 
eksploatacji 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

20 
 

 aktach prawa miejscowego 
(przepisy porządkowe) 
 

 
273 

 
17 

 
1650 

 
1 

 
200 

 
491 

21 
 

 innych 
 

      

 
OGÓŁEM 

 
 

 
6086 

 
1517 

 
163400 

 
376 

 
866 

 
8845 

 
 

 
 
    

Wspólnie z Policjantami zabezpieczano wszystkie  imprezy i uroczystości 

organizowane na terenie miasta, w których w różnych składach osobowych wzięło udział 432 

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

- bezpieczna droga do szkoły – 169 funkcjonariuszy, (prowadzone przez Straż Miejską 

działania przed szkołami każdego dnia w godz.7,00 do 9,00), 

- wagarowicz – 10 funkcjonariuszy,  

- znicz – 12 funkcjonariuszy, 

- rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego – 18 funkcjonariuszy, 

- bezpieczne wakacje udział 68 strażników w różnych składach osobowych. 
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Współpraca z Policją układa się na bardzo wysokim poziomie.  Występuje wzajemna 

koordynacja i pomoc w przypadkach tego wymagających. 

 Ponadto Straż Miejska udzieliła pomocy przy zabezpieczaniu wszystkich meczy piłki 

nożnej rozgrywanych w Koninie, festynów organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe 

oraz dyskotek organizowanych przez szkoły. Przez cały rok strażnicy zabezpieczali wszystkie 

imprezy i festyny organizowane przez miasto.   

 
W 2016r. Straż Miejska wykonała 8 patroli z udziałem 16 strażników w patrolach 

mieszanych z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei z uwagi na występujące zagrożenia 

przestępczością kryminalną oraz wykroczeniami. 

W 2016 r. prowadzone były przez strażników miejskich działania profilaktyczne wśród dzieci  

i młodzieży poprzez pogadanki i konkursy organizowane w placówkach oświatowych. 

Tematyka spotkań: Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny. Obowiązki i uprawnienia 

strażnika miejskiego. Bezpieczeństwo, porządek i zdrowie nie tylko w mowie. Dopalacze 

współczesne zagrożenie oraz odblask to nie obciach. W spotkaniach uczestniczyło ponad 500 

osób / młodzież szkolna oraz dzieci przedszkolne/. Na spotkaniach organizowano konkursy po 

których wręczano nagrody oraz 338 odblasków. 

W roku sprawozdawczym zrealizowano szkolenia dla strażników miejskich, 

szkoleniem objęto wszystkich strażników a tematyka dotyczyła: 

1. z zakresu samoobrony i stosowania środków przymusu bezpośredniego, dwa razy  

       w miesiącu po 2 godziny za wyjątkiem lipca i sierpnia; 

2. przeprowadzono przeszkolenie uzupełniające, uwzględniające zmiany wprowadzone  

       w przepisach ruchu drogowego w zakresie objętym upoważnieniem do kontroli ruchu 

       drogowego. Program szkolenia został oparty o ustawę z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo  

       o Ruchu Drogowym i Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 lipca 2008r w sprawie kontroli    

       ruchu drogowego; 

3. z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w tym przy użyciu defibrylatora. 

                       

W roku sprawozdawczym w Straży Miejskiej pod nadzorem Zastępcy Komendanta 

odbywało praktyki 201 studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Katedry 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Studenci odbyli 108 godzin praktyk zapoznając się z pracą 

strażnika miejskiego, w czasie praktyk uczestniczyli również w patrolach w terenie. 
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W ramach współpracy z wydziałami Urzędu Miejskiego  oraz jednostkami 

organizacyjnymi działającymi na terenie miasta,  Straż  Miejska   przekazała  779  spraw do 

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

między innymi: 

 

 Sprawy przekazane  do Wydziałów Urzędu Miejskiego  - 101  , w tym 
 

 
1. Wydział  Gospodarki Komunalnej – 51 , w tym: 
  
                  - uszkodzone, przepełnione kosze uliczne - 10  

                  - uszkodzone drzewa, krzewy zagrażające bezpieczeństwu - 1 

                  - zanieczyszczone ulice, tereny miejskie - 20 

                  - uszkodzone urządzenia użytku publicznego - 11  

                  - brak opłaty od posiadania psa -  4                                                                                                         

       - inne nieprawidłowości - 5 

 
2. Wydział Ochrony Środowiska - 18, w tym: 

         - wycięcie drzewa przy ul. Mickiewicza - 3  

         - wylewanie nieczystości z szamba - 1  

         - zanieczyszczenie powietrza - 11  

         - wyciek ścieków -  3   

                                                                                                                                             

3.Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 18, w tym: 

                  - kontrola umów dzierżawy - 2 

                  - zanieczyszczenia drogi polnej na osiedlu Pawłówek - 1 

                  - wywóz nieczystości - 1 

                  - wycinka drzew - 1 

                  - nieporządek na terenach miejskich - 13 

                 

 4.Wydział Spraw Obywatelskich – 4, w tym: 

                  - nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej - 4 

 
5. Wydział Komunikacji 3, w tym: 
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               - przekazanie znalezionych tablic rejestracyjnych  - 2 

               - ustalenie właściciela pojazdu - 1 

 

6. Wydział Działalności Gospodarczej i Rozwoju 7 w tym: 

               - zakłócanie spokoju publicznego w związku ze sprzedażą alkoholu - 3 

               - handel przez osobę nieletnią - 1 

               - prowadzenie działalności gospodarczej bez zezwolenia - 3 

 
 Sprawy  przekazane do innych instytucji   - 678 , w tym: 

   
 

1.Zarząd Dróg Miejskich 278, które dotyczyły: 

                  -uszkodzona nawierzchnia  jezdni lub chodnika  - 48  

                  -zanieczyszczony teren miejski w pasie drogowym  - 44                                                                      

-                - nieodśnieżone i śliskie  drogi, chodniki  - 4 

                  - nieświecące, uszkodzone oświetlenie uliczne - 54 

                  -nieprawidłowe oznakowanie, uszkodzone znaki drogowe -  83 

                  -uszkodzone lustro drogowe - 4 

                  -uszkodzona kanalizacja sanitarna lub deszczowa - 6 

      -reklamy w pasie drogowym bez zezwolenia - 4 

                  - prace drogowe bez zezwolenia -  2 

                  - uschnięte drzewa zagrażające bezpieczeństwu  - 18 

      - inne nieprawidłowości  - 11  

                                                       
  2. Państwowa Straż Pożarna  13, w tym: 

                  -wypalanie traw - 2 

                  -połamane drzewa, konary - 6 

                  - plamy oleju na jezdni - 5 

      

   3. Firma „RASZEWSKI&SYN” 12, w tym: 

                  -niesprawna sygnalizacja świetlna - 12 

 

   4.Firma „AGROMAX” Konin – 4, w tym: 

                  -przepełniony kosz uliczny -1 

                  -zanieczyszczony teren miejski - 3 



 
39 

 

 
   5. Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt – 101, w tym: 

-porzucone zwierzęta - 52 

-ranne zwierzęta - 24 

-agresywny pies - 12 

-pogryzienie przez psa  -  5 

-nieodpowiednie warunki bytowe zwierząt  -  5 

-biegające przy posesjach lisy -  1 

-ranne ptaki -  2 

 

  6.  Firma „MAXPERT”  - 8, w tym: 

-odbiór odpadów komunalnych -  6 

-nieporządki w administrowanym terenie -  2   

   

  7.  Spółdzielnie mieszkaniowe – 2, w tym: 

-nieporządki w administrowanym terenie -  1 

-nieprawidłowe oznakowanie drogi - 1 

 

  8.  Polskie Koleje Państwowe – 1, w tym: 

-nieporządek na trenach PKP  - 1 

 

  9.  Telekomunikacja  SA – 2, w tym: 

      -uszkodzone studzienki telekomunikacyjne - 1 

      -brak włazu do studzienki telekomunikacyjnej - 1  

 

 10. Oświetlenie uliczne Kalisz – 14, w tym: 

      -brak oświetlenia ulicznego - 7 

      -uszkodzona lampa oświetlenia ulicznego -  6 

      -uszkodzony chodnik w obrębie studzienki  - 1 

 

  11. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – 2, w tym: 

-uszkodzony właz ciepłowniczy, cieplik - 1 

-uszkodzone ogrodzenie  - 1 
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  12.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 25, w tym: 

-awaria na sieci wodociągowej  - 11 

-nielegalne podłączenie do kanalizacji burzowej - 1 

-uszkodzone studzienki kanalizacyjne - 5 

-awaria kanalizacji - 7 

- asysta przy czynnościach odcięcia wody - 1 

 

   13. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 147, w tym: 

-martwe zwierzęta - 77 

-ranne zwierzęta - 5 

-przepełnione kosze uliczne - 25 

-przepełnione kontenery na zbiórkę selektywną - 10 

-nieodśnieżone chodniki - 1  

-zanieczyszczony teren -25 

      -uszkodzone kosze uliczne                               

  
   14.  Miejski Zakład Gospodarki odpadami komunalnymi – 2 w tym: 

     -przepełnione kontenery - 2 

 

   15.  Pogotowie Ratunkowe – 7, w tym: 

-zasłabnięcie -  2 

-ranna kobieta po upadku -  1 

-nieprzytomny mężczyzna - 1 

-nietrzeźwy - 2 

-wpadek - 1  

 

16.   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 15, w tym: 

-opieka nad starszymi, samotnymi osobami - 5 

-bardzo złe warunki bytowe i sanitarne mieszkańca Konina - 4 

-pozostawione dziecko bez opieki - 1 

-pomoc dla MOPR przy realizacji czynności w terenie - 5 

 

17.   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – 3, w tym: 

-stwarzający zagrożenie budynek - 3 
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      18.  Firma ECO FLORA – 16 w tym: 

                     -nieporządek w administrowanym terenie - 15 

                     -urwane kosze uliczne - 1 

 

      19. Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa 17 w tym: 

                     - zanieczyszczenie terenu -  4  

                     -zanieczyszczenie klatki schodowej -  4 

                     -zakłócanie ładu i porządku  -  3 

                     -inne  - 6 

 

      20. Miejski Zakład Komunikacji 6 w tym: 

                     -zbita szyba przystanku - 5 

                     -uszkodzone kosze - 1  

 

      21. MOSiR Konin 3 w tym: 

                      -uszkodzone urządzenia na Bulwarze - 2 

                      -uszkodzony kosz na śmieci - 1 

              

           

 Podczas codziennych działań funkcjonariusze Straży Miejskiej udzielili  

w 27  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, spowodowali uprzątnięcie 

nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych mających negatywny wpływ na estetykę 

miasta. 

  W okresie sprawozdawczym od 01 kwietnia do października 2016r. prowadzona była 

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

i obiektów użyteczności publicznej dotycząca utrzymania czystości i porządku. 

Skontrolowano 2991 nieruchomości w tym 2779 prywatnych oraz 212 obiektów usługowo-

handlowych. 
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Kontrola obejmowała przede wszystkim: 

- porządki na terenie nieruchomości oraz wokół niej (odpowiedzialność wynika z art. 117 KW 

oraz art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku);  

- wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady oraz zawarcie umowy z uprawnionym 

przewoźnikiem na wywóz nieczystości ciekłych oraz złożenie deklaracji dot. odpadów stałych 

(obowiązek taki wynika z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz Uchwały NR 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina) 

Odpowiedzialność karno-administracyjna zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a cytowanej powyżej 

ustawy, to grzywna w postępowaniu mandatowym lub nałożona przez Sąd Rejonowy II 

Wydział Karny;  

- umieszczenie w odpowiednim miejscu i utrzymanie w należytym stanie tabliczki z numerem 

porządkowym nieruchomości (brak oznaczenia nieruchomości grozi odpowiedzialnością 

zgodnie z art. 64 § 1 KW tj. grzywną lub naganą);  

-rejestrację oraz szczepienie przeciw wściekliźnie psów i właściwa nad nimi opieka. 

(odpowiedzialność właściciela lub opiekuna psa w przypadku nie zarejestrowania lub braku 

nad nim opieki wynika z art. 77 KW oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zwierząt  

w związku z art. 10a  tejże  ustawy. W przypadku braku szczepień właściciel lub opiekun 

ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 85 ust. 1a  ustawy z dnia 11 marca 2004r.  

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych);  

- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (odpowiedzialność wynika  

z art.10 ust.2 i 2 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku  

z art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy oraz Uchwałą Nr 479 Rady Miasta Konina grzywna  

w postępowaniu mandatowym do 500 zł). 

           W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 352  

przypadkach. 

  Ujawniono między innymi: 

1. Brak właściwego oznakowania posesji 

2.Brak przyłącza kanalizacji sanitarnej w sytuacji gdy występuje obowiązek ustawowy 

3.Brak umowy i rachunków na wywóz nieczystości płynnych oraz złożenie deklaracji na 

   odbiór   nieczystości stałych 

4. Niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązku opieki nad zwierzętami domowymi 

5. Nieporządki w obrębie nieruchomości oraz na terenach przyległych do obiektów usługowo 
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   - handlowych.        

 Pouczonych zostało  - 313 osób w tym za wykroczenia: 

1. z art. 64§ 1 KW -   50  osób, 

2. z art. 77 KW      -   28   osób,  

3. z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z Uchwałą Nr 479 

Rady Miasta Konina –  164  osoby, 

4. z art. 117 KW  –    22  osoby, 

5. z art. 145 KW  –     3 osoby, 

6. z ustawy o ochronie zwierząt  /brak szczepień/ - 7 osób, 

7. z ustawy  o odpadach  –  16 osób 

8. brak deklaracji na wywóz nieczystości – 22 osoby, 

9. z ustawy prawo wodne – 1 osoba 

       Ukarano mandatem karnym 33 osoby na kwotę 2750 zł. w tym za wykroczenia z art. 

10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z Uchwałą  479  

Rady Miasta Konina  -  11 osób  na kwotę 1000 zł,  art.  77  KW - 11  osób  na kwotę   

1100 zł,  art.117 KW - 2 osoby na kwotę 150 zł,  ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych 2 osoby  na kwotę 150 zł, ust. o odpadach  2  osoby  na  kwotę  100zł oraz 

z art.145 KW  - 5 osób na kwotę 250 zł. 

            Skierowanych  zostało 6 wniosków o ukaranie do  Sądu Rejonowego w Koninie 

Wydziału II Karnego w tym: z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu porządku i czystości  

w gminie w związku z Uchwałą Nr 479 RM Konina – 3 wnioski, z ustawy o zużytym sprzęcie 

RTV- 1, art.77 KW – 1 oraz art.64 §  1 KW -  1 wniosek.           

Do właścicieli lub administratorów skierowano 115 pism które dotyczyły usunięcia 

nieprawidłowości na ich nieruchomościach. Natomiast do 20 osób skierowano pisma  

o usunięcie wraków samochodów, których stan wskazywał na ich nie używanie lub 

pozostawione były bez tablic rejestracyjnych oraz w znacznym stanie dewastacji. 

Akcja "Posesja" prowadzona przez Straż Miejską od kilku lat przynosi zauważalne 

efekty. Przede wszystkim zlikwidowane zostały w mieście dzikie wysypiska stałych odpadów 

komunalnych. Z roku na rok stwierdzamy  coraz więcej zadbanych i dobrze utrzymanych 

posesji prywatnych oraz obiektów usługowo – handlowych. 

W ramach działań kontrolnych dotyczących porządku w gminie Straż Miejska ustaliła 

rejony szczególnie zanieczyszczone na terenie miasta, które pod nadzorem straży miejskiej 

zostały uporządkowane przez osoby skazane przez Sąd na wykonywanie nieodpłatnej pracy 
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na cele publiczne. W 2016r. prace były wykonywane  przez  17 osób, które pracowały 169 dni 

i przepracowały 1214 godzin. Pracami porządkowymi obejmowano wielokrotnie w ciągu 

roku 65  ulic miasta. 

 

Zadania Straży Miejskiej na 2017 r.  

1. W ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

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

Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia  2016 roku Straż Miejska będzie wykonywała 

zadania: 

a) w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej: 

• realizacja ścisłej współpracy pomiędzy Strażą Miejską a Policją poprzez 

wspólne działania prewencyjne, współdziałanie dzielnicowych Straży 

Miejskiej z dzielnicowymi Policji, wymiana informacji o zagrożeniach         

i nieprawidłowościach występujących w mieście, 

• udział funkcjonariuszy Straży Miejskiej w akcjach organizowanych przez    

Policję, 

• kierowanie służb patrolowych w rejony lokali rozrywkowych w czasie trwania 

imprez, 

• w czasie spotkań z młodzieżą przedstawiać skalę zagrożeń i skutki związane   

z naruszaniem prawa, 

• nawiązywanie kontaktów z właścicielami obiektów w których odbywają się 

imprezy w celu przedstawienia wymogów właściwego zabezpieczenia, 

• informowanie społeczności osiedlowych oraz właścicieli domów 

jednorodzinnych o miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością, 

• bieżące informowanie Policji o nieprawidłowościach zaobserwowanych przez 
pracowników obsługujących monitoring wizyjny miasta; 

• obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych 
/monitoring/obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. 

b) w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej : 

• stała kontrola targowisk przy ul. 11 Listopada, ul. Wodnej, zieleniaka na  

ul. Chopina pod kątem nielegalnego handlu oraz na giełdzie towarowo-

samochodowej przy ul. Podwale; 

• podejmowanie wspólnych działań z policjantami Komendy Miejskiej Policji  

w Koninie  na targowiskach oraz giełdzie towarowo – samochodowej. 
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c) w zakresie zwalczania nieprawidłowości w ruchu drogowym: 

• 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 służb 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 występujące 

na drogach  przeciwpożarowych; 

• 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. 

d) w zakresie zwalczania patologii społecznej: 

• prowadzenie kontroli w miejscach sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania 

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi; 

• osoby nietrzeźwe w sytuacjach zagrożenia ich życia lub zdrowia i gdy dają powód do 

zgorszenia w miejscu publicznym odwozić do miejsca zamieszkania; 

• uczestniczenie w spotkaniach z młodzieżą z programem 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. 

2. Na bieżąco rozwiązywanie problemów i zadań nałożonych Uchwałą Nr 346 Rady Miasta 

Konina z dnia 29 czerwca 2016r. 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. 

3. Utrzymywanie stałej współpracy z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miejskiego 

poprzez wymianę informacji i wspólne rozwiązywanie problemów związanych                           

z działalnością Urzędu. 

4. Nawiązywanie kontaktów z organizatorami zgromadzeń i imprez publicznych, udzielanie 

pomocy Policji i innym służbom w ochronie porządku podczas ich trwania. 
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5. Realizowanie zadania wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych 

oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

  

Imprezy masowe  

 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koninie 
        

W roku 2016 wydano siedemnaście (17) decyzji administracyjnych zezwalających na 

przeprowadzenie na terenie miasta Konina imprezy masowej zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 

20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 z późn. 

zm.): 

•  impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym: Koncert Zespołu 

„DŻEM” w dniu 11 marca 2016r. w godz. 18:30 do 22:00 na terenie Hali Sportowej 

Obiektu Rekreacyjno-Sportowego „RONDO” przy ul. Aleje 1 Maja 1a;  

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym : „Juwenalia Konin 2016” 

w dniu 14 maja 2016r. w godz. 18:00 do 24:00 na terenie Amfiteatru „Na Skarpie” 

przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3;  

•  impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym : „Gala Dance & Polo” w 

dniu 29 kwietnia 2016r. w godz. 18:30 do 23:30 na terenie Amfiteatru „Na Skarpie” 

przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3. Impreza została odwołana przez organizatora;  

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym: Koncert muzyki 

klasycznej: Oratorium „QUO VADIS” op. 30 Feliksa Nowowiejskiego  

w wykonaniu Filharmonii Poznańskiej oraz Chóru Opery i Filharmonii 

Podlaskiej w Białymstoku w dniu 25 czerwca 2016r. w godz. 20:30 do 23:30 na 

Placu Wolności;  

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym: „Festiwal 

Niezapomnianych Gwiazd” w dniu 29 maja 2016 r. w godz. 16:00 do 20:30 na 

terenie Amfiteatru „Na Skarpie” przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3;  

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym: Koncert Galowy 37. 

Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2016 w dniu  

4 czerwca 2016 r. w godz. 18:15 do 24:00 na terenie Amfiteatru „Na Skarpie” przy  

ul. Kardynała Wyszyńskiego 3;  
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• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym: „Dni Konina 2016” – 

koncert Mateusza Ziółko oraz koncert zespołu T.LOVE w dniu 18 czerwca 2016 r. 

w godz. 19:00 do 23:30 na terenie Amfiteatru „Na Skarpie” przy ul. Kardynała 

Wyszyńskiego 3;  

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

2016” w dniu 25 czerwca 2016 r. w godz. 19:00 do 01:00 na terenie Amfiteatru „Na 

Skarpie” przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3;   

•  impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym: Koncert „Rychu Peja 

Solo” w dniu 1 lipca 2016 r. w godz. 19:00 do 23:00 na terenie Hali Sportowej 

Obiektu Rekreacyjno - Sportowego „RONDO” przy ul. Aleje 1 Maja 1a;   

• imprezy masowe o charakterze sportowym, mecze piłki nożnej: Mecze piłki nożnej 

kobiet – 1/16 turnieju „UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 2016/17” na 

terenie Stadionu Miejskiego im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego przy  

ul. Podwale 1 w dniach:  

- 23 sierpnia 2016 r. w godz. 9:00 – 14:00.  Mecz pomiędzy: Olimpia Cluj – Parnu,  

- 23 sierpnia 2016 r. w godz. 16:00 – 21:00. Mecz pomiędzy Medyk Konin – Breznica 

Pljevija,  

- 25 sierpnia 2016 r. w godz. 9:00 – 14:00. Mecz pomiędzy: Olimpia Cluj – Breznica 

Pljevija,  

- 25 sierpnia 2016 r. w godz. 16:00 – 21:00. Mecz pomiędzy Medyk Konin – Parnu,  

- 28 sierpnia 2016 r. w godz. 15:00 – 20:00.  Mecz pomiędzy Medyk Konin - Olimpia 

Cluj,  

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym: „Seminarium  

z zakresu ochrony ppoż. pt. „Pali się” połączone z koncertem zespołu BAJM”  

w dniu 25 września 2016 r. w godz. od 18:00 do 22:00 na terenie Amfiteatru  

„Na Skarpie” przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3;   

•  impreza masowa o charakterze sportowym, mecz piłki nożnej: „Mecz piłki nożnej 

kobiet „UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 2016/17, mecz pomiędzy 

Medyk Konin – ACF Brescia Calcio Femminile w dniu  

5 października 2016 r. w godz. od 13:30 do 18:30 na terenie Stadionu Miejskiego im. 

Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego przy ul. Podwale 1; 
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•  impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym: „Kabaret Neo-Nówka” 

w dniu 18 listopada 2016 r. w godz. od 19:45 do 22:45 na terenie Hali Sportowej 

Obiektu Rekreacyjno - Sportowego „RONDO” przy ul. Aleje 1 Maja 1a; 

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym: „Koncert zespołu 

„SARSA” w dniu 20 listopada 2016 r. w godz. od 17:30 do 21:30 na terenie Hali 

Sportowej Obiektu Rekreacyjno - Sportowego „RONDO” przy ul. Aleje 1 Maja 1a. 

Impreza została odwołana przez organizator;  

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym: Gala Sylwestrowa – 

Operetka „Wesoła Wdówka” w dniu 31 grudnia 2016 r. w godz. od 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: „Sylwester pod 

gwiazdami – koncert zespołu „POWER PLAY” w dniu 31 grudnia 2016 r. w godz. 

od 23:30 do 01:30 dnia 1 stycznia 2017 r. na placu przed Obiektem Rekreacyjno – 

Sportowym „RONDO” przy ul. Aleje 1 Maja 1a; 

• impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym: 25. Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy – koncert Zespołu Michał Szpak  w dniu  

15 stycznia 2017 r. w godz. od 18:00 do 20:30 na terenie parkingu przed Centrum 

Handlowym „Galeria nad Jeziorem” przy ul. Paderewskiego 8. 

 

Do Prezydenta Miasta Konina w 2016 roku wpłynęły także dwadzieścia cztery (24) 

zgłoszenia o organizacji imprez rekreacyjnych, festynów i innych, które nie wymagają 

pozwolenia na ich organizację: 

• Orszak Trzech Króli w dniu 6 stycznia;   

• Konińska Liga A1 Muay-Thai, K-1, MMA w dniu 9 kwietnia - sala sportowa przy 

KDK, ul. Dworcowa 2a;  

• 21 marca w godz. 10:00 – 13:00 Happening w ramach kampanii społecznej dotyczącej 

obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa; 

• 4 maja, koncert zespołu muzycznego NO LONGER MUSIC - parking przed 

amfiteatrem;  

• 22 kwietnia w godzinach 10-12 na konińskim Bulwarze - targi Ekologiczne- Eko 

kreatywni;  
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• 1 maja impreza pn. „Festyn majowy nad jeziorkiem Zatorze” w godz.  

15:30 – 22:00;  

• 7 maja impreza pn. „Piknik Patriotyczny” - impreza w godz. 14:30 – 22:00 przy ulicy 

Wał Tarejwy (Błonia); 

• 13 - 14 maja Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa pod Honorowym Patronatem 

Prezydenta Miasta Konina – Józefa Nowickiego. Zawody  

w dniu 13 maja w godz. 10:00 – 15:00 na terenie stadionu przy  

ul. Dmowskiego i Parku im. F. Chopina, a w dniu 14 maja – Bieg Główny  

w godz. 16:00 – 19:00 Plac Wolności i ulice Starówki;  

• 22 maja w godzinach 15:00 – 19:00 „Charytatywna Zumba dla Tymoteusza” na 

terenie hali sportowej w Morzysławiu;  

• 4 czerwca w godz. 10:00 – 14:00, Bulwar Nadwarciański. 17 Zlot Fiata Multipla; 

• 1 czerwca w godz. 12:00 – 14:00, na terenie stadionu im. Złotej Jedenastki Kazimierza 

Górskiego przy ul. Podwale Międzyszkolny Maraton Sportowy „Szkoła bez 

uzależnień i bez przemocy”; 

• 1 lipca w godz. 22:00 – 00:30 na Bulwarze Nadwarciańskim pokaz filmowy  

w ramach Mobilnego Kina Skody;  

• 2 lipca w godz. 20:00 – 24 na Bulwarze Nadwarciańskim w ramach Transatlantyk 

Festival – event w pizzerii Tutti Santi oraz filmowa kolacja na Bulwarze – kino 

plenerowe; 

• 24 czerwca w godz. 18 – 21 na terenie Hali Sportowej przy ul. Popiełuszki 

Charytatywny Maraton Zumby;  

• 9 lipca na stadionie MOSiR przy ul. Łężyńskiej zawody sportowo – pożarnicze                        

i festyn osiedlowy; 

• 20 – 21 sierpnia w godzinach 10 -17 na konińskiej Starówce, Plac Wolności, 9. 

Jarmark św. Bartłomieja; 

• 4 września w godz. 14:00 – 19:00 Festyn „Pożegnanie lata” w parku  

im. F. Chopina; 

• 13 sierpnia Festyn dla dzieci i młodzieży osiedla Laskówiec; 

• 16 września  przy siedzibie Szkoły Językowej LIBRA przy ul. Spółdzielców 12 

urodzinowe spotkanie integracyjne z okazji 5–lecia szkoły;  
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• 28 września  w godz. 8:00 – 14:30 na terenie Parku 700-lecia w Morzysławiu, 

Mistrzostwa Miasta Konina w sztafetowych biegach przełajowych dla szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych;  

• 17 i 18 grudnia na Placu Wolności Jarmark Bożonarodzeniowy Kolęda na wysokości; 

• 29 października o godz. 11 i 13 trening motoryczny obejmujący biegi na dystansie 2.5 

km zlokalizowany przy bulwarach; 

• „III Przysięga Klas Mundurowych ZS CKU” w dniu 9 listopada w godz. 12:00 – 

15:00, plac przed budynkiem szkoły oraz na Bulwarze Nadwarciańskim;  

• 3 grudnia, sala sportowa przy KDK ul. Dworcowa 2A. II Konińska Liga A1 Muai-

Thai, k-1. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo  

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

dwanaście (12) zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego na terenie miasta 

Konina. Osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego zgromadzenia została wyposażona  

w identyfikator ze zdjęciem. W zgromadzeniach brał udział przedstawiciel Urzędu 

Miejskiego. Odbyły się następujące zgromadzenia:  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 4 kwietnia w godzinach 10:30 – 12:00. Organizator 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Koninie. Cel 

zgromadzenia przemarsz z okazji „Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu”. 

Przemarsz ulicami: Solna, Kaliska, Dąbrowskiego, 3 Maja, Plac Wolności.  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 2 kwietnia w godzinach od 17:00 do 19:00.  

