URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE
BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Koszalin, dnia 20 lutego 2020 r.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwały Nr IV / 59/ 2019 Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
na lata 2019 – 2023 pn. „BEZPIECZNY KOSZALIN”
w roku 2019

Koszalin 2020

Zgodnie z uchwałą Nr IV / 59/ 2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
uchwalenia Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego na lata 2019 – 2023 pn. „BEZPIECZNY KOSZALIN” Prezydent Miasta Koszalina
został zobligowany do przedstawiania sprawozdania z realizacji programu Radzie Miejskiej.
Sprawozdanie przygotowano w oparciu o otrzymane informacje od jednostek, inspekcji,
straży itp. funkcjonujących na terenie miasta Koszalina i będących bezpośrednio
odpowiedzialnych za realizacje zadań ujętych w programie „BEZPIECZNY KOSZALIN”.
W niniejszym sprawozdaniu przedstawione zostały działania oraz osiągnięte efekty z ich realizacji
na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie Koszalina
z podziałem na nw. obszary:
1.
2.
3.
4.
5.

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscach zamieszkania ....................
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży ……………………………………………….............................
Bezpieczeństwo w komunikacji ……………….………………………………………….....................
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zagrożenia miejscowe ………………..…………......
Bezpieczeństwo zdrowotne …………………..……………………………….…….............................

s.
s.
s.
s.
s.

3
21
35
42
46

Podmiotem wspierającym działania Prezydenta Miasta w zakresie bezpieczeństwa jest Wspólna
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego (zwana dalej
Komisją). Komisja jest forum, na którym podmioty realizujące program „Bezpieczny Koszalin”,
przedstawiają podejmowane działania w sferze bezpieczeństwa. Z uwagi na szerokie spektrum
zagadnień poruszanych na posiedzeniach Komisji sprawozdanie z realizacji działań Komisji
wyłączono z podziału na obszary i przedstawiano odrębnie.
Komisja odbyła w 2019 r. 3 posiedzenia, na których między innymi pozytywnie zaopiniowano
„Harmonogramy zamierzeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie
zimowym pn. „Bezpieczne Ferie Zimowe 2019” oraz w okresie letnim pn. „Bezpieczne Wakacje
2019”. Pozytywnie zostały również rozpatrzone sprawozdania z realizacji zamierzeń w tym zakresie.
W trakcie posiedzeń Komisji:
a) Przyjęto „Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta
Koszalina i Powiatu Koszalińskiego w 2018 roku”.
b) Przyjęto sprawozdanie z realizacji uchwały „„Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015–2018
pt. „BEZPIECZNY KOSZALIN ” w 2018 roku.
c) Przyjęto „Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta
Koszalina i Powiatu Koszalińskiego na rok 2018”.
d) Zaprezentowano „Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu koszalińskiego i miasta Koszalina w roku
2018”.
e) Przedstawiono „Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji
w Koszalinie oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2018
roku” (na terenie miasta i powiatu).
f) Zaprezentowano „Informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Koszalinie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej miasta
i powiatu w roku 2018".
g) Przedstawiono „Informacje z działalności Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu
z działalności na terenie powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin w 2018 roku”.
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h) Zaprezentowano „Informację z działalności Straży Miejskiej w Koszalinie w roku 2018".
i) Omówiono:
– Funkcjonowanie SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Region „Zachód” w bazie
w Zegrzu Pomorskim.
– Przygotowania i przebieg na terenie miasta i powiatu akcji zimowego utrzymania dróg.
– Stan bezpieczeństwa na kąpieliskach oraz miejscach wyznaczonych do kąpieli –
położonych na terenie powiatu koszalińskiego i miasta Koszalina.
– Zagrożenia i podejmowane działania służb weterynaryjnych w zakresie zwalczania ASF
oraz wirusa ptasiej grypy /HPAI/ na terenie miasta Koszalina i powiatu Koszalińskiego.
– Stan epidemiologiczny w zakresie chorób zakaźnych oraz stan sanitarno-porządkowy
obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego.
Szczegółowe dane działań Komisji zawiera „Sprawozdanie Prezydenta Miasta Koszalina i Starosty
Koszalińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu
Koszalińskiego za rok 2019 r.”

I.

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscach zamieszkania.

1. Analiza stanu bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności lokalnych w zakresie
bezpieczeństwa oraz podejmowanie działań w celu eliminacji występujących zagrożeń.
Analiza stanu bezpieczeństwa jest stałym elementem działania podmiotów realizujących zadania
na rzecz bezpieczeństwa. Odbywa się to między innymi poprzez składanie Prezydentowi Miasta
Koszalina comiesięcznych informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
Koszalina przez Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz
straży miejskiej. Prowadzenie bieżącej ewidencji zdarzeń pozwala na prawidłowe monitorowanie
występujących zagrożeń i podejmowanie działań skierowanych na ich eliminację lub przeciwdziałanie
ich negatywnych skutków.
2. Monitorowanie i kontrola miejsc o szczególnym zagrożeniu przestępczością.
Z całokształtu prowadzonych działań, osiągniętych wyników i realizacji stawianych zadań
wywnioskować można, że koszalinianie czują się bezpiecznie w miejscu zamieszkania (ulica, osiedle).
W odniesieniu do innych miast o porównywalnej liczbie mieszkańców ulice i osiedla w Koszalinie
nadal pozostają stosunkowo bezpieczne i spokojne, a zdecydowana większość mieszkańców nie
odczuwa realnego zagrożenia swojego bezpieczeństwa w najbliższej okolicy.
Prowadzone na szeroką skalę spotkania z mieszkańcami, w każdym z przedziałów wiekowych
poszerzają krąg podmiotów zaangażowanych w utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Aktywizacja mieszkańców, edukacja w zakresie niepokojących zjawisk, budowanie właściwych relacji
sąsiedzkich, to czynniki ułatwiające pracę Policji na rzecz mieszkańców Koszalina.
W obszarze poprawy bezpieczeństwa na osiedlach, w parkach i w rejonach pasaży handlowych
prowadzone są nadal działania oparte na rewitalizacji osiedlowych placów zabaw, rejonów zielonych,
terenów wokół placówek handlowych, w tym osiedlowych sklepików. Przedsięwzięcia w tym
obszarze realizowane są przy współpracy z radami osiedlowymi. Wspólne działania dzielnicowych
i radnych przy wsparciu środków finansowych koszalińskiego samorządu pozwoliły na realizację
także w 2019 szeregu przedsięwzięć. Współpraca ta wyraża się także na płaszczyźnie
przeprowadzonych w ubiegłym roku spotkań z mieszkańcami. Z punktu widzenia skuteczności
działań Policji są one jednym z najlepszych narzędzi służących współpracy ze społecznością lokalną.
Omawiane problemy i pomysły na ich rozwiązanie są zgłaszane przez obie strony, co pozwala na
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podjęcie wielu partnerskich działań. Łącznie w 2019 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji
w Koszalinie przeprowadzili 2502 (2449) spotkania z przedstawicielami społeczeństwa, w tym 125
(98) spotkań z lokalnymi samorządami. (W nawiasie dane za rok 2018).
3. Zwiększenie liczby patroli w miejscu i czasie najbardziej potrzebnym poprzez racjonalne
wykorzystanie zasobów własnych oraz funkcjonariuszy odbywających praktyki lub
adaptacje zawodowe na terenie Miasta, zacieśnienie współpracy między Policją, SM, SG,
SOK, ŻW.
W wyniku działań represyjnych na terenie działania KMP w Koszalinie ujawniono 28300 (23305)
wykroczeń, nałożono łącznie 11113 mandatów karnych. Skierowano blisko 1500 wniosków
o ukaranie do sądu, w tym ponad 900 dotyczących ruchu drogowego.
W 2019 roku policjanci z naszej jednostki zatrzymali na terenie działania KMP w Koszalinie 424
osoby poszukiwane oraz zatrzymali 430 sprawców przestępstw „na gorącym uczynku” .
W związku ze staraniami o poprawę poczucia bezpieczeństwa w wymienionym obszarze
działania w 2019 dzięki przychylności Prezydenta Miasta Koszalina oraz Rady Miejskiej zwiększyliśmy
ilość wystawianych służb o patrole piesze składające się z policjantów odbywających w naszym
mieście etap adaptacji zawodowej. Łącznie w 2019 roku służbę odbywały 4 tury adaptacji.
Współpraca ze służbami partnerskimi pozwala na efektywniejsze i wszechstronne wykonywanie
zleconych zadań, stąd w 2019 roku wykonano następujące ilości służb z siłami pozapolicyjnymi:
– Straż Miejska – 117.
– Służba Ochrony Kolei – 26.
– Służba Leśna, Straż Rybacka – 5.
Placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie Miasta Koszalin w minionym roku zrealizowała 181 patroli, w tym 172
samodzielnie, 8 we współdziałaniu z Policją, 1 z SOK. Skutkiem tych działań:
– wylegitymowano 1772 osoby (w tym 592 cudzoziemców) i skontrolowano 897 pojazdów,
– nałożono 6 mandatów karnych na łączną kwotę 1 400 PLN,
– zrealizowano 12 czynności zleconych,
– zatrzymano 27 osób,
Propagowanie wśród lokalnej społeczności dzielnicowego, jako policjanta pierwszego
kontaktu oraz informowanie o możliwości korzystania z aplikacji „Moja Komenda” oraz
„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.
Główną rolę w tej dziedzinie pełnią policjanci Rewirów Dzielnicowych podległych koszalińskiej
komendzie w zakresie współpracy z mieszkańcami na rzecz ich bezpieczeństwa. Dzielnicowi
pracowali na wielu płaszczyznach i z wieloma społecznościami. Spotykali się indywidualnie
z mieszkańcami, z radami osiedli, z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, zarządcami
i właścicielami budynków oraz punktów handlowych. Łącznie przeprowadzono 2502 takich spotkań
w 2019 roku.
Obowiązkiem każdego dzielnicowego jest ścisła i aktywna współpraca ze społecznością
podległej mu dzielnicy. Z kolei przywilejem każdego mieszkańca jest „łatwy dostęp” do właściwego
dzielnicowego. W tym celu na stronach koszalińskiej komendy na bieżąco aktualizowany jest wykaz
policjantów Rewirów Dzielnicowych z terenu Miasta. Dodatkowo na stronach komendy znajdują się
informacje w zakresie korzystania z aplikacji „Moja Komenda”, która pozwala na wyszukanie
właściwego dzielnicowego na terenie całej Polski, zawiera bazę adresową jednostek policji oraz
numery kontaktowe.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa realizowano w 2019 roku założenia
4.
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programu „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. W ubiegłym roku w ramach ww. aplikacji
dokonano 1083 zgłoszeń, z czego policjanci potwierdzili 574, a wyeliminowali 358 wskazanych przez
obywateli sytuacji zagrożenia lub naruszenia porządku prawnego.
Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Koszalina, połączona z wprowadzaniem innych
nowatorskich rozwiązań technologicznych.
Koszalińska Policja na co dzień korzysta z monitoringu miejskiego, co pozwala na bieżąco
obserwować sytuację na terenie Miasta. Kamery systemu ustawione są w rejonie newralgicznych dla
bezpieczeństwa mieszkańców ulic i obszarów.
Stanowisko Monitoringu i Wideo Rejestracji Miejsc Szczególnie Zagrożonych obejmuje 43
punkty kamerowe obsługiwane przez 63 kamery. Koszty konserwacji monitoringu w 2019 roku
wyniosły 12.200,00 zł.
Obsługą stanowiska zajmuje się pracownik cywilny, dla którego przygotowano specjalny etat.
Funkcjonujący system jest stale udoskonalany i wyposażany w nowe urządzenia obejmujące swym
zasięgiem wskazywane również przez mieszkańców rejony Koszalina. Ważnym elementem
funkcjonowania systemu monitoringu miejskiego jest możliwość uzupełnienia go o zapis
rejestrowany przez kamery należące do podmiotów prywatnych, takich jak np. centra handlowe.
5.

Podejmowanie działań mających na celu uświadamianie społeczeństwu zagrożeń
występujących w „sieci”, w tym informacje o przestępstwach internetowych,
przeciwdziałanie zjawiskom cyberprzemocy i cyberagresji, popularyzacja wiedzy
o zagrożeniach wynikających z nieodpowiedniego korzystania z internetu.
W 2019 roku koszalińscy policjanci odnotowali 336 przestępstw dokonanych
„w cyberprzestrzeni”. Były to głównie oszustwa, stalking, groźby, naruszenie wizerunku itp. Ustalono
70 sprawców.
Podstawowym narzędziem pracy Policji ze społeczeństwem w tym zakresie są działania
i kampanie profilaktyczne.
W ramach programu „Razem Bezpieczniej” w listopadzie 2019 roku zrealizowano warsztaty
„#donthejt” wspólnie ze Stowarzyszeniem „Academia” działającym przy Uniwersytecie Szczecińskim.
Projekt w swoich założeniach miał za zadanie przeciwdziałać hejtowi wśród osób młodych. Zajęcia
warsztatowe zostały przeprowadzone w Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie, w których aktywnie wzięło
udział 76 uczniów.
Podobnie, w ramach programu „Razem bezpieczniej” w listopadzie i grudniu 2019 roku
zrealizowano warsztaty „Zagraj z nami w realu” − edukacja i sport jako alternatywa dla
behawioralnych uzależnień związanych z nadużywaniem telefonów komórkowych przez dzieci
i młodzież. Podczas zajęć przekazywano uczniom informacje na temat niebezpieczeństw związanych
z niewłaściwym i nadmiernym korzystaniem z telefonów, prezentowano filmy profilaktyczne
i przeprowadzano ćwiczenia warsztatowe. Przeprowadzono 14 spotkań, w których uczestniczyło 872
uczniów.
W ramach przeciwdziałania tego typu zjawiskom utworzono i zrealizowano przedsięwzięcie
profilaktyczne „Akceptuję − nie hejtuję!”. W ramach tej akcji organizowano spotkania z młodzieżą
w formie pogadanek i warsztatów na temat tolerancji wobec innych, skutków uprzedzeń
i stereotypów oraz właściwych zachowań wobec odmienności, a ponadto prawidłowego
funkcjonowania w sieci i mediach społecznościowych pod kątem niestosowania mowy nienawiści.
Przeprowadzono łącznie 33 spotkania, w których uczestniczyło 1552 uczniów.
W ramach tematyki „Cyberzagrożenia” przeprowadzono w 2019 roku w Koszalinie zajęcia
z rodzicami, pedagogami oraz dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych z zakresu
6.
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bezpieczeństwa w Internecie. Nauczyciele i wychowawcy oraz rodzice zwracali uwagę na różnego
rodzaju niebezpieczeństwa związane z aktywnością dzieci w sieci, nie znając często metod
i sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi w tym zakresie. Stąd Komenda Miejska
Policji w Koszalinie zainicjowała wiele prelekcji i warsztatów szkoleniowych dla uczniów, nauczycieli
i rodziców w celu przybliżenia tematu i przeciwdziałania zagrożeniom. Podczas szkoleń poruszano
m.in. tematy tzw. wyzwań (challenge’ów), aktywności w mediach społecznościowych, zwłaszcza na
Facebooku, publikacji i wykorzystywania zdjęć i filmów, uwodzenia, dyskryminacji, hejtowania,
rasizmu i prześladowań w Internecie, wyłudzania danych osobistych itp. Przeprowadzono 130
spotkań w szkołach z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu dla 4509 uczniów.
7.