Cel zgromadzenia: przemarsz w celu upamiętnienia regionalnych bohaterów – 

Żołnierzy Wyklętych, pod hasłem „Wiecznie Żywi – Cześć i Chwała Bohaterom”. 

Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia Skwer przed Konińskim Domem Kultury  

a następnie przejście ulicami: Aleje 1 Maja, Rondo Solidarności,  

Kard. S. Wyszyńskiego. Zakończenie na placu przed pomnikiem Kardynała 

Wyszyńskiego.  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 13 kwietnia w godzinach od 11:45 do 12:30. Cel 

zgromadzenia: zgromadzenie młodzieży, uczniów klas maturalnych w celu 

zatańczenia poloneza na Placu Wolności i oddanie hołdu przed tablicą upamiętniającą 

Jana Pawła II.  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 1 maja w godzinach od 10:45 do 12:00. Cel 

zgromadzenia: obchody 1 – majowe. Miejsce rozpoczęcia przed Hotelem „Konin”  
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a następnie przemarsz uczestników ulicą Aleje 1 Maja na parking przed Obiektem 

Rekreacyjno Sportowym „Rondo” przy ul. Al. 1 Maja 1.  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 20 maja w godzinach 19:00 – 20:00. Cel 

zgromadzenia: uczczenie 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Konińskiej w Ramach 

statutowej działalności Związku Harcerstwa Polskiego. Miejsce rozpoczęcia  

na Placu Wolności, gdzie odbył się Apel Inauguracyjny, a następnie przemarsz 

uczestników ulicą 3 Maja na mszę św. do Kościoła pw. św. Bartłomieja przy  

ul. Kościelnej.  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 22 maja w godzinach od 10:00 do 12:30. Cel 

zgromadzenia: „KidsSkating Konin” ma na celu aktywizację najmłodszych 

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

przejazdu dzieci wraz z rodzicami na łyżworolkach lub wrotkach ulicami Konina. 

Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: plac przed zegarem przy ul. Dworcowej  

a następnie przejazd ulicami: Dworcowa – Aleje 1 Maja – Spółdzielców – rondo – 

Spółdzielców – Kolbego – Kolejowa – Przemysłowa- Aleje 1 Maja – Dworcowa.  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 19 maja w godzinach 15:00 – 17:00. Cel 

zgromadzenia: obrona miejsc pracy ZE PAK i Regionu. Miejsce rozpoczęcia: rondo 

Pątnów (DK 25) a następnie blokada ronda przy splocie ulic Kazimierska, 

Przemysłowa, Ślesińska.  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 16 czerwca w godzinach od 15:30 do 17:30. Cel 

zgromadzenia: pikieta w obronie miejsc pracy Regionu Konina i Turku ZE PAK S.A.  

i spółek. Miejsce zgromadzenia: pikieta przed domami Centrum, róg ulicy Dworcowa 

i Aleje 1 Maja.  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 12 czerwca w godzinach od 10:00 do 12:30. Cel 

zgromadzenia: „KidsSkating Konin” ma na celu aktywizację najmłodszych 

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

przejazdu dzieci wraz z rodzicami na łyżworolkach lub wrotkach ulicami Konina. 

Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: plac przy ulicy Konwaliowej a następnie przejazd 

uczestników ulicami: Spółdzielców – Poznańska – Rumiankowa – Szafirkowa – 

Goździkowa – Hiacyntowa – Makowa – Rolna – Spółdzielców (nawrót na rondzie 

przed Leroy Merlin) – Spółdzielców – plac na Konwaliowej.  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 7 sierpnia w godzinach od 12:30 do 13:30. Cel 

zgromadzenia: Regionalne Święto Pszczelarzy w Koninie, którego program obejmuję  
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mszę św. w kościele parafialnym św. M. Kolbego po czym uroczysty przemarsz na 

akademię do Konińskiego Domu Kultury. Rozpoczęcie na placu przed kościołem pw. 

św. M. M Kolbe przemarsz ulicami Aleje 1 Maja, Energetyka i zakończenie przy ulicy 

Plac Niepodległości 1.  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 3 października w godzinach od 12:00 do 15:00. Cel 

zgromadzenia: happening „Czarny protest” przeciwko wprowadzeniu całkowitego 

zakazu aborcji. Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia wyjście z tunelu na ulicy Chopina, 

osiedle Zatorze. Następnie przemarsz ulicami: Chopina do Biura Poselskiego Prawa  

i Sprawiedliwości przy ulicy Chopina 9 następnie powrót ulicą Chopina przejście 

przez tunel na ulicę Dworcową, Warszawską, w prawo ulicą Wojska Polskiego, most 

Toruński, Plac Wolności do ul. Wiosny Ludów 6 – Biuro Poselskie Kukiz’15 następnie 

ulica Kramowa 1 siedziba Biura Poselskiego PiS.  

• Zgromadzenie publiczne w dniu 6 grudnia w godzinach od 12:00 do 14:00. Cel 

zgromadzenia: Jarmark św. Mikołaja, zapalenie wspólnie z Prezydentem Miasta 

Konina światełek na choince, promocja wolontariatu oraz przejście uczestników 

dookoła Ratusza.    

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2016 

roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koninie 

prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniami o organizowaniu zgromadzeń 

publicznych oraz wydawaniem decyzji o zakazie ich organizowania z dniem 1 stycznia 2017 

roku trafiło do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego.  

  

Wspieranie działalności Straży Granicznej 

 

Na podstawie umowy przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży 

Granicznej 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.  

Funkcjonariusze placówki w roku 2016 realizowali zadania w różnych miejscach 

służbowej odpowiedzialności placówki. W celu rzetelnego wykonania zadania,  

tj. zapewnienia porządku publicznego i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

Konina patrole kierowano do wykonywania zadań na terenie miasta. Pozostałe, które 
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realizowały czynności w rejonie przyległym do miasta, w trakcie służby patrolowały także 

miasto w miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością.  

W tym okresie przeprowadzono 74 patrole na terenie miasta oraz wylegitymowano 

ogółem 1098 osób, w tym 968 cudzoziemców, z czego 14 zostało zatrzymanych.  

Odrębnie od patroli na terenie miasta Konina przeprowadzano również kontrole 

wynikające ze szczegółowych kompetencji Straży Granicznej tj. 14 kontroli legalności pobytu 

cudzoziemców.  

Dodatkowo prowadzono działania polegające na przeprowadzeniu 10 wywiadów 

środowiskowych oraz 66 sprawdzeń dotyczących cudzoziemców zamieszkałych na terenie 

miasta i powiatu konińskiego. 

Placówka Straży Granicznej wpisała się w mijającym roku na stałe w system urzędów 

powołanych do służby miejscowej społeczności. Zacieśniono współpracę z Policją w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa na drogach w zakresie porządku publicznego.  

Głównym, ustawowym zadaniem funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej 

w Kaliszu jest szeroko rozumiana ochrona granic Rzeczypospolitej Polskiej, którą realizuje 

poprzez ochronę międzynarodowego obrotu gospodarczego. Funkcjonariusze ww. placówki 

co roku odnoszą sukcesy w zwalczaniu przemytu wyborów akcyzowych i ich dystrybucji. 

Tylko w 2016 roku na terenie powiatu konińskiego i samego miasta Konina, ujawniono  

i zatrzymano używki bez znaków akcyzy skarbowej RP na łączną kwotę 35 211,29 zł. Wśród 

zatrzymanego towaru były: 

- 7 140 szt. papierosów różnych marek, 

- 47,40 kg. krajanki tytoniowej. 

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

targowiska. 

Dodatkowo przeprowadzono przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej  

w Kaliszu we współdziałaniu z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Koninie 

działania dotyczące legitymowania cudzoziemców na terenie miasta Konina  

z uwzględnieniem zwalczania handlu ludźmi i przydrożnej i mieszkaniowej prostytucji. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina 
 
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina informuje, że w ramach 

czynności służbowych prowadzonych w tutejszym Inspektoracie w roku 2016 przeprowadzono 

następujące działanie: 
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- związane z oddaniem do użytku budynków i budowli użyteczności publicznej oraz budynków 

przemysłowych: 

1. lokali mieszkalnych   144 szt. w dwóch budynkach mieszkalnych 

         wielorodzinnych 

2. budynków jednorodzinnych  53 szt. 

3. garaży     10 szt. 

4. budynków magazynowanych   2 szt.  

5. budynków mag. –usługowych   1 szt.   

6. budynków mag. –biurowych   2 szt.  

7. budynki użyteczności publicznej  6 szt.   

8. obiekty przemysłowe                2 szt. 

                    9.   budynek gospodarczy    1 szt. 

ważniejsze obiekty to: 

− Market Budowlany typu „Dom i Ogrody” – Leroy Merlin 

− Dwa budynki wielorodzinne przy ul. Berylowej  

− Budynek usługowo-produkcyjny książek z częścią magazynową w Koninie, obręb Wilków. 

W ramach czynności kontrolnych przeprowadzono 120 planowanych kontroli. 

W przypadku dużych opadów śniegu przeprowadzano na bieżąco kontrole obiektów 

wielkopowierzchniowych. 

Na bieżąco monitorowany jest przebieg procesów budowlanych na terenie miasta Konina. 
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PRZECIWDZIAŁANIE I OGRANICZANIE ZJAWISK NARKOMANII, 

ALKOHOLIZMU, PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ INNYCH 

ZJAWISK I ZACHOWAŃ NEGATYWNYCH  

 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie 

  
 

Wydział Spraw Społecznych w 2016 r. realizował zadania wynikające z Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina przyjętego 

Uchwałą nr 227 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 r. w następujący sposób: 

• zlecono 7 organizacjom pozarządowym prowadzenie 10 świetlic środowiskowych; 

• zlecono 2 organizacjom pozarządowy prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk 

Wychowawczych i 6 Świetlic Socjoterapeutycznych; 

• zlecono Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (TIO) realizację programu 

zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie”  

i „Dzieciństwo bez przemocy”; 

• zlecono organizacjom pozarządowym organizację półkolonii letnich i zimowych  

z programem profilaktycznym z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci  

z rodzin dysfunkcyjnych; 

• zlecono ZHP organizację kolonii socjoterapeutycznej dla 60 dzieci i młodzieży  

z rodzin dysfunkcyjnych; 

• dofinansowano działalność Konińskiego Banku Żywności w zakresie pomocy 

żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych; 

• zlecono TIO organizację olimpiady wiedzy na temat uzależnień skierowanej do 

uczniów konińskich szkół; 

• zlecono realizację rekomendowanego programu profilaktycznego pod nazwą „Szkolna 

Interwencja Profilaktyczna”( Stowarzyszeniu Integracji Społecznej „Razem”); 

• dofinansowano realizację rekomendowanego programu profilaktycznego 

skierowanego do uczniów szkół podstawowych pod nazwą „Mali detektywi”(SP4); 

• dofinansowano organizację imprezy integracyjnej dla członków i rodzin członków 

stowarzyszenia abstynenckiego; 

• zlecono prowadzenie Konińskiej Grupy PaT; 
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• dofinansowano współorganizację imprez integracyjnych i festynów organizowanych  

dla dzieci i rodzin z terenu Konina, m.in. dotkniętych problemami uzależnienia; 

• współorganizowano (z Konińskim Domem Kultury i Parafią św. Wojciecha) koncerty 

– spotkania dla osób uzależnionych i borykających się z problemami uzależnień  

w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” ; 

• współorganizowano konferencje i organizowano szkolenia z zakresu profilaktyki 

alkoholowej i narkotykowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 
W 2015 roku został opracowany i przyjęty do realizacji „Program Przeciwdziałania 

Narkomanii dla miasta Konina na lata 2016 – 2018” – Uchwała nr 226 Rady Miasta Konina  

z dnia 25 listopada 2015 r. W ramach realizacji Programu zlecono Stowarzyszeniu MONAR 

„Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin Dotkniętych Problemem 

Narkotykowym”. 

W 2016 r. w Punkcie Konsultacyjnym udzielono 540 porad, konsultacji i informacji, z czego 

około 350 telefonicznie a 190 w poradni. Przeprowadzono 190 godzin terapii indywidualnej. 

W 2016 r. do Punktu zgłosiły się 72 nowe osoby (w tym także rodziny osób uzależnionych). 

W ramach oddziaływań profilaktycznych placówka realizowała program pod nazwą 

„Profilaktyka poprzez wartości” skierowany do uczniów konińskich szkół. Wzięło w nim 

udział 835 uczniów. 

Od 2008 r. przy Punkcie Konsultacyjnym funkcjonuje hostel, w którym w 2016 roku 

przebywało 8 osób.    

Wydział Spraw Społecznych wspiera działalności punktów poradnictwa 

psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego oraz ośrodków 

interwencji kryzysowej. 

Osoby i rodziny będące w sytuacjach kryzysowych uzyskały w 2016 r. pomoc 

specjalistów Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie, której działalność dofinansowywana jest ze środków profilaktyki. Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie zatrudnia w Sekcji specjalistów z zakresu specjalistycznego 

poradnictwa oraz interwencji kryzysowej. Osoby będące w kryzysie mogą skorzystać 

z miejsc schronienia przed przemocą. 

W Sekcji udzielono: 

• 434 porady psychologiczne 

• 1519 porad socjalnych 
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• 176 porad w ramach telefonu zaufania 

• 13 rodzinom, w tym 20 dzieciom, schronienia całodobowego (w tym  

3 rodzinom  z tzw. „gorącej interwencji”) 

Pracownicy odwiedzili 231 środowisk, w których zgłoszono podejrzenie stosowania 

przemocy, udzielając wsparcia osobom doświadczającym przemocy, dostarczając informacji  

o prawach jakie im przysługują i możliwościach wyjścia z trudnej sytuacji. Zawsze sytuacja 

każdej takiej rodziny jest monitorowana przez pracownika socjalnego we współpracy  

z policją i innymi instytucjami. 

 
Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej realizowała ponadto  

w 2016 roku następujące programy: 

• „Przeciwdziałanie przemocy program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas V 

konińskich szkół podstawowych” – w programie udział  wzięło 896 uczniów. 

• „Program profilaktyczno-edukacyjny dla rodzin i osób w kryzysie,  

w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych  

w stosunku do dzieci z rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie” –  

w programie udział wzięło 5 rodzin. 

• „Program aktywizująco – wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych” –  

w programie udział wzięło 15 rodzin. 

• „Psycholog Rodzinny” – programem objęto 25 rodzin. 

• „Szansa na życie” tzw. okno życia. 

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina Nr 49/2011 z dnia 14.07.2011 r. został 

powołany Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Koninie ds. realizacji „Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta 

Konina”. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”  

do przewodniczącego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie w 2016 r. 

wpłynęły 123 formularze „Niebieskie Karty”. W okresie sprawozdawczym odbyły się  

2 spotkania składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Zostały powołane 145 grupy 

robocze – łącznie odbyło się 277 posiedzeń grup roboczych. W 2016 roku zakończono 

procedurę „Niebieska karta” w 120 rodzinach. 
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Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, prawne, socjalne realizowane jest 

również na terenie Konina przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, które prowadzi 

Centrum Interwencji Kryzysowej.  

W 2016 roku udzielono: 

• 87 porad psychologicznych dorosłym, 

• 194 porady socjalne, 

• 436 porad prawnych, 

• 127 porad pedagogicznych, 

• 54 porady psychologiczne dla dzieci i młodzieży, 

• zredagowano 382 pozwy, pisma procesowe, odwołania. 

 
W Centrum Interwencji Kryzysowej w 2016 roku realizowany był program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla 

sprawców przemocy”. Objęto nim 7 sprawców przemocy. 

Od 2016 roku na terenie Konina funkcjonują 3 punkty nieodpłatnych porad prawnych  

(1 prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, 2 prowadzone przez Miasto 

Konin). Udzielono w nich 830 porad osobom uprawnionym zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

Wydział Spraw Społecznych prowadzi także działania zmierzające do zmotywowania 

osób nadużywających alkohol do ograniczenia jego spożywania a, gdy jest to konieczne 

podjęcie przez nich leczenia odwykowego.      

W 2016 roku odbyło się 12 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Konina oraz 24 posiedzenia zespołu motywującego KRPA. 

W 2016 r. do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 97 wniosków  

o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu. Większość złożyła 

policja, poza tym rodziny osób uzależnionych oraz MOPR. Podczas posiedzeń zespołu 

motywującego 60 osób zadeklarowało dobrowolne podjęcie terapii. W 2016 roku KRPA 

skierowała do Sądu Rejonowego w Koninie 63 wnioski o zobowiązanie do leczenia 

odwykowego osób, które z dobrowolnej terapii zrezygnowały lub nie stawiły się na żadne 

wezwanie  na rozmowę. 

 W 2016 roku odbyło się jedno szkolenie skierowane do sprzedawców alkoholu  

z terenu miasta Konina. 
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Komenda Miejska Policji w Koninie 

 

a) narkomania 

Policja mając na uwadze, że narkotyki są jednym z niekwestionowanych czynników 

kryminogennych, podejmuje szereg działań mających na celu przeciwdziałania temu zjawisku 

oraz działa w kierunku ujawniania sprawców tych przestępstw. 

Ważnym elementem tych działań jest edukacja: rodziców, nauczycieli, młodzieży, 

przedstawicieli samorządów. 

Podczas prowadzonych działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i nauczycieli zakres 

tematyczny spotkań dotyczy przede wszystkim sygnałów ostrzegawczych mogących 

świadczyć o zażywaniu przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych i omówieniu 

przyczyn dla których sięgają po narkotyki. Omawiana jest również odpowiedzialność karna  

w świetle Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. Podczas spotkań z gronem pedagogicznym 

oprócz powyższej tematyki omawiane są algorytmy postępowania nauczycieli w przypadku 

ujawnienia w szkole ucznia, który posiada narkotyki lub znajduje się pod działaniem środków 

psychoaktywnych lub alkoholu. 

  Zakres tematyczny spotkań z młodzieżą dotyczy przede wszystkim omówienia 

zagadnień odpowiedzialności karnej w świetle przedmiotowych ustaw. 

KMP w Koninie współpracuje z Punktem Konsultacyjnym Stowarzyszenia MONAR 

mieszczącym się w Koninie przy ul. Okólnej 16 oraz Ośrodkiem Leczenia Uzależnień  

i Współuzależnień w Koninie przy ul. Wojska Polskiego.  

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji 

Komendy Miejskiej Policji w Koninie wspólnie z Monarem w Koninie zorganizował drugi 

etap warsztatów pod nazwą „Przeciwdziałanie uzależnieniom” w dniach 26-27 kwietnia dla 

uczniów klas trzecich gimnazjum z terenu Konina. Celem działań było uświadomienie 

młodych ludzi w temacie zagrożeń związanych z dopalaczami i narkotykami oraz nauka 

zdobywania umiejętności w zakresie asertywności i właściwej komunikacji wśród młodzieży. 

Poruszone tematy dotyczyły : 

-wiedzy na temat etymologii nazwy dopalaczy, 

-skutków zażywania dopalaczy, 

-mitów dotyczące brania dopalaczy, 
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-czym są narkotyki, 

-prawd i mitów dotyczące narkotyków, 

-jak skutecznie odmawiać zażywania narkotyków i dopalaczy, 

-konsekwencji prawnych posiadania, zażywania dopalaczy i narkotyków, 

-odpowiedzialności karnych w wieku gimnazjalnym. 

 Realizowane są również cykliczne spotkania w szkołach gimnazjalnych  

oraz ponadgimnazjalnych  z młodzieżą na temat odpowiedzialności karnej związanej  

z narkotykami i dopalaczami. Łącznie we wszystkich szkołach odbyło się 58 spotkań.  

 W kwietniu ubiegłego roku odbyła się Gala Nagród związana z konkursem 

plastycznym „Dopalacze niszczą życie” stworzonym przez Komendę Wojewódzką Policji  

w Poznaniu. 

 Realizowane są spotkania zarówno z rodzicami uczniów jak i gronem pedagogicznym  

na temat związany z narkotykami i dopalaczami, dotyczące rozpoznawania dziecka pod 

wpływem substancji psychoaktywnych, sposobu udzielania pomocy przedmedycznej oraz 

miejsc uzyskania pomocy terapeutów ds. uzależnień.  

 Dnia 8 listopada 2016r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbyła  

się Konferencja pod nazwą „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne?” skierowana do 

studentów drugiego roku. Funkcjonariusz Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich  

i Patologii WP KMP Konin przedstawił temat „Rozprzestrzenianie się nowych narkotyków – 

walka z dynamicznym rynkiem”. Udział wzięło 60 studentów. 

  W dniu 29 listopada 2016r. odbyło się spotkanie, na którym przeszkolono dyrektorów 

placówek oświatowych w zakresie świadomości prawnej dotyczącej posiadania i zażywania 

narkotyków, oraz procedury jak postępować z uczniem pod wpływem środków odurzających 

bądź ujawnieniem substancji przypominającej środki psychoaktywne na terenie szkoły. Takie 

samo szkolenie odbyło się w styczniu 2017r. 

  W dalszym ciągu prowadzona jest współpraca z konińską grupą PaT w celu 

aktywizacji młodzieży do wspólnych działań w formie profilaktyki rówieśniczej. 

  Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koninie regularnie umieszcza na stronie 

jednostki artykuły dotyczące działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie zjawisku 

narkomanii.  
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b) alkoholizm 

Policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii w trakcie 

przeprowadzonych 29 spotkań z młodzieżą przestrzegali przed skutkami społecznymi  

i konsekwencjami prawnymi spożywania alkoholu. Ponadto funkcjonariusze pionu prewencji  

w trakcie czynności służbowych szczególną uwagę zwracają na osoby małoletnie 

przebywające poza miejscem zamieszkania  w godzinach wieczorowo - nocnych, ujawniają 

osoby nieletnie po spożyciu alkoholu zakłócające porządek i spokój. Ważnym zadaniem jest 

kontrola miejsc sprzedaży i podawania alkoholu pod kątem ujawniania przypadków łamania 

zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Funkcjonariusze Zespołu ds. Profilaktyki 

Społecznej, Nieletnich i Patologii przeprowadzili 80 kontroli sklepów pod kątem ujawnienia 

sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Ponadto w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie bierze czynny udział  

w posiedzeniach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta 

Konina. W analizowanym roku 2016 odbyto 13 spotkań, podczas których omawianym 

tematem było rozpatrywanie wniosków o udzielenie koncesji alkoholowych.  

Do Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Koninie trafiło 1000 

osób, w tym 58 kobiet oraz 4 osoby nieletnie pod wpływem alkoholu, (2 chłopców,  

2 dziewczynki). 

Z terenu miasta Konina do Pomieszczeń Dla Osób Zatrzymanych łącznie przewieziono 486 

osób   w tym 468 mężczyzn, 16 kobiet oraz 2 małoletnich chłopców. 

c) przemoc w rodzinie 

Działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez 

funkcjonariuszy Wydziału Prewencji wpisują się w Krajowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy na lata 2014 – 2020 oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie miasta Konina, Powiatowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020 oraz Gminne 

Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Partnerami ww. programów są między 

innymi: Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Rada 

Miasta, Rady Gminne, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych, funkcjonariusze 

Komendy Miejskiej Policji w Koninie, kuratorzy Sądu Rejonowego w Koninie, organizacje 

pozarządowe. 

W okresie sprawozdawczym sporządzono przez funkcjonariuszy Policji 113 

Niebieskich Kart na terenie miasta Konina, z czego w przypadku 86 kart wszczęto procedurę. 
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Dotkniętych przemocą w rodzinie było 63 małoletnich ( 30 dziewcząt, 33 chłopców ), oraz 99 

kobiet z czego 85 kobiet do 65 roku życia oraz 14 kobiet od 66 roku życia, i 14 mężczyzn  

z czego 11 mężczyzn do 65 roku życia oraz 3 mężczyzn powyżej 66 roku życia. 

Funkcjonariusze doprowadzili 48 mężczyzn i 1 kobietę - sprawców przemocy domowej do 

Policyjnych Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do wytrzeźwienia. Osoby pokrzywdzone 

zaznaczyły w 110 przypadkach,  że doświadczają przemocy psychicznej, a 104 przemocy 

fizycznej. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie w okresie 

sprawozdawczym z art. 207 kk. wszczęli 20 postępowań,  1 zostało skierowane do sądu  

z aktem oskarżenia. W 3 przypadkach sprawcy dobrowolnie poddali się karze. Dzielnicowi 

oraz funkcjonariusze Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich  i Patologii w okresie 

sprawozdawczym brali udział w 267 posiedzeniach grup roboczych na terenie miasta Konina. 

W grupach roboczych dotyczących przemocy w rodzinie, gdzie są małoletnie dzieci udział 

brali pedagodzy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Dzieci  

z rodzin dotkniętych przemocą w szkołach były obejmowane pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną,  w przypadkach trudnej sytuacji finansowej rodziny Miejski Ośrodek Pomocy 

w Rodzinie zapewniał dzieciom obiady w szkołach. Dla dorosłych doznających przemocy 

organizowane były grupy wsparcia. Przewodnicząca Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego na wniosek grup roboczych kierowała wystąpienia do Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorów rodzinnych i prokuratury w celu 

podjęcia czynności w ramach kompetencji instytucji. 

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie realizując założenia 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 w obszarze 

podnoszenia kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizował konferencję pod nazwą „Przemoc  

w rodzinie”, która odbyła się dnia 19 października 2016 roku o godzinie 10:00 w sali 

konferencyjnej Hotelu Atut w Licheniu Starym. Poruszonymi tematami były : 

„Nieuchronność kary dla sprawców przemocy w rodzinie” prowadzony przez prof.  

dr hab. Monikę Płatek oraz „Zagadnienia problemowe w procedurze Niebieskiej Karty” 

prowadzony przez mec. Grzegorza Wronę.  

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na problemy dotyczące przemocy w rodzinie  

oraz zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy. 

Konferencja adresowana była do pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, 

kuratorów, lekarzy, pedagogów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, 
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pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz wszystkich osób zawodowo 

zajmujących się problemem przemocy w rodzinie  z terenu miasta Konina. W konferencji 

udział wzięło ponad 350 osób. 

 

 

 

d) w trakcie analizowanego okresu funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie nie 

ujawnili innych zjawisk oraz zachowań negatywnych. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach zadań statutowych, w tym 

również autorskich programów, realizuje zadania, najczęściej poprzez bezpośredni kontakt,  

w tym wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania, na rzecz znacznej liczby 

mieszkańców miasta.  Zabezpiecza ich podstawowe potrzeby, a tym samym bezpieczeństwo 

osób i rodzin.  

MOPR zapewnia wsparcie zarówno w formie finansowej jak i niefinansowej. Wśród 

wielu form pomocy nie można pominąć szerokiego zakresu wsparcia rodzin w tym 

umożliwienia pobytu dzieciom w placówkach wsparcia dziennego, a osobom dorosłym:  
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w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia dziennego (środowiskowych 

domach samopomocy, dziennych domach samopomocy, mieszkaniach chronionych oraz  

w noclegowni i schronisku dla bezdomnych czy ogrzewalni). 

W ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” zorganizowano pomoc w formie posiłków dla 1152 dzieci i młodzieży oraz 338 

osób dorosłych w stołówce Ośrodka. 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 2016 r. wzorem lat ubiegłych pozyskano 

znaczące środki finansowe na realizację tego Programu, którego koszt ogółem wyniósł 

3.834.089,00 zł, z tego środki własne gminy wyniosły 834.359,00 zł. Skierowano na 

wypoczynek letni i zimowy 154 dzieci, a potwierdzono zasadność udziału 2 dzieci w tej 

interesującej i bezpiecznej formie spędzania czasu wolnego. 

Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych łącznie              

253 osobom, a także specjalistycznych usług opiekuńczych 32 osobom z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu zamieszkania wpłynęło na ich bezpieczeństwo nie tylko we własnym 

mieszkaniu. 

Wsparcie finansowe mieszkańców Konina, to także realizacja od 01.04.2016 r. przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie rządowego programu Rodzina 500 plus, 

którego celem jest pomoc w wychowywaniu dzieci poprzez przyznawanie i wypłacanie 

świadczeń wychowawczych, w myśl Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  

z 11 lutego 2016 r. W okresie od  1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. na 5330 złożonych 

wniosków wypłacane były  świadczenia dla ponad 6 000 dzieci. Natomiast na 126  dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka wypłacono dodatki 

wychowawcze lub dodatki do zryczałtowanej kwoty.  

Zadania mające na celu zabezpieczenie, wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców 

miasta, realizowane były w oparciu o wiele ustaw, jak również o programy konkursowe  

i autorskie, które  zawierały także elementy edukacyjne i profilaktyczne, czyli również 

wzmacniały poczucie własnego bezpieczeństwa oraz reintegrację społeczną i zawodową. 

 W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców miasta w oparciu o ustawę 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

realizowano: dofinansowanie do wyposażenia stanowisk pracy, udzielano dotacje na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów szkolenia i przekwalifikowania osób 

niepełnosprawnych, oraz zatrudnienie pracownika pomagającemu pracownikowi 

niepełnosprawnemu w pracy. W roku ubiegłym 15 osób korzystając z wymienionego 
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wsparcia mogło poprzez wykonywanie pracy zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie.  

 MOPR wspomaga 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 niepełno-sprawnościami, stwarzając im jednocześnie 

możliwość uczestniczenia w życiu społecznym i komunikowania się. W ramach rehabilitacji 

społecznej i zawodowej wsparcie, w tym finansowe, otrzymały osoby  

z niepełno-sprawnościami  na 873 wnioski oraz 25 innych podmiotów. 

W 2016 r. MOPR 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 zawarliśmy ogółem  

153   umowy. 
  

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych 5605 rodzin miało zapewniony dochód 

w formie świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych i dodatków, świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, zasiłku 

pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (budżet państwa) oraz 

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacanej osobom zameldowanym  

i zamieszkałym na terenie Konina (budżet gminy). 

W  ramach zadań realizowanych w oparciu o ustawę o systemie oświaty, zostały 

wypłacone dla 745 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 996 dzieciom z 738 rodzin, których rodzic z różnych powodów nie wywiązywał się  

z ponoszenia wydatków na ich  utrzymanie, zabezpieczenie elementarnych potrzeb. 

Specjaliści Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach działań z zakresu 

profilaktyki i wsparcia – 6 asystentów rodziny wsparło 89 rodzin 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 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a także w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej, co nierzadko chroniło je przed przemocą i dalszym zaniedbaniem ze strony  

rodziców biologicznych.  



 
66 

 

W 2016 r. w Koninie opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objęto łącznie  

99 rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych), w których 

przebywało 149 dzieci. 

Częściowe dofinansowanie na zatrudnienie asystentów rodziny i koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej pozyskano w ramach realizowanych projektów z budżetu państwa 

lub Unii Europejskiej.   

Jednym z nich był projekt pt. „Wspiera.MY”, realizacja w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 7.2.1 Usługi 

społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  

i ich jednostki organizacyjne. Projekt wpisuje się w założenia strategii rozwiązywania 

problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015 – 2025. Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Koninie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Prom” w Koninie /Rodzinny Dom 

Dziecka/ jest realizatorem projektu w okresie od października 2016 r. do września 2018 r. 

W ramach projektu rozszerzono interdyscyplinarne wsparcie rodzin biologicznych  

i zastępczych w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych.  

MOPR w Koninie zrealizował 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.  

 Głównym celem działalności Klubu była reintegracja zawodowa i społeczna wyżej 

wymienionych grup osób. W roku 2016 z oferty KIS skorzystało łącznie 185 osób (w tym 

35 osób uzależnionych od alkoholu) uczestniczących w organizowanych zajęciach 

warsztatowych, spotkaniach i zajęciach terapeutycznych, treningach interpersonalnych  

i kursach językowych (język angielski – 10 osób), komputerowych (20 osób), a także 

korzystających z poradnictwa socjalnego – 106 osób, indywidualnych konsultacji  

z prawnikiem – 38 osób oraz ze specjalisty reintegracji zawodowej – 69 osób. 

 

Programy, projekty realizowane przez Klub Integracji Społecznej w 2016 r.: 

Program „Złota jesień życia” dla seniorów  z terenu miasta Konina, realizowany  

w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie 

styczeń 2016 r. - grudzień 2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr 251 Rady Miasta Konina z dnia  
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27 stycznia 2016 r. W roku ubiegłym  udział w nim  brało 37 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                       

i przemocy domowej, w okresie kwiecień 2016 r. – grudzień 2019 r. przyjęty Uchwałą Nr 303 

Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016r. 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 i przemocy domowej poprzez aktywne uczestnictwo i ukończenie 

cyklu zajęć w KIS. W programie, w roku ubiegłym  uczestniczyło 29 osób. 

W 2016 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 2016 w Klubie Integracji Społecznej odbyły się spotkania grupy 

psychoedukacyjnej dla osób z problemem alkoholowym. Grupa prowadzona była przez 

terapeutę uzależnień. 

W Klubie Integracji Społecznej odbyły 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. 

Klub Integracji Społecznej w roku 2016 realizował prace społecznie użyteczne dla 

osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i posiadających II profil 

pomocy. Powyższe prace realizowane były w jednostkach podległych miastu, brało w nich 

udział 30 osób bezrobotnych. 
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Przedsięwzięcia umożliwiające lepszą realizację opieki nad dzieckiem i rodziną: 

 

Program „Przeciwdziałanie przemocy - program profilaktyczno-edukacyjny dla 

uczniów klas V konińskich szkół podstawowych”, wprowadzony Uchwałą Nr 130 Rady 

Miasta Konina z dnia 27 maja 2015 roku. W ramach programy przekazano dzieciom wiedzę 

na temat przemocy domowej i pomocy w jej rozwiązywaniu oraz przeprowadzono przez 

psychologa Ośrodka zajęcia psychoedukacyjne z zakresu przemocy fizycznej  

i psychicznej, skierowane do dzieci, potencjalnych ofiar przemocy. Zajęcia odbyły się w 16 

szkołach podstawowych w klasach V z udziałem 896 uczniów.  

Program „Psycholog Rodzinny” realizowany przez Sekcję Poradnictwa Rodzinnego                  

i Interwencji Kryzysowej, w ramach programu 25 rodzinom udzielono wsparcia w ich 

środowisku domowym.  

„Program aktywizująco-wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych” 

wprowadzony Uchwałą Nr 224 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 roku. W 2016 

roku  Programem objęto 15 rodzin. 

„Program _profilaktyczno – edukacyjny dla rodzin i osób w kryzysie, w zakresie 

promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci  

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie” wprowadzono Uchwałą Nr 314 Rady Miasta 

Konina z dnia 29 czerwca 2016r. W 2016 roku odbyły się 23 spotkania „Grupy wsparcia” 

łącznie uczestniczyło w spotkaniach 5 rodzin. 

Program „Szansa na życie” - celem programu było umożliwienie anonimowo 

pozostawienia dziecka w bezpiecznym, przystosowanym miejscu, umożliwiającym 

odpowiednią opiekę, żadnego dziecka nie pozostawiono w wymienionym miejscu. 

Mieszkania chronione  

Z tej formy wsparcia skorzystało 29 osób tj. 15 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 skorzystały 33 osoby, w tym 13 

rodzin z 20 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 2016 r. odbyło się 277 posiedzeń grup roboczych, założonych zostało 123 
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formularzy „Niebieska Karta”, prowadzona była wśród 215 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.  

Dzieci (149) pozbawione opieki rodziców biologicznych przebywały w 99 rodzinach 

zastępczych w Koninie oraz 37 dzieci przebywało w 21 rodzinach zastępczych w innych 

powiatach. Ponadto 40 dzieci przebywało w 7 placówkach opiekuńczo wychowawczych 

zlokalizowanych w Koninie i w innych powiatach. 

Program szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej p.n. „Czekając 

na miłość rodzicielską” - Czas realizacji: od 2014 roku do 2019 roku. 

W ramach programu 2016 roku przeszkolono 2 rodziny. 

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. Wsparcie 6 asystentów 

rodziny 194 dzieci z 89 rodzin zagrożonych problemami oraz posiadających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, dotkniętych przemocą, problemem 

uzależnień to także dbałość o bezpieczeństwo dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

 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: Noclegownią dla 47 osób, Schroniskiem dla Bezdomnych dla 

15 osób oraz ogrzewalnią dla bezdomnych dla 15 osób. Na terenie miasta w miejscach 

widocznych zostały umieszczone plakaty i ulotki informacyjne o instytucjach udzielających 

pomocy osobom potrzebującym. 

W dniu 21.10.2016r. odbyło się 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.  



 
70 

 

 Monitorowano 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 oraz ogrzewalni. 

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 24 marca 2016r.  na Placu  Wolności dla około  

500 mieszkańców Konina, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta.  

Spotkanie Wigilijne zostało zorganizowane w dniu 23 grudnia 2016 r. pod Honorowym 

Patronatem Prezydenta Miasta. Uroczystą Wieczerzę Wigilijną przygotowano dla około  

500 mieszkańców Konin na Placu Wolności, w specjalnie na tę uroczystość ustawionym 

ogrzewanym namiocie. 

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 

5 czerwca 2016 r. na terenie parku im. Fryderyka Chopina. W festynie pod nazwą „Witajcie  

w naszej bajce” 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 związanych tematycznie z bajką 

„Kraina lodu”, zorganizowanych przez pracowników Sekcji Pieczy Zastępczej i Pomocy 

Instytucjonalnej.   

Rodzinny Festyn Integracyjny 

W dniu 11 czerwca 2016 roku odbył się Festyn „W zdrowym stylu” zorganizowanym 

przez Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, w którym 

udział wzięło około 1000 osób, w tym dzieci i młodzieży z  niepełnosprawnościami wraz  

z opiekunami. Uczestnicy imprezy mogli skorzystać bezpośrednio z porad i wskazówek 

udzielanych przez pracowników MOPR oraz zaopatrzyć się w materiały, ulotki i poradniki, 

które znajdowały się w zorganizowany punkcie informacyjnym. Zorganizowanie festynu było 

możliwe dzięki wsparciu ze środków finansowych PFRON. 

 

  Spotkanie pt. „Pożegnanie lata w  rytmie  disco” 

  W dniu 2 września 2016 r. odbyło się spotkanie integracyjne uczestników placówek 

bezpośrednio współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie. 

Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej „POMOC”  
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w Koninie. W spotkaniu uczestniczyło około 320 osób (pensjonariusze DPS, uczestnicy   

Dziennych Domów Samopomocy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, ponadto 

podopieczni Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” oraz osoby korzystające  

z terapii w Warsztatach Terapii Zajęciowej a także uczestnicy Programu „Złota jesień życia” 

Impreza była dofinansowana ze środków PFRON. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w dniu 2  grudnia 2016 r. 

wspólnie ze  Stowarzyszeniem  na Rzecz  Osób z Autyzmem „GEPETTO” w Koninie  oraz  

z Urzędem Miejskim w Koninie zorganizowano Imprezę Integracyjną pt. „Zmysłowy świat”, 

dla około 500 osób. W trakcie imprezy osoby z niepełnosprawnościami pokazały swoje 

umiejętności, zdolności i uczestniczyły we wspólnej zabawie.  

MOPR wymienił wybrane działania i formy wsparcia, zwiększające skuteczność 

pomocy realizowane w szczególności, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 

świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 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.   

Jednym z problemów mieszkańców Konina jest ograniczona dostępność do świadczeń 

zdrowotnych, co zmniejsza poczucie ich bezpieczeństwa. Rozwiązanie powyższego problemu 

wykracza poza możliwości Ośrodka.  

Wykonywane zadania, realizowane formy pomocy i wsparcia łagodzą niekorzystne 

skutki  różnych problemów społecznych, a także niejednokrotnie eliminują ich przyczyny. 

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.  

 

Towarzystwa  Inicjatyw Obywatelskich  w Koninie 

  

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich podejmuje pracę nad poprawą stanu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, która jest zadaniem statutowym Towarzystwa – 

organizacji pozarządowej pożytku publicznego. 

 Działalność programowa TIO w 2016 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 w Centrum Interwencji 
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Kryzysowej w Koninie, 

3.sprawców przemocy –  uczestników grupy korekcyjno – terapeutycznej, 

4.ogółu społeczeństwa korzystających z bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych, 

pedagogicznych i socjalnych oraz z mediacji w Centrum Interwencji Kryzysowej w Koninie. 

   

Praca w środowisku dzieci i młodzieży 

 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: 

1.opiekę, edukację i socjalizację, prowadzoną w 6 świetlicach socjoterapeutycznych  

   i 1 środowiskowej dla  180 dzieci, 

2.prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, w oparciu o programy profilaktyki informacyjnej  

   i selektywnej m.in. Program Profilaktyczno – Wychowawczy EPSILON, Program 

  Terapeutyczny „Odczuwaj, Ufaj, Mów” oraz Program Środowiskowej Profilaktyki 

  Uzależnień, 

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 dziecku w odrabianiu prac domowych, przygotowywaniu do sprawdzianów, 

   klasówek i wyrównywaniu 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 stylu 

  życia  w ramach przygotowywania dzieci i młodzieży do  organizowanej po raz XXI  

  olimpiady wiedzy o środkach psychoaktywnych, 

7.pomoc dziecku w kontakcie indywidualnym, w kryzysach rozwojowych, rówieśniczych  

   i szkolnych, w zakresie rozwiązywania bieżących problemów dziecka i nie dopuszczanie do  

   nagromadzenia problemów, których następstwem może być wagarowanie, szukanie 

   kontaktów destrukcyjnych w nieformalnych grupach i subkulturach młodzieżowych oraz  

   wpadanie w pułapkę autodestrukcyjnych zachowań, 

8.prowadzenie konsultacji, doradztwa i wsparcia dla rodziców, w ramach spotkań  
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   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 zagospodarowywanie czasu 

wolnego dzieci i młodzieży  po zajęciach szkolnych, realizowana jest w pełnym zakresie, 

dzięki dodatkowym środkom finansowym pozyskiwanym w procedurze ofert konkursowych, 

z Wydziału Spraw Społecznych UM w Koninie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego – Departamentu  Zdrowia   i Wojewody Wielkopolskiego – Wydziału 

Polityki Społecznej i Zdrowia, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz z Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej  Departamentu Pożytku Publicznego PO FIO. 

 Dzięki pozyskiwanym dotacjom 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 seansach filmowych w CKIS „OSKARD”. W spektaklach 

uczestniczyło  180 dzieci i młodzieży.  Nowe oferty programowe zwiększyły zainteresowania 

dzieci i młodzieży zajęciami pozaszkolnymi i pozalekcyjnymi oraz  dały możliwości wyboru 

rodzaju zajęć, zgodnie z ich indywidualnymi zainteresowaniami, talentami i potrzebami. 

 Były także alternatywą na racjonalne i aktywne zagospodarowywanie czasu wolnego, 

bez środków psychoaktywnych, bez agresji, bez przemocy. 

 Ważne miejsce w działalności programowej, skierowanej do uczniów wszystkich 

typów szkół zajmuje olimpiada wiedzy o środkach psychoaktywnych, zorganizowana w 2016 

już po raz XXI, pod hasłem „Czerpiemy radość z życia bez nałogów”. Brało w niej udział ok. 

1500 uczniów wszystkich typów szkół – publicznych i niepublicznych  z  28 placówek.  

Przygotowanie do eliminacji na szczeblu szkoły, a następnie ogólnomiejskim, 

wymagało od uczniów zgłębienia wiedzy o zachowaniach ryzykownych, przyczynach  

i skutkach zdrowotnych i społecznych, związanych z eksperymentowaniem ze środkami 

uzależniającymi oraz wzmacniania umiejętności chroniących, w tym postaw asertywnych  

i prozdrowotnych młodzieży. 

 Liczny udział młodzieży w olimpiadzie, świadczy o potrzebie organizowania 
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eliminacji, która w 2016 roku wzbogaciła się o nowe formy aktywności, w postaci 

sprawdzianu drużynowego uczniów, z poszczególnych placówek, małych form teatralnych  

o problematyce profilaktycznej i autorskich prezentacji multimedialnych (filmy i spoty). 

 Młodzież z konińskich szkół średnich przygotowała happening uliczny, w którym 

manifestowała sprzeciw wobec postaw niektórych dorosłych – właścicieli i sprzedawców 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych, sprzedających młodym osobom alkohol  

i papierosy, pomimo ustawowego zakazu. 

 Barwny korowód na Placu Wolności, z licznym udziałem młodych ludzi pokazał, że 

młodzież ceni sobie życie wolne od nałogów, promuje aktywne formy spędzania czasu 

wolnego, wyraża swój sprzeciw dla zachowań ryzykownych i szkodliwych. Ceni sobie 

wolność, jako wartość autoteliczną.  

  Podsumowanie olimpiady na poziomie miejskim  odbyło się w sali ratuszowej.  

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 z Wydziału Prewencji, radni Rady Miasta, dyrektorzy szkól, 

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, dysfunkcyjnych i z problemem uzależnienia. 

Ponadto w koloniach zorganizowanych w Murzasichle i Darłowie, 

współfinansowanych przez Kuratorium Oświaty  w Poznaniu, Wielkopolski Urząd 

Wojewódzki  i Urząd Marszałkowski w Poznaniu  - uczestniczyło 250 dzieci, w tym 50  

z Konina. 

Łącznie zorganizowanym  wypoczynkiem z programem socjoterapeutycznym, 

sportowym i turystycznym objęto 500 dzieci i młodzieży.  

Pobyt dzieci, zwłaszcza z rodzin przemocowych na półkoloniach i koloniach 

wypełniony był nie tylko programem turystycznym, sportowym i rekreacyjnym, ale  

w znacznej części przeznaczony był na przywrócenie dziecku poczucia bezpieczeństwa 

i stabilizacji, odreagowanie urazów i wykształcenie właściwych relacji z rówieśnikami  

i dorosłymi. Wychowankowie nauczyli się wyrażać swoje potrzeby, emocje i uczucia, a także 

przestrzegać normy  grupowe. 
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Priorytetem dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich są kompetencje  

i doświadczenie wychowawców pracujących z dziećmi, zarówno w świetlicach, jak  

i w różnych formach wypoczynku letniego i zimowego. Wzorowa postawa wychowawcy  

i wychowywanie poprzez modelowanie osobistym przykładem, jest najlepszym wzorem dla 

młodego człowieka, na kształtowanie dobrych relacji z dorosłymi i rówieśnikami. 

W 2016 roku kontynuowano zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. Świetlice socjoterapeutyczne pracują w oparciu o nowy Statut  

i Regulamin placówki, wypełniają zadania, w zakresie wyrównywania poziomu stabilizacji 

życiowej rodzin kryzysowych, dysfunkcyjnych, zagrożonych ograniczeniem lub 

pozbawieniem władzy rodzicielskiej. 

Praca polegała zatem nie tylko na wypełnianiu wobec dzieci funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej i wyrównywaniu niedostatków wychowawczych domu rodzinnego, ale na 

indywidualnym diagnozowaniu potrzeb dziecka, konstruowaniu indywidualnych programów 

wyrównywania niedojrzałości emocjonalnej, społecznej i poznawczej, mikrodeficytów 

rozwojowych oraz udzielaniu pomocy i wsparcia w wyrównywaniu dzieciom szans  

życiowych. 

Równolegle z pracą wyrównawczą z dzieckiem prowadzona jest praca edukacyjna 

z rodziną , w ramach programu „Szkoły dla rodziców” i pedagogizacji rodziców. 

W cyklu edukacyjnym współfinansowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego 

w Poznaniu – realizowany był w 2016 roku 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 

bezpieczeństwa życiowego, zapewniającego dzieciom, we własnej rodzinie normalne  

i stabilne warunki rozwoju, akceptacji i zrozumienia oraz poszanowania prawa do własnego 

zdania i odmienności.. 

Kierownicy i wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych zostali przygotowani do 

podjęcia nowych zadań, w ramach 20  godzinnego szkolenia, w zakresie zwiększenia 

kompetencji i umiejętności wychowawczych oraz realizacji nowego Programu 

rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Warszawie „Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień”. 

W dniu 27 maja 2016 roku zostało przeprowadzone szkolenie przez autorów Programu 
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„Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień”, w którym uczestniczyli przedstawiciele  

6 samorządów (z miasta Konina, gminy Stare Miasto, Dąbia, Wilczyna, Krzymowa i Goliny). 

Spotkanie poświęcone było omówieniu standardów programów profilaktycznych oraz 

przygotowaniu specjalistów do realizacji w/w Programu w lokalnym środowisku.  

W 20 godzinnym szkoleniu, w czasie 27 maja do 29 maja 2016r. udział wzięło 30 

pedagogów, nauczycieli i wychowawców, zatrudnionych w 14 placówkach wsparcia 

dziennego zlokalizowanych w Koninie oraz w gminach: Dąbie, Golina, Krzymów, Wilczyn  

i Stare Miasto. 

Szkolenia, kursy, konferencje i warsztaty, których organizatorem jest Towarzystwo – 

wpisują się w realizację celów zawartych w Programie m.in. zapewniając mieszkańcom 

Konina wzrost poczucia bezpieczeństwa, przyczyniają się do poprawy stanu bezpieczeństwa 

oraz wpływają na ograniczanie i minimalizowanie zachowań aspołecznych i ryzykownych. 

W 2016 roku odbyły się, po raz kolejny 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. 

W miesiącu maju 2016 roku Towarzystwo wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia 

Nauczycieli zorganizowano konferencję pod patronatem Prezydenta Miasta Konina Pana 

Józefa Nowickiego pt. „Rola profilaktyki pozytywnej. Od depresji do autoagresji”. 

Tematyka konferencji wpisała się także w działania zmierzające do poprawy 

bezpieczeństwa, szczególnie młodych osób, przeciwdziałania eksploracji ze środkami 

psychoaktywnymi, poprawie zdrowia psychicznego i ograniczania zjawisk negatywnych. 

W miesiącu wrześniu 2016 roku Towarzystwo było organizatorem festynu 

profilaktyczno – rekreacyjnego w Szczepidle gmina Krzymów. W imprezie o tematyce 

zdrowotnej udział wzięło 255 wychowanków, którzy promowali pozytywne treści życia, bez 

nałogów i środków psychoaktywnych. 

W grudniu 2016 roku odbyły się spotkania wigilijne, które przybliżyły dzieciom 

organizację, kulturę, tradycję i obrzędowość związaną z obchodzeniem Świąt Bożego 

Narodzenia. Dzieci zostały także obdarowane słodyczami i ciepłą odzieżą termiczną. 
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2.Ofiary przemocy w rodzinie 

 Towarzystwo od 16 lat wpisuje się swoją działalnością w realizację miejskiego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii m.in. poprzez 

zapobieganie i minimalizowanie szkód związanych z uzależnieniami i przemocą w rodzinie. 

Od kilkunastu lat jest realizowany programy: „Bezpieczeństwo w rodzinie”  

i „Dzieciństwo bez przemocy”. Dzięki ewidencji zdarzeń rodzinnych, prowadzonych przez 

Policję, w postaci „Niebieskiej Karty” – Towarzystwo dysponuje danymi dotyczącymi ponad 

200 rodzin, w których wielokrotnie w 2016 roku dochodziło do przemocy domowej. 

 Ofiarami są członkowie rodzin – dzieci, żony, starsi rodzice, rodzeństwo, czasami też 

mężowie. Do tej grupy osób adresowane są programy leczenia traumy, rozwoju świadomości, 

nabywania umiejętności obrony przed agresją i maltretowaniem oraz zapobiegania przemocy 

domowej. 

 W rodzinach przemocowych żyje ponad 200 dzieci, które same doświadczają 

przemocy lub bywają świadkami przemocy, wobec matki lub rodzeństwa. Są ofiarami 

przemocy fizycznej, emocjonalnej i manipulowania, rzadko seksualnej, a czasem mają 

niezaspokojone potrzeby emocjonalne, społeczne lub biologiczne, związane z rozwojem. 

 Na propozycję udziału około 200 dzieci i młodzieży w zajęciach, odpowiedziało 60 

rodziców. Pozostali albo zaprzeczają problemom, albo nie widzą potrzeby udziału swoich 

dzieci w zajęciach, uznając, że jest to prywatna sprawa rodziny. 

 Zgłoszone dzieci  uczestniczyły w  grupie  terapeutyczno – rozwojowej  w szkole 

Podstawowej nr 1 w   Koninie, ul. ul. Kolska, a zajęcia prowadził  doświadczony  pedagog   

(1 raz w tygodniu, po 1.5 godziny). Realizował  program rozwoju osobistego, zwiększania  

świadomości młodzieży nt. ochrony przed przemocą oraz kształtował  umiejętności asertywne 

i  różne sposoby  odreagowywania  stresu. 

  W  grupie wsparcia dla kobiet ofiar przemocy, kontynuowano zajęcia, z programem 

psychoedukacyjnym, w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo. W zajęciach uczestniczyło  

8 kobiet, a zaproszenie do udziału w programie skierowano do 50 kobiet, organizując dla nich 

dwukrotnie w ciągu 2016 roku  spotkania informacyjno – motywacyjne o możliwościach 

otrzymania bezpłatnej pomocy i wsparcia, psychologicznego i prawnego. 

 Zajęcia prowadzone przez psychologa i pedagoga  ukierunkowano  na rozwój osobisty 

kobiet, zwiększenie świadomości swoich praw i obowiązków, wykształcenie umiejętności 

przyjaznego komunikowania się w rodzinie i z otoczeniem, radzenia sobie z negatywnymi 

emocjami, niskim poczuciem własnej wartości, lękiem, wstydem, złością, brakiem poczucia 
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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. 70 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 7 mediacji.  Wszystkie mediacje prowadzone przez pedagoga zakończyły się 

polubownym porozumieniem i ugodą. 

  

3.Sprawcy przemocy 

 Spotkania motywacyjne ze sprawcami przemocy, prowadzone są w cyklach 

półrocznych  przez przedstawiciela  Towarzystwa, psychologa, prawnika, funkcjonariusza  

z Wydziału Prewencji KM Policji i kuratora sądowego. 

 W okresie sprawozdawczym zaproszono na 2 spotkania 10 sprawców przemocy,  

a przybyło 8, z których 7 podjęło zajęcia korekcyjno – edukacyjne, prowadzone przez dwóch 

doświadczonych specjalistów: psychologów i pedagoga. Specjaliści mają ukończone 

specjalistyczne szkolenia i kursy, uprawniające do prowadzenia terapii ze sprawcami. 

Brak zapisu w postanowieniach sądowych o obowiązku uczestniczenia sprawcy 

przemocy domowej w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych, uniemożliwia egzekwowanie 

tego obowiązku i nie ogranicza zjawiska przemocy, zwłaszcza, że sami sprawcy ze względu 

na niską świadomość społeczną nie mają motywacji  do zmiany swojego statusu. 

 Program ze sprawcami przemocy realizowany przez 1,5 godziny tygodniowo 

obejmuje korektę dotychczasowego systemu norm i wartości, uczy zasad komunikacji 

społecznej, unikania barier komunikacyjnych, kształci potrzebę uważnego słuchania, uczy 

zasad wyrażania swoich potrzeb, emocji i uczuć, przestrzegania norm grupowych, panowania 

nad gniewem i złością, tolerancji i odpowiedzialności. 

 Sprawcy uczestniczący w zajęciach powoli zmieniają się, reagują spokojnie na 

zmieniające się sytuacje rodzinne i potrafią krytycznie ocenić swoje postępowanie. Praca nad 
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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, którzy 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 rozwiązana sytuacja, w zakresie kierowania 

przez Sądy sprawców do odbycia obowiązkowego szkolenia (zgodnie z zapisami w ustawie  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 

 Głównym celem pracy interwencyjnej specjalistów (prawnika, psychologa, pedagoga, 

pracownika socjalnego) jest rozwiązywanie kryzysu poprzez zrozumienie wydarzenia 

krytycznego, poszerzenie pola świadomości, dokonanie oceny możliwości poradzenia sobie  

z kryzysem, przy jednoczesnym wydobyciu zasobów osoby przeżywającej kryzys. 

 Kształtując społeczeństwo obywatelskie informujemy obywateli, o ich prawach  

i obowiązkach, kształtujemy świadomość i kulturę prawną, zachęcamy do samodzielnego 

rozwiązywania swoich problemów, w oparciu o uzyskaną w Centrum Interwencji Kryzysowej 

rzetelną wiedzę, o przysługujących uprawnieniach. 

 Uczymy także odpowiedzialności za podejmowane dziania, poprzez wskazywanie 

konsekwencji swoich decyzji. Ta działalność edukacyjna przekłada się na efektywność 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz wpływa na zwiększenie efektywności działań, 

w zakresie zapobiegania pośrednio przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  

i zapewnienia porządku publicznego na terenie Miasta Konina. 

 

4.Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i biernych zawodowo, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym  

 W 2016 roku 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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5.Programy adresowane do ogółu społeczeństwa – edukacja publiczna 

Od 2002 roku Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich  prowadzi Centrum Interwencji 

Kryzysowej, z bezpłatnym poradnictwem interdyscyplinarnym 

 Centrum zapewnia 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 samym  czasie czynny 

jest też Młodzieżowy Telefon Zaufania. 

Poradnictwo dotyczy najczęściej następujących problemów: 

- uzależnienia od substancji psychoaktywnych, 

- przemocy w rodzinie, 

- alimentacji, 

- zadłużenia finansowego, egzekucji komorniczej i eksmisji z mieszkania, 

- nieporozumień rodzinnych, 

- niewydolności wychowawczej rodziny, 

- separacji i rozwodu, 

- odwołań od decyzji administracyjnych i postanowień sądowych, 

- świadczeń socjalnych, 

- podziału wspólnego majątku, 

- ustalenia ojcostwa, ograniczenia i pozbawienia praw rodzicielskich, 

- odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego i innych, 

- ustalenia inwalidztwa, 

- praw konsumenta, 

- zdrady małżeńskiej, 

- mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu problemów rodzinnych lub pracowniczych, 

- zwolnienia z pracy. 