Aktywizacja dzielnicowych, jako policjantów pierwszego kontaktu poprzez identyfikację
lokalnych problemów bezpieczeństwa i porządku, dostarczanie ważnych informacji
z rozpoznania rejonu, inspirowanie lokalnych społeczności do wnoszenia inicjatyw na rzecz
bezpieczeństwa.

Zgodnie z przepisami dzielnicowi zobowiązani są do opracowania planów działania
priorytetowego. Na postawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia
w rejonie policjant zakłada cel do zrealizowania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powierzonej mu
dzielnicy. W jego ramach współpracuje z mieszkańcami, inicjuje wspólne działania, oraz informuje
o ich realizacji. W 2019 roku dzielnicowi podlegli koszalińskiej komendzie opracowali i wdrożyli 30
takich planów.
8.

Rozbudowa systemu powiadamiania o innych zagrożeniach i patologiach.

Cudzoziemcy
Na terenie Koszalina przebywa w zależności od pory roku około 1000 cudzoziemców.
Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu przeprowadzili:
1) 12 kontroli legalności pobytu, w wyniku których:
– Ujawniono 26 cudzoziemców przybywających nielegalnie (17 − Ukraina, 5 − Filipiny,
2 − Gruzja, 1 − Białoruś, 1 − Mołdawii).
– Zatrzymano 21 cudzoziemców.
– Wydano 19 decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu.
– Nałożono 10 mandatów na łączną kwotę 850,00 zł.
2) 13 kontroli legalności zatrudnienia, w wyniku których:
– Ujawniono 10 pracodawców naruszających ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
– Ujawniono 43 cudzoziemców w ramach kontroli legalności zatrudnienia (39 − Ukraina,
4 – Białoruś)
– Wydano 4 decyzje o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,
3) 12 kontroli podmiotów gospodarczych zatrudniających cudzoziemców.
4) 65 wywiadów środowiskowych dotyczących cudzoziemców.
Postęp cywilizacyjny, dostęp do różnych, często nieznanych do tej pory, używek, a także warunki
ekonomiczne kraju powodują pojawianie się nowych zagrożeń i patologii, a tym samym poszerzają
zakres działalności Policji. Podstawowym narzędziem pracy mundurowych w tej materii jest
profilaktyka i prewencja kryminalna. Akcje profilaktyczne i programy w zakresie „nowych zagrożeń”
realizowane przez koszalińską Policję w 2019 roku:
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Handel ludźmi.
We wskazanym obszarze zagadnieniowym policjanci KMP w Koszalinie zrealizowali w 2019 roku
następujące przedsięwzięcia profilaktyczne:
– Prelekcje dla uczniów szkół średnich z terenu Koszalina i powiatu koszalińskiego w ramach
edukacji dla bezpieczeństwa – podczas spotkań przedstawiano problematykę handlu ludźmi,
wskazywano metody werbowania, sposoby unikania zagrożenia, szukania pomocy. Łącznie
w 23 prelekcjach wzięło udział 1219 uczniów.
– Zorganizowano szkolenie dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie, którzy w ramach
programu „Erasmus” i projektu „Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej dla
młodych profesjonalnych” wyjeżdżali w dwóch grupach na miesięczne praktyki do Irlandii
i Portugalii – podczas dwóch dwugodzinnych szkoleń przekazano informacje na temat
zagrożeń związanych z zachowaniem na lotnisku, w samolocie oraz podczas podróży, zasady
zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Szeroko omówiono
i przedstawiono problematykę handlu ludźmi, co cechuje ofiarę handlu ludźmi, gdzie można
szukać pomocy i jakie przysługują jej prawa. Wskazano, jak nie postępować, by nie stać się
ofiarą handlu ludźmi, jak zabezpieczyć się na wypadek uprowadzenia, jak zachowywać się
wobec nowo poznanych osób, nie tylko poza granicami kraju, jak zabezpieczyć swoje
dokumenty. W szkoleniu wzięli udział wszyscy uczestnicy praktyk – 41 uczniów oraz
4 nauczycieli opiekunów.
– W ramach profilaktyki wakacyjnej „Wakacyjna edukacja dla bezpieczeństwa” zorganizowano
działania informacyjno-profilaktyczne, podczas których z młodymi mężczyznami i kobietami
rozmawiano m.in. o problematyce handlu ludźmi. Przekazywano ulotki „Obietnice…”
dotyczące omawianego zagadnienia wraz z informacjami dotyczącymi problematyki handlu
ludźmi, zwłaszcza w kontekście wcześniejszego podania środka psychoaktywnego lub
wakacyjnego rozkochania metodą na tzw. loverboya, a także zwrócono uwagę na oferty pracy
za granicą i możliwości uniknięcia zagrożenia. Zorganizowano 19 takich działań, w czasie
których przekazano materiały 1770 osobom.
– Utworzono stoiska profilaktyczne z materiałami informacyjnymi dotyczącymi problematyki
handlu ludźmi dla uczniów siedmiu koszalińskich szkół ponadpodstawowych. Stoiska
zorganizowano wspólnie z PSSE w Koszalinie. Skorzystało z nich 659 uczniów w wieku 16-19
lat.
– Przeprowadzono warsztaty z uczniami z Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie podczas spotkania
profilaktycznego w internacie – omówiono problematykę handlu ludźmi w kontekście
przebywania poza miejscem zamieszkania bez opieki rodziców, podejmowania prac
dorywczych, odbywania praktyk zawodowych i nawiązywania nowych znajomości. Wskazano
metody werbowania osób, sposoby działania przestępców, możliwości uniknięcia zagrożenia
i szukania pomocy. W zajęciach wzięło udział 67 wychowanków.
– Zorganizowano spotkania w ramach obchodów XIII Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi
Ludźmi w auli Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w dniu 18 października 2019 roku.
W spotkaniach zatytułowanych „Obietnice… Twoje życie jest bezcenne − nie pozwól się
sprzedać!” wzięła udział młodzież z klas hotelarskich i turystycznych z Zespołu Szkół nr 1
w Koszalinie − łącznie 146 uczniów w wieku 18-19 lat oraz 6 nauczycieli. Podczas prelekcji
przekazano uczniom informacje związane z procederem handlu ludźmi – definicję, metody
werbowania osób, sposoby działania grup przestępczych, możliwości pomocy ofierze.
Dyskutowano na temat sposobów unikania zagrożenia, konieczności sprawdzania ofert pracy
i pracodawcy oraz zachowania ostrożności i ograniczonego zaufania do nowo poznanych
osób. Wskazano, co cechuje ofiarę handlu ludźmi, gdzie można szukać pomocy i jakie
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przysługują jej prawa. Zaprezentowano filmy obrazujące przestępczy proceder i spoty
promujące bezpieczne zachowania. Przeprowadzono ćwiczenia warsztatowe dotyczące
werbowania ofiary przez sprawców i metod uniknięcia zagrożenia. Zaproszona na spotkania
doradczyni EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie przedstawiła temat
podejmowania legalnej i bezpiecznej pracy za granicą i sposobów unikania nieuczciwych
pracodawców. Medialnie spotkanie zostało wypromowane w Radiu Eska, Radiu Koszalin, oraz
Telewizji Kablowej Koszalin i Głosie Koszalińskim.
– Informowano o rozpoczętej kampanii prewencyjnej dotyczącej handlu ludźmi w ramach
Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości – na stronach internetowych KMP
w Koszalinie udostępniono i podlinkowano informacje na ten temat, na stoiskach
profilaktycznych udostępniono materiały kampanii, a w audycjach medialnych
rozpowszechniono ideę kampanii. Materiały kampanii pozostawiono w placówkach
oświatowych oraz na dworcach i w galeriach handlowych.
– Przeprowadzono szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów KMP
w Koszalinie w dotyczące problematyki handlu ludźmi, identyfikacji ofiar, metod i form
działania sprawców, algorytmu postępowania w przypadku ujawnienia takiego przestępstwa.
Poruszono temat wykorzystywania seksualnego dzieci, zmuszania do prostytucji, żebractwa,
pracy przymusowej, zmuszania do popełniania przestępstw, niewolnictwa domowego.
Zapoznano z funkcjonowaniem fundacji La Strata i Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych, omówiono zagadnienia zawarte w Zarządzeniu nr 14 KG w sprawie
wykonywania przez Policję niektórych zadań w zakresie wykrywania handlu ludźmi.
W szkoleniach wzięło udział 229 policjantów.
– Przeprowadzono szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Koszalinie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie dotyczące zwrócenia
uwagi w codziennej pracy socjalnej na symptomy i ostrzeżenia świadczące o możliwości
stania się ofiarą handlu ludźmi przez podopiecznych. W szkoleniach wzięło udział 135
pracowników socjalnych.
Krajowy Program Zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV.
We wskazanym obszarze zagadnieniowym policjanci KMP w Koszalinie zrealizowali w 2019 roku
następujące przedsięwzięcia profilaktyczne:
– Przeprowadzano prelekcje dla uczniów placówek ponadgimnazjalnych z terenu Koszalina
i powiatu koszalińskiego w ramach programu „Co wiesz o AIDS?” – Podczas prelekcji
zwracano uwagę na zagrożenia związane z nawiązywaniem przypadkowych znajomości
i kontaktów seksualnych, charakterystykę chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową,
informowano o możliwościach uzyskania pomocy lekarskiej i wykonania podstawowych
badań w celu wykluczenia chorób zakaźnych. Przeprowadzono 31 spotkań, w których wzięło
udział 1166 uczniów.
– W ramach profilaktyki wakacyjnej „Wakacyjna edukacja dla bezpieczeństwa” zorganizowano
19 działań profilaktyczno-informacyjnych w miejscowościach nadmorskich powiatu
koszalińskiego, podczas których z wypoczywającymi nad morzem rozmawiano m.in.
o problematyce HIV/AIDS/HCV. W spotkaniach wzięło udział 1770 osób.
– Z okazji Światowego Dnia AIDS wspólnie z PSSE w Koszalinie zorganizowano VII Konkurs
Wiedzy o HIV pod nazwą „Żyję bez ryzyka HIV/AIDS” dla uczniów szkół średnich z terenu
Koszalina i powiatu koszalińskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie. Uczniowie
pisali test wiedzy oraz rozmawiali na temat niebezpieczeństw związanych z podejmowaniem
ryzykownych zachowań. Łącznie w konkursie wzięło udział 39 uczniów z 9 szkół
ponadpodstawowych. Każdy otrzymał nagrodę i zaświadczenie o udziale w konkursie.
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W dniu 28 listopada 2019 roku w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS wspólnie
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Koszalinie zorganizowano konferencję pod
tytułem „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS?”. Konferencja odbyła się w Sali Kinowej Centrum
Kultury 105 w Koszalinie dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Koszalina i powiatu
koszalińskiego. Głównym prelegentem był Roman Latoszyński, edukator i konsultant do
spraw HIV/AIDS, pracownik Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” oraz
Zjednoczenia na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”. Podczas konferencji
przybliżono statystyki zachorowalności w naszym regionie oraz kilka historii młodych ludzi
zakażonych wirusem HIV. Roman Latoszyński przekazał najważniejsze informacje dotyczące
chorób zakaźnych, dróg przenoszenia, sposobów leczenia oraz zapobiegania. Wskazywał na
zagrożenia związane z nawiązywaniem przypadkowych znajomości i kontaktów seksualnych.
Natomiast policjantka poruszyła temat GHB, czyli tzw. pigułki gwałtu i spożywania napojów
fundowanych przez nieznane osoby w kontekście nie tylko stania się ofiarą przestępstwa, ale
również możliwości zakażenia się jedną z chorób przenoszonych drogą płciową. Konferencja
odbywała się w dwóch turach (każda po dwie godziny), wzięło w niej udział 826 uczniów
w wieku 16-19 lat z 9 szkół średnich. Medialnie spotkanie zostało wypromowane w Radiu
Koszalin, Radiu Eska oraz Telewizji Kablowej Koszalin i Głosie Koszalińskim.
– Z okazji Światowego Dnia AIDS wspólnie z PSSE w Koszalinie zorganizowano Konkurs Wiedzy
o HIV pod nazwą „HIV – żyję bezpiecznie dla siebie i innych” dla uczniów klas VIII szkół
podstawowych z terenu Koszalina i powiatu koszalińskiego w Centrum Edukacji Nauczycieli
w Koszalinie. Uczniowie pisali test wiedzy oraz rozmawiali na temat niebezpieczeństw
związanych z podejmowaniem ryzykownych zachowań. Łącznie w konkursie wzięło udział 30
uczniów z 10 szkół podstawowych.
Bezdomni.
W ramach powyższego obszaru prowadzono działania prewencyjne i profilaktyczne, a także
edukacyjne mające na celu dotarcie do osób bezdomnych i udzielenie niezbędnej pomocy. Działania
prewencyjne w szczególności zintensyfikowane były w okresie jesienno-zimowym i obejmowały
cykliczne przedsięwzięcia związane z:
– Prowadzeniem systematycznego rozpoznania i penetracji miejsc, gdzie mogą przebywać
bezdomni, tj. ogródki działkowe, dworce PKP i PKS, kanały i węzły ciepłownicze, klatki
schodowe, pustostany itp..
– Legitymowaniem osób, których m.in. wygląd, sposób zachowania wskazuje, że potrzebują
pomocy i efektywne przekonywanie tych osób do udania się do Schroniska dla Bezdomnych,
gdzie uzyskają niezbędną pomoc.
– Ustalaniem danych osobo poznawczych osób bezdomnych w celu usystematyzowania bazy
danych o osobach bezdomnych
– Każdorazowym sprawdzaniem, czy osoba bezdomna nie figuruje jako osoba poszukiwana.
– Sporządzeniem przez służby każdorazowo po zakończonej służbie notatki służbowej
z informacjami obejmującymi: dane personalne, miejsce pobytu osoby bezdomnej, powód
ewentualnego żebrania, powód bezdomności oraz w miarę możliwości ustalenie adresu
najbliższych członków rodziny osoby bezdomnej.
– Zwracaniem uwagi na osoby nietrzeźwe przebywające na wolnym powietrzu, podejmowanie
wobec nich niezbędnej interwencji (doprowadzanie do miejsca zamieszkania bądź izby
wytrzeźwień – zgodnie ze wskazaniem).
– Skutecznym i bezwzględnym reagowaniem na jakiekolwiek przejawy zakłócania porządku
i spokoju przez bezdomnych i żebrzących w miejscach publicznych.
– Stosowaniem wobec bezdomnych i żebrzących środków prawnych wg wagi i okoliczności
–
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–

wykroczenia.
Zapewnieniem przepływu informacji dotyczących bezdomnych i miejsc ich pobytu pomiędzy
pionem służby prewencyjnej a pionem kryminalnym.