W Młodzieżowym Telefonie Zaufania młodzież chcąc zachować anonimowość, pyta 

telefonicznie najczęściej, o działanie środków uzależniających, bezpieczny seks, zagrożenie 

HIV/AIDS, o konsekwencje wczesnej inicjacji seksualnej i testy ciążowe. 

 Zwierza się z przemocy w rodzinie, ale obawia się  interwencji  zewnętrznej i nie 

podaje danych osobowych. Młodzież przeżywa też wiele niepowodzeń szkolnych, uskarża się 
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na subiektywizm nauczycieli w ocenie wyników szkolnych, na brak zrozumienia i pomocy, ze 

strony wychowawców klas i przemoc 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 związane 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 w ZS CKU w Koninie i III Liceum udzielało w okresie objętym 

sprawozdaniem 104 porad, informacji i wsparcia młodzieży będącej uczniami ww. szkół. 

W  2016 roku   udzielono  898  porad, w tym 104  telefonicznych i e-mailowych.  

Zredagowano 382  pisma procesowe,  pozwy, odwołania i apelacje. 

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. 

W 2016 roku w drodze otwartego konkursu ofert – pozyskano środki finansowe  

z Ministerstwa Sprawiedliwości na udzielanie w Koninie w Dziennym Domu Pomocy 

nieodpłatnego  poradnictwa prawnego i świadczenia edukacji prawnej. 

W 2016 roku z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Koninie przy ul. Południowej 2 

skorzystało 353 mieszkańców Konina. Wśród beneficjentów porad prawnych – specjaliści 

(radcy prawni, adwokaci, mgr prawa) wykształcili ważne umiejętności społeczne i osobiste, 

zdolność sprawczą polegającą na aktywnym i osobistym dochodzeniu swoich praw  

i obowiązków. 

Dzięki upowszechnianiu wiedzy prawnej – mieszkańców wyposażono w instrumenty  

i narzędzia prawne, umiejętności mediacyjne, polubownego, pozasądowego rozwiązywania 

sporów i praktycznego ich stosowania w życiu codziennym. 

Nabyto także umiejętności dochodzenia do konsensusu, kompromisu, uważnego słuchania 

i prowadzenia dialogu. Wzrosła również kultura prawna i świadomość prawna wśród 

mieszkańców oraz wzrosło poczucie bezpieczeństwa, wartości i samooceny, dzięki poznaniu 

swoich praw i obowiązków obywatelskich, instytucji, urzędów, sądów. 

 

6.Osiągnięte rezultaty 

- 180 dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka społecznego uczestniczyło  

    w całorocznych zajęciach edukacyjnych w świetlicach, w ramach zagospodarowywania 

    czasu wolnego, jako alternatywy na zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia; 

- 500 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 XXI 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; 

- 8 kobiet ofiar przemocy domowej ,objętych zostało zajęciami psychoedukacyjnymi,  

   z programem rozwoju świadomości i leczenia traumy; 

- 7 sprawców przemocy uczestniczyło w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych, z programem” 

   psychokorekcyjnym i przewartościowania dotychczasowego systemu norm i wartości; 
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- z poradnictwa, pomocy i wsparcia prawnego, psychologicznego, pedagogicznego  

   i socjalnego skorzystało  898 osób, w tym  104  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 i samooceny oraz aktywności i samodzielności w rozwiązywaniu swoich   

   problemów. 

Zredukowano o 20% zachowania agresywne dzieci i młodzieży w świetlicach. 

 W społeczeństwie wzrosła świadomość prawna, w zakresie praw i obowiązków  oraz 

odpowiedzialności osobistej, a także umiejętności dochodzenia swoich praw, dzięki poznaniu 

instrumentów prawnych  oraz  szukania pomocy, w wyspecjalizowanych placówkach. 

Zorganizowany przez Towarzystwo Ośrodek Mediacyjny, wpisany w rejestr  Sądu 

Okręgowego w Koninie daje możliwości społeczeństwu, na polubowne rozwiązywanie 

sytuacji kryzysowych, rodzinnych, pracowniczych, sąsiedzkich i innych. 

 Realizowane przez Towarzystwo zadania programowe, mają bezpośredni lub pośredni 

wpływ na zwiększanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Koninie. 

 

Poradnictwo prawne i obywatelskie prowadzone w Centrum Interwencji Kryzysowej 

 Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich  w Koninie w latach  2014 - 2016 

Poradnictwo udzielane 

osobom dorosłym 

 i młodzieży 

 

Liczba uczestników 

 2014 2015 2016 

Prawne 617 644 436 

Psychologiczne 62 87 87 

Pedagogiczne 50 126 127 

Socjalne 198 198 194 

Telefon zaufania 87 

emaile 4 

101 

- 

104 

- 

Ogółem 1014 1156 898 

 w tym 111 dzieci i 

młodzieży 

w tym 126 dzieci i 

młodzieży 

w tym  54 dzieci i 

młodzieży 
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Grupy wsparcia dla osób doświadczonych przemocą i stosujących przemoc 

 

Rodzaj grupy Liczba uczestników 

 2014 2015 2016 

Grupa terapeutyczno-

rozwojowa dla dzieci 

i młodzieży 

 

I grupa 

9 

II grupa 

- 

 

I grupa 

7 

 

I grupa 

7 

II grupa 

5 

Grupa wsparcia dla 

kobiet (rozwoju 

świadomości i 

leczenia traumy) 

 

I grupa 

10 

 

I grupa 

7 

 

I grupa 

8 

Grupa korekcyjno-

edukacyjna dla 

sprawców przemocy 

I grupa 

10 

I grupa 

7 

I grupa 

od 1 VIII/16 

7 
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BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I  MŁODZIEŻY 

 

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie 

I. Realizacja działań dotyczących bezpieczeństwa w przedszkolach. 

 

W Przedszkolu obowiązują procedury bezpieczeństwa dzieci, które zwierają 

podstawowe zasady sprawowania opieki nad dziećmi podczas przebywania na terenie 

przedszkola. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców/ prawnych opiekunów lub 

osobę upoważnioną pisemnie przez rodzica. Zajęcia dydaktyczne, zabawy w sali  i na 

powietrzu, spacery oraz zajęcia dodatkowe odbywają się pod opieką nauczycieli i woźnych. 

W budynkach przedszkoli zamieszczone są instrukcję bezpieczeństwa pożarowego              

i plany ewakuacyjne, zostały również uzupełnione brakujące oznaczenia bezpieczeństwa 

pożarowego. W roku 2016 przeprowadzono próbną ewakuację, która przebiegła bez żadnych 

zastrzeżeń. Raz w roku dokonuje się przeglądu gaśnic, hydrantów wewnętrznych                              

i zewnętrznych. Gaśnice są rozmieszczone w sposób zgodny z przepisami i posiadają aktualną 

legalizację. Dokonano również kontroli stanu technicznego sprawności i wartości użytkowej 

budynków przedszkolnych. Wszyscy pracownicy placówek posiadają aktualne badania 

lekarskie i szkolenia z zakresu bhp i ppoż., a  niektórzy posiadają również szkolenia 

udzielania I pomocy przedlekarskiej.  

Na terenie każdego przedszkola wszyscy pracownicy posiadają aktualne szkolenie w zakresie 

BHP i ppoż., a także  na każdej radzie pedagogicznej i zebraniach z pracownikami 

administracyjno-obsługowymi przypominane są podstawowe zasady dotyczące 

bezpieczeństwa i porządku w placówce.  

Na bieżąco usuwane były wszelkie usterki i uszkodzenia elementów wyposażenia oraz usterki 

techniczne budynku, mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i pracowników. 

Ponadto prowadzono spotkania z przedstawicielami: Komendy Miejskiej Policji  w  Koninie, 

Straży Miejskiej w Koninie. Dzieci uczestniczyły również w spotkaniach edukacyjnych                  

z ratownikami medycznymi i przedstawicielami Straży Pożarnej, podczas których uczyły się 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz stosowania numerów alarmowych. 

Cyklicznie odbywały się spacery i wycieczki mające na celu wdrożenie dzieci do 

bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, poznanie najbliższych ulic osiedla, ćwiczenia 

w przechodzeniu przez jezdnię zgodnie z obowiązującymi przepisami, znakami, sygnałami 
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świetlnymi dotyczącymi pieszych. Prowadzone  przez nauczycieli działania wychowawczo – 

dydaktyczne maja na celu wdrażanie i uwrażliwienie dzieci w dbałość o bezpieczeństwo 

własne i innych oraz uświadamiać im  różnego rodzaju zagrożenia. Podczas spacerów            

z młodszymi dziećmi nauczycielki wykorzystują węże spacerowe odblaskowe, które                      

13 grudnia 2016r. które zostały nieodpłatnie przekazane Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego do wszystkich przedszkoli. Starsze dzieci podczas spacerów dzieci korzystały                

z kamizelek odblaskowych. W wielu przedszkolach na zajęciach dydaktycznych nauczycielki 

wykorzystują autochodzik przekazany przez WORD, który jest wykorzystywany do 

przypominania i utrwalania u dzieci wiadomości z zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu 

drogowym. 

Place zabaw na ternach przynależnych do przedszkoli wyposażone są w aktualny regulamin, 

jak również w książkę przeglądu placu.  

Dzieci brały udział w różnorodnych konkursach, akcjach i programach, do których można 

zaliczyć np.: 

1. Programy profilaktyczne prowadzone przez Państwowa Powiatową Inspekcją 

Sanitarną w Koninie realizowano profilaktyczne programy dotyczące zdrowych                      

i bezpiecznych zachowań: „Czyste powietrze wokół nas”, „Bądźmy zdrowi- wiemy 

więc działamy”, „Moje dziecko idzie do szkoły” w Przedszkolu nr 1 „Kosmatek”                  

w Koninie.  

2. Programy prowadzone przez Komendę Miejską Policji: „Jak zachować się wobec 

obcego psa”, „Bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym”, „Jak zachować się                   

w kontaktach z obcymi” w Przedszkolu nr 2 ,, Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie. 

3. W Przedszkolu nr 5 w Koninie zrealizowano cykle zajęć z dziećmi: „Bezpieczna 

droga do Przedszkola”, „Uroki i niebezpieczeństwa zimy”, „Bezpieczne wakacje”, 

„Nasze miejsce do zabaw”, „Urządzenia elektryczne”. 

4. W Przedszkolu nr 7 im. „Bolka i Lolka” podejmowano działania w ramach realizacji 

projektu edukacyjnego  "Bezpieczny  przedszkolak“, 

5. Akcje prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Koninie 

w Przedszkolu nr 8 im. Janka Wędrowniczka, jak również przeszkolenie pracowników 

na podstawie filmu przygotowanego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego w Warszawie dotyczące zachowania się podczas ataku i wtargnięcia 

napastnika do przedszkola. 
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6. W Przedszkolu nr 13 – zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa omawiane były podczas 

realizacji tematów kompleksowych: „Wesołe przedszkolaki”, „W mojej 

miejscowości”, „Jestem bezpieczny”, „Sporty zimowe”, „Na śniegu” 

7. Realizację programów własnych nauczycielek zatrudnionych w Przedszkolu nr 15  

„Mali Przyrodnicy” oparte na obowiązującej podstawie programowej oraz program 

zdrowotny „Wszyscy chcemy być zdrowi” oraz program przyrodniczy „Mali 

Przyrodnicy”. 

8. W Przedszkolu nr 25 „Bajka” realizowano program „Młodzi Strażacy” ( program 

realizowany we współpracy z OSP Chorzeń), skierowany do dzieci przedszkolnych               

i zakładający ich zainteresowanie i przygotowanie do pracy w zawodzie strażaka oraz 

poprawę ich bezpieczeństwa i naukę zachowań w sytuacjach zagrożenia. 

9. W Przedszkolu nr 31 „Pod Tęczą” nauczycielki realizują programy własne, między 

innymi: program oddziaływań wychowawczych „Dobrze ze mną i dla mnie” oraz 

projekt edukacyjny „Przedszkolak bezpieczny i zdrowy”. Ponadto aktywnie włączają 

się w realizację programów prowadzonych  pod patronatem Wojewódzką Stację 

Sanitarno - Epidemiologiczną w Koninie: "Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy", 

"Czyste powietrze wokół nas" oraz "Moje dziecko idzie do szkoły". 

10. Nauczyciele wdrażają w pracy z dziećmi następujące programy: "Szkoła dla 

Ekorozwoju"- ; II stopień - Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej. Wielkopolska 

sieć Szkół Promujących Zdrowie - zdobycie Certyfikatu, uzyskanie Certyfikatu " 

Chronimy Dzieci" - w ramach rządowego programu 2014-2016" Bezpieczna                             

i przyjazna szkoła" przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

 

II. Realizacja działań dotyczących bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych 

 

W Koninie funkcjonuje 9 szkół podstawowych, 6 gimnazjów oraz Zespół Szkół nr 1,                

w skład którego wchodzi Szkoła Podstawa nr 10 oraz Gimnazjum nr 4 oraz 8 szkół 

ponadgimnazjalnych.          

Działania w szkołach i placówkach oświatowych w Koninie dotyczące 

bezpieczeństwa i porządku w szkole, ukierunkowane są na: 

• Uczniów, 

• Rodziców, 

• Pracowników szkoły. 
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Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach było 

jednym z priorytetów polityki edukacyjnej państwa. Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok 

szkolny 2012/2013 Rokiem Bezpiecznej Szkoły. Kolejno rok szkolny 2013/2014 i 2014/2015 

2015/2016 były kontynuacją działań operacyjnych szkół w tym zakresie.  

W budowaniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły uczestniczą zarówno nauczyciele oraz 

uczniowie, jak i ich rodzice. Dużą rolę ma tu też do spełnienia otoczenie szkoły: lokalna 

społeczność, a także wszystkie instytucje czy organizacje pozarządowe wspierające szkołę. 

Bezpieczna szkoła jest wolna od agresji i przemocy, panuje w niej klimat sprzyjający uczeniu 

się i osiąganiu przez dzieci i młodzież sukcesów na miarę ich możliwości. 

Bezpieczna szkoła to taka, w której wszystkie przejawy segregacji zastępuje się 

promowaniem idei szkoły dla wszystkich, zapewniającej równe szanse edukacyjne 

Do głównych elementów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w szkołach ma 

realizacja tematów dotyczących bezpieczeństwa w życiu codziennym wg. planów  

dydaktyczno – wychowawczych  oraz tematów dotyczących  zagrożeń zdrowia lub życia (np. 

zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego używania sprzętów  elektrycznych oraz zagrożeń 

związanych z ujawnianiem swoich danych w sieci Internet, zasady zdrowego odżywiania, 

bezpiecznego zachowania w szkole). W szkołach odbywają się spotkania w ramach 

prewencyjnego programu ,,Bezpieczna Szkoła - Pierwszaki błyszczą na drodze”, którego 

organizatorem jest  Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji. 

Pedagodzy szkolni  na bieżąco współpracują z  wychowawcami, nauczycielami, wspierają ich 

w sytuacjach trudnych wychowawczo, pomagają w rozwiązywaniu konfliktów 

rówieśniczych, interweniują również w trudnych sytuacjach szkolnych i rodzinnych. 

Konińskie szkoły dbając o bezpieczeństwo i porządek szkoła współpracują z wieloma 

instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, m.in. 

−  Komenda Miejska Policji w Koninie 

−  Sąd Rejonowy w Koninie 

−  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

−  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

−  Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koninie 

−  Koniński Bank Żywności 

−  Towarzystwo Nasz Dom 

−  Fundacja „ Otwarcie” 
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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 

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 

Zauważyć należy, że szkoły prowadziły bardzo szeroki zakres różnorodnych działań                        

z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa, o czym informują na stronach internetowych  

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 Bezpieczeństwa                    

i Zarządzania Kryzysowego i Wydziałem Oświaty. 

W obiektach wyznaczone były osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej  
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i odpowiedzialne za bezpieczeństwo pożarowe oraz zostały zaktualizowane instrukcję 

bezpieczeństwa pożarowego i plany ewakuacyjne w sytuacjach kryzysowych w ramach 

działań podjętych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz  Wydział 

Oświaty.                                   

Prowadzone były również profilaktyczne rozmowy z uczniami oraz pogadanki w klasach na 

temat zagrożeń – prowadzone przez pielęgniarkę szkolną oraz pedagoga szkolnego (m.in.: 

profilaktyka grypy sezonowej, niebezpieczne dopalacze, zagrożenia płynące z Internetu, 

niezdrowa żywność, choroby zakaźne i pasożyty, zdrowa żywność). 

W Szkole Podstawowej nr 3 uruchomiono Centrum Nauki Pływania i Rehabilitacji Wodnej 

przy szkole ( zadanie w ramach KBO ).  Uczniowie wszystkich klas uczestniczą w licznych 

zajęciach wychowawczych i profilaktycznych poruszających m.in. zagadnienia dotyczące 

praw i obowiązków ucznia, praw dziecka, kształtowania umiejętności komunikacyjnych, 

rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami, jest twórczy szukam rozwiązań, 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, przeciwdziałaniem agresji,  przemocy  

i cyberprzemocy, kształtujących umiejętności asertywnego odmawiania i przeciwdziałania 

uzależnieniom. Odbywają się  zajęcia na temat bezpieczeństwa w szkole, m.in.: Jestem 

bezpieczny, W szkole czuję się bezpiecznie, Bezpieczna droga do szkoły, Baw się 

bezpiecznie, Jak zachować się wobec obcych, Dbam o swoje bezpieczeństwo, Kto mi 

pomaga. 

W konińskich szkołach prowadzone są różnorodne programy profilaktyczne, 

wychowawcze do których możemy zaliczyć: 

• Bezpieczna droga do szkoły 

• Pierwsza pomoc przedmedyczna 

• Przepisy ruchu drogowego, egzamin na kartę rowerową 

• Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – pogadanki, edukacja   w plenerze - ćwiczenia 

praktyczne na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych 

• Odczytywanie piktogramów (poznawanie znaczenia znaków drogowych i znaków 

ewakuacyjnych) 

• Poznawali i utrwalali znajomość sygnałów ratujących życie oraz numery telefonów 

alarmowych i postępowanie w sytuacjach zagrożenia 

• Wypadki – jak się zachować, kogo powiadomić 

• Bezpieczeństwo w domu i poza domem 

• Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych, wakacji – film instruktażowy 
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• Bezpieczne zachowanie w czasie wycieczki, wyjścia do kina, teatru, w autobusie,                

w lesie, itp. 

• Konsekwencje nieodpowiedzialnych zabaw, konsekwencja  w stosowaniu kar i nagród 

• Bezpieczne zachowanie na basenie 

• Jak się zachować w górach i nad wodą 

• Zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego 

• Bezpieczne  korzystanie z urządzeń elektrycznych, działającymi na prąd i gaz; 

bezpieczne obchodzenie się z narzędziami do obróbki papieru, drewna 

• Bezpieczne poruszanie się rowerem, manewry na drodze 

• Kształtowanie postawy tolerancji wobec drugiego człowieka, wobec różnic poglądów, 

religii 

• Dbamy o siebie wzajemnie, mimo że każdy z nas jest inny 

• Nieufność wobec nieznanych osób  

• Podstawowe zasady dobrego zachowania 

• Przemoc rówieśnicza - warsztaty 

• Sposoby radzenia sobie ze stresem 

• Co to jest agresja? Jak sobie radzić z przemocą i agresją? 

• Czym może zakończyć się przemoc i agresja – film edukacyjny 

• Umiejętność zgłaszania problemów, sytuacji niebezpiecznych  i konfliktowych, do 

kogo można zwrócić się o pomoc 

• Co to jest zastraszanie, poniżanie i wykluczanie 

• Tworzymy zgrany zespół klasowy 

• Czujemy się bezpieczni w klasie 

• Zasady współżycia rówieśniczego, pomocy słabszym   i niepełnosprawnym  

• Nauka zachowań asertywnych – scenki, treningi asertywności 

• Sposoby rozwiązywania konfliktów  

• Bezpieczeństwo w sieci internetowej – film , pogadanka 

• Programy blokujące niebezpieczne treści w internecie 

• Jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z komputera 

• Jak korzystać z multimediów, zasady korzystania z portali społecznościowych 

• Co to jest cyberprzemoc 

• Bezpieczne używanie telefonu komórkowego 

• Uczymy się odmawiać 



 
92 

 

• Środki psychoaktywne – przyczyny zażywania oraz skutki 

• Narkotyki, dopalacze – działanie i skutki. Jak reagować w sytuacjach zagrożenia 

narkotykami i dopalaczami. 

• Prawa i obowiązki ucznia 

W szkołach co roku realizowany jest program profilaktyczny i wychowawczy. Cele 

szczegółowe tych programów są tak sformułowane, że nawiązują do treści 

wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

Priorytetami wychowawczymi są przede wszystkim następujące aspekty: 

1. Wdrażanie zasad kultury osobistej. 

2. Nauka szacunku i tolerancji w życiu codziennym, także w szkole. 

3. Zachęcanie do zdrowego stylu życia-bez nałogów, w zgodzie z naturą, 

uprawiając rekreacyjnie sport. 

4. Kształtowanie postaw ucznia wartościowego umiejącego dokonywać 

trafnych wyborów. 

5. Eliminowanie niepożądanych zachowań uczniów „trudnych” mających 

problemy z przystosowaniem się do życia szkolnego. 

Realizacja treści programowych odbywa się systematycznie na wszystkich lekcjach,              

w tym  na godzinach do dyspozycji wychowawcy, zgodnie z rocznymi programami 

wychowawczymi przygotowanymi przez wychowawców klas , po konsultacjach z uczniami  

i ich rodzicami. Treści te realizują wszyscy nauczyciele oraz pedagog, psycholog i logopeda 

szkolny. 

 

Komenda Miejska Policji w Koninie 

W 2016 r. policjanci Komendy Miejskiej Policji w Koninie ujawnili 138 czynów 

karalnych, popełnionych przez osoby nieletnie. W 7 kategoriach najbardziej dokuczliwych 

przestępstw dla społeczeństwa w 2016 roku funkcjonariusze odnotowali 86 czynów. Do 

najczęściej popełnianych czynów karalnych zaliczyć można czyny karalne z artykułu 282 KK  

(wymuszenie rozbójnicze)  

– 27 czynów i 288 KK ( niszczenie mienia) - 25 czynów, 157 KK (uszkodzenie ciała)  

– 23 czynów, 278 KK (kradzież)- 16 czynów, 279 KK (kradzież z włamaniem)- 10 czynów, 

oraz 158 KK (bójka) – 5 czynów. 

W 2016 roku na terenie szkół doszło do 23 zdarzeń z udziałem osób nieletnich.  
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Ponadto KMP w Koninie w 2016 roku przeprowadziła: 

- spotkania z młodzieżą – 111 

- spotkania z pedagogami i rodzicami – 50. 

Skierowali do sądów rodzinnych 69 wystąpienia, które najczęściej dotyczyły małoletnich, 

którzy wagarowali bądź palili papierosy. 

 

Działania profilaktyczne: 

 Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie przeprowadzili szereg spotkań                   

w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach gimnazjalnych oraz szkołach 

ponadgimnazjalnych na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób młodych. Podczas 

spotkań omówiono tematy związane z: cyberzagrożeniami, narkotykami, dopalaczami, 

bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz odpowiedzialnością karną osób nieletnich. 

 Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie wspólnie                     

z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koninie zorganizowali działania pod nazwą 

„Udane Ferie - to Bezpieczne Ferie” polegające na przeprowadzeniu spotkań tematycznych 

połączonych z aktywnością fizyczną dla dzieci uczestniczących w półkoloniach zimowych  

z miasta Konina oraz powiatu konińskiego. Spotkania były prowadzone w formie lekcji 

instruktażowej, zabaw sportowych oraz zabawy. Miejscem odbywania się działań był 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie, wszyscy uczestnicy działań otrzymali 

elementy odblaskowe.   
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Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie zorganizowali działania pod 

nazwą „Drzwi Otwarte”, które odbywały się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji  

oraz na parkingu wewnętrznym przed budynkiem. Łączna liczba uczestników spotkania 

w dniach wyniosła 2400 dzieci. Funkcjonariusze Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, 

Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji po przywitaniu uczestników przeprowadzili 

spotkanie na temat bezpieczeństwa, a następnie technik kryminalistyki zaprezentował 

akcesoria używane podczas wykonywanej pracy wraz z instruktażem wykonania odcisków 

dłoni. Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego zaprezentowali wyposażenie 

służbowe każdego policjanta tj. kajdanki, pałki służbowe, kamizelki, kaski, ochronne, tarcze).  

Utworzono trzy stanowiska przez: 

- funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego ( pokaz sprzętu specjalistycznego ), 

-funkcjonariusza Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego, Technika Kryminalistyki 

  ( daktyloskopia ), 

- funkcjonariusza Wydziału Sztab Policji ( pokaz sprzętu wykorzystywanego do szkolenia 

zawodowego, w tym broń służbowa). 
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Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie 

zorganizowali  i przeprowadzili działania pod nazwą „Bezpieczne Wakacje” dla uczniów klas 

pierwszych szkół podstawowych. Spotkania były prowadzone w formie zabawy, zajęć 

praktycznych oraz pokazów wykonanych przez funkcjonariuszy Policji, przedstawiciela 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie oraz funkcjonariuszy Państwowej 

Straży Pożarnej w Koninie. Celem działań było przypomnienie dzieciom oraz dorosłym 

podstawowych zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Wszystkim uczestnikom zostały 

wręczone podręczniki pod tytułem „Bezpieczne Wakacje” stworzone przez funkcjonariuszy 

Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. 

Dnia 23 sierpnia 2016r.  odbyły się działania pod nazwą „Zdrowo i sportowo” dla  

uczestników półkolonii, które miały na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa oraz 

propagowanie zdrowego stylu życia. W działaniach udział wzięli funkcjonariusze Komendy 

Miejskiej Policji w Koninie, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, 

pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie, konińska grupa PaT oraz 

Stowarzyszenie „Młodzi Aktywni”. W trakcie interaktywnych zabaw dzieci utrwalały m.in. 
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znajomość znaków drogowych, zasady bezpiecznego poruszania  

się po drogach w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym.  

 We wrześniu ubiegłego roku funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej 

Policji   w Koninie realizując założenia prewencyjnego programu „Bezpieczna Szkoła” oraz 

„Bezpiecznie to wiedzieć i znać” w obszarze edukacji najmłodszych uczniów szkoły 

podstawowej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadzili IV edycję 

działań edukacyjno - prewencyjnych pn. „Pierwszaki błyszczą na drodze”. Działania odbyły 

się w dniach 13-14 września 2016 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 

 w Koninie. Adresatami działań byli uczniowie klas pierwszych m. in. z miasta Konina, 

natomiast partnerem w realizacji projektu był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  

w Koninie oraz Państwowa Straż Pożarna w Koninie. W ramach działań zaprezentowane 

zostały zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, omówiono zasady 

prawidłowego przechodzenia przez jezdnię z sygnalizatorem świetlnym oraz bez 

sygnalizatora, prawidłowego wyposażenia dziecka poruszającego się po terenie 

niezabudowanym oraz przypomniano wszystkie numery alarmowe. Ponadto w ramach 

działań uczniowie dowiedzieli się o prawidłowym przygotowaniu roweru do jazdy oraz 

pełnym jego wyposażeniu. Z zakresu tematu związanego z bezpieczeństwem w ruchu 

drogowym uczniowie skorzystali z symulatora zdarzenia drogowego i omówiono wagę 

korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy.  

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w ramach prowadzonych 

działań przeprowadzili szkolenie dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Ponadto w ramach przybliżenia pracy funkcjonariuszy zaprezentowano 

metody pobierania odcisków palców oraz pracę psa policyjnego, natomiast strażacy 

przygotowali tor przeszkód z użyciem hydronetek. Wszystkim uczestnikom działań wręczono 

elementy odblaskowe. 
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Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  

Zarząd Rejonowy WOPR w Koninie jako Stowarzyszenia w 2016r. prowadził 

działalność profilaktyczną i edukacyjną w szkołach podstawowych i przedszkolach 

(wolontariat).  

W maju 2016 r. przeprowadzono: 

• 6 pogadanek w szkołach i przedszkolach na terenie m. Konina na temat bezpiecznego 

wypoczynku letniego i korzystania na obszarach wodnych w tym na basenach krytych; 

• Przeprowadzono 3 kontrole na basenie krytym Zatorze, Basen Rondo oraz basen przy 

Szkole Podstawowej nr  3 – nie stwierdzono żadnych uchybień, wszystkie te obiekty 

otrzymały Certyfikaty Bezpieczeństwa na 2016r.; 

• 2 szkolenia na stopień Ratownika Wodnego MSW 20 osób ukończyło szkolenie  

z zakresu ratownictwa, wszystkie osoby otrzymały zaświadczenie o ukończonym 

kursie; 

• 1 szkolenie z zakresu KPP –Kwalifikowana Pierwsza Pomocy – 10 osób otrzymało 

certyfikat ratownika.  

W roku 2016r. współpracowano z następującymi jednostkami: Policją, Strażą Pożarną, 

Ratownictwem Medycznym, LOK Konin, OZŻ w Koninie, LOT Marina w Koninie.  
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BEZPIECZEŃSTWO  W SIECI 

 

Komenda Miejska Policji w Koninie 

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie realizują program  „Dwie strony 

sieci” w obszarze cyberzagrożeń adresowany zarówno do młodzieży z ostatnich klas szkół 

podstawowych, szkół gimnazjalnych jak również pedagogów, psychologów oraz rodziców. 

Celem programu jest edukacja w zakresie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz 

wyposażenie adresatów w umiejętności i nawyki rozpoznawania, przewidywania oraz 

zapobiegania zagrożeniom występującym w sieci Internet. Ponadto zakłada się kształtowanie 

asertywnych postaw młodzieży i naukę samodzielnego wyboru opartego na podstawie życia 

zgodnego z pozytywnymi wartościami społecznymi. 
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BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE I EPIDEMIOLOGICZNE 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie 

 

1.ŻYWIENIE LUDNOŚCI I JAKOŚĆ ZDROWOTNA ŻYWNOŚCI, STAN SANITARNY. 

Pod nadzorem PSSE w Koninie w roku 2016 r. na terenie miasta Konina znajdowało się 

758 obiektów żywnościowo-żywieniowych oraz obrotu materiałami i wyrobami 

przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. 

W roku 2016 r. skontrolowano 331 obiektów, w tym 21 obiektów produkcji żywności,  

134 zakłady żywienia zbiorowego oraz 176 obiektów obrotu żywnością, wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Ponadto skontrolowano 81 środków transportu do przewozu żywności. Łącznie 

przeprowadzono 509 kontroli, w tym 51 kontroli interwencyjnych w związku ze zgłoszeniem: 

niewłaściwej jakości żywności lub nieprzestrzegania higieny w zakładach oraz po otrzymaniu 

powiadomień w ramach funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej 

żywności RASFF. 

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 RASFF to system wczesnego 

ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt. 

System opiera się na trzech typach powiadomień: 

1. Powiadomienie alarmowe – odnosi się do sytuacji, gdy konieczna jest natychmiastowa  

interwencja, 

2. 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, 

3. Powiadomienie o odrzuceniu produktu na granicy, w którym wykryto ryzyko. 

W ramach funkcjonowania systemu RASFF przekazywane są wszelkie inne wiadomości  

i informacje istotne dla bezpieczeństwa żywności. 

W ramach zgłoszeń do systemu RASFF otrzymano 15 powiadomień alarmowych , które 

dotyczyły: 
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• przekroczenia dopuszczalnej zawartości kwasu sorbowego w produkcie pn. „Śliwki 

suszone” pochodzącym z Chile, konfekcjonowanym w Polsce; 

• stwierdzenia kawałków plastiku w batonach i cukierkach wyprodukowanych  

w Holandii; 

• stwierdzenia migracji kadmu oraz ołowiu z obrzeża wyrobu przeznaczonego do 

kontaktu z żywnością pochodzącego z Chin; 

• przekroczenia bezpiecznego limitu kwasu nikotynowego w suplemencie diety; 

• wykrycia Salmonelli z grupy BIO w produkcie mięsnym produkcji krajowej; 

• obecności beztlenowców redukujących siarczyny (Clostridia) w naturalnej wodzie 

mineralnej; 

• stwierdzenia w składzie suplementu diety wyprodukowanym w USA ekstraktu z liści 

Acacia Rigidula, która nie uzyskała autoryzacji Komisji Europejskiej przed 

wprowadzeniem do obrotu na teren Wspólnoty; 

• przekroczenia dopuszczalnego limitu kwasu sorbowego w suszonych morelach 

pochodzących z Turcji; 

• przekroczenia dopuszczalnego poziomu WWA i benzo(a)pirenu w czekoladzie 

produkcji krajowej; 

• stwierdzenia w składzie suplementu diety wyprodukowanego w Czechach ekstraktu  

Dendrobium szlachetnego, 

• substancji której obecność na rynku europejskim jako żywność jest nieuprawniona, 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 258/97; 

• przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego poziomu kwasu sorbowego w napoju 

niegazowanym, wyprodukowanym w Polsce; 

• przekroczenia dopuszczalnego poziomu WWA i benzo(a)pirenu w czekoladzie 

produkcji krajowej; 

• 2 powiadomienia w sprawie obecności synefryny w suplemencie diety produkcji 

węgierskiej; 

• obecności w składzie produktu wyprodukowanego w USA niedozwolonych substancji 

m.in. alfa-johimbiny; 

• przekroczenia dopuszczalnego poziomu sulfadiazyny w mięsie wieprzowym 

pochodzącym z Belgii. 

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie wpłynęło w ramach 

funkcjonowania systemu RASFF 12 powiadomień informacyjnych, które dotyczyły: 



 
101 

 

• stwierdzenia w składzie produktu wyprodukowanego w USA ekstraktu z liści Acacia  

Rigidula oraz niedozwolonych do stosowania w środkach spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego aminokwasów; 

• stwierdzenia w składzie suplementu diety produkcji krajowej siarczanu agmatyny; 

• obecności siarczanu agmatyny w suplemencie diety wyprodukowanym w USA; 

• zawartości azotanu kreatyny w składzie suplementu diety pochodzącego z Polski; 

• przekroczenia dopuszczalnego poziomu barwnika E 151 – czerń brylantowa  

w produkcie rybnym pochodzącym z Niemiec; 

• stwierdzenia w składzie suplementu diety pochodzącego z Kanady składnika – 

fenyloetyloaminy znajdującego się na liście zabronionej przez Światową Agencję 

Antydopingową (WADA) 2016; 

• stwierdzenia obecności Escherichia coli 157 w 25 g pomidora mini rzymskiego 

produkcji krajowej; 

• przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu barwnika źółcieni chinolinowej 

(E104) w koncentracie napoju dla sportowców wyprodukowanym w Polsce; 

• obecności piroglutamatu w składzie środka spożywczego zaspokajającego 

zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza dla 

sportowców; 

• stwierdzenia migracji formaldehydu w wyrobie przeznaczonym do kontaktu  

z żywnością pochodzącym z Chin; obecności bakterii Enterococcus faecium  

w suplemencie diety; 

• stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu w selerze 

korzeniowym pochodzącym z Polski. 

Sieci sklepów podejmowały działania wycofujące z obrotu niebezpieczną żywność. 

System RAPEX to europejski system szybkiej wymiany informacji o niebezpiecznych 

produktach kosmetycznych. W 2016 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Koninie nie wpłynęły informacje o kosmetykach zagrażających zdrowiu lub 

życiu klientów umieszczonych w systemie RAPEX. 

W celu poprawy stanu sanitarnego w obiektach żywnościowo - żywieniowych wydano 40  

decyzji administracyjnych, w tym 7 o unieruchomieniu zakładów dotyczących: 

• 2 obiektów obrotu żywnością z powodu: obecności moli w różnym stadium rozwoju  

w jednym obiekcie, braku warunków do sprzedaży żywności oraz braku orzeczenia 
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lekarskiego dla celów sanitarno – epidemiologicznych osoby zajmującej się sprzedażą 

żywności w jednym obiekcie tymczasowym; 

• 4 zakładów żywienia zbiorowego z powodu: obecności much w jednym zakładzie, 

obecności martwych i żywych prusaków w jednym zakładzie, obecności śladów 

gryzoni w jednym zakładzie, braku czystości i porządku pomieszczeń żywnościowych 

oraz wyposażenia w trzech zakładach (rażące zaniedbania sanitarne zagrażające 

bezpieczeństwu żywności), braku orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-

epidemiologicznych osób pracujących w kontakcie z żywnością w dwóch zakładach; 

• 1 automatu do lodów z powodu zakwestionowania w badaniach laboratoryjnych pięciu 

próbek lodów z automatu świadczącego o nieprzestrzeganiu higieny w procesie 

produkcji lodów. 

Stwierdzone ww. uchybienia zagrażały bezpieczeństwu produkowanej i wprowadzanej do  

obrotu żywności oraz zdrowiu człowieka. 

Rozpatrzono 49 interwencji w związku ze zgłoszeniami klientów niewłaściwej jakości 

żywności oraz nieprzestrzegania warunków sanitarnych w zakładach w tym: 

• 25 na wprowadzanie do obrotu żywności o niewłaściwej jakości, z których 15 

potwierdziło się w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych, 

• 23 na nieprzestrzeganie warunków higienicznych w zakładach żywienia zbiorowego 

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

kontrolnych, 

• 1 na produkt kosmetyczny, który spowodował podrażnienie oczu u dziecka, nie 

znalazła potwierdzenia w czynnościach kontrolnych (badania laboratoryjne produktu 

kosmetycznego nie wykazały niezgodności, klient zastosował produkt niezgodnie  

z ostrzeżeniami na opakowaniu). 

Na osoby winne zaniedbań nałożono 66 mandatów na kwotę 17. 500 zł. 

W ramach urzędowych kontroli żywności dokonywano oceny spełnienia wymagań 

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

2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...) w zakresie 

znakowania żywności wprowadzanej na rynek oraz informowania konsumentów w zakładach 

żywienia zbiorowego o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcji 

nietolerancji, obecnych w przygotowanych i wydawanych potrawach. 

Skierowano do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

wnioski o nałożenie kary pieniężnej na 9 przedsiębiorców, którzy naruszyli wymagania 
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cytowanego powyżej rozporządzenia Nr 1169/2011. 

W stołówkach zlokalizowanych w jednostkach systemu oświaty oraz w sklepikach 

szkolnych sprawdzano grupy środków spożywczych stosowane w ramach zbiorowego 

żywienia dzieci i młodzieży lub przeznaczone do sprzedaży dzieciom i młodzieży w zakresie 

spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. Skierowano 2 wnioski o nałożenie 

kary pieniężnej za sprzedaż i stosowanie w ramach zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży 

środków spożywczych nie odpowiadających wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia. 

Egzekwowanie poprawy warunków sanitarnych w obiektach żywności, żywienia  

i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w mieście Koninie w 2016 roku 

przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. 

Rodzaj obiektów 

Liczba 
obiektów 

skontrolowa
nych 

Liczba 
kontroli 

sanitarnych 

Działalność represyjna 

Wydano decyzji Nałożono mandatów Liczba 
wniosków do 

Sądu razem 
w tym 

zakazujących 
razem na kwotę 

Obiekty produkcji 
żywności 21 47 11 1 4 1100 zł 0 

Zakłady żywienia 
zbiorowego 134 215 21 4 39 10700 zł 0 

Obiekty obrotu 
żywnością 

 i wyrobami 
przeznaczonymi do 

kontaktu z 
żywnością 

176 247 8 2 23 5700 zł 0 

Razem 331 509 40 7 66 17500 zł 0 

 
W ramach urzędowej kontroli i monitoringu pobrano do badań 300 próbek żywności oraz  

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

14 próbek żywności z powodu: 

• przekroczonej dopuszczalnej liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae  

w 5 próbkach lodów z automatu, które skutkowało wydaniem decyzji zakazującej 

produkcji lodów z automatu, 

• obecności pałeczek Salmonella spp. w 10 g w 2 próbkach opakowanego mięsa 

mielonego z łopatki wieprzowej i wołowiny spośród pięciu zbadanych, 

• przekroczonej zawartości związków polarnych w próbce tłuszczu smażalniczego 

przeznaczonego do smażenia pączków, pobranej w jednej z ciastkarni, ponowne 
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oznaczenie zanieczyszczeń w tłuszczu smażalniczym nie wykazało przekroczenia 

dopuszczalnego limitu, 

• znakowanie 1 krajowej próbki żywności (chrupanki owocowe) oraz 1 próbki wyrobu  

cukierniczego pochodzącego z UE niezgodne z wymaganiami określonymi  

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 

października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 

żywności (...), 

• obecności pleśni oraz przekroczonej zawartości plastrów pierwotnie zaczernionych  

i obecności grzybów innych gatunków w próbce podgrzybka brunatnego suszonego. 

Sprawę przekazano Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu nadzorującemu 

producenta oraz producentowi i podmiotowi u którego pobrano próbkę. 

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 2016 r. w mieście Koninie przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. 

Rodzaj obiektów 

Liczba próbek żywności i przedmiotów 
użytku Odsetek próbek 

zdyskwalifikowanyc
h pobranych do 

badań 
zdyskwalifikowanych 

Obiekty produkcji żywności 28 6 21,4 
Zakłady żywienia 

zbiorowego 3 0 0 

Obiekty obrotu żywnością i 
wyrobami przeznaczonymi 
do kontaktu z żywnością 

269 8 3,0 

Ogółem 300 14 4,7 
 

 

Podsumowując w roku 2016 nieznacznie pogorszył się stan sanitarny obiektów. 

Odnotowano również pogorszenie jakości zdrowotnej środków spożywczych.  

Niska świadomość niektórych operatorów żywności oraz zatrudnionych pracowników 

przyczyniła się do pogorszenia stanu sanitarnego obiektów. Operatorzy żywności uzasadniają 

zły stan sanitarny zakładów ograniczeniami kadrowymi i problemami na rynku pracy  
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z pozyskaniem pracownika wykazującego się sumiennym wykonywaniem obowiązków.  

Wskazać należy, ze szereg zakładów w mieście Koninie jest o dobrym stanie 

sanitarnym. Są to zakłady w których wdrożone są i stosowane systemy zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności. Operatorzy żywności sprawdzają jakość wprowadzanej do obrotu 

żywności poprzez zlecanie badań żywności do akredytowanych laboratoriów. Są świadomi 

odpowiedzialności podmiotu działającego na rynku spożywczym za spełnienie wymagań 

prawa żywnościowego dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności. 

W ramach urzędowych kontroli żywności będzie kontynuowany nadzór w zakresie: 

wdrażania i stosowania w zakładach systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności – 

dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu 

HACCP, prawidłowego znakowania żywności, przestrzegania warunków przechowywania 

żywności i przestrzegania terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości, 

zachowania higieny w produkcji i w obrocie środkami spożywczymi, spełnienia wymagań 

zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. 

 

2.CHOROBY ZAKAŹNE 

2.1 ZAPOBIEGANIE EPIDEMIOM 

 

W roku 2016 zapadalność na choroby zakaźne kształtowała się podobnie jak w latach 

ubiegłych. Zaobserwowano utrzymujący się nadal wysoki poziom zachorowań na ospę 

wietrzną, obserwuje się tendencję wzrostową. W 2016 roku zarejestrowano 1243 przypadki 

ospy wietrznej (w analogicznym okresie roku 2015 r. zarejestrowano 683 przypadki). 

Na podobnym poziomie utrzymuje się liczba zachorowań na różyczkę. W roku 2016 

zarejestrowano 3 zachorowania, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego 4 

przypadki. Zachorowania dotyczyły: mężczyzny lat 23 nieuodpornionego przeciwko różyczce 

oraz 8 letniego chłopca i 4 letniej dziewczynki, którym podano pierwszą dawkę szczepionki. 

Zgłoszono 44 zachorowania na grypę, w tym potwierdzone badaniem laboratoryjnym:  

28 grypy AH1N1, 13 przypadków grypy B oraz 3 grypy A. 

W nowym sezonie epidemicznym 2016/2017 żadna przychodnia na terenie miasta 

Konina i powiatu konińskiego nie wyraziła chęci współpracy w ramach programu Sentinel, 

czyli zintegrowanego systemu nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą. 

Liczba zachorowań na biegunkę i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie  

zakaźnym pochodzeniu w porównaniu z rokiem 2015 nieco wzrosła – odnotowano 672 
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przypadki, w tym 186 zachorowań wśród dzieci do lat 2 (roku 2015 - zarejestrowano 467 

przypadków, w tym 158 u dzieci do lat 2). 

W roku 2016 nastąpił nieznaczny spadek zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe 

wywołane przez rotawirusy, w roku 2016 odnotowano 166 przypadków potwierdzonych 

badaniem laboratoryjnym, natomiast w roku 2015 - 302 przypadki. 

W roku 2016 zgłoszono 2 przypadki zachorowania na inwazyjną chorobę 

meningokokową. Zachorowania wystąpiły u 2 chłopców 6 i 7 miesięcznych; zachorowania 

miały postać zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz posocznicy. Wykonane badania 

laboratoryjne w KOROUN w Warszawie stwierdziły w 1 przypadku Neisseria meningitidis  

z grupy C. 

Liczba zachorowań na wzw typ B przewlekłe uległa zwiększeniu z 15 przypadków  

w roku 2015 do 20 zachorowań w 2016 roku. Zachorowania wystąpiły wśród kobiet  

i mężczyzn, w grupach wiekowych 20-29 lat – 2 przypadki; 30-39 lat - 3 przypadki; 40-49 lat 

- 8 przypadków oraz 50-59 lat – 7 przypadków. Żadne zachorowanie nie wystąpiło w związku 

z narażeniem zawodowym; 6 osób było szczepionych przeciw wzw B. 

W roku 2016 nie zarejestrowano zachorowań na wzw typ B ostre. 

Liczba wzw typu C utrzymywała się w porównaniu z rokiem 2015 na podobnym 

poziomie i wynosiła 26 przypadków. 

Przeprowadzono 30 wywiadów epidemiologicznych wśród osób chorych na gruźlicę. 

Osoby z najbliższego otoczenia chorych na gruźlicę kierowano do lekarzy pierwszego 

kontaktu. W 2 przypadkach osoby z kontaktu z osobą chorą na gruźlicę skierowano na 

specjalistyczne badania Qantiferon w Poznaniu, które służy do diagnostyki zakażenia 

prątkiem gruźlicy. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna kontynuowała nadzór nad chorobami wenerycznymi  

w roku 2016 zarejestrowano 4 kiły wczesne, 2 rzeżączki oraz 2 zachorowania wywołane 

przez Chlamydia trachomatis. 

Tab.3. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne w latach: 2015 - 2016 

Lp. Jednostka chorobowa 
Rok 2015 Rok 2016 

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 86 41,80 78 38,06 

4. Zatrucia grzybami 0 0 0 0 
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Lp. Jednostka chorobowa 
Rok 2015 Rok 2016 

Liczba 
zachorowań 

Wsp. 
zap. 

Liczba 
zachorowań 

Wsp. 
zap. 

5. Botulizm 0 0 0 0 

6. Biegunka u dzieci do lat 2: 158 4 422,05 186 5 205,70 

7. 

Wirusowe zapalenie wątroby - ogółem, 
w tym: 

45 21,87 46 22,44 

 WZW A 0 0 0 0 

 WZW B przewlekle 15 7,29 20 9,67 

 WZW B ostre 1 0,49 0 0 

 WZW C 29 14,09 26 12,69 

 WZW B + C 0 0 0 0 

 inne i nieokreślone 0 0 0 0 

8. Krztusiec 71 34,54 66 32,20 

9. Odra 0 0 0 0 

10. Różyczka  4 1,94 3 1,46 

11. Nagminne zapalenie przyusznic 5 2,43 7 3,42 

12. AIDS 0 0 0 0 

13. Borelioza 5 2,43 13 6,34 

14. Pokąsanie przez zwierzęta 28 13,62 38 18,54 

 
W 2016 roku zgłoszono 3 ogniska zakażenia zakładowego, które wystąpiły  

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie: 

 

1. Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii - zakażeniu uległo 6 pacjentów oraz 4 

osoby personelu; czynnikiem chorobotwórczym był wirus grypy AH1N1. 

2. Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Gastroenterologicznym - 2 ogniska wywołane 

przez Clostridium Dificille ; ogółem zakażeniu uległo 8 pacjentów. 

 

W 2016 roku wpłynęło 5 skarg, które dotyczyły: niezgłoszenia Niepożądanego Odczynu  

Poszczepiennego, niewywiązywania się z obowiązku zgłaszania chorób zakaźnych, 

nieprawidłowości w zakresie sterylizacji i dezynfekcji oraz powikłań związanych z pobytem 

w szpitalu. 

Przeprowadzone kontrole doraźne potwierdziły w 1 przypadku zarzuty dot. uchybienia  

w zakresie braku zgłaszalności chorób zakaźnych; osoby winne zaniedbań ukarano 

mandatami na łączna kwotę 300 zł. Pozostałe skargi uznano za nieuzasadnione. 
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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 prowadzone były zgodnie z Programem 

Szczepień Ochronnych. W 2016 roku rozpoczęto szczepienia obowiązkowe młodzieży w 14 

roku życia szczepionką skojarzoną zawierającą acelularny krztusiec. 

 

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.: 

10. 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; 

11. osoby szczególnie narażone na zakażenie w wyniku styczności z osobą zakażoną 

wirusem zapalenia wątroby typu B, które nie były szczepione przeciw wzw typu B; 

12. osoby zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C; 

13. 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 są szeroko propagowane przez lekarzy rodzinnych, pediatrów oraz 

pielęgniarki wykonujące szczepienia. 

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 p/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. W sezonie jesienno-zimowym propagowane są szczepienia przeciw grypie. 

W mieście Koninie kontynuowana jest realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń 
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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. 

W powiecie konińskim w roku 2016 nie realizowano 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 2016 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 2016 roku zakwalifikowano do szczepień przeciwko wściekliźnie 38 osób pokąsanych 

przez nieznane lub dzikie zwierzęta. 

 

2.3. Osoby uchylające się od szczepień 

W roku 2016 kontynuowano postępowania w stosunku do rodziców uchylających się od  

szczepień dzieci. W 2016 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie 

przekazał do Wojewody Wielkopolskiego 12 tytułów wykonawczych oraz wystawił 6 

postanowień na zarzuty rodziców odnoście zasadności postępowania administracyjnego, oraz 

wysłano ok 300 pism wzywających rodziców do szczepień oraz wyjaśniających wątpliwości 

dot. zasadności szczepień. 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku na terenie powiatu i miasta zgłoszono 378 dzieci, które 

nie zostały uodpornione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych oraz zarejestrowano 

486 rodziców i prawnych opiekunów, którzy nie dopełnili obowiązku szczepień swoich 

dzieci. 

Aktywnie działające ruchy antyszczepionkowe przekazują zainteresowanym rodzicom 

wybiorczą wiedzę na temat szkodliwości szczepień i sugerują sposób postępowania mający na 

celu odroczenie szczepień mimo braku przeciwwskazań. 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.  

Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób 

zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do ogromnego skoku cywilizacyjnego jakiego 

doświadczyła ludzkość w ciągu ostatniego wieku. Za pomocą szczepień osiągnięto 
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spektakularne sukcesy eradykacji (wykorzenienia) najgroźniejszej plagi ludzkości jakim była 

ospa prawdziwa, która przed wprowadzeniem szczepień zabijała co trzeciego mieszkańca 

ziemi. Społeczność światowa jest bliska osiągnięcia kolejnych sukcesów: eradykacji 

poliomyelitis (choroby Heinego-Medina), odry i różyczki wrodzonej. Masowe szczepienia 

ludności Polski również doprowadziły do znacznego ograniczenia ryzyka zachorowania na 

błonicę, wirusowe zapalenia wątroby typu B i innych. Ponadto masowe stosowanie szczepień 

zabezpiecza nie tylko dzieci szczepione, ale przez eliminowanie krążących w środowisku 

drobnoustrojów, zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania niezaszczepionych dzieci. 

Wobec nasilających się działań ruchów antyszczepionkowych należy wzmóc promowanie 

szczepień ochronnych poprzez wskazywanie ich zalet jako najskuteczniejszego narzędzia 

zwalczania chorób zakaźnych oraz zapobiegania powikłaniom jakie niesie przechorowanie 

choroby zakaźnej. 

 

3.ZAOPATRZENIE W WODĘ DO SPOŻYCIA 

W roku 2016 na terenie miasta Konina centralny wodociąg Konin - Kurów produkował 

wodę o właściwej jakości. Wodociąg dostarczał wodę do ponad 99% mieszkańców miasta. 

Mieszkańców dzielnicy Grójec (tj. ok. 540 osób) zaopatrywał w wodę Wodociąg Wola 

Podłężna z gminy Kramsk. Natomiast mieszkańcy północnych dzielnic Konina – tj. Janowa  

i Beniowa korzystali z wody wodociągu publicznego Kamienica (gmina Kazimierz Biskupi). 

Oba wymienione wodociągi gminne produkowały wodę bez zastrzeżeń jakościowych. 

Produkcja średniodobowa wody wodociągu centralnego Konin-Kurów wyniosła w 2016 

r. 9232 m3/d, a 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. 9420 m3,  

a w 2014 - 9041 m3/d), a w 2015 r. 9480 m3/d. 

 Nadzór sanitarny prowadzony nad tym wodociągiem nie wykazał uchybień w jego 

eksploatacji, a jakość bakteriologiczna i fizykochemiczna wody produkowanej w 2016 r. 

odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989). 

 W granicach miasta funkcjonowało także 9 wodociągów lokalnych. Jakość wody  

we wszystkich tych wodociągach nie odbiegała od wymagań sanitarnych. 
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4.ODPADY MEDYCZNE 

Odpady niebezpieczne pochodzenia medycznego wytwarzane w Wojewódzkim Szpitalu  

Zespolonym w Koninie w 2016 r. unieszkodliwiane były w Zakładzie Utylizacji Odpadów  

w Koninie przy ul. Sulańskiej 11 (ZUO) poprzez spalanie w temp. powyżej 1000 ºC. 

Transport odpadów odbywał się samochodami Zakładu Utylizacji Odpadów. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości w tym zakresie. 

Do ZUO przekazywano także odpady medyczne o kodach: 18 01 02; 18 01 03; 18 01 06; 

18 01 08; 18 01 82 wytwarzane w działających na terenie miasta konina podmiotach 

leczniczych . 

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; 

6. Remondis Medison Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza. 

Podczas przeprowadzonych kontroli w podmiotach leczniczych w zakresie postępowania  

z odpadami medycznymi stwierdzono w 1 podmiocie nieprawidłowość dotycząca procedury  

postępowania z odpadami medycznymi o kodzie 18 01 03 polegającą na wpisaniu 

nieistniejącej firmy transportującej odpady z tego podmiotu. Nieprawidłowość została 

niezwłocznie usunięta. 

 

5.Skargi i interwencje. 

W 2016 r. do PPIS w Koninie wpłynęły nw. skargi i interwencje dotyczące : 

• złej jakości fizyko-chemicznej wody ( zapach) z wodociągu publicznego Konin- 

Kurów (1) – nieuzasadniona;  

• przetrzymywania dużej ilości zwierząt w mieszkaniu (2) – uzasadniona; 

• bałaganu w mieszkaniu (zbieractwo) i wydzielających się z niego odorów (1) –

uzasadniona; 

• nieporządku na posesji (1) – nieuzasadniona ;  

• używania niewłaściwych środków (preparatów) w zakładzie fryzjerskim (1)- 

nieuzasadniona; 



 
112 

 

• nieużywania rękawic przez lekarza stomatologa podczas świadczenia usługi (1)– 

uzasadniona (wszczęto postępowanie administracyjne); 

• wyczuwalnego zapachu chloru na klatce schodowej (1)– uzasadniona; 

• prowadzenie domu pomocy osobom starszym (1) – nieuzasadniona; 

złe warunki mieszkaniowe (1)– uzasadniona;  

• niewłaściwe zachowania najemcy lokalu (2) – uzasadniona; 

• niewłaściwie urządzony gabinet lekarski (1)- uzasadniona; 

• niewłaściwe warunki w zakładzie kosmetycznym (1) – nieuzasadniona; 

• żądanie informacji o sposobie przechowywania odpadów w szpitalu (1) - udzielono 

odpowiedzi; 

• sposobu przeprowadzenia deratyzacji w budynku szpitala (1) – uzasadniona. 

Z 16 złożonych interwencji tylko 5 było nieuzasadnionych.  

Biorąc pod uwagę, iż większość interwencji dotyczyła warunków mieszkaniowych lub 

nieporządku posesji, PPIS w Koninie wobec braku chorób zakaźnych u mieszkańców jak 

również u zwierząt, nie posiadał w wielu przypadkach przepisu kompetencyjnego do 

rozpatrzenia niektórych skarg. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

mają prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, 

zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest 

prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.  

Utrzymanie porządku i czystości na ternie miasta i gminy, a także tworzenie warunków 

niezbędnych do ich utrzymania należy do obowiązków i zadań własnych gminy - zgodnie  

z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie  

( Dz. U. z 2016 r. poz. 250).  

Obowiązki lokatorów spółdzielni mieszkaniowych określają regulaminy tych spółdzielni, 

gdzie odpowiedzialnym za egzekwowanie obowiązków wynikających z regulaminu jest 

administrator budynku pobierający opłaty czynszowe.  