Miejski Program Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016−2020
Cele i zadania programu realizowane są przez instytucje i organizacje pozarządowe z terenu
miasta pracujące na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością. Program skupia się
wokół działań profilaktycznych, osłonowych i aktywizujących:
– Profilaktyka bezdomności – zapobieganie utrwalaniu się zjawiska bezdomności i wzrostowi
skali problemu w mieście (diagnoza środowisk zagrożonych bezdomnością, budowanie
modelu współpracy z osobami zagrożonymi bezdomnością).
– Działania osłonowe dla osób dotkniętych problemem bezdomności – zapewnienie
niezbędnego wsparcia i pomocy w postaci schronienia, opieki zdrowotnej, terapeutycznej,
prania i higieny osobistej, posiłku i ubrania oraz pomocy finansowej.
– Aktywna integracja osób bezdomnych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu – wdrażanie
działań na rzecz powrotu osób bezdomnych do społeczności oraz zapobiegania wykluczeniu
społecznemu (aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezdomnych).
W ramach Programu w 2019 roku, poza bieżącym udzielaniem wsparcia osobom i rodzinom
dotkniętym problemem bezdomności lub nim zagrożonym, MOPR prowadził ilościowy monitoring
zjawiska bezdomności na terenie miasta w formie rocznych sprawozdań.
Dotychczasowe działania powadzone były w oparciu o ścisłą współpracę z lokalnym samorządem
i służbami zajmującymi się problematyką bezdomności. W działaniach „Pomóż Bezdomnym”
uczestniczyli funkcjonariusze Straży Miejskiej i Gminnej, Straży Ochrony Kolei, pracownicy socjalni
Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Rodzinie oraz organizacje pozarządowe, które zapewniają
schronienie osobom bezdomnym.
Ustalono, że na terenie miasta Koszalina znajdują się: 22 miejsca dla kobiet w Ośrodku Interwencji
Kryzysowej przy ul. Harcerskiej w Koszalinie. Noclegownia – 34 miejsca dla mężczyzn, 15 dla kobiet,
schronisko – 36 miejsc dla mężczyzn, 14 dla kobiet, ogrzewalnia – 12 miejsc – placówki zlokalizowane
w Koszalinie przy ul. Mieszka I 16. 12 miejsc w Domu Samotnej Matki „Dar Życia” przy ul. Wojska
Polskiego w Koszalinie. 15 miejsc w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu koszalińskiego.
30 miejsc w Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie przy ul. Monte Cassino.
Powyższe działania prowadzone były m.in. w ramach „Miejskiego Programu
Wychodzenia Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016−2020”, w realizacji którego uczestniczy
koszalińska policja. W ramach działań prewencyjnych i profilaktycznych ujawniono dotychczas około
220 bezdomnych sporadycznie korzystających z pomocy instytucjonalnej, tzw. „bezdomni uliczni”.
W Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie prowadzony jest „Wykaz osób bezdomnych”, który na
bieżąco jest aktualizowany w ramach współpracy z podmiotami poza policyjnymi. Wszystkie
działania profilaktyczne dotyczące zagadnienia bezdomności zawsze są publikowane na stronie
internetowej KMP oraz w koszalińskich mediach.
Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych
ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na
bezwyznaniowość na rok 2019.
W ramach przeciwdziałania tego typu zjawiskom utworzono i zrealizowano przedsięwzięcie
profilaktyczne „Akceptuję − nie hejtuję!”. W ramach tej akcji organizowano spotkania z młodzieżą
w formie pogadanek i warsztatów na temat tolerancji wobec innych, skutków uprzedzeń
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i stereotypów oraz właściwych zachowań wobec odmienności, a ponadto prawidłowego
funkcjonowania w sieci i mediach społecznościowych pod kątem niestosowania mowy nienawiści.
Przeprowadzono łącznie 33 spotkania, w których uczestniczyło 1552 uczniów.
Taki jak ja – więcej tolerancji to mniej agresji
Autorski program profilaktyczny napisany i realizowany w Wydziale Prewencji KMP w Koszalinie.
Jego inauguracja nastąpiła w lutym 2018 toku. Głównym celem programu „Taki jak ja” jest edukacja
młodzieży uczęszczającej do klas siódmych szkół podstawowych w zakresie szeroko pojętej tolerancji
oraz przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. Z założenia program ma za zadanie podnosić
świadomość młodych ludzi w zakresie akceptacji odmienności tak, aby w przyszłości ograniczyć ilość
zachowań agresywnych spowodowanych brakiem tolerancji, a co za tym idzie − czynów karalnych
i skali demoralizacji. Realizacja jego założeń opiera się na przełamywaniu stereotypów,
przedstawieniu przykładów negatywnych skutków różnego typu uprzedzeń, szerzeniu wiedzy
o odpowiedzialności karnej oraz przybliżeniu sytuacji osób bezdomnych czy niepełnosprawnych, co
kształtuje w młodym człowieku umiejętności potrzebne do życia w zróżnicowanym społeczeństwie.
Edukacja i informowanie młodzieży w tym zakresie są konieczne, uzasadnione potrzebami wciąż
zmieniającego się i zróżnicowanego pod wieloma względami społeczeństwa. Problem nietolerancji
odmienności prowadzi często do negatywnych zachowań takich jak poniżanie, wyśmiewanie, czy
nękanie, a w skrajnych − wcale nierzadkich − przypadkach do agresji fizycznej. Młodzież czerpie
wzorce postępowania z obserwacji rówieśników, autorytetów, wiedzy nabytej poprzez sieć Internet
oraz podczas różnego rodzaju spotkań edukacyjno-profilaktycznych, na których przekazywane są im
informacje i umiejętności poparte przykładami, merytorycznie dostosowane do wieku, zainteresowań
oraz bieżącego stanu prawnego. Celem programu jest poszerzenie wiedzy i świadomości uczniów
klas VII szkół podstawowych na temat różnego rodzaju odmienności i uprzedzeń oraz
odpowiedzialności prawnej osób nieletnich i zmniejszenie przejawów demoralizacji wśród nieletnich
w zakresie nietolerancji. Ponadto z założenia program powinien pomóc w zwiększeniu poczucia
tolerancji wśród młodzieży i wypracowaniu form przeciwdziałania dyskryminacji na tle
narodowościowym, religijnym, płciowym, materialnym itp. Osiągnięcie tych założeń powinno
w perspektywie doprowadzić do ograniczenia ilości aktów agresji spowodowanych uprzedzeniami
i stereotypami wśród młodych ludzi.
W 2019 roku w ramach programu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na logo programu oraz
ostatnia część programu i jego zakończenie. Łącznie zrealizowano 4 spotkania, w których
uczestniczyło 202 uczniów.
Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych, w tym Nowych
Narkotyków „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”.
Program profilaktyczny realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz
komendy powiatowe i miejskie województwa zachodniopomorskiego wspólnie z Wojewódzką Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie i PSSE w Koszalinie.
Problem związany z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków przez
młodzież jest wciąż aktualny, w związku z czym istnieje dalsza potrzeba objęcia edukacją i profilaktyką
uczniów szkół podstawowych. Ponadto stale obserwuje się pojedyncze próby inicjacji użycia
substancji psychoaktywnych przez coraz młodsze dzieci oraz wzrost ujawnionych nieletnich
będących pod wpływem alkoholu.
W IV i V edycji programu rozszerzono treści programowe o tematykę profilaktyki używania
alkoholu przez młodzież oraz zagrożenie ze strony nadużywania leków. Skala problemu
w województwie zachodniopomorskim jest wyższa niż średnia z całego kraju.
Głównym celem programu jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych,
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w szczególności nowych narkotyków, a także alkoholu i leków w niewłaściwy sposób przez osoby
młode. Program ma kształtować umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia
i poczucia odpowiedzialności za dokonywane wybory związane ze zdrowiem przez młodzież, uczyć
krytycznego myślenia oraz rozpoznawania i zapobiegania sytuacjom sprzyjającym sięganiu po
substancje psychoaktywne, pomagać zrozumieć przyczyny używania substancji psychoaktywnych
i czynniki sprzyjające powstawaniu uzależnienia, kształtować postawy nastawione na udzielanie
wsparcia i niesienie pomocy osobom zagrożonym występowaniem zachowań problemowych oraz
zapoznać uczniów z zagrożeniami i skutkami przyjmowania narkotyków, leków czy alkoholu. Program
adresowany jest do uczniów klas od V do VII szkół podstawowych, nauczycieli – wychowawców klas
i pedagogów szkolnych oraz rodziców i opiekunów dzieci.
W 2019 roku w IV i V edycji programu zrealizowano 48 spotkań, w których wzięło udział 1701
uczniów.
Komenda Miejska Policji w Koszalinie w zakresie prewencji współpracowała z:
– Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Koszalina ds. Uzależnień.
– Radami Osiedli.
– Koszalińskimi placówkami oświatowymi, uczelniami wyższymi działającymi na terenie
Koszalina.
– Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie.
– Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koszalinie.
– Zachodniopomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koszalinie.
– Miejskim Sztabem Ratownictwa Medycznego.
– Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii.
– Stowarzyszeniem Profilaktyki i Terapii” Młodzi − Młodym”.
– Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.
– Strażą Miejską w Koszalinie.
– Zespołem Prewencji Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.
– SANEPID-em.
– WOPR-em.
– Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
– Ochotniczym Hufcem Pracy w Koszalinie i innymi podmiotami, które w swojej działalności
mają za zadanie dbałość o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
– Koszalińskimi parafiami rzymskokatolickimi.
– Organizacjami i klubami sportowymi działającymi na terenie miasta Koszalina.
W 2019 roku Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie we
współpracy z lokalnymi mediami publikował komunikaty prasowe i treści edukacyjne dotyczące
bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na zmodernizowanej stronie internetowej koszalińskiej Policji
na bieżąco publikowano informacje z zakresu realizowanych przedsięwzięć profilaktycznoedukacyjnych oraz działań prewencyjnych.
Podjęcie systematycznej kontroli posiadana pozwolenia na sprzedaż alkoholu przez lokale
gastronomiczne i punkty handlowe oraz przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu,
środków odurzających i wyrobów tytoniowych nieletnim.
Realizując powyższe zadanie policjanci stosowali represje wobec osób spożywających alkohol
w miejscach publicznych. Ujawnili łącznie 2715 wykroczeń z art, 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , nałożyli 480 mandatów karnych. Zastosowali też
2230 pouczeń. Do instytucji zajmujących się problematyką uzależnień przesyłane są informacje
dotyczące osób nadużywających alkoholu. W 2019 roku przesłano 18 takich powiadomień.
9.
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W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze służb prewencyjnych doprowadzili w celu
wytrzeźwienia do:
 izby wytrzeźwień
– 1170 osób,
 policyjnych pomieszczeń dla zatrzymanych – 219 osób,
 miejsc zamieszkania
– 120 osoby,
 placówek służby zdrowia
– 47 osób.
Niektóre działania podejmowane na terenie Koszalina związane były z szeregiem uwarunkowań,
takich jak np. sezon turystyczny, podczas, którego dochodzi najczęściej do łamania przepisów Ustawy
o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na obszarze Koszalina na koniec 2019 roku działało 285 punktów
sprzedaży alkoholu w tym 106 lokali gastronomicznych posiadających zezwolenie na sprzedaż
alkoholu.
Przeprowadzono 187 wspólnych kontroli (Policji, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Straży Miejskiej) punktów sprzedaży alkoholu. Ponadto członkowie
MKRPA przeprowadzili 72 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych a funkcjonariusze
Straży Miejskiej wykonali 1124 czynności kontrolnych punktów związanych ze sprzedażą
i podawaniem napojów alkoholowych oraz ich otoczenia.
W Ośrodku Terapii i Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w Koszalinie przebywało w roku 2019
łącznie 1 824 osoby. W porównaniu do roku poprzedniego do ośrodka przyjęto o 126 osób mniej.
W 2019 roku w OTiOnON nie umieszczono żadnego nieletniego.
Z ogólnej liczby 1 824 osób w OTiOnON po raz pierwszy zostało umieszczonych 503 osoby, po
raz drugi 196 osób i aż 1 251 osób więcej niż dwa razy.
Tabela – Liczba osób przyjętych do Ośrodka Terapii i Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi
Lp.

Osoby przyjęte

2018

2019

Zmiany +/–

1.

Mężczyźni

1672

1595

− 77

2.

Kobiety

278

229

−49

3.

w tym: Nieletni

1

0

−1

4.

Razem

1950

1824

−126

5.

Po raz pierwszy

503

381

−122

6.

Po raz drugi

196

151

− 45

7.

Więcej niż dwa razy

1251

1292

+41

W ramach profilaktyki uzależnień KMP w Koszalinie co roku włącza się w Miejski Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Policjanci cyklicznie przeprowadzają
działania w Koszalinie oraz w sezonie letnim w miejscowościach nadmorskich ukierunkowane na
uświadamianie sprzedawcom zagrożeń i konsekwencji prawnych związanych ze sprzedażą alkoholu
osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym. W ramach akcji przekazywane są materiały „Pozory mylą –
dowód nie” oraz „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”.
W zakres codziennych działań profilaktycznych wchodzą również prelekcje w szkołach dla
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Ponadto policjanci KMP w Koszalinie zrealizowali
w 2019 roku następujące przedsięwzięcia:
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„Spragnieni życia nie pragną picia". W ramach przedsięwzięć profilaktycznych policjanci
Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie realizowali autorski program profilaktyczny. Celem głównym
programu jest edukacja młodzieży w zakresie używania alkoholu jako niebezpiecznego środka
psychoaktywnego, zagrożeń z tym związanych oraz sposobów unikania tego typu substancji, nauka
asertywnych zachowań w środowisku rówieśniczym oraz rozwijania pasji i zainteresowań jako
alternatywy dla nietrzeźwości. Główny nacisk edukacji nałożony jest na przedstawienie
rzeczywistych przykładów zdarzeń, które zaistniały na terenie miasta, obalenie mitów krążących
wśród koszalińskich nastolatków na temat szkodliwości alkoholu, podstawowe informacje dotyczące
skutków prawnych i zdrowotnych związanych z jego używaniem, radzenie sobie z presją rówieśników
i otoczenia oraz szukanie zainteresowań i pasji niezwiązanych z używaniem alkoholu.
Z przeprowadzonych przez UM w Koszalinie badań, z informacji pedagogów i rozmów z samymi
uczniami wynika, że młodzież nie widzi żadnego zagrożenia związanego z używaniem alkoholu –
w porównaniu do narkotyków czy tzw. dopalaczy − i często nie umie bawić się bez niego. Dodatkowo
konsekwencje zdrowotne wynikające ze szkodliwego wpływu alkoholu na organizm młodego
człowieka wydają się młodym ludziom nieistotne i wątpliwe. Czynnikiem wpływającym na takie
postrzeganie jest często poruszana przez młodzież kwestia ogólnej dostępności alkoholu i legalność
jego sprzedaży. Edukacja i informowanie w tym zakresie wobec młodzieży jest konieczne, by
ograniczyć zjawisko nadużywania alkoholu przez osoby małoletnie na terenie miasta i powiatu
koszalińskiego, natomiast wobec rodziców i nauczycieli, by zapoznać ich z zagrożeniem, faktami
i sytuacjami, które powinny zwrócić ich uwagę i skłonić do działania, a także wskazać sposoby,
możliwości i miejsca uzyskania pomocy oraz radzenia sobie z uzależnionym nastolatkiem. Program
skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach programu przeprowadzono 48
warsztatów, w których uczestniczyło 2411 uczniów szkół ponadpodstawowych.
Pozory mylą – dowód nie! Kolejny program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania
alkoholizmowi. Działania z wykorzystaniem materiałów informacyjnych dotyczące sprzedaży
alkoholu osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym. Działania informacyjno-kontrolne przeprowadzano
w sklepach w Koszalinie oraz wszystkich miejscowościach pasa nadmorskiego podczas wakacji
letnich. Uświadamiano sprzedawcom zagrożenia konsekwencje prawne grożące za sprzedaż alkoholu
i tytoniu osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym, przekazywano materiały informacyjne.
Następnie podejmowano obserwację sklepów pod kątem przestrzegania zapisów ustawy.
W działaniach brały udział również podmioty poza policyjne. W otwartych i skontrolowanych
sklepach nieprawidłowości nie ujawniono. Ponadto, w ramach działań „Pozory mylą – dowód nie!”
podczas Juwenaliów 2019 przez cały tydzień sprawdzano sklepy monopolowe w pobliżu domów
studenckich pod kątem przestrzegania przepisów ustawy. Przed rozpoczęciem Juwenaliów
przeprowadzano działania informacyjno-profilaktyczne dla sprzedawców w wytypowanych sklepach.
Wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie
zorganizowano szkolenie w ramach V edycji wojewódzkiego programu „Porozmawiajmy o zdrowiu
i nowych zagrożeniach” w auli KMP w Koszalinie dla koordynatorów profilaktyki i pedagogów
odpowiedzialnych za realizację programu w placówkach oświatowych – w szkoleniu wzięło udział 42
nauczycieli reprezentujących 42 szkoły zgłoszone w roku szkolnym 2019/2020 do programu.
Omówiono zasady współpracy i terminy spotkań w szkołach. W tej edycji również poszerzono
program o treści związane z przeciwdziałaniem spożywania alkoholu przez młodzież. Każdy pedagog
biorący udział w szkoleniu otrzymał imienny certyfikat.
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10. Propagowanie skuteczniejszych środków i metod zabezpieczenia technicznego miejsc

publicznych.
Działania prewencyjno-kontrolne poprawiające bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Akcje
przeprowadzane wspólnie z przedstawicielami rad osiedli, mieszkańcami miasta, przedstawicielami
zarządów rodzinnych ogrodów działkowych w zależności od potrzeb kilka razy w miesiącu.
Po działaniach formułowane wnioski przesyłane są do właściwych instytucji i urzędów. W działaniach
uczestniczyli głównie dzielnicowi wspierani przez policjantów odbywających w Koszalinie adaptację
zawodową oraz kursantów Szkoły Policji w Słupsku. Efektem aktywności koszalińskiej policji na tej
płaszczyźnie było skierowanie w 2019 roku 7 wniosków do uprawnionych organów, wskazujących
ujawnione nieprawidłowości i bariery architektoniczne, które negatywnie wpływają na poziom
bezpieczeństwa na terenie Miasta.
11. Wspieranie i promowanie działań budujących więzi społeczne.

Budowanie więzi społecznych, to przede wszystkim identyfikowanie się z lokalną społecznością,
rozumienie jej potrzeb i problemów. Dlatego w KMP w Koszalinie realizowano program zachęcający
do wstępowania w szeregi Policji. Rozwiązywanie lokalnych problemów nie tylko z pozycji osób
egzekwujących prawo, ale także wywodzących się z danej społeczności służy budowaniu zaufania do
Policji i respektowaniu podyktowanych przepisami rozstrzygnięć. „Zaplanuj swoją przyszłość –
wstąp w nasze szeregi” to przedsięwzięcie profilaktyczne zainicjowane w sierpniu 2017 roku przez
Komendę Miejską Policji w Koszalinie ukierunkowane na pozyskiwanie osób chętnych do podjęcia
służby na rzecz społeczności lokalnych, w ramach pracy w Policji. Kontynuowane przez cały rok 2019.
Podczas spotkań z młodzieżą ponadgimnazjalną, studentami i osobami bezrobotnymi wskazywano
zalety służby w Policji proponując wybór ciekawego i zapewniającego rozwój osobisty zawodu.
Spotkania odbywały się w szkołach zawodowych, liceach, technikach, szkołach policealnych
i wyższych, a także urzędzie pracy. Do promocji przedsięwzięcia wykorzystano zaprojektowane w tym
celu plakaty, banery i ulotki oraz spoty reklamowe. Podczas spotkań wykorzystywano prezentację
multimedialną oraz filmy promujące zawód policjanta. Łącznie przeprowadzono 17 spotkań,
w których uczestniczyło 1528 młodych ludzi.
12. Występowanie z inicjatywą zmian w prawie miejscowym zwiększających efektywność

działań Policji i SM w zakresie przeciwdziałania zjawiskom wandalizmu, nielegalnego
graffiti, żebractwa, nielegalnego handlu ulicznego oraz spożywaniu alkoholu w miejscu
publicznych.
Realizując powyższe zadanie policjanci stosowali represje wobec osób spożywających alkohol
w miejscach publicznych. Ujawnili łącznie 2715 wykroczeń z art, 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , nałożyli 480 mandatów karnych. Zastosowali też
2230 pouczeń. W wyniku interwencji służb patrolowych izolowano z miejsc publicznych 1556 osób
nietrzeźwych. Z tej liczby 1170 umieszczono w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi (OTiONN)
w Koszalinie, 47 w placówkach służby zdrowia, 120 odwieziono do miejsca zamieszkania, 219
umieszczono w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Do instytucji zajmujących się
problematyką uzależnień przesyłane są informacje dotyczące osób nadużywających alkoholu.
W 2019 roku przesłano 18 takich powiadomień.
Propagowanie zachowań zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców było tematem licznych
festynów i spotkań, na które zapraszani byli w 2019 roku koszalińscy policjanci.
W trakcie spotkań z mieszkańcami nadal realizowano założenia programu "Bycie wandalem nie
opłaca się wcale". W środowisku szkolnym uzupełniano wiedzę młodzieży w zakresie dokonywanych
przez nich aktów wandalizmu, np. w postaci malowania na budynkach graffiti, a dotyczące ich
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odpowiedzialności karnej.
„Moja pierwsza lekcja odpowiedzialności" to działania prowadzone w formie prelekcji dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dotyczące odpowiedzialności prawnej za czyny karalne
oraz przejawy demoralizacji. W ramach spotkań poruszane są m.in. kwestie odpowiedzialności karnej
młodzieży. Przeprowadzono 136 spotkania w szkołach w Koszalinie i powiecie koszalińskim dla 4515
uczniów.
13. Prowadzenie działań zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców po zmroku i w nocy,

szczególnie w miejscach słabo lub nieoświetlonych, z jednoczesną poprawą infrastruktury
w tym zakresie.
Na terenie Koszalina wskazanych zostało 7 tzw. „miejsc strachu”. Występujące tam problemy,
które zgłoszone zostały Policji przez mieszkańców dotyczą m.in. braku lub wadliwego oświetlenia,
czy zaniedbanego zagospodarowania terenu, czy tzw. „nielegalnych wysypisk śmieci”. W tym zakresie
dzielnicowi sporządzili we wszystkich wskazanych przypadkach wystąpienia do zarządców
z wnioskami o usunięcie ujawnionych zagrożeń.
W ramach poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscach zamieszkania
wykonano zadania związane z modernizacją i budową oświetlenia tj.:
1) Budowa sieci kablowej ul. Dobra w Koszalinie koszt realizacji − 75.152,52 zł.
2) Sieć zasilania oświetlenia przejść dla pieszych ul. Traugutta − 24.000,00 zł.
3) Przebudowa drogi w zakresie tymczasowego oświetlenia drogowego na ul. Leszczynowej −
135.350,50 zł.
4) Dostawa i montaż słupów solarno-hybrydowych.
– ul. Sarzyńska 3 sztuki odcinek od GPZ Koszalin Południe do ul. Tychowska − 30.331,33 zł.
– ul. Maków 3 sztuki − 21.032,33 zł.
– ul. Pankracego – 3 szt.
– ul. Serwacego – 1 szt.
48.929034 zł.
– ul. Macieja – 1 szt.
5) Dostawa i montaż 3 lamp solarno-hybrydowych − 27.897,00 zł.
– ul. Słoneczników,
– ul. Magnolii,
– ul. Malw
6) Dostawa i montaż 4 lamp solarno-hybrydowych ul. Złotych Kłosów, ul. Gryczana,
ul. Pszeniczna − 34.464,80 zł.
7) Sieć oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Jana Pawła II − 26.690,00 zł.
8) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Polnej − 83.858,49 zł.
9) Sieć zasilania wiaty przystankowej i doświetlenia przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic
Jana Pawła II i Władysława IV − 145.535,00 zł.
10) Budowa sieci oświetlenia terenu zewnętrznego garaży ul. Batalionów Chłopskich etap I −
63.000,00 zł.
11) Dostawa i montaż 3 lamp solarno-hybrydowych ul. Fiołków − kwota 27.897,00 zł.
12) Dostawa i montaż 2 lamp solarno-hybrydowych ul. Malinowa, ul. Truskawkowa − 18.598,00
zł.
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14. Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych, sportowo-rekreacyjnych, artystyczno-

rozrywkowych, innych imprez lokalnych oraz zgromadzeń na terenie miasta.
W tym zakresie komenda miejska przeprowadziła na terenie Koszalina 59 zabezpieczeń
prewencyjnych imprez sportowych, kulturalnych oraz rozrywkowych. Z tej liczby, 42 przedsięwzięć
podlegało ustawie o imprezach masowych, w których zabezpieczeniu udział brało ponad 1645
policjantów. Ogółem przeprowadzono w Koszalinie 48 imprez masowych w trakcie których
udostępniono blisko 123 tys. miejsc dla osób w nich uczestniczących.
Do największych zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego dochodzi na imprezach
sportowych, których organizatorem jest Klub Sportowy Gwardia Koszalin. Do naruszeń
bezpieczeństwa dochodziło na stadionie im. St. Figasa w roku 2019 kilkukrotnie. W głównej mierze
były to zdarzenia związane z używaniem niedozwolonych środków pirotechnicznych.
W roku 2019 funkcjonariusze Straży Miejskiej w Koszalinie byli zaangażowani w zabezpieczenia
różnego rodzaju imprez masowych, sportowych, świąt państwowych, kościelnych, zgromadzeń
publicznych. W 2019 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Koszalinie uczestniczyli w 78 tego typu
zabezpieczeniach. Zabezpieczenia były realizowane przy zaangażowaniu 326 strażników. 16
zabezpieczeń było realizowanych wspólnie z funkcjonariuszami Policji lub innych służb. W tych
zabezpieczeniach służbę pełniło 84 strażników.
15. Organizowanie spotkań Policji ze społeczeństwem m.in. na temat możliwych zagrożeń,