W wielu przypadkach organy odpowiedzialne za rozpatrzenie interwencji informowały 

PPIS o sposobie ich załatwienia.  
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6.NARAŻENIA NA CZYNNIKI SZKODLIWE W ŚRODOWISKU PRACY 

Na terenie Konina znajduje się pod nadzorem 312 zakładów. 

W 2016 r. skontrolowano 58 zakładów pracy przeprowadzając 85 kontroli stanu 

sanitarnego. Między innymi przeprowadzono: 

• 40 kontroli zakładów stosujących w procesie produkcyjnym niebezpieczne lub stwarzające 

zagrożenie substancje i mieszaniny chemiczne, 

• 16 kontroli zakładów wprowadzających do obrotu substancje chemiczne i ich mieszaniny, 

• 8 kontroli zakładów, w którym występują czynniki rakotwórcze i mutagenne, 

• 21 kontroli zakładów, w których istnieje narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne. 

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Koninie wydał 13 decyzji zawierających następujące zarządzenia: 

• 10 nakazujących doprowadzenie pomieszczeń pracy lub socjalnych do właściwego stanu 

technicznego bądź sanitarnego, 

• 20 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, 

• 3 nakazujące zaprowadzenie rejestru przeprowadzonych badań i pomiarów w środowisku 

pracy, 

• 5 z powodu braku spisu i kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i mieszanin 

chemicznych stosowanych w procesach produkcyjnych oraz zapoznania pracowników  

z nimi, 

• 1 dotyczące przedstawienia do wglądu spisu wprowadzanych do obrotu stwarzających 

zagrożenie substancji chemicznych i ich mieszanin, 

• 1 dotyczące zapewnienia karty charakterystyki wprowadzanych do obrotu stwarzających 

zagrożenie substancji chemicznych i ich mieszanin, 

• 1 nakazujące zaprowadzenia rejestru chorób zawodowych. 

Ponadto wydano 5 decyzji przedłużających termin wykonania zarządzeń. 

W narażeniu na czynniki rakotwórcze i mutagenne zatrudnione były 602 osób w 48 zakładach 

pracy. 

W narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne zatrudnionych było 3600 osób w 120 

zakładach.  

Choroby zawodowe – w roku 2016 zgłoszono 9 przypadków podejrzenia choroby 
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zawodowej. Stwierdzono 7 chorób zawodowych, w tym: 1 przypadek chorób narządu głosu  

u nauczyciela (poz. 15 wykazu chorób zawodowych), 5 przypadków uszkodzenia słuchu 

(poz. 21 wykazu chorób zawodowych), 1 przypadek – międzybłoniak opłucnej  

(poz. 17 pkt 2 wykazu chorób zawodowych). 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wydał 8 decyzji o braku  

podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej (w roku 2015 – 11). 

 

 

 

 

LICZBA PRZYPADKÓW PODEJRZENIA I STWIERDZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ ORAZ BRAKU 

PODSTAW DO STWIERDZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ W LATACH 2012-2015 
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LICZBA STWIERDZONYCH CHORÓB ZAWODOWYCH W 2016 ROKU 
WG POZYCJI W WYKAZIE CHORÓB ZAWOD 

 
W zakresie środków zastępczych tzw. Dopalaczy. 

W 2016 r. na terenie Konina funkcjonował 1 sklep, w którym 4 przedsiębiorców 

prowadziło działalność polegającą na sprzedaży środków zastępczych lub produktów co do  

których zachodzi podejrzenie, że są środkami zastępczymi lub nowymi substancjami 

psychoaktywnymi. 
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• przeprowadzono 20 kontroli, 

• wydano 46 decyzji administracyjnych. 

• nałożono na 5 kar pieniężnych w wysokości 120.000,00 

 
• zabezpieczono – 593 produkty 
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• pobrano 28 próbek do badań laboratoryjnych, z których wszystkie zostały przebadane. 

 
• koszty poniesione przez PSSE w Koninie na badania w 2016 r. – 18 507,81 zł 
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Środki zastępcze wprowadzane do obrotu w 2016 roku były oferowane m.in. Talizman 

Fortuny mały, Talizman Szczęścia mały, średni i duży, Talizman Pogromca wampirów mały, 

Talizman kierowcy mały, średni i duży, Amulet pogromca duchów mały, Amulet ochronny 

mały i duży, Talizman pogromca wampirów mały. 

 

 

 
Badania składu jakościowego próbek produktów pobranych z partii produktów 

zatrzymanych w wyniku kontroli, przeprowadzone przez Narodowy Instytut Leków  

w Warszawie wykazały obecność śladowych ilości AB CHMINACA, α-PEP oraz 

chlorometkatynonu. 

W produkcie o nazwie Talizman kierowcy średni stwierdzono obecność śladowych ilości 
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substancji o nazwie α- PVP. Jest to substancja psychotropowa w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 224, z późn. zm.). 

W celu dalszego postępowania przekazano ww. produkty Komendzie Miejskiej Policji  

w Koninie. 

W 2016 r. do PPIS w Koninie wpłynęło 16 zgłoszeń podejrzenia zatrucia dopalaczami  

w Koninie i powiecie konińskim: 1 – kobieta (14 lat), 15 – mężczyzn 

 

W 2016 r. hospitalizowanych było 16 osób z tego - 1 dziewczynka w wieku 14 lat, 
pozostałe osoby to mężczyźni 
 

 
 

• 14 lat – 1 osoba - dziewczynka 
• 16 lat – 2 osoby 
• 18 lat – 2 osoby 
• 19 lat – 4 osoby 
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I POWIECIE KONIŃSKIM W LATACH 2013 - 2016
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1
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32 lata; 2
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1

38 
lat; 
1
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• 21 lat – 1 osoba 
• 22 lata – 1 osoba 
• 23 lata – 1 osoba 
• 25 lat – 2 osoby 
• 30 lat – 1 osoba 
• 32 lat – 2 osoby 
• 33 lat – 1 osoba 
• 37 lat – 1 osoba 
• 38 lat – 1 osoba 

Liczba podejrzeń zatruć dopalaczami w 2016 r. w Wielkopolsce – 246  
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Wnioski: 
Wobec stosowania różnorodnych form wprowadzania do obrotu środków zastępczych 

między innymi takich jak rozprowadzanie ich w środowiskach dzieci i młodzieży przez 

dilerów, możliwość dokonania zakupów przez internet prowadzenie postępowania 

administracyjnego w obecnym kształcie prawnym nie doprowadzi do likwidacji zjawiska.  

Niezbędne jest kontynuowanie działań profilaktycznych polegających na uświadamianiu 

nauczycieli, rodziców, młodzieży i dzieci o zagrożeniach wynikających ze spożywania tzw. 

dopalaczy. 

 

7.ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO ZAKŁADÓW NAUCZANIA I WYCHOWANIA 

PSSE w Koninie w roku 2016 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 oraz placówki letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

W niniejszej ocenie nie uwzględniono szkół ponadgimnazjalnych i innych obiektów, 

które pozostają pod nadzorem sanitarnym Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego. Na terenie Konina były pod nadzorem 142 placówki, w tym 93 stałe 

i 59 sezonowych. Przeprowadzono kontrolę w 87 placówkach (61%), w tym 57 stałych (61%) 

i 30 sezonowych (51%). Przeprowadzono ogółem 138 kontroli. 

 

 

 

7.1 Ocena stanu techniczno-sanitarnego skontrolowanych placówek stałych. 

 

Wyszczególnienie Liczba zakładów 
Odsetek skontrolowanych 

zakładów 

Nieprawidłowy stan sanitarny 0 0 

Nieprawidłowy stan techniczny 2 3,5% 

Ponadnormatywna liczba uczniów 
na urządzenie sanitarne 

4 7% 

 
Na poprawę stanu techniczno-sanitarnego obiektów wydano 1 decyzję administracyjną, 

która dotyczyła poprawy warunków do utrzymania higieny osobistej oraz poprawy stanu 

sanitarno-technicznego sali do zajęć wychowania fizycznego. 

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

placówkach: 
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• 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, 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 Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich - zapewnienie właściwej wentylacji  
i oświetlenia sztucznego w salach dydaktycznych, dostosowanie sanitariatów do 
obecnie obowiązujących wymogów technicznych, remont podłóg w części 
pomieszczeń. 

W roku 2016 wyegzekwowano wykonanie w całości obowiązków wynikających  

z 3 decyzji. 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. 

7.2 Infrastruktura do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach. 

Skontrolowano 17 placówek, w których odbywają się z wychowania fizycznego.  

W 10 obiektach (59%) uczniowie (słuchacze) w trakcie zajęć mogą korzystać z zespołów 

sportowych, w skład których wchodzą sale sportowe i pomieszczenia pomocnicze: szatnie, 

natryskownie, sanitariaty i magazyny sprzętu sportowego. W 4 placówkach oświatowych baza 

sportowa jest niepełna (sale rekreacyjno-zastępcze lub sale gimnastyczne bez zaplecza).  

W 3 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, na halach sportowych, w klubach fitness. 

7.3 Ocena warunków do utrzymania higieny osobistej. 

Skontrolowano w tym zakresie 57 placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 

• 53 placówki (93%) 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); 

• 4 placówki (7%) nie zapewniło warunków właściwych w tym zakresie z uwagi na 

niedostateczny stan techniczny sanitariatów. 

W roku 2016 wydano 1 decyzję administracyjną dotyczącą poprawy warunków do 
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utrzymania higieny osobistej, decyzję wykonano. 

7.4 Warunki do prowadzenia żywienia 

Wszystkie skontrolowane placówki oświatowe za wyjątkiem jednej placówki 

niepublicznej zapewniają uczniom możliwość otrzymania posiłku obiadowego 

jednodaniowego lub dwudaniowego. W 2 szkołach podstawowych wydawany jest ciepły 

napój przygotowywany przez szkołę.  Ponadto we wszystkich szkołach podstawowych za 

wyjątkiem jednej niepublicznej uczniowie otrzymują mleko w kartonikach. 

7.5 Ocena warunków sanitarno-higienicznych dla dzieci 5 i 6-letnich w oddziałach  

„zerowych”. 

W ww. zakresie skontrolowano 12 przedszkoli i 1 niepubliczny punkt przedszkolny. Na 

13 placówek – 11 (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 2 przedszkolach. 

7.6 Badania i pomiary 

• oceniono 70 tygodniowych rozkładów zajęć lekcyjnych w 3 szkołach podstawowych,  

9 rozkładów (13%) 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. W rozkładach zajęć 

ocenionych jako niezgodne z zasadami higieny nauczania stwierdzono, iż różnica 

liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia była większa od  

1 godziny (wynosiła 2 – 3 godziny), 

• oceniono dostosowanie mebli szkolnych do wzrostu 1034 uczniów i wychowanków  

w 14 placówkach, 41 uczniów w dwóch szkołach podstawowych (4%) korzystało  

z mebli niedostosowanych do swojego wzrostu, 

• dokonano oceny obciążenia uczniów ciężarem tornistrów u 240 uczniów klas I – VI  

w jednej szkole podstawowej – u 86 uczniów (36%) ciężar tornistra nie przekroczył 

10% masy ciała (tzw. norma niska). 

7.7 Placówki wypoczynku dzieci i młodzieży 

Skontrolowano ogółem 30 placówek wypoczynku, w tym 11 placówek wypoczynku 

zimowego, 16 półkolonii letnich oraz 3 placówki w obiektach hotelarskich: 

• tylko w 1 placówce zapewniono stałą opiekę medyczną, 
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• w 6 placówkach w miejscu zamieszkania nie zapewniono dostatecznej liczby urządzeń 

sanitarnych, 

• w 1 placówce w miejscu zamieszkania organizatorzy nie zapewnili dożywiania, 

• w 9 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 stwierdzono: 

− mniej obiektów, które oceniono jako placówki w złym stanie technicznym, 

− odsetek obiektów nie posiadających dostatecznej liczby urządzeń sanitarnych 

kształtuje się na podobnym poziomie, 

− zwiększył się odsetek placówek, które zapewniły właściwe warunki do utrzymania 

higieny osobistej, 

− 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 2016 część placówek oświatowych nie spełniła wymagań w zakresie higieny 

procesu nauczania – stwierdzono niewielki odsetek (13%) nieprawidłowych rozkładów zajęć 

lekcyjnych (w roku 2015 – 12%). Odsetek uczniów korzystających z mebli niedostosowanych 

do zasad ergonomii nieznacznie wzrósł (w roku 2016 – 4%, w roku 2015 – 1%). 

8.PROMOCJA ZDROWIA 

W oparciu o cele zawarte w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 oraz 

zadania ujęte w Miejskim Systemie Bezpieczeństwa w 2016 r. realizowano następujące 

programy: 

8.1. 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 odbyło się: 
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� 6 narad dla 37 koordynatorów wychowania zdrowotnego z placówek oświatowo- 

wychowawczych z miasta Konina, 

� w dniu 11.06.2016 r. odbył się Integracyjny Festyn Rodzinny TPD: „W zdrowym stylu” 

na skwerze przed Konińskim Domem Kultury. W punkcie informacyjno-edukacyjnym 

pracownicy PSSE w Koninie przygotowali dla dzieci: krzyżówki, zgadywanki, zabawy 

ruchowe – uczestniczyło 60 osób, 

� w dniu 19.09.2016 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie 

odbył się „Dzień Otwarty” pt. „Tak się bawili nasi rodzice”, w którym udział wzięły 

Szkoły Podstawowe z miasta Konina (SP nr 1, SP nr 11, SP nr 4, SP nr 6) oraz 

Przedszkole nr 1 w Koninie. Podczas „dnia otwartego” odbyły się zabawy dla dzieci, 

gry w klasy, w gumę, w skakankę, pokaz właściwego pakowania tornistra, a także 

zabawy przygotowane przez Firmę „hola Kawa & Zabawa” z Konina oraz Rodzinne 

Centrum Rozrywki „Fabryka Wrażeń” z Konina. W Festynie wzięło udział 85 dzieci. 

• Program edukacyjny „Trzymaj formę” 

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 przeprowadzono: 

� 6 narad dla 13 koordynatorów wychowania zdrowotnego oraz nauczycieli wychowania 

fizycznego, 

� 2 szkolenia podczas półkolonii zimowych dla 39 uczniów SP nr 15 w Koninie w ramach 

współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich, 

� 4 szkolenia dla 76 uczniów z SP nr 15 w Koninie, 

� 2 szkolenia dla 31 uczniów SP nr 6 i nr 9 w Koninie nt.: „Anoreksja, bulimia, sterydy 

anaboliczne” - prelegentem był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, 

� w dniu 26.04.2016 r. przeprowadzono II Spartakiadę „Trzymaj Formę!” dla uczniów 

szkół gimnazjalnych z miasta Konina w Gimnazjum nr 2 w Koninie. Udział  

w Spartakiadzie wzięło 5 drużyn z 5 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 pokaz taneczny przygotowany przez Gimnazjum nr 2 w Koninie. PSSE 

w Koninie ufundowała nagrody oraz napoje i owoce dla uczestników spartakiady. 
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• 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. W ramach projektu : 

� odbył się konkurs na plakat pod hasłem: „Bądźmy zdrowi” dla uczniów klas I, II, III 

szkół gimnazjalnych na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego (VI edycja).  

W etapie powiatowym wzięły udział 2 szkoły gimnazjalne z miasta z Konina 

(Gimnazjum nr 3 i nr 5). I miejsce na etapie powiatowym zajęła Michalina Pawlak – 

uczennica z Gimnazjum nr 3 w Koninie. 

� odbył się 1 festyn zdrowotny w Przedszkolu nr 1 w Koninie dla dzieci z grup „0”  

z udziałem rodziców. W festynie udział wzięło 60 osób. 

• Profilaktyka nowotworowa: 

„Profilaktyka raka szyjki macicy” oraz „Profilaktyka raka piersi” 

Cel: zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory. 

Adresaci: społeczność szkolna, społeczność lokalna. W ramach projektu: 

� przeprowadzono 10 akcji „Mammobus” dla kobiet w wieku 50 - 69 lat (nieodpłatnie) 

oraz w wieku 35 - 49 lat (odpłatnie) W akcji udział wzięło 200 kobiet; 

� w dniu 17 października 2016 r. w ramach Europejskiego Dnia Walki z rakiem odbył się 

przemarszu Konińskiego Klubu ,,Amazonek” wraz z uczniami ze szkół 

ponadgimnazjalnych . 

 

Program edukacyjny: „Wybierz Życie - Pierwszy Krok” 

W ramach programu przeprowadzono: 

� konkurs na film realizowany w ramach programu ,,Wybierz życie – pierwszy krok” 

� 1 narada dla 6 koordynatorów wychowania zdrowotnego ze szkół ponadgimnazjalnych. 

Miesiąc Kultury Zdrowotnej - 7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia, 

Tematem przewodnim była ,,Cukrzyca”, a Światowy Dzień Zdrowia obchodzono pod hasłem 

,,Pokonaj cukrzycę!”. Podjęte działania: 

� w dniu 7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia - Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Koninie zorganizował Konferencję Zdrowia Publicznego, która odbyła się 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Konferencja skierowana była 
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do: parlamentarzystów, radnych, przedstawicieli samorządu, burmistrzów i wójtów, 

dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych, nauczycieli, przedstawicieli 

zakładów opieki zdrowotnej, studentów, młodzieży. W konferencji udział wzięło 280 

osób. W trakcie konferencji odbyły się wykłady: dr Pawła Grzesiowskiego pt. ,,Jak 

skutecznie realizować program szczepień ochronnych”, mgr Anny Ziółko pt. ,,Higiena 

w placówkach oświatowych, czyli jak chronić dzieci przed infekcją” oraz wykłady  

z zakresu działalności PSSE w Koninie. W przygotowanym punkcie informacyjno-

edukacyjny porad nt. ,,Cukrzycy” udzielała pielęgniarka z poradni diabetologicznej. 

� przekazano wytyczne oraz materiały informacyjno-edukacyjne placówkom oświatowo-

wychowawczym do wykorzystania przy realizacji Obchodów Światowego Dnia 

Zdrowia. 

8.2 Zapobieganie chorobom zakaźnym 

• Profilaktyka HIV/AIDS. Przeprowadzono: 

- konkurs na wykonanie filmu pod tytułem ,,Krótki film o HIV” dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – wyróżniono Zespół Szkół im. M. Kopernika  

w Koninie. 

- akcję „Bezpieczne Walentynki”: 

* do wszystkich placówek oświatowo - wychowawczych wysłano pisma wraz z pakietem 

materiałów oraz wytycznych dot. Profilaktyki HIV/AIDS, 

* dystrybucja materiałów edukacyjnych do 11 lokali w mieście: bibliotek, restauracji, 

pizzerii, kin - celem dotarcia z materiałami do miejsc uczęszczanych w ,,Weekend 

Walentynkowy”, 

* w dniu 11 lutego 2016 r. przeprowadzono Akcję ,,Bezpieczne Walentynki 2016”  

w Bursie Szkolnej nr 1 w Koninie - w spotkaniu udział wzięło 30 osób. 

- szkolenia : 

* 1 szkolenie dla koordynatorów wychowania zdrowotnego ze szkół 

ponadgimnazjalnych, 

* 1 szkolenie dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Młodzieżowi 

Liderzy kontra HIV” : Zespół Szkół CKU w Koninie (12 osób), Zespół Szkół 

Technicznych i Hutniczych w Koninie (12 osób), 

* 1 szkolenie dla uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie - dla 33 osób  

- akcję 1 Grudnia – Światowy Dzień AIDS 
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* do wszystkich placówek oświatowo - wychowawczych wysłano materiały edukacyjne 

dotyczące Kampanii „Coś was łączy? Zrób test na HIV”, 

* w dniu 24.11.2016 r. w PSSE w Koninie zorganizowano i przeprowadzono Powiatową 

Olimpiadę Wiedzy o HIV dla młodzieży II klas szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem 

,,Nie daj szansy AIDS”. Udział wzięło 18 uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych  

z miasta Konina. Podsumowanie Olimpiady odbyło się w dniu 1 grudnia - Światowy 

Dzień AIDS - w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie. 

 

8.3. Profilaktyka uzależnień 

• Profilaktyka nikotynowa: 

• „Światowy Dzień bez Tytoniu” - 31 maja; 

� 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 17.05.2016 r. odbył się 

przemarsz 250 dzieci przedszkolnych ulicami miasta Konina. W przemarszu udział 

wzięły dzieci z przedszkoli biorących udział w programie: „Czyste powietrze wokół 

nas”. Podsumowaniem przemarszu była uroczystość w Kinie „OSKARD” połączona  

z projekcją filmu dla dzieci; 

� przeprowadzono szkolenia: 

− szkolenie dla 26 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Koninie (18.04.16 r.), 

− szkolenia dla 42 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (10.03.16 r.), 

� udział w ogólnopolskich badaniach ankietowych wśród uczniów szkół gimnazjalnych - 

Global Youth Tobacco Survey (GYTS). Przeprowadzono badania ankietowe ,,Globalny 

sondaż dotyczący używania tytoniu przez młodzież szkolną (GYTS) Polska  

2015-2016”; 

� przeprowadzono konkurs dla uczniów klas V „Palić, nie palić - oto jest pytanie?”  

na projekt graficzny - mem o tematyce antytytoniowej. W konkursie udział wzięło 24 

szkoły podstawowe w tym 2 z miasta Konina; 

• Światowy Dzień Rzucania Palenia - 17 listopada: 

� przeprowadzono 6 narad dla 37 koordynatorów wychowania zdrowotnego  

z placówek oświatowo-wychowawczych (przedszkola, SP, gimnazja, szkoły 
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ponadgimnazjalne) - z miasta Konina. Umieszczono informację na stronie internetowej 

PSSE; 

� szkołom przekazano wytyczne związane z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu 

oraz materiały edukacyjne. Przekazano informacje do lokalnej prasy, umieszczono 

informacje na stronie internetowej; 

� „MLZ kontra tytoń” dla 23 uczniów z Gimnazjum nr 3 w Koninie (10.11.16 r.). 

• „Czyste powietrze wokół nas”. W ramach programu przeprowadzono: 

� 6 narad dla 27 koordynatorów wychowania zdrowotnego z przedszkoli oraz ze szkół 

podstawowych z miasta Konina; 

� przemarsz ulicami miasta Konina 250 przedszkolaków biorących udział w programie. 

• „Nie pal przy mnie proszę”: 

W ramach programu odbyło się 6 narad dla 9 koordynatorów wychowania zdrowotnego  

ze szkół podstawowych z miasta Konina. 

• „Znajdź właściwe rozwiązanie”: 

W ramach programu odbyło się 6 narad 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 zorganizowano punkty informacyjno-edukacyjne w dniach: 

� 20.01.2016 r. - dla pracowników oraz rodziców w Przedszkolu nr 1 w Koninie, 

� 11.02.2016 r. - dla mieszkańców Bursy nr 1 w Koninie, 

� 15.03.2016 r. - dla rodziców oraz nauczycieli w Szkole Podstawowej w Licheniu 

� 12.04.2016 r. - dla pracowników oraz rodziców w Przedszkolu nr 2 w Koninie, 

� 23.05.2016 r. - dla pracowników oraz rodziców w Przedszkolu nr 7 w Koninie, 

� 11.06.2016 r. - dla mieszkańców miasta Konina na Skwerze przed Konińskim Domem 

Kultury w Koninie, 

� 26.06.2016 r. - dla mieszkańców Rychwała - Amfiteatr w Rychwale, 

� 23.08.2016 r. - dla pracowników oraz rodziców w Przedszkolu nr 31 w Koninie, 

� 22.09.2016 r. - dla pracowników oraz rodziców w Przedszkolu nr 15 w Koninie, 

� 17.10.2016 r. - dla mieszkańców Starego Konina, 

� 17.11.2016 r. - dla mieszkańców miasta Koninie w Centrum Handlowym ,,Galeria nad 

Jeziorem”, 

� 01.12.2016 r. - dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie. 
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• Projekt: „Wiem - nie biorę ! Jestem bezpieczny” 

W ramach projektu przeprowadzono: 

� w dniu 09.09.2016 r. w Sali Ratuszowej w Koninie szkolenie dla pedagogów, 

psychologów z placówek oświatowo-wychowawczych oraz partnerów działań  

we współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie oraz Starostwem Powiatowym  

w Koninie nt. ,,Narkotyki i dopalacze - mechanizmy uzależnień”. Prelegentem był prof. 

Mariusz Jędrzejko - Centrum Profilaktyki Społecznej wraz ze swoimi 

współpracownikami. W szkoleniu udział wzięły 84 osoby. 

� udział w Ogólnopolskich badaniach ankietowych pt. ,,Młodzież a dopalacze - postawy  

i zachowania” - 30 uczniów z III Liceum w Koninie, 

� w dniu 08.08.2016 r. przeprowadzono konferencje dla 87 studentów Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie pt. ,,Dopalacze - dlaczego są tak 

niebezpieczne”. 

� w dniu 29.11.2016 r. szkolenie dla 54 uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego  

w Koninie, 

� w dniu 15.12.2016r. szkolenie dla 23 uczniów z Gimnazjum w Rychwale. 

W roku 2016 przeprowadzono 28 wizytacji oświatowo-zdrowotnych w placówkach 

oświatowo-wychowawczych w mieście Koninie. 
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ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ W RUCHU DROGOWYM 
 

Komenda Miejska Policji w Koninie 
 

Rok 2016 charakteryzował się spadkiem wykroczeń ogółem, oraz postępowań 

mandatowych. Odnotowano wzrost skierowanych wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego  

w Koninie, oraz zastosowanych sankcji na podstawie art. 41 KPoW. 

 

a) zagrożenia wykroczeniami – ogółem ( miasto – powiat: dane bez wykroczeń  

z Wydziału Ruchu Drogowego ) 

 

 2016 2015 
+wzrost 
- spadek 

dynamika 

wnioski 2645 2498 +147 105,9 

mandaty karne 12021 13463 -1442 89,3 

pouczenia 141 44 +97 320,5 

ogółem 14807 16140 -1333 91,7 

 

  

Na terenie miasta Konina ujawniono ogółem 8247 wykroczeń – nastąpił spadek  o 985                  

w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku. Natomiast na terenie powiatu konińskiego 

ujawniono 6614 wykroczeń – nastąpił spadek o 294 ujawnionych wykroczeń w stosunku do 

2015 roku. 

 

b) stan zagrożenia wykroczeniami dla poszczególnych gmin:  
 

 

Jednostka Policji Gmina 2016 2015 
+wzrost 
- spadek 

Dynamika 

KP Rychwał 
Grodziec 
Rychwał 
Rzgów 

830 975 -145 85,1 

KP Kleczew Kleczew 
Wilczyn 1110 1016 -6 109,3 

KP Ślesin Skulsk 
Ślesin 1018 1465 -447 69,5 
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KP Sompolno Sompolno 
Wierzbinek 893 1043 -150 85,6 

KP Stare Miasto Stare Miasto 
Krzymów 1036 1105 -69 85,5 

KP Golina Golina 
Kazimierz Biskupi 1051 1178 -127 89,2 

Sektor KMP Konin  Kramsk 54 342 -288 15,8 

 
 
c) inne ważniejsze działania prewencyjne 
 
 

 2016 2015 Dynamika 

Spotkania ze 
społeczeństwem 

19113 18552 103,0 

Ilość wystąpień po 
ujawnieniu 

nieprawidłowości 
2528 2987 84,6 

Zatrzymano 
poszukiwanych 

303 357 84,9 

 
 
 

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach m. Konina  podjęto następujące 

działania:  

 

a) Została przeprowadzona „Symulacja Zdarzenia Drogowego”, której głównym celem było 

oddziaływanie na wyobraźnię wszystkich uczestników ruchu drogowego. Uświadamianie 

uczestnikom zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

Działania polegały na stworzeniu symulacji wypadku drogowego.  

Założeniem symulacji było, iż babcia odprowadza 7 – letniego wnuczka do szkoły, który 

jedzie na rowerze. Na przejściu dla pieszych ustawiono samochód, pod jego kołami położono 

dziecięcy rowerek, na pasach położono manekina. Wszystko miało wydawać się realnym 

wypadkiem drogowym. Po kilku minutach od zaaranżowanej sceny pojawiły się na miejscu 

zaangażowane do działań służby: ratownicy medyczni Wielkopolskiego  

Centrum Ratownictwa Medycznego, funkcjonariusze Ochotniczej Straży Pożarnej Chorzeń. 

Symulację przeprowadzono jak w przypadku realnego wypadku. Na miejsce przybyła karetka 
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Pogotowia, Policja oznakowanym radiowozem, Ochotnicza Straż Pożarna.  

Miejsce zostało zabezpieczone i podjęto akcję ratowniczą kierowcy i pasażera samochodu 

osobowego ( rolę ta odgrywały uczennice), na manekinie podjęto działania które 

wykonywane są podczas ratowania życia. W tym czasie seniorka i uczennica Szkoły 

Podstawowej nr 12 wręczały ulotki na których znajdowały się wybrane przepisy 

obowiązujące w ruchu drogowym. 