odpowiedniego zabezpieczenia mienia i właściwego zachowania w sytuacjach
niebezpiecznych (np. kradzieże, rozboje, wybryki chuligańskie).
Zwiększenie świadomości w aspekcie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej wyrażały także
założenia programu "Świadomi i bezpieczni". Realizacja programu z zakresu zabezpieczenia poprzez
znakowanie przedmiotów wartościowych to program „Grawer”. W okresie sprawozdawczym
znakowano przedmioty wartościowe, w przeważającej większości rowery. Od marca do listopada
w każdy wtorek w godzinach 14.00-18.00 mieszkańcy mogli oznakować przedmioty w siedzibie
Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Ponadto w trakcie spotkań z mieszkańcami miasta
przeprowadzano pogadanki związane z ochroną mienia i skutecznymi zabezpieczeniami. Łącznie
w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie oznakowano 170 przedmiotów.
„Nie daj się ustrzelić złodziejowi” − Działania profilaktyczno-edukacyjne z wykorzystaniem
materiałów edukacyjnych i informacyjnych. Koszalińscy policjanci realizowali w trakcie codziennej
służby obchodowej (dzielnicowi) zadania z zakresu przeciwdziałania kradzieżom mienia. W tym celu
przygotowano pakiety informacyjne, które zostały przekazane mieszkańcom, do rad osiedli, klubów
osiedlowych, w miejsca użyteczności publicznej. Informacje przekazywane były za pośrednictwem
koszalińskich mediów. Celem działań było m.in. ujawnianie miejsc i punktów zagrożonych
kradzieżami i tym samym zwracanie szczególnej uwagi mieszkańcom miasta i powiatu na
pozostawione czasami bez opieki mienie lub nieprawidłowo zabezpieczone. Przekazano ponad 500
sztuk ulotek. W ramach tego programu przeprowadzono kilka akcji w Koszalinie w okresie
przedświątecznym, a także kilkanaście akcji przed wakacjami i w trakcie ich trwania.
„Pilnuj swego, nie ułatwiaj mu niczego!" − Działania profilaktyczno-edukacyjne
z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i informacyjnych w zakresie przeciwdziałania kradzieżom
i niszczeniu mienia. W tym celu przygotowano pakiety informacyjne, które zostały przekazane
mieszkańcom, do rad osiedli, klubów osiedlowych. Informacje przekazywane były za pośrednictwem
koszalińskich mediów. Celem działań było zwracanie uwagi mieszkańców na właściwe zabezpieczanie
mienia. Działania prowadzone głównie w okresie wakacyjnym i przed świętami. Ściśle powiązane
z kampanią „Nie daj się ustrzelić złodziejowi!”.
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„Bezpieczny Senior" − Komenda Miejska Policji w Koszalinie podjęła szereg działań w obszarze
przeciwdziałania oszustwom wobec osób starszych. Policjanci dotarli do 3319 seniorów. Pomimo
spotkań oraz prowadzonej kampanii medialnej odnotowano 5 przypadków oszustwa (art. 286 kk) „na
wnuczka”, członka najbliższej rodziny, przedstawiciela instytucji – Policji, prokuratury, firmy
ubezpieczeniowej, urzędnika ZUS-u, pracownika wodociągów, spółdzielni mieszkaniowej, opieki
społecznej, a nawet instytucji kościoła. Ponadto odnotowano zdarzenia związane z bezpośrednim
oszukiwaniem osób starszych poprzez proponowanie w miejscu ich zamieszkania różnego rodzaju
usług i towarów. W wyniku takiego procederu sprawcy najczęściej w sposób oszukańczy nakłaniali
osoby starsze na podpisywanie umów np. zmiany taryfy energetycznej, telekomunikacyjnej
i telewizyjnej. Niejednokrotnie po wpuszczeniu do miejsca zamieszkania osób obcych oferujących
mało przydatne artykuły gospodarstwa domowego dochodziło do kradzieży pieniędzy i biżuterii.
Ujawniono również próby oszukiwania osób starszych metodą „na litość” lub „pomoc społeczną”
polegającą na udawaniu osób głuchoniemych zbierających na leczenie, okazujących jakieś
dokumenty i proszących o podpisanie listy poparcia lub wsparcia prowadzonej akcji. Powtarzały się
działania oszukańcze na funkcjonariusza Policji informującego, że w banku działa zorganizowana
grupa przestępcza i konto klienta jest zagrożone. Powtórzyły się próby oszukiwania osób starszych
na pracowników wodociągów, gdzie dwóch lub trzech przestępców, w tym jedna kobieta, próbowali
oszukać informując, że „jest nadpłata za wodę”, a w tym czasie sprawcy ustalali miejsce
przechowywania pieniędzy w domu, dokonując jednocześnie poprzez manipulację i chwilową
nieuwagę domowników kradzieży pieniędzy i biżuterii.
W grupie osób, na których próbowano dokonać oszustwa lub kradzieży było kilkadziesiąt osób
starszych. Osoby te znając założenia programu Bezpieczny Senior i metody działania sprawców nie
dały się oszukać i tym samym nie stały się osobami pokrzywdzonymi tak perfidną metodą
oszukiwania osób starszych. Założenia programu były znane osobom starszym z ostrzeżeń
funkcjonariuszy koszalińskiej Policji w koszalińskich mediach oraz poprzez informacje rozprowadzane
przez dzielnicowych.
Ostatnie wydarzenia wskazują, że zmieniła się tendencja oszukiwania osób starszych metodą
z wykorzystywaniem telefonów na metodę bezpośredniego kontaktu z osobą starszą w jej miejscu
zamieszkania lub w miejscu publicznym np. ulica, park, centrum handlowe. Metoda na tzw. „wnuczka”
miała już w okresie sprawozdawczym mniejsze zastosowanie niż w poprzednim okresie, nie
odnotowano w okresie sprawozdawczym żadnego tego typu przypadku oszustwa.
Nastąpił wyraźny wzrost poczucia świadomości seniorów w zakresie grożących im
niebezpieczeństw w obszarze oszustw metodą na tzw. „wnuczka” ale pojawiły się nowe metody, które
w poprzednim okresie sprawozdawczym dopiero zaczęły się pojawiać w zauważalnej skali np.
metoda na funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji lub metoda na hydraulika albo na
inne usługi świadczone w miejscu zamieszkania osoby starszej. W szczególności na uwagę zasługuje
fakt, że w okresie sprawozdawczym do KMP docierało wiele sygnałów od osób starszych o próbach
ich oszukania w miejscu zamieszkania. Osoby starsze nie dały się oszukać, a ich postawa związana
była m.in. ze znajomością działań profilaktycznych w ramach programu „Bezpieczny Senior”.
W środowisku seniorów nadal istnieje wielkie zapotrzebowanie na spotkania z funkcjonariuszami
Policji w zakresie bezpieczeństwa seniorów.
W ramach założeń przedmiotowego projektu Komenda Miejska Policji w Koszalinie nawiązała
współpracę z wieloma podmiotami, w których prężnie działają grupy seniorów. Między innymi
współpracowano z Uniwersytetem III Wieku przy Politechnice Koszalińskiej. Funkcjonariusze policji
aktywnie współpracowali z Stowarzyszeniem Osób Niesłyszących i Niedosłyszących w Koszalinie,
Stowarzyszeniem AMAZONKA w Koszalinie, koszalińskimi mediami, organizacjami samorządowymi
i instytucjami zajmującymi się pomocą w środowisku osób starszych, a także ZUS w Koszalinie.
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W 2019 roku w ramach programu „Bezpieczny senior” przeprowadzono m.in.:
– 3 szkolenia pracowników Banku PKO B.P. i PKO S.A. w Koszalinie, podczas których wyczulano
kasjerki obsługujące osoby starsze na przypadki oszustw i wyłudzeń oszczędności seniorów
(w spotkaniu uczestniczyło łącznie 23 pracowników w/w banków).
– 1 spotkanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie, podczas którego przekazano
około 100 szt. materiałów w postaci ulotek plakatów i zakładek. W zajęciach uczestniczyło
około 100 osób.
– 1 spotkanie zorganizowane przez Radę Osiedla Rokosowo w Koszalinie, w którym
uczestniczyło ok. 100 osób, które następnie otrzymały komplety materiałów informacyjnych
wraz z kalendarzami i plakatami.
– 2 spotkania w Domu Seniora „Złoty Wiek” oraz „Senior Plus” (ilość uczestników − 70 osób),
w trakcie którego rozdano materiały informacyjne wraz z plakatami.
– Policjanci dzielnicowi przeprowadzili 46 spotkań z seniorami w Radach Osiedli, Klubach
Seniora przy klubach osiedlowych koszalińskich spółdzielni, w ramach festynów na
koszalińskich osiedlach, w których uczestniczyło 1039 osób, rozdano kilkaset ulotek (około
180 ulotek), zakładek, teczek tematycznych, kalendarzy, plakatów, opasek odblaskowych
i innych materiałów przygotowanych przez sponsorów.
– Przeprowadzono jednodniowe zajęcia warsztatowe w ramach Targów Bezpieczeństwa
Seniorów w Koszalinie organizowanych przez firmę InfoMedica. W trakcie targów, w których
uczestniczyło około 800 seniorów, rozdano około 250 szt. różnego rodzaju materiałów
edukacyjnych, 40 szt. płyt CD z programem Bezpieczny Senior, 50 szt. opasek odblaskowych
i drobnych gadżetów, kalendarzy i innych niespodzianek przygotowanych przez
organizatorów targów.
– Przeprowadzono 3 spotkania w DPS na terenie miasta i powiatu koszalińskiego,
pozostawiono do użytku pensjonariuszy pakiety materiałów edukacyjno-informacyjnych
z zakresu bezpieczeństwa osób starszych.
– W ramach współpracy z dyrekcją Miejskiego Zakładu Komunikacji we wszystkich autobusach
zostały umieszczone plakaty i ulotki informujące o programie „Bezpieczny Senior”. Ponadto
w wybranych liniach autobusowych emitowany był multimedialny spot informujący osoby
starsze o prowadzonej kampanii i metodach oszukiwania osób starszych. Materiał został
przygotowany przy współpracy z oddziałem Polskiego Radia w Koszalinie. Na wszystkich
przystankach zostały umieszczone w gablotach plakaty informujące o oszustach,
prowadzonych działaniach i sposobach reagowania. W ramach wymienionych działań
przekazano około 250 szt. różnego rodzaju materiałów informacyjnych.
– Przy współpracy z redakcją Głosu Koszalińskiego w jednym z wydań ukazała się informacja
o prowadzonych przez koszalińską Policję działaniach.
– Funkcjonariusze Policji przeprowadzili warsztaty dla seniorów w związku z III Edycją
Transgranicznego Projektu „Razem Lepiej − Besser Zusammen” w Parafii Luterańskiej
w Koszalinie. W trakcie zajęć, w których uczestniczyło 50 osób, przekazano około 100 szt.
materiałów edukacyjno-informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa osób starszych.
– Przeprowadzono jedno spotkanie z członkami Stowarzyszenia „Dzieci Wojny”, podczas
którego rozdano ok. 40 szt. ulotek oraz 20 szt. elementów odblaskowych.
– Nawiązano współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oddział w Koszalinie oraz
z Rzecznikiem Praw Konsumenta. Ustalono organizację zajęć warsztatowych z grupą 200
seniorów w Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
– Funkcjonariusze policji spotkali się z mieszkańcami i osobami starszymi na koszalińskim
targowisku przekazując osobom starszym około 100 szt. ulotek tematycznych.
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Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach projektu (w tym przez dzielnicowych)
– liczba prelekcji/wykładów – 57, w tym przez dzielnicowych – 46,
– liczba szkoleń − 9, w tym przez dzielnicowych− 6,
– liczba adresatów ogółem (objętych projektem) – 3319 osób,
– liczba przekazanych ulotek – 1340 ulotek,
– liczba przekazanych opasek odblaskowych− 200 szt.
– miejsca kolportażu to: Dom Ludowy w Mścicach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w Koszalinie, Domy Seniora: „Złoty Wiek” i „Senior +”, „Złote Serca”, siedziba stowarzyszenia
„Dzieci Wojny” w Koszalinie, Kluby Osiedlowe – Klub Seniora „W Klocku”, „Przylesie”, „Na
Skarpie”, „Bałtyk”, „Kanion”, Klub „Szenwalda”, placówki bankowe na terenie miasta
Koszalina, placówki służby zdrowia, targowisko miejskie, komunikacja miejska, kościoły na
terenie miasta Koszalina, targi seniora w Koszalinie, festyny osiedlowe.
16. Prowadzenie

odstrzału i odłowu redukcyjnego dzikich zwierząt zagrażających
mieszkańcom oraz wydawanie preparatu odstraszającego.
W ramach programu „Bezpieczny Koszalin” w 2019 roku na wniosek mieszkańców Koszalina
z osiedli: Jamno Łabusz, Rokosowo i Lubiatowo Prezydent Miasta Koszalina po uzgodnieniu z Polskim
Związkiem Łowieckim wydał 2 decyzje administracyjne w sprawie odłowu dzików oraz 2 decyzje na
odstrzał redukcyjny dzików stwarzających zagrożenie dla ludzi i ruchu drogowego w granicach
administracyjnych miasta. Łącznie od 30 marca do 10 grudnia 2019 r. odstrzelono 21 oraz odłowiono
55 dzików. Tusze zwierząt zostały przekazane do punktu skupu dziczyzny. W roku 2019 r. został
również zakupiony preparat odstraszający dziki, który można odbierać bezpłatnie w Straży Miejskiej
przy ul. Mariańskiej w Koszalinie.
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II. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
1. Przestępczość kryminalna nieletnich.
W 2019 roku na terenie działania KMP w Koszalinie stwierdzono 2987 przestępstw. Ujawniono
56 czynów nieletnich i zatrzymano 47 nieletnich sprawców czynów karalnych. Zestawienia liczbowe
przedstawiają poniższe tabele.
Tabela – Zestawienie liczby czynów nieletnich do liczby przestępstw w poszczególnych latach

Ogólna liczba
przestępstw
Liczba czynów
nieletnich
%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5 304

5 078

4 425

3 973

4231

3691

2987

277

201

236

174

127

135

56

5,2%

4,0%

5,3%

4,4%

3,0%

3,6%

1,9%

Tabela – Ogólna liczba czynów i nieletnich sprawców w poszczególnych latach
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Liczba czynów

277

201

236

174

127

135

56

Liczba sprawców

125

95

87

69

63

43

47

W roku 2019 ujawniono m.in. 1 nieletniego sprawcę kradzieży z włamaniem, 5 sprawców
kradzieży rzeczy, 6 sprawców uszkodzenia rzeczy, 4 sprawców bójek i pobić, 2 sprawców rozbojów
i wymuszeń rozbójniczych oraz 8 sprawców z Ustawy o Zapobieganiu Narkomanii.
Tabela − Dane dotyczące przestępstw stwierdzonych popełnionych przez osoby nieletnie.
Przestępstwa stwierdzone

2016

2017

2018

2019

22

2

2

1

Kradzież rzeczy

8

8

6

5

Bójka i pobicie

3

4

3

4

13

5

3

2

5

5

2

6

70

73

85

8

Kradzież z włamaniem

Rozbój i wymuszenie rozbójnicze
Uszkodzenie mienia
z Ustawy o zapobieganiu narkomani
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W celu przeciwdziałania i zapobiegania negatywnym zdarzeniom wśród nieletnich koszalińscy
policjanci podjęli działania wyszczególnione w poniższej tabeli
Tabela – Dane z zakresu rozpoznania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania
demoralizacji nieletnich.

Wnioski, zawiadomienia,
interwencje skierowane
do instytucji i organizacji
z tego do:

Wyszczególnienie

Liczba

sądów rodzinnych

135

szkół i innych placówek oświaty i wychowania

1

służby zdrowia i opieki społecznej

2

innych instytucji i organizacji

21

2. Przemoc w rodzinie i procedura Niebieskiej Karty.
Komenda Miejska Policji w 2019 roku odnotowała 3129 interwencji domowych, przesłała także
75 informacji dotyczących przemocy domowej do ośrodków pomocy społecznej oraz 18 wniosków
do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o objęcie leczeniem.
Tabela – Przemoc w rodzinie Źródło: KMP w Koszalinie
Przemoc w rodzinie w ramach procedury
„Niebieska Karta”
1.

Liczba przeprowadzonych interwencji w tym
przemocy w rodzinie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3106 2076 2220 3185 1816 1329

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart

113

78

122

187

186

177

2.

Liczba ofiar przemocy ogółem:

143

87

131

187

103

209



w tym: kobiet

119

83

122

142

103

188



mężczyzn,

13

2

7

10

15



dzieci do lat 13,

11

1

2

35

6



nieletni 13 do 18 lat

0

1

0

0

0

136

85

131

193

103

204

3.

4.

Liczba sprawców przemocy


w tym: kobiet

10

3

4

25

0

11



mężczyzn,

126

82

127

168

103

193



nieletni

0

0

0

0

−

0

47

53

32

34

67

48

Liczba sprawców pod wpływem alkoholem
umieszczonych OTiONN:



w tym: kobiet

1

52

0

0

−

2



mężczyzn,

46

1

32

34

67

46
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Zadanie związane z procedurą Niebieskiej Karty realizowane jest głównie przez Zespół
ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego. Osoby wchodzące w skład Zespołu
są obligatoryjnie powoływane na koordynatorów grup roboczych w ramach realizowanych procedur
„Niebieskie Karty”, przeprowadzają wywiady środowiskowe w środowiskach objętych procedurą,
a także tworzą pełne diagnozy problemów występujących w rodzinach.
Tabela –. Liczba „Niebieskich Kart” zarejestrowanych w latach 2017–2019
Instytucje wszczynające procedurę
„Niebieskie Karty”

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40

36

32

Policja

128

130

127

Oświata

15

17

13

MKRPA

1

2

1

Służba Ochrony Zdrowia

3

1

4

187

186

177

Razem liczba zarejestrowanych
Niebieskich Kart
Źródło: MOPR Koszalin

Dodatkowo pracownicy regularnie monitorują w środowisku funkcjonowanie rodzin objętych
procedurą − dzięki stałemu i regularnemu kontaktowi z innymi instytucjami, zaangażowanymi
w realizację procedury „Niebieskie Karty”.
W 2019 roku zarejestrowano 177 Niebieskich Kart (w tym: 32 przez MOPR, 127 przez Policję,
13 przez Oświatę, 1 przez MKRPA i 4 przez Służbę Zdrowia). Obsługa organizacyjno-techniczna
Zespołu Interdyscyplinarnego odbywa się w Ośrodku.
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie to zadanie
realizowane z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Program realizowany był
w wymiarze min. 60 godzin zajęć grupowych i indywidualnych. Zajęcia odbywały się w formie grupy
otwartej – istniała możliwość dołączenia do programu nowych uczestników w trakcie jego trwania.
Program adresowany był do osób stosujących przemoc zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a pomoc
oferowana w ramach Programu udzielana była bezpłatnie. Celem głównym programu było
powstrzymanie osób stosujących przemoc od zachowań niepożądanych i doprowadzenie do
zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie. Program ukończyło 6 uczestników (z 10 osób, które
przynajmniej 1 raz były na zajęciach). Program finansowany był ze środków Wojewody
Zachodniopomorskiego, kwota wydatkowana na realizację to 5893 zł.

3. Umieszczanie małoletnich ofiar przemocy w rodzinach zastępczych, pogotowiu
rodzinnym, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku, w Koszalinie funkcjonowało 113 rodzin zastępczych, w tym
7 rodzinnych domów dziecka, w których umieszczonych było łącznie 207 dzieci.
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Tabela − Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w 2019 roku
Liczba rodzin i rodzinnych
domów dziecka

Liczba dzieci

113

207

w tym: spokrewnione

78

97

niezawodowe
zawodowe rodziny zastępcze pełniące
funkcję pogotowia rodzinnego
zawodowe rodziny zastępcze

24

29

1

5

2

7

zawodowe specjalistyczne

1

1

rodzinny dom dziecka

7

68

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka

Źródło: MOPR Koszalin
Dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę
w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu:
 interwencyjnego,
 socjalizacyjnego,
 rodzinnego.
Na terenie Miasta Koszalina funkcjonują 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego
(Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 i Nr 2), podlegające bezpośrednio Urzędowi Miejskiemu
w Koszalinie. Na dzień 31 grudnia 2019 roku, w placówkach przebywało 13 wychowanków. Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2019 roku skierował do nich 1 dziecko. W 2019 roku 4 dzieci opuściło
POW: 3 dzieci przeszło do spokrewnionej rodziny zastępczej, 1 osoba usamodzielniła się. Ponadto,
na terenie Miasta Koszalin funkcjonują 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego:
– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego, Młodzieżowa Wspólnota
Mieszkaniowa SOS w Koszalinie, prowadzona na zlecenie Gminy Miasta Koszalin przez
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Na dzień 31 grudnia 2019 roku, w placówce
przebywało 11 dzieci: 2 dzieci z terenu miasta Koszalina oraz 9 dzieci z terenu innych powiatów.
W ciągu roku placówkę opuściło 4 dzieci i 1 dziecko zostało przyjęte do placówki. Miesięczny
koszt utrzymania jednego dziecka w 2019 roku w ww. placówce wynosił 3000,00 zł.
– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci typu socjalizacyjnego,
interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego z siedzibą w Starych Bielicach prowadzona
na zlecenie Gminy Miasta Koszalin przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Okręgowy
w Koszalinie. Na dzień 31 grudnia 2019 roku, w placówce przebywało: 14 wychowanków: 9 dzieci
z Miasta Koszalin oraz 5 dzieci z innych powiatów. W ciągu roku placówkę opuściło 10 dzieci
i przyjęto 10 nowych wychowanków (w tym 5 interwencyjnie). Miesięczny koszt utrzymania
jednego dziecka w 2019 roku w ww. placówce wynosił 4208,00 zł
Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021.
Główne założenia programu skupiają się wokół: promowania wartości rodziny i rozwijania
wsparcia rodziny, rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i ich profesjonalizacja, wspierania
procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz działań
interwencyjnych. Misją programu jest podejmowanie działań dla dobra dzieci, które potrzebują
szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia,
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miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla
zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności. Są to również działania dla dobra rodziny
oraz wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla
rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona
i pomoc, może być osiągnięta przez współpracę wszystkich instytucji i organizacji pracujących
z dziećmi i rodzicami. Realizacja założonych w Programie celów jest systematycznie monitorowana
i ewaluowana, dzięki czemu możliwe jest wyciągnięcie wniosków, wprowadzenie ewentualnych
korekt, a także nowych rozwiązań wynikających ze zmieniających się uwarunkowań społecznych oraz
doświadczeń podmiotów realizujących Program. Ww. program odnosi się do aktualnie
diagnozowanych zjawisk związanych z funkcjonowaniem rodzin, tj. promocji wartości rodziny,
zwiększenia jakości systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych bezradnością opiekuńczowychowawczą, rodzin dysfunkcyjnych oraz liczby dzieci powracających z pieczy zastępczej do
środowiska rodzinnego. W zakresie pieczy zastępczej jest to: utrzymanie liczby zawodowych rodzin
zastępczych, zwiększenie liczby rodzinnych domów dziecka, profesjonalizacja systemu pieczy
zastępczej, propagowanie dobrych praktyk w zakresie rodzicielstwa zastępczego.
„Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie miasta Koszalina na lata 2016 – 2020” − program realizowany jest przez
przedstawicieli lokalnych instytucji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Gminie Miasto
Koszalin, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych
w przemoc w rodzinie z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Cele szczegółowe
założone w Programie, są ze sobą ściśle powiązane i oscylują w czterech najważniejszych obszarach
związanych z przeciwdziałaniem przemocy, które są zbieżne z celami strategicznymi i operacyjnymi
zawartymi w „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2020”,
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2016 − 2020” oraz
„Miejskim Programie Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 – 2021”.
II edycja projektu socjalnego „Nie czekaj – REAGUJ! – program wczesnej profilaktyki przemocy dla
koszalińskich szkół i przedszkoli” − ramach projektu w 4 Przedszkolach i 11 Szkołach z terenu
Koszalina, pracownik MOPR przeprowadził 1,5 godzinne prelekcję dla nauczycieli i wychowawców
w danej placówce. Prelekcja odbywały się na terenie placówek w godzinach popołudniowych
i dotyczyły konieczności reagowania na wszelkie sygnały dotyczące przemocy w rodzinie, zwłaszcza
wobec dzieci. Omówiona została ważna rola przedstawicieli oświaty w systemie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, a także podkreślone zalety współpracy wielu instytucji i służb w omawianym
zakresie. Podczas prelekcji zaproponowano korzystanie z narzędzia dla pracowników oświaty do
oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, opracowanego przez
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W ramach projektu,
pracownicy Szkół i Przedszkoli mieli również możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji ze
specjalistami ZS. Łącznie w ramach projektu przeszkolono 466 osób.
4. Bezpieczeństwo w szkole.
Do głównych działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach
należały:
1) Współpraca Wydziału Edukacji UM w Koszalinie z dyrektorami placówek oświatowych oraz
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2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

pedagogami i psychologami szkolnymi, MPPP, kuratorami sądowymi, KMP, Pełnomocnikiem
Prezydenta ds. Uzależnień w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkołach.
We wszystkich koszalińskich szkołach realizowano zadania programów w ramach akcji
ogólnopolskich „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
„Szkoła bez Przemocy”, „Bezpieczna szkoła”.
Realizacja programów wychowawczo – profilaktycznych przez poszczególne placówki
oświatowo – wychowawcze opracowane w oparciu o potrzeby środowiska rekomendację
PARPA, MEN, jak i programów autorskich tworzonych na indywidualne potrzeby każdej
szkoły. Wśród rekomendowanych były m.in. programy tj. „Cukierki”, „NOE”, „Fred”, „Lider
zdrowego stylu życia” – programy skierowane do dzieci i młodzieży oraz programy
skierowane do rodziców uczniów tych szkół – „Szkoła dla rodziców”, i inne tj.:
 „Konflikt w szkole”, Mediacje,
 „Konflikt na dzikim zachodzie”− rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 „Dobry kolega, dobra koleżanka”, „Moja klasa – moja grupa”, „Potrzeby, wartości
adolescentów”, „Uczeń w relacjach rówieśniczych”, „Jak radzić sobie ze stresem”
 „Spójrz inaczej” – w programie zajęcia warsztatowe poruszające tematykę m.in.
przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji, budowa poczucia własnej wartości,
komunikacja między ludźmi, walka z uzależnieniami,
 „Znajdź właściwe rozwiązanie” – Program Edukacji Antynikotynowej,
 „Bezpieczeństwo w sieci − Dni Bezpiecznego Internetu”,
 „Cybernauci – kompleksowy projekt bezpiecznych zachowań w sieci”,
 „Ręce są od tego , by … czyli jak być silnym i współczującym”,
 „Chronimy siebie – kto i co może nam zagrażać?”,
 „Dostrzegam agresję i reaguję , radzę sobie z emocjami”,
 „Co lubimy, a czego nie lubimy, gdy ogarnie nas gniew – uczucia innych i nasze”,
 „Sztuka rozwiązywania konfliktów – rówieśnicy jako mediatorzy.
 „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak
się bronić przed wciągnięciem do „paczki”.
 „Dobre i złe strony komputera (zagrożenia w sieci)”,
 „Barwy spokoju i barwy gniewu czyli jak nauczyć się szacunku, akceptacji
i porozumienia z innymi”.
Prelekcje i szkolenia dla rodziców− realizowane w szkołach, na wniosek dyrektorów szkół
(łącznie 10 projektów), np. „Jak stawiać dziecku granice i radzić sobie z trudnymi
emocjonalnie zachowaniami”, „Czynniki chroniące dziecko przed uzależnieniem”, „Przyczyny,
mechanizmy oraz skutki zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież”,
„Charakterystyka dorastania”, „Wsparcie dziecka w sytuacjach kryzysu”.
Organizacja konkursów rysunkowych oraz literackich o przeciwdziałaniu przemocy
psychicznej i fizycznej w szkole i domu „Stop przemocy”.
Organizacja i udział w akcjach charytatywnych np. „Podziel się posiłkiem”, „Świąteczna
Zbiórka Żywności”, zbiórka karmy i darów na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Dar Serca” − kwestowanie na rzecz hospicjum
im. M. Kolbego oraz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci.
Wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno–pedagogicznej
w programie „Praca z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi uzależnieniem” w oparciu
o działający punkt konsultacyjny Miejskiej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej.
Realizacja programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
W ramach tego programu zorganizowano w szkołach dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
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10)
11)
12)

przygotowujące do zdawania: sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu
gimnazjalnego oraz maturalnego. Zajęcia były realizowane w zależności od potrzeb uczniów
w poszczególnych klasach/szkołach.
Przeprowadzenie diagnozy samopoczucia i stanu bezpieczeństwa uczniów w klasie.
Organizowanie rad pedagogiczno–szkoleniowych w zakresie rozpoznawania problemów
i radzenia sobie z agresywnymi postawami uczniów.
Organizowanie akcji promujących zdrowy styl życia, dni życzliwości i akcji dla potrzebujących
pomocy – z rodzin biednych i zagrożonych patologią.
Organizacja zajęć pozalekcyjnych.

Funkcjonariusze Policji przeprowadzili 1575 spotkań z pedagogami (202), rodzicami (249)
i młodzieżą (1126) w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom przestępczym wśród
nieletnich.
W ramach działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym wśród młodzieży Policja
zorganizowała szereg imprez plenerowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży m.in.: „Bezpieczna
droga do szkoły”, „Z prewencją na wesoło”, „Policja Dzieciom” i wiele innych.
W ramach programu „Bezpieczna Szkoła” Straż Miejska przeprowadziła cykle zajęć prewencyjnych
z uczniami.
Realizowano następujące zagadnienia:
w przedszkolach:
– Bezpieczna droga do przedszkola – domu, (z aktywnym wykorzystaniem „Miasteczka ruchu
drogowego”),
– Bezpieczne ferie zimowe,
– Bezpieczne wakacje,
– Kontakt z obcymi ludźmi
– Pirotechnika dla dzieci,
– Praca Straży Miejskiej i jej znaczenie dla środowiska, segregacja odpadów.
w szkołach:
– Bezpieczna droga do szkoły – domu , (z aktywnym wykorzystaniem „Miasteczka ruchu
drogowego”),
– Pierwsza pomoc,
– Praca Straży Miejskiej i jej znaczenie dla środowiska, segregacja i spalanie odpadów oraz jego
wpływ na środowisko i otoczenie,
– Bezpieczne ferie,
– Bezpieczne wakacje,
– Bezpieczeństwo w domu/szkole, na podwórku,
– Kontakt z obcymi ludźmi,
– Pirotechnika,
– Cyberprzemoc, bezpieczny internet.