 

 

 

 

 

 

b) Przeprowadzono działania Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Koninie wraz  

z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, które miało za zadanie rozdanie kierującym 

jednorazowych alkotestów do jednorazowego użytku. Działaniami zostało objętych ponad 500 

kierujących.  
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c) Na podstawie analizy oraz planu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie 

działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie powstał plan działań mający na celu 

zwiększenie kontroli drogowych w okolicach szkół dzięki którym ilość zdarzeń drogowych 

ograniczy się. Celem pośrednim działań był wzrost poczucia bezpieczeństwa dzieci udających 

się do szkół. Do wyżej wymienionych działań przewidziano patrole zmotoryzowane zgodnie  

z dyslokacją służb. 

d) Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie podczas realizacji zadań służbowych 

spotkali się wielokrotnie z młodzieżą szkolną i przekazywali informację na temat bezpiecznego 

zachowania w ruchu drogowym. Rozdawali elementy odblaskowe, ulotki oraz książeczki 

edukacyjne. 

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie mając na celu poprawę 

skuteczności działań w 2016 roku zorganizowali 4 debaty społeczne  w tym: 
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a) Debata dotycząca „Bezpieczeństwa Seniorów” 

b) Debata dotycząca „Bezpieczeństwa na obszarach wodnych” 

c)Debata dotycząca „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym” 

d) Debata ewaluacyjna dotycząca „Bezpieczeństwa na obszarach wodnych” 

 Zgłaszane zagadnienia przez mieszkańców/uczestników debat: 

− podjęcie działań zmierzających do zapoznania mieszkańców z wizerunkami 

dzielnicowych, 

− podjęcie działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa osób starszych w ruchu 

drogowym, 

− podjęcie działań w celu realizacji spotkań przez dzielnicowych w mieszkaniach osób 

starszych oraz w klubach seniora, 

− podjęcie działań zmierzających do umieszczenia większej ilości tablic informacyjnych  

na terenach drogi wodnej jako żeglugi śródlądowej, 

− zwiększenie ilości patroli wodnych łodziami służbowymi na terenach jezior głównie 

jezioro Ślesińskie, 

− podejmować kontrole stanu trzeźwości osób kierujących skuterami, żeglarzy oraz 

innych obiektów pływających, 

− podjąć współpracę z WOPR Konin, 

− zmiana cyklu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego  

i Przemysłowej, 

− oznakowanie przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Zagórowskiej 4. 

Po przeprowadzeniu wszystkich debat opracowano harmonogram zadań do realizacji     

wynikających z debat i wdrożono zadania do realizacji. 

 

Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej  

 

Mając na względzie bezpieczeństwo osób korzystających z usług Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Koninie Komenda Miejska Policji w Koninie podjęła następujące działania  

w powyższym zakresie: 

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

funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz umundurowani funkcjonariusze Policji pełniący służbę  
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są zwolnienie z opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym”. Zapis taki dał 

możliwość konińskim policjantom m.in. dzielnicowym wdrożenie nowych form 

przeciwdziałania zagrożeniom w środkach komunikacji publicznej polegających na 

uczestniczeniu wspólnie z pasażerami w kursie linii MZK. Dzielnicowi w 2016 roku dokonali 

265 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 przestępstwa. Działania te były prowadzone przez cały rok, wzmożone kontrole 

prowadzone były w czasie poprzedzającym wszystkie święta, gdzie ruch podróżujących jest 

bardzo duży i często pasażerowie zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 

b) policjanci realizują zadania polegające na kontroli terenów przystanków MZK   

w najbardziej zagrożonych rejonach i 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. 

c) dzielnicowi przeprowadzili 492 obserwacje rejonów przystanków MZK usytuowanych, 

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

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

przekazywane są komunikaty o występującym zagrożeniu oraz o sposobach unikania tych 

zagrożeń. 

 

Straż Miejska 

W  2016  roku   do  Straży  Miejskiej  zgłoszonych zostało  przez   mieszkańców   

3470  interwencji   z  czego   ponad  42  %   dotyczyło   nieprawidłowości  w  ruchu   

drogowym.  W  2015  roku  zgłoszonych  zostało  3254 interwencji.  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 
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z parkingu, garażu lub posesji  oraz   parkowanie   na   terenach zielonych. Przyjęte w 2016 

roku zgłoszenia od mieszkańców dotyczyły: 

 

• zakłócenia porządku publicznego i spokoju 348 
• zagrożeń w ruchu drogowym 1461 

• ochrony środowiska i gospodarki odpadami 454 
• zagrożeń życia i zdrowia 121 

• zagrożeń pożarowych (katastrofy) 10 
• awarii technicznych 190 
• zwierząt 411 
     Pozostałe zgłoszenia 475 

 
 
 

Z  każdym  rokiem  występuje  tendencja  wzrostowa co świadczy o coraz większym 

zaufaniu mieszkańców do Straży Miejskiej. 

Na   potrzeby   Miejskiego   Zakładu   Komunikacji  w   Koninie  w   roku   sprawozdawczym   

w 696  przypadkach   potwierdzaliśmy dane  osobowe   pasażerów   jeżdżących   bez  

ważnego   biletu. W  wyniku  ustaleń ujawniliśmy  że  182  osoby  wielokrotnie  w  ciągu  

roku  nie  dokonywały  opłat za przejazd  czym  wyczerpały  znamiona  wykroczenia   

z  art. 121  KW.  Na  osoby te zostały  skierowane   wnioski  o  ukaranie  do  Sądu  

Rejonowego  w  Koninie. 

W 2016r. przeprowadzono 925 postępowań wyjaśniających na podstawie których 

 sporządzonych zostało 376 wniosków o ukaranie i skierowanych do Wydziału Karnego Sądu 

Rejonowego w Koninie. Mniejsza ilość wniosków od ilości prowadzonych postępowań 

wyjaśniających wynika z sytuacji  kończenia postępowania wyjaśniającego postępowaniem 

mandatowym lub pouczeniem. 

Do Komendy Miejskiej Policji w Koninie przekazano 231 spraw, które dotyczyły 

przestępstw i wykroczeń ujawnionych przez strażników miejskich,  oraz zdarzeń 

zaobserwowanych w obrębie kamer monitoringu miejskiego. 

 

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie 
 
Na terenie miasta przeprowadzono wiosenny i jesienny przegląd dróg. Przeglądami 

objęto 238 km ulic w mieście. W wyniku przeglądów w 19 przypadkach zaproponowano 

zmiany organizacji ruchu w celu poprawy porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach wykonywano szereg przedsięwzięć 
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poprawiających infrastrukturę drogową m.in.: 

- Skrzyżowanie ul. Chopina i I. Paderewskiego, rondo „WOŚP”, zmiana stałej organizacji 

   ruchu, zaprojektowano rondo turbinowe, wyeliminowano punkty kolizyjne, poprawił się 

   komfort jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu; 

- Przed rozpoczęciem roku szkolnego dokonano przeglądu oznakowania oraz stanu urządzeń 

   bezpieczeństwa drogowego w okolicach szkół. Dodatkowo oznakowano 5 przejść w rejonie  

   szkół, znakami pionowymi D-6 „przejście dla pieszych” i T-27 „Agatka”; 

- Na ul. Spółdzielców, na jednym z najbardziej uczęszczanych przejść dla pieszych  

  (m.in. przez uczniów szkół) umieszczono  na dużych tablicach o tle fluorescencyjnym  

  oznakowanie A-17 z dużym komunikatem dla kierowców o drodze dzieci do szkoły, 

  dodatkowo wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe na przemian pasami o barwie  

  białej i czerwonej; 

- Zamontowano 5 progów zwalniających, wraz z odpowiednim oznakowaniem pionowym;  

- W obrębie 2 szkół i 1 przedszkola (przed wejściem) zamontowano bariery rurowe” typu U” 

   dla poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wychodzącej bezpośrednio ze szkół  

   w bliskim sąsiedztwie pasa drogowego;   

- Gimnazjum nr 3 w Koninie, ul. Fikusowa, zbudowano przejście dla pieszych na wzniesieniu 

   z kostki betonowej (szaro-czerwonej), dodatkowo oznakowano znakami D-6 i T-27; 

- Częściowo wymieniono, uszkodzone i wyeksploatowane (utrata odblaskowości)  

   oznakowanie pionowe na terenie całego miasta Konina, wraz z oznakowaniem Sytemu 

    Informacji Miejskiej SIM; 

- Częściowo wykonano odnowienie oznakowania poziomego; 

- W ramach bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych w Koninie,  

    na najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach wymieniono sygnalizatory wraz  

    z żarówkami na oświetlenie LED, które zapewnia dłuższą bezawaryjną pracę i pozwala 

    wyeliminować zagrożenie słabej widoczności sygnałów świetlnych; 

- Przebudowano prawoskręt z ul. Przyjaźni w ul. Wyszyńskiego co pomogło w bezkolizyjnym  

   poruszaniu się m.in. autobusów komunikacji miejskiej. Ze względu na zmianę szerokości  

   przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego, zmieniono program sterowania sygnalizacji  

   świetlnej na ww. skrzyżowaniu w oparciu o aktualne pomiary natężenia ruchu; 

- Doświetlenie przejść dla pieszych: ul. Kolejowa zamontowano przejście aktywne SeeMe. 

   Podstawowym zadaniem SeeMe jest ochrona pieszego w czasie, gdy znajduje się na  

   przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Nie działa w sposób ciągły tylko w momentach, 
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   gdy jest potrzebny. System działa w czasie rzeczywistym, jest widoczny z odległości nawet  

  900 m. Spełnia wszelkie europejskie standardy i regulacje odnośnie bezpieczeństwa i emisji  

  światła;  

- Rondo św. Ducha w Koninie, przebudowano jedno z przejść dla pieszych dla zapewnienia  

   lepszej widoczności nadjeżdżających pojazdów przez pieszych; 

- Na ul. Chopina i Jana Pawła II, wybudowano wyspy azyli które podniosły poziom 

    bezpieczeństwa pieszych oraz poprawiły kulturę jazdy w tym miejscach; 

- Budowa chodników i ciągów pieszo – jezdnych; 

- Częściowa poprawa stanu nawierzchni jezdni: remont nawierzchni oraz wymiana całej 

    infrastruktury drogowej (m.in. oznakowania pionowego, barier energochłonnych, 

    oznakowania poziomego grubowarstwowego) na odcinkach drogi krajowej DK 25,  

    (ul. Ślesińska oraz ul. Przemysłowa); 

- Usunięcie przeszkód stojących zbyt blisko jezdni, które stanowią śmiertelne, zagrożenie  

   w przypadku zjechania z pasa ruchu; 

- Samodzielne bieżące interwencje związane z wymianą lub naprawą istniejącej infrastruktury 

  drogowej (oznakowanie pionowe, chodniki, pasy zieleni), współpraca z  Policją, Strażą  

  Miejską oraz w oparciu o zgłoszenia aktywnych mieszkańców miasta Konina; 

- Corocznie prowadzona jest obserwacja oraz usuwanie przeszkód (drzewa, konary drzew), 

   które ograniczają widoczność. Ich usunięcie lub podcinka zwiększają pole widoczności 

   kierowcom. 

Planując działania krótko i długoterminowe należy pamiętać, że nawet najlepiej 

skonstruowany program poprawy BRD nie zostanie zrealizowany bez odpowiedniej wiedzy  

i kompetencji potencjalnych realizatorów programu, szerokiej aktywności społecznej  

i stabilnych źródeł finansowania. 
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Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie 
- zadaniach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego  

na terenie miasta Konina w 2016r. 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Podmiot 

realizujący 
Podmioty 

współpracujące 

Adresaci projektu 
(przewidywana 

liczba odbiorców) 

Źródła 
finansowania 

oraz 
wysokość 
kosztów 

Rok 
realizacji 
zadania 

1. 

24 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy na terenie 

„Galerii nad Jeziorem”  
w Koninie. 

CK i S 
w Koninie. 

WORD  
w Koninie. 

Mieszkańcy Konina 
- około 1.000 osób. 

Środki 
własne 
WORD 

w Koninie – 
około  

500,00 zł 

2016 rok 

2. 

Współorganizacja na terenie 
WORD Konin działań 

edukacyjno-prewencyjnych dla 
dzieci przebywających w czasie 

trwania ferii zimowych na 
półkoloniach pod hasłem 

"Bezpieczne Ferie - to udane 

ferie". 

KMP w 
Koninie,                                                

Stowarzyszenie 
Aktywności 

Lokalnej  
"Młodzi - 
Aktywni".                                                 

WORD w 
Koninie,                                           

PSP w Koninie. 

Dzieci biorące 
udział  

w organizowanych  
półkoloniach –               

360 osób. 

Środki 
własne 
WORD 

w Koninie – 
około 

1.000,00 zł 

2016 rok 

3. 

Szkolenie dla rowerzystów w 
zakresie „Bezpiecznych zachowań 

na drodze”. Omówiono: 
psychologiczne aspekty 

zachowania uczestników ruchu 
drogowego, uwagi związane z 

interpretacją znaków drogowych  
i rozwiązań drogowych, zasady   

I pomocy. 

WORD 
w Koninie. 

KMP w Koninie, 
OSP Konin-

Chorzeń,    
 KTSR,  

"Sport Club 
Konin",                                                     

STR "Ciklo" 
PTTK. 

Rowerzyści -                   
27 osób. 

- 2016 rok 
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4. 

Eliminacje powiatowe 
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  
- 49 osób. 

Środki 
własne 
WORD 

w Koninie – 
około 

4.000,00 zł 

2016 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 –            

4 nauczycieli. 

Środki 
własne 
WORD 

w Koninie –
265,00 zł 

2016 rok 

6. 

Zajęcia na terenie WORD Konin 
o tematyce związanej z 

podnoszeniem bezpieczeństwa 
wśród uczniów przedszkoli oraz 

szkół (zajęcia teoretyczne, 
symulator zderzeń, zajęcia 

praktyczne na terenie miasteczka 
ruchu drogowego). 

WORD  
w Koninie. 

Przedszkola, 
Szkoły 

Podstawowe, 
Gimnazja. 

Uczniowie 
przedszkoli,  

szkół 
podstawowych, 

gimnazjum – 
720 uczniów. 

Środki 
własne  
WORD 

w Koninie – 
około 

20.000,00 zł 

2016 rok 
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7. 

Współorganizacja festynów 
skierowanych do mieszkańców 
Konina i regionu konińskiego: 
- „Międzyszkolny Maraton 

Sportowy”; 
- Festyn rodzinny na osiedlu 

Chorzeń – Konin; 
- Festyn rodzinny organizowany 

przez TPD przed KDK w 
Koninie; 

- Festyn Integracyjno-
Edukacyjnego „Bezpiecznie, 

zdrowo i sportowo”  
w Koninie; 

- Piknik rodzinny przy Szkole 
Podstawowej Nr 9                

 w Koninie. 

Stowarzyszenie 
„Młodzi-

Aktywni”,  
CK i S w 
Koninie, 
SP Nr 9  

w Koninie, 
TPD w Koninie. 

WORD  
w Koninie. 

Mieszkańcy Konina 
– około 6.000 osób. 

Środki 
własne 
WORD 

w Koninie – 
około  

6.000,00 zł 

2016 rok 

8. 

Współorganizacja konkursu 

„Policjant Ruchu Drogowego 

2016 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 –  
1.094,00 zł 

2016 rok 

9. 

Współorganizacja festynu z okazji 
Dnia Dziecka „Witajcie w naszej 

bajce!” – Park im. F. Chopina                     
w Koninie. 

MDK  
w Koninie. 

WORD  
w Koninie.  

Mieszkańcy Konina 
– około 2.000 osób. 

Środki 
własne 
WORD 

w Koninie – 
około 

3.000,00 zł 

2016 rok 
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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. 

- 2016 rok 

11. 

Organizowanie w czasie wakacji 
akcji pod hasłem „Piłem – nie 

jadę”, których celem było 
wyeliminowanie z ruchu 

kierowców poruszających się po 
drogach pod wpływem alkoholu 
oraz propagowanie trzeźwości 

wśród zmotoryzowanych 
uczestników ruchu drogowego. 

WORD  
w Koninie. 

KMP  
w Koninie. 

Kierowcy 
poruszający się po 
drogach Konina – 
około 500 osób. 

Środki 
własne 
WORD 

w Koninie – 
około    

1.205,00 zł 

2016 rok 

12. 

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 78 osób. 

Środki 
własne 
WORD 

w Koninie – 
około 

400,00 zł 

2016 rok 

13. 

Zorganizowanie akcji „Widoczny 

pieszy”, której celem było 
sprawdzenie przestrzegania przez 

pieszych poruszający się po 
drodze po zmierzchu poza 
obszarem zabudowanym 

obowiązku noszenia elementów 
odblaskowych w sposób 

widoczny dla innych uczestników 
ruchu. Wyposażano w elementy 

odblaskowe osoby, które 
poruszały się bez nich. 

WORD  
w Koninie. 

KMP  
w Koninie. 

Mieszkańcy Konina. - 2016 rok 
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14. 

Współorganizacja rajdu 
rowerowego pod hasłem – 

„IX Konińska Masa 

Rowerzystów”, czyli Konin bez 

samochodu. 

WORD 
w Koninie. 

Stowarzyszenie 
„Młodzi-

Aktywni”, 
KMP w Koninie, 
Urząd Gminy w 

Kazimierzu 
Biskupim, 

OSP Konin-
Chorzeń, 

UM w Koninie, 
Starostwo 
Powiatowe 

Konin. 

Rowerzyści –                    
około 800 

uczestników. 

Środki 
własne 
WORD 

w Koninie –  
1.335,33 zł 

2016 rok 

15. 

Realizacja programu pod hasłem 
„Pierwszaki błyszczą na drodze”. 

Podczas spotkań 
zorganizowanych na terenie 

WORD Konin pierwszoklasiści 
dowiadywali się m. in. jak 

bezpiecznie poruszać się po 
drogach, jak korzystać         

z przejść dla pieszych, jak 
powinien być wyposażony rower 
oraz jak prawidłowo zapinać pasy 

bezpieczeństwa. 

KMP  
w Koninie. 

WORD  
w Koninie. 

Uczniowie klas 
pierwszych szkół 
podstawowych – 

około 500 uczniów. 

Środki 
własne 
WORD 

w Koninie – 
około 

700,00 zł 

2016 rok 

16. 
Zakup i przekazanie węży 

odblaskowych spacerowych. 
WORD 

w Koninie. 
- 

Wszystkie 
przedszkola 
publiczne 

funkcjonujące na 
terenie Konina, 

 tzn. 18 instytucji. 

Środki 
własne 
WORD 

w Koninie – 
około 

2.158,65 zł 

2016 rok 
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17. 

Zorganizowanie „X 

Samochodowego Rajdu 

Nawigacyjnego dla 

Samorządowców”. 

WORD 
w Koninie. 

KPP w Słupcy, 
Urząd Miasta 

w Słupcy. 
Samorządowcy. 

Środki 
własne 
WORD 

w Koninie –
5.305,80 zł 

2016 rok 

18. 

Opublikowanie w tygodniku 
„Przegląd Koniński” cyklu 

artykułów promujących 
przestrzeganie przepisów ruchu 

drogowego ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków 

jesienno-zimowych; 

WORD 
w Koninie. 

- Mieszkańcy Konina. 

Środki 
własne 
WORD 

w Koninie – 
około 

3.242,78 zł 

2016 rok 

19, 

Udział w akcji społecznej 
promującej noszenie odblasków 

pod nazwą „Odblask to nie 

obciach”. Akcja trwająca 6 
miesięcy polega na promowaniu 

noszenia odblasków poprzez 
umieszczenie na autobusie 

komunikacji miejskiej hasła 
„Odblask  to nie obciach". 

Ponadto wyprodukowane zostały 
„magiczne tuby", dzięki którym 

można się przekonać, jak 
kierowca widzi pieszego                               
z odblaskami, a jak bez. 

 

Nieformalna 
grupa „Sławek 
& Przyjaciele”. 

WORD w 
Koninie, UM w 

Koninie, 
Starostwo 

Powiatowe w 
Koninie, 

UM i G Ślesin, 
KMP w Koninie, 
MZK w Koninie, 

PWSZ w 
Koninie, 
Centrum 

Handlowe 
FERIO, 

Masita Polska. 

Mieszkańcy Konina. 

Środki 
własne 
WORD 

w Koninie – 
około 

3.690,00 zł 

2016 rok 
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ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA I PROMOCJA 

ZATRUDNIENIA 

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE  

 

I. Rozpoznanie potrzeb i możliwości zatrudniania osób bezrobotnych oraz pozyskiwanie 

informacji o kondycji pracodawców (sytuacji lokalnego rynku pracy) 

   

Realizując potrzeby pracodawców, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie organizuje 

giełdy i targi pracy, w których udział biorą pracodawcy, osoby bezrobotne oraz poszukujące 

pracy. Są one doskonałą okazją do rozpowszechnienia przez pracodawców informacji                       

o funkcjonujących na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego zakładach pracy, a tym 

samym przybliżenia lokalnej społeczności informacji o rozwijających się branżach i firmach.  

Stwarzają również pracodawcom możliwość bezpośredniej prezentacji posiadanych ofert 

pracy, pozyskiwania odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy bądź aktywizacji 

zawodowej.  

Uczestnictwo pracodawców w giełdach i targach, oprócz budowania wizerunku firmy, może 

przynieść również korzyści w postaci oszczędności tak cennego czasu, jak i kosztów 

związanych z poszukiwaniem odpowiednich pracowników  

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r.  zorganizowano  23 Giełdy Pracy. W Giełdach Pracy 

organizowanych w siedzibie Urzędu wzięło udział 9 pracodawców oraz 920 osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy mają możliwość skorzystania również  

z usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, w ramach której organizowane 

są: 

-    porady w formie indywidualnej i grupowej,   

-    indywidualne informacje zawodowe. 

W  2016 r. z usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej  w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Koninie skorzystało łącznie 4 590 bezrobotnych i poszukujących pracy       

z  terenu miasta Konina,  w tym : 

- dla 17 grup, przeprowadzono porady w formie grupowej, w których uczestniczyło 35 

osób,  

- 32 osoby bezrobotne skorzystały z indywidualnych porad,  
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- 4523 bezrobotnym i poszukującym pracy udzielono indywidualnych informacji 

zawodowych. 

 

II. Promowanie i wspieranie zatrudniania młodzieży. Organizacja osobom bezrobotnym 

zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym okresowego zatrudnienia.  

Programy realizowane w wyniku pozyskania przez PUP w Koninie dodatkowych 

środków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia  i aktywizacji zawodowej skierowanych m.in. do osób młodych i będących            

w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 

Programy realizowane w 2016 roku (rozpoczęte w 2016 roku)  

1) „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (II)” – 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, okres realizacji 

01.01.2016 – 31.12.2016, 

2) „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie 

Konińskim (II)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020, okres realizacji 01.01.2016 – 31.12.2016, 

3) Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych tworzących i przystępujących do istniejących spółdzielni 

socjalnych, ze środków Rezerwy Ministra, okres realizacji 01.04.2016 – 31.12.2016, 

4) Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 

określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy, ze środków Rezerwy Ministra, okres realizacji 

01.06.2016 – 31.12.2016, 

5) Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących  w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy, ze środków Rezerwy Ministra, 

okres realizacji 01.07.2016 – 30.06.2017, 

6) Program regionalny, ze środków Rezerwy Ministra, okres realizacji 01.08.2016 – 

31.12.2016, 

7) Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia, ze środków 

Rezerwy Ministra, okres realizacji 01.10.2016 – 31.05.2017. 
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Programy realizowane w 2016 roku (rozpoczęte w 2015roku) 

1)  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)” – 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, okres realizacji 

13.01.2015 – 30.06.2016, 

2) „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie 

Konińskim (I)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020, okres realizacji 01.01.2015 – 30.06.2016, 

 

W 2016 roku w ramach programu „Praca dla młodych” uruchomiono nową formę 

aktywizacji osób młodych ( do 30 roku życia), tj. dofinansowanie do wynagrodzenia i składek 

ZUS za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.  Z tej formy wsparcia 

skorzystało 139 bezrobotnych z terenu miasta Konina. 

 

III. Realizacja przewidzianych w ustawie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.   

W 2016r. na subsydiowane programy rynku pracy skierowano 884 osoby z terenu miasta 

Konina,  w tym: 

• 430 osób bezrobotnych rozpoczęło subsydiowane zatrudnienie, z czego: 

- prace interwencyjne podjęło 35 osób, 

- w ramach robót publicznych zatrudniono 25 osób, 

- po przyznaniu dotacji działalność gospodarczą rozpoczęło 85 osób, 

- w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy zatrudniono             

  85 osób, 

- 38 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na  

   zasiedlenie, 

- 23 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie   

   bezrobotnego powyżej 50 roku życia, 

- 139 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie   

  skierowanego  bezrobotnego do 30 roku życia, 

• najwięcej osób, tj. 314 zaktywizowano w ramach staży,  

• prace społecznie użyteczne rozpoczęło 41 osób, w tym 10 osób w ramach PAI, 

• na szkolenie skierowano 86 osób,  

• realizację programu w ramach przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęło  

     13 osób. 
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IV. Rozwój zawodowy dostosowujący osoby bezrobotne i zagrożone utratą pracy do 

potrzeb rynku pracy poprzez rozpoznanie potrzeb szkoleniowych u osób bezrobotnych 

oraz organizacja szkoleń indywidualnych i grupowych i pomoc pracownikom  

w utrzymaniu miejsc pracy.  

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. organizowano szkolenia dla osób 

bezrobotnych finansowane z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach w/w środków zorganizowano „Kurs kroju i szycia”, którym uczestniczyło 10 osób 

z miasta Konina oraz  warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy dla 15 długotrwale 

bezrobotnych. W ramach  tzw. szkoleń  indywidualnych przeszkolono 61 osób. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest instrumentem polityki rynku pracy, który 

pozwoli na uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych wpisujących się w ustalone 

priorytety, tj.: 

- wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim 

związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji 

do celów zawodowych (z wyłączeniem umiejętności i kompetencji ogólnych), 

- wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować 

wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym 

charakterze, którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej, 

- wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których 

mowa w art. 150 f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Na finansowanie  kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w 2016r. Powiatowy 

Urząd Pracy w Koninie otrzymał środki w wysokości 483.500,00 zł. 

Na przestrzeni 2016r. do PUP w Koninie wpłynęło łącznie 76 wniosków o zorganizowanie 

szkoleń  w ramach KFS na kwotę 1.842.230,99 zł. 

W   tym    samym  okresie   zawarto    ogółem   43   umowy   o  przeszkolenie 191 osób na 

które   wydatkowano   kwotę   468.847,71 zł.
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ W KONINIE 

 

 Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i porządku: 

- w zakresie organizowania szkoleń, warsztatów i konferencji, debat społecznych oraz 

kontynuacji programów profilaktycznych i działań prewencyjnych: przez okres całego roku 

uczestniczono w różnego rodzaju działaniach prewencyjno-edukacyjnych w tym m.in.: 

• uczestniczono w działaniach edukacyjno-prewencyjnych ”Bezpieczne ferie to udane 

ferie”, które odbyły się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Koninie – w akcji udział wzięło ok. 300 dzieci, 

• w maju zorganizowano akcję „OTWARTE  STRAŻNICE”. Podczas których 

propagowano bezpieczeństwo, zapoznawano z pracą strażaka oraz zaprezentowano sprzęt 

– ok. 900 osób, 

• uczestniczono w programie „BEZPIECZNE WAKACJE”, gdzie funkcjonariusze 

prowadzili pogadanki oraz prezentowali sposoby udzielania pierwszej pomocy –  

w programie udział wzięło prawie 900 dzieci, 

•  w ramach akcji „Bezpieczna szkoła” na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Koninie propagowano bezpieczeństwo poprzez zabawy z dziećmi oraz 

prezentowano zasady udzielania pierwszej pomocy – w akcji udział wzięło prawie 600 

osób, 

• przeprowadzono warsztaty z zakresu prewencji pożarowej dla uczniów Zespołu Szkół 

Górniczo – Energetycznych w Koninie, 

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

dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Koninie. 

Przez okres całego ubiegłego roku wydano 16 opinii odnośnie zabezpieczenia imprez 

masowych, ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego na czas trwania imprez 

w uzasadnionych przypadkach dysponowane były samochody ratowniczo – gaśnicze.  

W zakresie aktywnego i skutecznego pozyskiwania środków finansowych na realizację 

działań podnoszących bezpieczeństwo publiczne przygotowano wniosek WFOŚ i GW  

w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia dotyczącego edukacji ekologicznej w zakresie 

publikacji, wydawnictw, szkoleń, konkursów, olimpiad, seminariów, konferencji, warsztatów, 
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sympozjów – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki niskiej emisji, segregacji odpadów. 

Na ten cel otrzymano środki w wysokości 26 998,82 zł. Z środków tych zostały zakupione 

czujniki tlenku węgla, opaski odblaskowe oraz książeczki dla dzieci.  