5. Działalność Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie
Prowadzona jest działalności punktu konsultacyjnego w Miejskiej Poradni PsychologicznoPedagogicznej, którego celem jest upowszechnienie doradztwa, poradnictwa i konsultacji
psychologiczno-pedagogicznych dla rodziców, uczniów i nauczycieli, a także wzmocnienie
poradnictwa poprzez stworzenie dodatkowego ogniwa kontaktu ze specjalistami.
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Głównymi działaniami prowadzonymi przez Poradnię w 2019 r. było:
1) Prowadzenie grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych - 8 spotkań x 15 osób
- 120 osób.
– Udzielanie indywidualnych konsultacji dla pedagogów i psychologów szkolnych superwizje trudnych sytuacji wychowawczych i rodzinnych - 259 osób.
2) Formy indywidualne
– Indywidualna psychoterapia dzieci i młodzieży na terenie MPP-P- 256 sesji, 37 osób
– Biofeedback i Neuroset- 134 spotkań, 13 osób.
3) Formy grupowe
– Terapia TRE- 4 grupy- kl. II-IV, V-VI, razem 46 sesji, 23 osoby.
– Zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej - 2 grupy, 17 spotkań,
10 dzieci.
– Grupa dla dzieci z wczesnego ryzyka dysleksji − 3 dzieci, 20 spotkań.
– Zajęcia grupowe dla dzieci z problemami rozwojowymi i emocjonalnymi (Weronika
Sherbone) − 10 spotkań, 6 dzieci.
– Grupa dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy „Od bajania do gadania” − 11 spotkań,
8 osób.
4) Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży − 11 spotkań, 11 osób.
5) Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych
– Zajęcia integracyjne: Moja klasa − moja grupa, 3 klasy, 75 osób.
– Zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno-społeczne: Nastolatki a zachowania
ryzykowne − 8 spotkań, 175 osób.
– Zapobieganie przemocy: Komunikacja interpersonalna, Usprawnienie relacji w grupie,
Uczymy się współpracować, Tolerancja to sposób na prawidłowe funkcjonowanie
w relacjach rówieśniczych − 6 spotkań, 120 osób.
6) Praca z rodzicami dzieci korzystających z zajęć grup socjoterapeutycznych na terenie
Poradni,
– praca indywidualna z rodzicami dzieci, które odmawiają chodzenia do szkoły,
– praca psychoedukacyjna z rodzicami dzieci dla których Poradnia wydała orzeczenia
o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym,
– praca z rodzicami dzieci które korzystają w Poradni z terapii behawioralno-poznawczej
i zajęć TRE, 10 numerów gazetki „Poczytajcie Mamo Tato” – 12 wydań dostępnych
w Poradni.
– Spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców na terenie szkół podstawowych,
ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych.
7) Działania edukacyjne podnoszące kompetencje rodzicielskie
– indywidualne konsultacje dla rodziców i opiekunów prowadzone na terenie szkół
i przedszkoli – 567,
– indywidualne konsultacje dla rodziców i opiekunów prowadzone na terenie MPP-P –
1150.
8) Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców na terenie placówek oświatowych i MPP-P
prelekcje:
– Przyczyny pojawiania się zachowań ryzykownych w okresie dorastania. Potrzeby
rozwojowe dzieci. Oczekiwania wobec dorosłych − 100 osób.
– Rola dorosłych w rozwoju dzieci − jak kochać i wspomagać? − 28 osób.
– Jak rozwiązywać konflikty w grupie − 10 osób.
– Zaburzenia psychiczne okresu dorastania− 30 osób.
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Jak pomóc dziecku w okresie żałoby− 55 osób.
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem − 21 spotkań, 98 osób.
Szkoła dla rodziców: 10 spotkań, 16 osób.
Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców uczniów kl. I − 3 spotkania, 10 osób.
Popołudnie dla rodzica (Jak pomóc dziecku w sytuacji konfliktu rodziców i rozwodu,
trudności wychowawcze w rodzinach adopcyjnych, jak pomóc dziecku w adaptacji
dziecka w przedszkolu) − 7 spotkań, 84 osoby,
9) Realizacja działań podnoszących kompetencje rodzicielskie, w tym „Szkoła dla Rodziców
– Liczba osób, które wzięły udział w Szkole dla rodziców i grupie wsparcia dla rodziców
dzieci z zespołem Aspergera − łącznie 114.
– Liczba osób, które wzięły udział w prelekcjach, warsztatach psychoedukacji rodzicielskiej
na terenie placówek oświatowych oraz, którym udzielono porad indywidualnych: łącznie
1727.
–
–
–
–
–

6. Przeciwdziałania uzależnieniom
W ramach działań realizowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom w 2019 roku Urząd Miejski przekazał środki finansowe na:
– Zakup urządzeń diagnostycznych na potrzeby Zespołu ds. Nieletnich i Prewencji Kryminalnej
Komendy Miejskiej policji oraz zespołu terapeutycznego Zakładu Karnego w Koszalinie −
7 987,44 zł.
– Działania w ramach porozumień z policją – (program „Pro-Futuro, oraz dotacja celowa na
działalność prewencyjną policji) – 74 594,71 zł,
– Działania w ramach programu „Bezpieczne Miasto (Akcja Zima, Akcja Lato, spotkania
i festyny we współudziale Policji ) – przeznaczono około 687 346 zł, a dzieci i młodzież
skorzystały z około 75 350 wejść na różnego rodzaju zajęcia,
– Pracę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , która realizowana była
przez trzy grupy motywacyjne (w 2019 roku odbyło się 54 posiedzeń MKRPA, w tym: 36
spotkań motywacyjnych, 12 spotkań plenarnych, 6 problemowych. Członkowie MKRPA
przeprowadzili 72 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, opiniowali lokalizację
101 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
– Sporządzenie 49 opinii biegłych sądowych w temacie uzależnienia – koszt 16 560 zł
– Prowadzenie terapii uzależnień typu after care – terapia podtrzymująca trzeźwość osób
uzależnionych od alkoholu, które przeszły terapię odwykową podstawową w warunkach
szpitalnych dla 41 osób – koszt 4 630 zł
Narkomania.
We wskazanym obszarze zagadnieniowym policjanci KMP w Koszalinie zrealizowali w 2019 roku
następujące przedsięwzięcia profilaktyczne:
– Wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie
kontynuowano i zakończono IV edycję (w roku szkolnym 2018/2019) oraz rozpoczęto
V edycję (w roku szkolnym 2019/2020) Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania
Substancji Psychoaktywnych „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” dla uczniów
szkół podstawowych w Koszalinie i powiecie koszalińskim. Przeprowadzono 48 prelekcji
i warsztatów, w trakcie których przeszkolono 1701 uczniów.
– Przeprowadzano prelekcje, warsztaty i spotkania w ramach programu „Porozmawiajmy
o zdrowiu i nowych zagrożeniach” dla młodszych i starszych uczniów ze szkół
podstawowych.
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Wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie
zorganizowano szkolenie w ramach V edycji wojewódzkiego programu „Porozmawiajmy
o zdrowiu i nowych zagrożeniach” w auli KMP w Koszalinie dla koordynatorów profilaktyki
i pedagogów odpowiedzialnych za realizację programu w placówkach oświatowych –
w szkoleniu wzięło udział 42 nauczycieli reprezentujących 42 szkoły zgłoszone w roku
szkolnym 2019/2020 do programu. Omówiono zasady współpracy i terminy spotkań
w szkołach. Każdy pedagog biorący udział w szkoleniu otrzymał imienny certyfikat.
Zorganizowano III Miejski i Powiatowy Przegląd Form Artystycznych 2018/2019 ramach
IV edycji wojewódzkiego programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”.
Konkurs odbył się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie i wzięło w nim udział 136
uczniów ze szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu koszalińskiego. Głównym celem
konkursu było przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych wśród uczniów
poprzez popularyzację treści profilaktycznych w tym zakresie, z wykorzystaniem
artystycznych form wyrazu, np. inscenizacji, śpiewu czy tańca. Przygotowane przez uczniów
wystąpienia dotyczyły problematyki uzależnień i sięgania przez młodzież po różne środki
psychoaktywne. Pokazy wzbogacone zostały o spoty młodzieżowe traktujące
o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych.
W ramach autorskiego programu Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie pt. „Dopalacze to
ściemniacze”,
przeprowadzono spotkania
z
młodzieżą
szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu Koszalina i powiatu koszalińskiego. Podczas spotkań
prezentowano pokaz multimedialny oraz filmy profilaktyczne dotyczące zagrożeń
związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, dyskutowano na temat właściwych
postaw moralnych, asertywności w kontaktach z rówieśnikami, sposobów radzenia sobie
z wyobcowaniem i samotnością, skutków zdrowotnych i destrukcyjnego wpływu substancji
psychoaktywnych na przyszłość zawodową i osobistą młodych ludzi. Zrealizowano
79 spotkań z młodzieżą, w których wzięło udział 4540 uczniów.
Włączono się w rządową kampanię „Dopalacze i narkotyki zabijają – szkoda Ciebie na takie
patoklimaty!”. Podczas spotkań z młodzieżą prezentowano spot video oraz informowano
o założeniach kampanii i niebezpieczeństwach związanych z tzw. dopalaczami. Zrealizowano
65 spotkań z młodzieżą, w których wzięło udział 4138 uczniów.
Przeprowadzono warsztaty z uczniami z Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie podczas spotkania
profilaktycznego w internacie – omówiono problematykę uzależnień, w tym zagrożeń
związanych z zażywaniem narkotyków, dopalaczy oraz leków. W zajęciach wzięło udział
67 wychowanków.
Utworzono stoiska tematyczne z materiałami informacyjnymi dotyczącymi uzależnień
i zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi podczas spotkań z młodzieżą
z siedmiu koszalińskich szkół ponadpodstawowych. Skorzystało z nich 659 uczniów w wieku
16-19 lat.
W ramach profilaktyki wakacyjnej „Wakacyjna edukacja dla bezpieczeństwa” zorganizowano
19 działań profilaktyczno-informacyjnych w miejscowościach nadmorskich powiatu
koszalińskiego, podczas których z wypoczywającymi nad morzem rozmawiano m.in.
o problematyce używania substancji psychoaktywnych. W spotkaniach wzięło udział 1770
osób.
W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie zorganizowano Dzień Promocji
Zdrowia − warsztaty profilaktyczne ukierunkowane na zapobieganie uzależnieniom
i stosowaniu używek przez dzieci i młodzież. W zajęciach wzięło udział 114 uczniów.
Wspólnie z PSSE w Koszalinie zorganizowano II Międzyszkolny Turniej Szkół pt. Żyjemy
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zdrowo i sportowo" połączony z programem Dopalacze to ściemniacze" ukierunkowany na
promocję aktywności fizycznej zamiast stosowania środków psychoaktywnych. W turnieju
wzięło udział 112 uczniów z 10 szkół podstawowych z Koszalina i powiatu koszalińskiego.
Współorganizowano konferencję szkoleniową pt. "Substancje psychoaktywne − zagrożenia
i strategie skutecznej pomocy" w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. W konferencji wzięło
udział 110 pedagogów, nauczycieli, terapeutów i specjalistów oraz 11 policjantów.
Udział w konferencji szkoleniowej pt. "Lokalna diagnoza problemów uzależnień na terenie
Koszalina" podczas której przedstawiono wyniki nowych badań ilościowych dotyczących
używania substancji psychoaktywnych przez koszalinian oraz zaplanowano dalsze działania
w związku z analizą tych danych.
Zorganizowano i przeprowadzono 4 szkolenia w Zakładzie Karnym w Koszalinie z zakresu
rozpoznawania substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem walizki edukacyjnej.
W szkoleniach wzięło udział 139 pracowników ZK w Koszalinie.
Przeprowadzono szkolenie podczas narady dyrektorów POW, MOPR, PCPR i ośrodków−
adopcyjnych województwa zachodniopomorskiego w Mielnie, z zakresu rozpoznawania
substancji psychoaktywnych (z wykorzystaniem walizki edukacyjnej), symptomów
uzależnienia. W szkoleniu wzięło udział 78 uczestników narady.
Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla pracownik socjalnych i opiekunów pieczy
zastępczej z MOPR, PCPR i OPS miasta i powiatu koszalińskiego z zakresu rozpoznawania
substancji psychoaktywnych i symptomów uzależnienia u osób małoletnich. W 11
szkoleniach wzięło udział 202 pracowników.
Uczestniczono w festynach organizowanych przez rady osiedli poświęconych tematyce życia
bez uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem nowych narkotyków.
Przeprowadzano grupowe i indywidualne szkolenia dla kadry pedagogicznej szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie problematyki środków odurzających.
udzielono kilkudziesięciu instruktaży nauczycielom, dyrektorom szkół oraz pedagogom
w indywidualnych zapytaniach dotyczących problemu środków psychoaktywnych
używanych przez młodzież szkolną.
W szkoleniach dla pedagogów, wychowawców i rodziców wykorzystywano tzw. walizkę
edukacyjną. Prezentowano przedmioty wchodzące w skład walizki, tj. woreczki z zawartością
suszu roślinnego, proszków symulujących wygląd narkotyków i dopalaczy, przedmioty
służące do zażywania środków psychoaktywnych, opakowania i schowki, młynki, wagi oraz
testery. Dorośli mogli dotknąć i z bliska obejrzeć te rekwizyty, dzięki czemu w codziennej
pracy z młodzież będzie im łatwiej rozpoznać niedozwolone substancje oraz dostrzec
niepokojące symptomy mogące świadczyć o kontakcie z takimi środkami lub początkami
uzależnienia u młodych ludzi.
W 2019 roku ujawniono 5 przypadków zatruć dopalaczami. Żaden z wymienionych
przypadków nie zakończył się śmiercią osoby zażywającej dopalacze

Alkoholizm.
Komenda Miejska Policji w Koszalinie nieustannie podejmuje i realizuje działania profilaktyczne
ukierunkowane na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu nie tylko przez
osoby dorosłe, ale również małoletnie. W tym celu realizowane są zarówno programy krajowe, jak
i wojewódzkie oraz miejskie.
W ramach profilaktyki uzależnień Komenda Miejska Policji w Koszalinie co roku włącza się
w Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Policjanci cyklicznie
przeprowadzają działania w Koszalinie oraz w sezonie letnim w miejscowościach nadmorskich
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ukierunkowane na uświadamianie sprzedawcom zagrożeń i konsekwencji prawnych związanych ze
sprzedażą alkoholu osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym. W ramach akcji przekazywane są
materiały „Pozory mylą – dowód nie” oraz „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”.
Ponadto w ramach codziennych działań profilaktycznych prowadzone są prelekcje w szkołach dla
młodzieży klas VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich.
We wskazanym obszarze zagadnieniowym policjanci KMP w Koszalinie zrealizowali w 2019 roku
następujące przedsięwzięcia profilaktyczne:
– Wydział Prewencji KMP w Koszalinie opracował nowy program profilaktyczny ukierunkowany
na edukację i zapobieganie spożywania alkoholu przez młodzież pod nazwą „Spragnieni
życia nie pragną picia”. Z przeprowadzonych przez UM w Koszalinie badań, z informacji
pedagogów i rozmów z samymi uczniami wynika, że młodzież nie widzi żadnego zagrożenia
związanego z używaniem alkoholu – w porównaniu do narkotyków czy tzw. dopalaczy –
i często nie umie bawić się bez niego. Dodatkowo konsekwencje zdrowotne wynikające ze
szkodliwego wpływu alkoholu na organizm młodego człowieka wydają się młodym ludziom
nieistotne i wątpliwe. Czynnikiem wpływającym na takie postrzeganie jest często poruszana
przez młodzież kwestia ogólnej dostępności alkoholu i legalność jego sprzedaży. Program
w ramach pierwszej edycji był realizowany w placówkach oświatowych do sierpnia 2019 roku,
a w nowym roku szkolnym wznowiono go w ramach II edycji. W 2019 roku zrealizowano 48
spotkań, w których udział wzięło 2411 uczniów.
– Wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie
zorganizowano szkolenie w ramach V edycji wojewódzkiego programu „Porozmawiajmy
o zdrowiu i nowych zagrożeniach” w auli KMP w Koszalinie dla koordynatorów profilaktyki
i pedagogów odpowiedzialnych za realizację programu w placówkach oświatowych –
w szkoleniu wzięło udział 42 nauczycieli reprezentujących 42 szkoły zgłoszone w roku
szkolnym 2019/2020 do programu. Omówiono zasady współpracy i terminy spotkań
w szkołach. W tej edycji również poszerzono program o treści związane z przeciwdziałaniem
spożywania alkoholu przez młodzież. Każdy pedagog biorący udział w szkoleniu otrzymał
imienny certyfikat.
– W ramach profilaktyki wakacyjnej „Wakacyjna edukacja dla bezpieczeństwa” zorganizowano
19 działań profilaktyczno-informacyjnych w miejscowościach nadmorskich powiatu
koszalińskiego, podczas których z wypoczywającymi nad morzem rozmawiano m.in.
o problematyce używania alkoholu. W spotkaniach wzięło udział 1770 osób.
– Przeprowadzono kilkanaście konsultacji z rodzicami osób małoletnich, które
prawdopodobnie okazjonalnie spożywają alkohol.