 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

- w zakresie realizacji programów i działań prewencyjnych skierowanych do dzieci  

i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia:  

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

wypoczynku, które dotyczyły bezpieczeństwa 

• pozostałe działania jak w pkt. 1.  

- w zakresie kontroli placów gier i zabaw, kąpielisk: w ramach monitoringu akwenów 

przeprowadzono rozpoznania jezior, zbiorników i rzek: Jezioro Pątnowskie, Jezioro Zatorze  

i rzeka Warta, 

- w zakresie kontroli miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży: prowadzono czynności 

kontrolno-rozpoznawcze w 5 obiektach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w 4 

obiektach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wspólnie z przedstawicielami Policji oraz 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 

 

Bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne 

 W zakresie kontroli organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku przez 

okres całego roku wydano 11 pozytywnych opinii o stanie bezpieczeństwa pożarowego 

kontrolowanych obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kontrolowano obiekty. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

W zakresie prowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych w obiektach pod 

kątem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz egzekwowania od właścicielu 

usunięcia nieprawidłowości, w roku 2016 na terenie miasta Konina przeprowadzono 139 

kontroli. W trakcie czynności kontrolno – rozpoznawczych w kontrolowanych obiektach 

stwierdzono 318 usterek, w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami wydano 63 decyzje 

administracyjne.  

W zakresie pozyskiwania samochodów pożarniczych oraz specjalistycznego sprzętu 

ratowniczo – gaśniczego na potrzeby PSP i OSP, współuczestnictwo w przygotowaniu 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na samochód dla OSP Konin – Chorzeń. 
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Środki finansowe na zakup były przeznaczone m.in. z dotacji dla jednostek KSRG 

(220 100,00zł) oraz z dotacji MSWiA (138 800,00zł). Ponadto OSP Konin otrzymało z dotacji 

KSRG (13 600,00zł), natomiast OSP Morzysław z dotacji MSWiA(1 500,00zł).  

W roku 2016 doskonalenie zawodowe strażaków PSP było realizowane w oparciu  

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

Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Koninie. Realizacja zajęć prowadzona była wg 

kwartalnych planów doskonalenia zawodowego dla strażaków Stanowiska Kierowania KM 

PSP 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 KM PSP a kierującym 

działaniami ratowniczymi, procedur działań ratowniczych.  

Strażacy KM PSP w Koninie uczestniczyli w następujących szkoleniach i kursach: 

• szkoleniu z zakresu ratownictwa lodowego (2 strażaków), 

• szkoleniu z zakresu „Prąd elektryczny a zagrożenia dla strażaków”  (3 strażaków), 

• szkoleniu z zakresu zarządzania stresem i organizacji wsparcia psychologicznego  

(1 strażak), 

• szkoleniu doskonalące z zakresu zagrożeń występujących podczas uszkodzenia 

napowietrznych linii energetycznych oraz zasad współdziałania ze służbami 

pogotowia energetycznego podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych  

(4 strażaków), 

• szkoleniu dowódców zmian JRG (6 strażaków), 

• szkoleniu z zakresu ratownictwa na wodach szybko-płynących (1 strażak), 

• szkoleniu kwalifikacyjnym młodszego nurka MSWiA (2 strażaków), 

• szkoleniu kwalifikacyjnym dla nurków MSWiA (1 strażak), 

• szkoleniu kwalifikacyjnym dla nurków MSWiA kierujących pracami podwodnymi  

(1 strażak), 

• szkoleniu teoretycznym dla nurków MSWiA kierujących pracami podwodnymi  

(1 strażak), 

• szkoleniu specjalistycznym z zakresu patofizjologii nurkowania (4 strażaków). 

Ponadto w celu kontynuacji uprawnień strażaków w zakresie udzielania Kwalifikowanej 

Pierwszej Pomocy (KPP), zorganizowano 2 egzaminy recertyfikacyjne (56 strażaków). 
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Natomiast dla strażaków OSP w roku 2016 przeprowadzono 11 szkoleń kwalifikacyjnych 

z terenu miasta i powiatu konińskiego: 

• 4 szkolenia strażaków ratowników OSP realizowane jednoetapowo (dla 185 

druhów), 

• 1 szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa technicznego (dla 36 druhów), 

• 1 szkolenie dowódców OSP (dla 15 druhów), 

• 1 szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (dla 34 

druhów), 

• 2 szkolenia naczelników OSP (dla 27 druhów), 

• 2 szkolenia z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach 

(dla 74 druhów). 

 

Ponadto przeprowadzono szkolenia: 

• szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy ( dla 406 uczestników), 

• 4 szkolenia teoretyczne dla strażaków OSP z zakresu współdziałania ze śmigłowcami 

SP ZOZ LPR (dla 238 osób), 

• 1 szkolenie praktyczne dla strażaków OSP z zakresu współdziałania ze śmigłowcami 

SP ZOZ LPR (161 osób), 

• podczas szkoleń podstawowych ratowników OSP w ramach zajęć z zakresu sprzętu 

ochrony dróg oddechowych uzupełniono o ćwiczenia praktyczne w komorze 

dymowej, 

• szkolenia funkcyjnych OSP każdorazowo uzupełniano o tematykę z zakresu 

bezpieczeństwa  

i higieny służby i pracy dogotowaną do rodzaju szkolenia, 

• strażacy JRG Nr 2 w Koninie przeprowadzili dedykowane szkolenia dla 

funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego z terenu powiatu konińskiego. 

Szkolenia oraz egzaminy odbywały się w KM PSP w Koninie oraz w wytypowanych 

jednostkach OSP. Szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP realizowano 

jednoetapowo poszerzone o zagadnienia z zakresu działań ratowniczych na kolei. Łącznie  

w ubiegłym roku Komenda Miejska PSP w Koninie przeszkoliła 1276 druhów strażaków.  

W roku 2016 łącznie wykonano 45 ćwiczeń taktyczno-bojowych oraz rozpoznań 

operacyjnych obiektów. Ćwiczenia zostały poprzedzone rozpoznaniem operacyjnym danego 

obiektu. Zorganizowano 15 ćwiczeń zgrywających dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, 
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jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-

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

Konsalnet Security oraz służb ratowniczych z terenu miasta i powiatu konińskiego, między 

innymi: 

• w dniu 31  maja na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji  Samochodowej  

w Koninie przeprowadzono ćwiczenia pod nazwą „Wypadek Masowy”, podczas 

których doskonalono umiejętności niezbędne do prawidłowego rozpoznania, 

segregacji i ewakuacji osób podczas wypadków w transporcie drogowym, 

• w dniu 31 lipca 2016r., przeprowadzono ćwiczenia na ternie pływalni „Rondo” dla 

strażaków PSP i OSP, których celem było współdziałanie w ramach wykonywania 

zadań z zakresu ratownictwa wodnego, 

• w dniu 23 sierpnia 2016r. przeprowadzone zostały ćwiczenia doskonalące „Chemia na 

Warcie 2016”, których celem było doskonalenie umiejętności  

z dziedziny ratownictwa chemiczno-ekologicznego, 

• w dniu 05 października 2016r. na terenie 33 Bazy Lotnictwa Transportowego  

w Powidzu prowadzono ćwiczenia „Ratunek 16”, zakładające atak terrorystyczny na 

bazę oraz pożar hangaru. W ćwiczeniach udział brały jednostki z terenu województw 

wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, 

• w dniu 11 października 2016r. przeprowadzono ćwiczenia doskonalące z zakresu 

ratownictwa technicznego dla S i S KM PSP w Koninie na terenie Obwodu 

Utrzymania Autostrady A2 w Żdzarach gm. Stare Miasto, 

w dniu 27 października 2016r. na terenie Nadleśnictwa Grodziec przeprowadzono 

ćwiczenia pod kryptonimem „Grodziec Las 2016” dla sił i środków z terenu 

województwa wielkopolskiego wchodzących w skład Kompanii Gaśniczej WOO 

Konin (w ćwiczeniach uczestniczyła OSP Chorzeń), 

• funkcjonariusze Komendy uczestniczyli w manewrach organizowanych przez 

jednostki OSP z terenu gminy Krzymów, Sompolno, Stare Miasto i Ślesin. 

Ponadto w ramach ćwiczeń na obiektach z użyciem sił i środków wchodzących w skład 

WBO, strażacy KM PSP w Koninie, w tym wytypowani do składu grup specjalistycznych 

i modułu leśnego brali udział, m.in. w: 

• warsztatach z zakresu dochodzeń pożarowych i gaszenia pożarów wewnętrznych   

- 8-10.03.2016r., 
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• warsztatach z zakresu dochodzeń pożarowych i gaszenia pożarów wewnętrznych pod 

kryptonimem „Dochodzenia Pożarowe 2016” – 05.04.2016r., 

• warsztatach pod kryptonimem „Gazy 2016 „ – 12-13.04.2016r., 

• ćwiczeniach międzynarodowego modułu do zwalczania pożarów lasów pod 

kryptonimem „Las 2016” – 17-20.05.2016r., 

• ćwiczeniach doskonalących z zakresu ratownictwa wodnego i chemiczno-

ekologicznego na Jeziorze Licheńskim – 08.06.2016r., 

• ćwiczeniach dla kadry kierowniczej i przedstawicieli SGR Chem - Eko z terenu woj. 

Wielkopolskiego na terenie zakładu Hempel w Niepruszewie – 15.06.2016r., 

• wojewódzkich warsztatach z zakresu ratownictwa technicznego „Technika 16” 

 – 23-24 .06.2016r.,  

• warsztatach z ratownictwa technicznego na kolei przeprowadzonych na terenie 

przedsiębiorstwa Torpol w Koninie – 6-8.072016r., 

• ćwiczeniach „Mieszkaniówka 2016” w m. Mieczownica pow. słupecki 

 – 19-20.10.2016r., 

• zimowym zgrupowaniu członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa                      

Wodnonurkowego z województwa wielkopolskiego, które dobyło się w Poznaniu  

– 08-10.02.2016r. 

• zgrupowaniu członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodnonurkowego                    

z województwa wielkopolskiego „Woda 2016”, które odbyło się w Poznaniu – 03-

07.10.2016r., 

• zgrupowaniu członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodnonurkowego 

Konin, które odbyło się w Skorzęcinie 13-17.06.2016r., 

• warsztatach z postępowania podczas zdarzeń z udziałem butli acetylenowych i butli  

z propanem butanem. 

Obiekty i zakłady przemysłowe, na których zrealizowano ćwiczenia lub rozpoznania: 

• Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 

• Rail Cargo Logistic, 

• Spółdzielnia mieszkaniowa Zatorze (budynki ZL IV, wysokościowe), 

• Leroy Merlin, 

• Nadleśnictwo Konin – Leśnictwo Brzeźno, 

• „Chemat” Sp. z o.o.. 

Zgodnie z harmonogramami realizowane były ćwiczenia w komorze dymowej dla 
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strażaków z wyznaczonych Komend PSP woj. wielkopolskiego, strażaków JRG Nr 1 i 2  

w Koninie, strażaków OSP z terenu miasta i innych powiatów oraz dla uczestników szkoleń 

podstawowych strażaków ratowników OSP organizowanych przez Komendy PSP. Łącznie do 

ćwiczeń w komorze przystąpiło 261 osób.  

W zakresie organizacji zajęć szkolnych prowadzono pogadanki w szkołach 

podstawowych na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz uczestniczono  

w przygotowaniu i przeprowadzeniu eliminacji na szczeblu miejskim do Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej, który odbył się 05 marca ubiegłego roku.  

Komenda Miejska PSP w Koninie edukowała społeczeństwo z zakresu bezpieczeństwa 

pożarowego poprzez prowadzenie akcji prewencyjnych. 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 przesyłano materiały 

informacyjne do środków masowego przekazu, Urzędów Miast i Gmin oraz spółdzielni 

mieszkaniowych.  

Bezpieczeństwo weterynaryjne: 

W dniu 15 września 2016. Uczestniczono w posiedzeniu poświęconym sytuacji  

w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Powiatowy Lekarz Weterynarii Ireneusz 

Szefliński wygłosił prelekcję na temat odnotowanego zdarzenia na wschodniej granicy Polski. 

W dniu 16 września 2016r. Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił zagrożenie ASF podczas 

narady szkoleniowej w KM PSP w Koninie.  

 

Zarząd Oddziału Powiatowego - Grodzkiego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w Koninie 

 

W skład Zarządu  Oddziału Powiatowego - Grodzkiego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w Koninie wchodzi 21 osób. Są to przedstawiciele 6 jednostek ochotniczych 

straży pożarnych, wybranych jako przedstawiciele na zebraniach sprawozdawczo-

wyborczych OSP.  

W dniu 08.10.2016r. w sali OSP Konin – Grójec odbył się IV Zjazd Oddziału 

Powiatowego -Grodzkiego ZOSP RP w Koninie, który zatwierdził Zarząd w następującym 

składzie: Eugeniusz Gościniak, Tomasz Gościniak, Andrzej Herudziński, Łukasz Kaniewski, 

Michał Skorupka – OSP Konin Chorzeń, Aleksandra Galor, Wiesław Kostecki, Mariusz 
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Pijacki, Henryk Walczak, Kazimierz Wiktorski, Błażej Zalewski – OSP Konin Starówka; 

Andrzej Białecki, Piotr Rychtanek – OSP Konin Cukrownia Gosławice, Marek Skwarczyński 

– OSP Konin Gosławice; Henryk Dzięcielak, Łukasz Zawadzki – OSP Konin Grójec; 

Franciszek Przybylak, Tadeusz Wybrański – OSP Konin Morzysław.  

Skład Zarządu poszerzono o przedstawicieli: Prezydenta Miasta Konina, Kierownika 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzeja Andrzejewskiego, 

Komendanta Miejskiego PSP w Koninie bryg. Janusza Dębowskiego oraz Prezesa Zarządu 

Oddziału Powiatowego- Ziemskiego ZOSP RP w Koninie dh Andrzeja Piaskowskiego.  

Prezesem Zarządu wybrano ponownie dh Andrzeja Herudzińskiego,  

a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został dh Jan Olejnik.  

IV zjazd wybrał również przedstawiciela do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 

RP województwa wielkopolskiego, którym został dh Andrzej Herudziński i delegata IV Zjazd 

Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego, którym został dh Jan 

Olejnik.  

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 87 strażaków. 

Wszystkie jednostki OSP skupiają w swych szeregach ogółem 319 członków w tym 

33 kobiety. 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 – 83 członków, 

• OSP Cukrownia Gosławice – 35 członków, 

• OSP Grójec – 36 członków, 

• OSP Gosławice – 24 członków, 

• OSP Konin – 108 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 – 
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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 ogólnodostępnym, pełnią funkcję 

centrów kultury na poszczególnych osiedlach miasta Konina. 

OSP miasta Konina dysponują następującą ilością sprzętu ratowniczego: 

• 1 samochodem ratowniczo – gaśniczym, typu ciężkiego, 

• 4 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, 

• 4 zestawami do ratownictwa medycznego, 

• 1 defibrylatorem AED, 

• 151 odcinków węży tłocznych, 

• 82 ubraniami specjalnymi. 

 
Strażacy OSP miasta Konina posiadają następujące przeszkolenia: 

Lp. Szkolenie w zakresie Liczba 
wyszkolonych 

Potrzeby zgodnie  
z normatywem 

1. Strażacy – ratownicy OSP 104 5 

2. Kierowcy, konserwatorzy sprzętu 
ratowniczego 

27 3 

3. Ratownictwo techniczne 49 1 
4. Kierowanie ruchem drogowym 4 4 

5. Kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej 30 10 

6. Płetwonurkowie 2 0 

7. Dowódcy OSP 33 0 
8. Naczelnicy OSP 19 2 

9. Razem: 268 25 
 

 W roku 2016 na terenie miasta Konina zanotowano ogółem 746 zdarzeń, w tym 306 
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pożarów, 394 miejscowych zagrożeń, 46 alarmów fałszywych.  

 

 Poszczególne jednostki OSP brały udział w zdarzeniach: 
 

Lp. Jednostka OSP Pożary Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

Ogółem 
zdarzeń 

1. Chorzeń 16 31 4 51 
2. Cukrownia Gosławice 10 6 1 17 
3. Grójec 0 1 0 1 
4. Gosławice 3 3 2 8 
5. Konin 7 8 1 16 
6. Morzysław 1 0 0 1 
7. Razem: 37 49 8 94 

 
 Warto podkreślić, że w czasie wszystkich zdarzeń zanotowano ogółem straty  

w wysokości: 1 358,7 tys. zł w tym w pożarach 502,8 tys. zł i miejscowych zagrożeniach 

855,9tys. zł.  

Szybkie i profesjonalne działania strażaków pozwoliły na uratowanie mienia wartości 

5 602 tys. zł, w tym w pożarach 4 595 tys. zł. i miejscowych zagrożeniach 855,9 tys. 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 

doskonaląc umiejętności w czasie prowadzenia działań ratowniczych, a także zbiórki 

kształcące umiejętności i nawyki ratowników. 

W roku 2016 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Konina 

przeprowadzono następujące turnieje i zawody: 

• turniej piłki siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Powiatu Grodzkiego OSP – 

16.04.2016r., 

• turniej piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Konina – 10.09.2016r., 

• zawody sportowo – pożarnicze – 09.07.2016r. 

W dniu 18 czerwca 2016r.  przeprowadzone zostały ćwiczenia doskonalące dla jednostek OSP 

z terenu miasta Konina. Ponadto jednostki OSP Konin i Chorzeń brały udział w manewrach 
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organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, których celem było doskonalenie wielu 

jednostek i służb w działaniach o dużym zasięgu. 

       W roku 2016 r. Komendant Miejski Ochrony Przeciwpożarowej wspólnie  

z przedstawicielem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 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 05 marca 2016r. w Zespole Szkół Nr 1 w Koninie, przeprowadzono 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 47 

uczniów z 16 placówek oświatowych miasta Konina. W poszczególnych grupach wiekowych 

zwycięzcami zostali : 

• szkoły podstawowe – Rodi Younes– SP nr 6, 

• gimnazja – Alan Younes – Gimnazjum nr 5, 

• szkoły ponadgimnazjalne – Tomasz Wstawski – II Liceum. 

Należy nadmienić, że Tomasz Wstawski podczas eliminacji wojewódzkich zajął w swojej 

grupie wiekowej czołowe miejsce i tym samym zakwalifikował się do finału centralnego, 

który odbył się w dniach 4-6 czerwca 2016r. w Supraślu zajmując w kwalifikacji końcowej 

wysokie II miejsce.  

Główne zamierzenie planowane na 2017 r. 

 

1. Prowadzenie szkoleń funkcyjnych OSP. 

2. Organizacja eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

3. Organizowanie zawodów i turniejów szczebla miejskiego i powiatowego. 

4. Udział w zawodach i turniejach organizowanych przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP 

województwa wielkopolskiego. 

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. 
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Oceniając stan wyeksploatowania sprzętu silnikowego oraz zaplecza operacyjno – 

technicznego i socjalnego jednostek OSP miasta Konina, uważamy, że niezbędne jest 

dokonanie sukcesywnej wymiany samochodów ratowniczo – gaśniczych (niektóre maja już 

ponad 20 lat) na nowe, przeprowadzenie remontów strażnic (wentylacja w garażach, wymiana 

bram garażowych, termorenowacja, wygospodarowanie zaplecza magazynowego, 

przygotowanie sal szkoleniowych, itp.)  i zakupów innego sprzętu niezbędnego do 

prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych miasta Konina. 

Dlatego za zasadne jest, co było również podniesione podczas dyskusji w czasie IV Zjazdu 

Oddziału Powiatowego - Grodzkiego ZOSP RP w Koninie, aby środki finansowe na ochronę 

przeciwpożarową planowane były w wysokości 0,1% budżetu miasta Konina. Taka kwota 

wystarczyła by na realizację zadań mających istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców Konina. A więc doskonalenie i szkolenie ratowników, konserwacja, 

homologacja i wymiana sprzętu ratowniczego, bieżące remonty, organizowanie różnych form 

doskonalenia zawodowego.  

„Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego - Grodzkiego Pan Andrzej Herudziński będąc 

reprezentantem wszystkich strażaków OSP miasta Konina kieruje podziękowania do Pana 

Przewodniczącego Rady Miasta Konina i wszystkich Radnych Rady Miasta za dotychczasowe 

wsparcie i pomoc w realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

To dla nas ogromny zaszczyt móc współpracować z osobami profesjonalnym  

i kompetentnymi, dla których bezpieczeństwo mieszkańców miasta Konina jest ważnym 

elementem funkcjonowania samorządnego miasta.  

Oddzielne słowa uznania i podziękowania kieruję pod adresem Prezydenta Miasta Konina 

i podległych mu pracowników, których zaangażowanie i chęć poprawnego realizowania 

zadań ochrony przeciwpożarowej jest często priorytetem i ogromnym wsparciem dla 

społecznej działalności strażaków.” 
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BEZPIECZEŃSTWO WETERYNARYJNE 
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 
 

I. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 

  W celu kontroli występowania zakażeń zwierząt patogenami wywołującymi choroby 

zakaźne zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania (są to choroby szczególnie 

niebezpieczne dla zwierząt lub ludzi, wywołujące bardzo duże straty w pogłowiu zwierząt lub 

liczne zachorowania ludzi) na terenie miasta Konina zbadano: 

- w kierunku pryszczycy - 3 próbki  pobrane od bydła w 3 gospodarstwach, 

- w kierunku choroby pęcherzykowej świń - 3 próbki pobrane w 3 gospodarstwach, 

- w kierunku klasycznego pomoru świń - 4 próbki  pobrane w 4 gospodarstwach, 

-  w kierunku choroby niebieskiego języka u bydła – 28 próbek pobranych                           

w 4 gospodarstwach,  

- w kierunku wirusowej posocznicy krwotocznej pstrągów(VHS)   – pobrano próbki                    

w 1 gospodarstwie. 

  W 2016 r. na terenie miasta Konina zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 5124 psy               

i 363 koty. Szczepienia te wykonują lekarze weterynarii wolnej praktyki. 

 Zarówno w 2014r jak i w 2015 i 2016 roku na terenie województwa wielkopolskiego  nie 

wykonywano  szczepień lisów dzikich przeciwko wściekliźnie.  Wynikało to z faktu, że    

w ostatnich latach na terenie naszego województwa nie stwierdzano wścieklizny.             

 W 2016 roku wykryto jednak wściekliznę u nietoperza na terenie powiatu pleszewskiego. 

 Na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego wścieklizny nie notowano od lipca 2003 r. 

 Ze względu   na konieczność wyjaśnienia możliwości zarażenia się wścieklizną ludzi 

od zwierząt w trakcie pokąsań w 2016 roku poddano obserwacji  78 psów i 12 kotów. Dla 

porównania: w 2015r. obserwowano 60 psów i 8 kotów. U obserwowanych zwierząt objawów 

wścieklizny nie stwierdzono - wykluczono zarażenie wścieklizną. 

 W 2016 roku kontynuowano badania monitoringowe stad świń w kierunku zakażeń 

wirusem choroby Aujeszkyego. Na terenie m. Konina zbadano 17 stad  świń. Uzyskane  

wyniki ujemne pozwoliły na podtrzymanie statusu stad jako wolnych od choroby 

Aujeszkyego.   

  W 2016 roku istotnym zagrożeniem epizootycznym  w naszym kraju był afrykański 

pomór świń (ASF) – zakaźna zaraźliwa choroba świń i dzików prowadząca do bardzo 

licznych padnięć. Na terenach wzdłuż granicy z Białorusią do końca 2016r.   stwierdzono 161 
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przypadków ASF u dzików oraz 23 ogniska u świń domowych.   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.   

  W minionym roku w wielu krajach Unii Europejskiej stwierdzano u drobiu i dzikiego 

ptactwa zakażenia wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.  Zakażenia takie 

od listopada 2016 roku wykrywano także u dzikich ptaków i drobiu w Polsce. Do chwili 

obecnej potwierdzono wystąpienie HPAI w 44 gospodarstwach utrzymujących drób oraz u 45 

ptaków dzikich w różnych rejonach kraju. Mając na względzie możliwość zawleczenia 

choroby poprzez migrujące dzikie ptactwo, poprzez sprowadzany do dalszego chowu drób, 

poprzez osoby utrzymujące kontakty handlowe, gospodarcze i turystyczne Powiatowy Lekarz 

Weterynarii podejmuje różne działania zapobiegawcze. Są to między innymi   kontrole ferm 

drobiu i sprawdzanie ich zabezpieczenia przeciw epizootycznego, kontrola sprowadzanego 

drobiu, szkolenia dla właścicieli ferm, informowanie mieszkańców o możliwych zagrożeniach 

oraz o zakazach    i nakazach wprowadzonych rozporządzeniem ministra rolnictwa. 

 Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie odbyło się posiedzenie 

Powiatowego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego, na którym omówiono sytuację 

epizootyczną w kraju i działania, które należy podejmować w przypadku wystąpienia wysoce 

zjadliwej grypy ptaków na naszym terenie oraz określono szczegółowe zadania dla gmin, 

Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zarządców dróg. 

Kontynuacją przygotowań do zwalczania choroby były spotkania robocze z przedstawicielami 

tych instytucji. 

 Innym problemem epizootycznym i epidemiologicznym Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Koninie było wykrycie zakażeń Salmonella Enteritidis w jednym  

z gospodarstw utrzymujących stada  kur niosek (dotyczy około 1 800 tyś. kur). Uznanie stad 

kur niosek za zakażone wiązało się z  wydaniem decyzji nakazującej między innymi ich ubój 

lub zabicie oraz zakaz wprowadzania do obrotu pozyskiwanych jaj.  

  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 zarejestrowane są między innymi  3733 stada 

bydła, 6421 stad świń, 230 stad  owiec i 60 stad kóz, 79 ferm  drobiu utrzymujących około 4,2 

mln sztuk ptaków (kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki) oraz 20 różnego typu gospodarstw 

rybackich.    
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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  

ww. działalnością: 

1 zakład mleczarski, 6 zakładów przetwórstwa mięsnego, 1 zakład przetwórstwa  rybnego,              

6 podmiotów zajmujących się transportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,        

7 pasiek ze sprzedażą bezpośrednią miodu, 1 zakład pośredniczący w zaopatrzeniu zakładów 

przetwórczych,  5 zakładów wprowadzających do obrotu żywność bez jej magazynowania. 

2.  W 2016 roku przeprowadzono w  ww. zakładach 51 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 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 2 decyzje 

administracyjne nakazujące usuniecie stwierdzonych uchybień .  

Do najczęściej  stwierdzanych uchybień należą uchybienia w odniesieniu do  wymagań 

dotyczących  pomieszczeń produkcyjnych, wyposażenia zakładu i używanego sprzętu,   

sposobu oznakowania  produktów oraz działania  systemu HACCP w zakładzie. 

3. Zakłady, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, zobowiązane są do  badania 

produkowanych przez siebie produktów w zakresie kryteriów bezpieczeństwa żywności 

i higieny procesu produkcyjnego. Zobowiązane są również do  przeprowadzania badań 

czystościowych wymazów pobranych z powierzchni produkcyjnych, powierzchni opakowań 

i sprzętu. Badania   mają potwierdzić, że produkcja prowadzona jest w warunkach   zgodnych   

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu WE Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. 

w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych. Pobrano 142 

wymazy czystościowe oraz 324 próbki mięsa mielonego, wyrobów z mięsa surowego 

przeznaczonych do spożycia po obróbce termicznej, próbki wędlin, przetworów mlecznych      

i przetworów rybnych. Badania te prowadzone są zgodnie z harmonogramem 

zaakceptowanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Inspekcja Weterynaryjna 



 
165 

 

 w ramach prowadzonego nadzoru przeprowadziła weryfikację powyższych badań 

właścicielskich pobierając 95 próbek różnych asortymentów gotowych wyrobów. Uzyskiwane 

wyniki potwierdzały utrzymywanie przez producentów wymaganej jakości mikrobiologicznej 

produkowanych tam środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. 

 

III. Nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz 

Na terenie miasta Konina prowadzi działalność 6 podmiotów zajmujących się obrotem 

dodatkami paszowymi oraz materiałami paszowymi, 1 podmiot wprowadzający do obrotu 

uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego jako materiał paszowy, 4 podmioty 

magazynujące i wprowadzające do obrotu mieszanki paszowe uzupełniające oraz karmę dla 

zwierząt domowych, 2 podmioty zajmujące się transportem pasz. 

W siedmiu z powyższych  jednostek przeprowadzono 8 kontroli w zakresie spełniania 

wymagań weterynaryjnych. W jednym z podmiotów (działającym w zakresie obrotu 

dodatkami paszowymi) kontrolę przeprowadzili także eksperci Unii Europejskiej z uznaniem 

wysoko oceniając sprawowany nadzór Inspekcji Weterynaryjnej.   

 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 2016r. w spalarni przeprowadzono 1 kontrolę i nie stwierdzono uchybień. 
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