7. Realizacja autorskich programów wychowawczych, profilaktycznych w placówkach
oświatowo-wychowawczych w zakresie profilaktyki narkotykowej i alkoholowej oraz
zażywania innych środków odurzających, przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym
z używania i funkcjonowania w sieci internetowej, promowania zdrowego stylu życia,
wolnego od używek i alternatywnych form spędzania czasu wolnego, udziału w zajęciach
o charakterze sportowym.
„Spragnieni życia nie pragną picia“
Autorski program profilaktyczny napisany i realizowany przez policjantów Wydziału Prewencji
KMP w Koszalinie. Celem głównym programu jest edukacja młodzieży w zakresie używania alkoholu
jako niebezpiecznego środka psychoaktywnego, zagrożeń z tym związanych oraz sposobów unikania
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tego typu substancji, nauka asertywnych zachowań w środowisku rówieśniczym oraz rozwijania pasji
i zainteresowań jako alternatywy dla nietrzeźwości.
Główny nacisk edukacji nałożony jest na przedstawienie rzeczywistych przykładów zdarzeń, które
zaistniały na terenie miasta, obalenie mitów krążących wśród koszalińskich nastolatków na temat
szkodliwości alkoholu, podstawowe informacje dotyczące skutków prawnych i zdrowotnych
związanych z jego używaniem, radzenie sobie z presją rówieśników i otoczenia oraz szukanie
zainteresowań i pasji niezwiązanych z używaniem alkoholu.
Z przeprowadzonych przez UM w Koszalinie badań, z informacji pedagogów i rozmów z samymi
uczniami wynika, że młodzież nie widzi żadnego zagrożenia związanego z używaniem alkoholu –
w porównaniu do narkotyków czy tzw. dopalaczy − i często nie umie bawić się bez niego. Dodatkowo
konsekwencje zdrowotne wynikające ze szkodliwego wpływu alkoholu na organizm młodego
człowieka wydają się młodym ludziom nieistotne i wątpliwe. Czynnikiem wpływającym na takie
postrzeganie jest często poruszana przez młodzież kwestia ogólnej dostępności alkoholu i legalność
jego sprzedaży.
Edukacja i informowanie w tym zakresie wobec młodzieży jest konieczne, by ograniczyć zjawisko
nadużywania alkoholu przez osoby małoletnie na terenie miasta i powiatu koszalińskiego, natomiast
wobec rodziców i nauczycieli, by zapoznać ich z zagrożeniem, faktami i sytuacjami, które powinny
zwrócić ich uwagę i skłonić do działania, a także wskazać sposoby, możliwości i miejsca uzyskania
pomocy oraz radzenia sobie z uzależnionym nastolatkiem. Program skierowany jest do uczniów szkół
ponadpodstawowych. W ramach programu przeprowadzono 48 warsztatów, w których uczestniczyło
2411 uczniów szkół ponadpodstawowych.
„Dopalacze to ściemniacze“.
Autorski program profilaktyczny napisany i realizowany przez Wydział Prewencji KMP
w Koszalinie. Główny nacisk edukacji w ramach programu nałożony jest na przedstawienie
rzeczywistych przykładów zdarzeń, które zaistniały na terenie miasta, obalenie mitów krążących
wśród koszalińskich nastolatków na temat nowych środków zastępczych, podstawowe informacje
dotyczące skutków prawnych i zdrowotnych związanych z używaniem tzw. dopalaczy oraz radzenie
sobie z presją rówieśników i otoczenia. Edukacja i informowanie w tym zakresie młodzieży jest
konieczne, by ograniczyć do minimum przypadki zatrucia środkami psychoaktywnymi na terenie
miasta i powiatu koszalińskiego, natomiast wobec rodziców i nauczycieli, by zapoznać ich
z zagrożeniem, faktami i sytuacjami, które powinny zwrócić ich uwagę i skłonić do działania, a także
wskazać sposoby, możliwości i miejsca uzyskania pomocy oraz radzenia sobie z uzależnionym lub
zażywającym te substancje nastolatkiem.
Program powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez placówki oświatowe
i samych rodziców. Dyrekcje i pedagodzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu
Koszalina i powiatu koszalińskiego sygnalizowali Policji konieczność prowadzenia rozmów
profilaktyczno-ostrzegawczych i spotkań profilaktycznych z młodzieżą, wynikającą z obserwowania
przypadków eksperymentowania uczniów z tzw. dopalaczami i innymi środkami psychoaktywnymi.
Zarówno młodzież, jak i wychowawcy oraz rodzice w rozmowach podkreślali, że nie znają
zdrowotnych konsekwencji zażywania tych środków, nie zdają sobie do końca sprawy z zagrożenia,
jakie ze sobą niosą, a ponadto nie wiedzą, jaką odpowiedzialność prawną mogą w związku z tymi
substancjami ponieść.
Program skierowano do uczniów klas III gimnazjalnych oraz wszystkich klas szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Koszalina i powiatu koszalińskiego. Ponadto jednym z jego elementów
jest edukacja i informowanie o zagrożeniach nauczycieli i rodziców tych uczniów. Program w swej
istocie odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące środków psychoaktywnych, obala mity
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i wskazuje fakty podparte statystykami, wywiadami ze specjalistami i konkretną, udokumentowaną
wiedzą z zakresu uzależnień i badań nad środkami psychoaktywnymi stosowanymi przez młodzież
i dorosłych. W 2019 roku przeprowadzono łącznie 79 spotkań, w których uczestniczyło 4540 uczniów.
„Miś Policjant Dzieciom”
Spotkania profilaktyczne z Misiem Policjantem. Spotkania odbywały się w KMP w Koszalinie
i w placówkach oświatowych na terenie miasta i powiatu, a także na festynach i imprezach
plenerowych. Celem spotkań było przedstawienie roli i funkcji, jakie spełnia Policja, pokazanie
najmłodszym uczestnikom zajęć, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.
W ramach akcji przeprowadzono 27 spotkań z maskotką koszalińskiej Policji przy różnych
okazjach dla 1811 dzieci.
Bezpieczne wakacje, Bezpieczne ferie, Bezpieczna plaża, Bezpieczna przystań, Bezpieczna
woda:
Działania informacyjno-kontrolne związane z bezpieczeństwem na plaży, na kąpieliskach
i w miejscowościach nadmorskich podczas wakacji, a także w mieście i na wsi podczas ferii zimowych.
Całość działań została zebrana we wspólną akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. W ramach
działań przeprowadzano pokazy ratownictwa na wodzie oraz na lodzie wspólnie z WOPR Koszalin
w Wodnej Dolinie oraz na plaży nad morzem. Realizowano pogadanki profilaktyczne dotyczące
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas spędzania wolnego czasu, na półkoloniach oraz koloniach
organizowanych w mieście i powiecie. Omawiano zachowania ryzykowne, bezpieczeństwo w czasie
wolnym, zabawy na śniegu i lodzie. Przekazywano materiały informacyjne, w tym naklejki, plakaty,
koła ratunkowe i inne gadżety. W ramach tych działań zorganizowano łącznie ponad 20 spotkań
z najmłodszymi.
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III. Bezpieczeństwo w komunikacji
1. Analizowanie zagrożeń na dworcu PKP i pozostałych terenach kolejowych, określenie
miejsc, czasu i charakteru najpoważniejszych zagrożeń prowadzących do podejmowania
skutecznych przeciwdziałań.
Dyslokacja patroli w rejon dworca PKP wynika z bieżącej analizy zagrożeń. Dzięki postawieniu
policjantom właściwych zadań, skupionych we wskazanym miejscu na zatrzymywaniu osób
poszukiwanych, zatrzymywaniu sprawców kradzieży i niszczenia mienia czy też sprawców wykroczeń
porządkowych, koszalińska Policja nie odnotowała w 2019 roku poważnych zdarzeń w rejonie
koszalińskiego dworca PKP .
2. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia kradzieży i eliminacji zagrożeń
występujących w środkach komunikacji publicznej, takich jak zwiększenie intensywności
działań operacyjnych, edukowanie i informowanie społeczeństwa o istniejących
zagrożeniach i sposobach zabezpieczenia się przed nimi.
Na stronie internetowej KMP w Koszalinie prezentowane są treści dotyczące bezpiecznego
podróżowania, kieszonkowych kradzieży w środkach komunikacji miejskiej oraz sposobów im
przeciwdziałania. Przy okazji „długich weekendów” oraz świat i dni świątecznych Zespół Prasowy
koszalińskiej komendy na bieżąco publikuje komunikaty odnoszące się do treści propagowanych
przez Policję programów profilaktycznych „Pilnuj swego, nie ułatwiaj mu niczego!” oraz „Nie daj się
ustrzelić złodziejowi!”. Komunikaty, wywiady z oficerami prasowymi, a także spotkania dzielnicowych
z mieszkańcami mają na celu ograniczenie zdarzeń kryminalnych występujących w sferze transportu
publicznego.
3. Organizacja służby adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń. Systematyczna ocena
uzyskanych wyników i dokonywanie korekt.
W 2019 roku Wydział Ruchu Drogowego koszalińskiej komendy wykonał 7893 służby.
W Koszalinie odnotowano 2262 kolizje i 38 wypadków drogowych. Liczba osób rannych
w odnotowanych zdarzeniach to 45. W ubiegłym roku na drogach zginęły 3 osoby.
Ponadto w ramach działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa na drogach policjanci
z koszalińskiej drogówki skierowali 98 wniosków do zarządców dróg w sprawie bezpieczeństwa
ruchu, stanu dróg i oznakowania, wskazując na możliwe utrudnienia dla kierowców czy pieszych,
a także wyznaczając miejsca niebezpieczne, które poprzez brak funkcjonalności i inne uchybienia
przyczyniają się do większej ilości zdarzeń drogowych.
4. Intensyfikacja działań z zakresu kontroli technicznej pojazdów oraz przeprowadzanie
kontroli przewoźników w zakresie ilości przewożonych pasażerów, czasu pracy kierowcy.
W 2019 roku policjanci dokonali 308 kontroli pojazdów pod kątem stanu technicznego. Ogółem
w wyniku przeprowadzonych kontroli i interwencji oraz zdarzeń drogowych policjanci Wydziału
Ruchu Drogowego koszalińskiej komendy zatrzymali ponad 1600 dowodów rejestracyjnych.
Funkcjonariusze Straży Granicznej w Kołobrzegu zrealizowali 9 patroli z zakresu transportu
drogowego, w wyniku których skontrolowano:
– 253 dni pracy kierowcy,
– 897 pojazdów.
Skutkiem prowadzonych działań ujawniono 1 kierującego bez uprawnień do kierowania
pojazdami oraz 2 razy odebrano wirtualnie dowód rejestracyjny w związku z brakiem aktualnych
badań technicznych pojazdu.
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5. Prowadzenie działań w celu ujawniania i wykluczania z ruchu kierowców prowadzących
pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, przekraczających
dozwolona prędkość i stwarzających niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu
drogowego oraz parkujących w miejscach niedozwolonych czy naruszających zasady
określone w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”.
Łącznie ujawniono 15114 wykroczeń w ruchu drogowym. Aż 5772 dotyczyły przekraczania
dozwolonej prędkości, 161 korzystania podczas jazdy z telefonu komórkowego oraz 523
niestosowania pasów bezpieczeństwa.
Wymienione wykroczenia są głównymi przyczynami najgroźniejszych i najbardziej tragicznych
w skutkach zdarzeń drogowych.
Jednym ze środków represyjnego oddziaływania na nieodpowiedzialnych kierowców i piratów
drogowych jest możliwość zatrzymywania im uprawnień do kierowania. W 2019 roku policjanci
z koszalińskiej drogówki w 581 przypadkach skierowali do sądu wniosek o ukaranie oraz 440 razy
zatrzymali uprawnienia do kierowania pojazdem za rażące naruszenie przepisów prawa o ruchu
drogowym.
Kolejnym z podstawowych zadań w aspekcie bezpieczeństwa mieszkańców miasta jest ujawnianie
i zatrzymywanie nietrzeźwych kierowców. Wzmożone działania pod kątem sprawdzania stanu
trzeźwości kierujących pozwoliły zamknąć ubiegły rok na poziomie 117 tysięcy osób poddanych
kontroli, wśród których u 400 badanie dało wynik pozytywny. W konsekwencji aż 309 kierowców
usłyszało zarzuty z art. 178 a §1 kodeksu karnego (kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości ...).
W roku 2019 najczęściej zgłaszanymi przez mieszkańców nieprawidłowościami były naruszenia
przepisów ruchu drogowego. W tej grupie znajdują się również zgłoszenia dotyczące nie tylko
naruszeń ustawy Prawo o ruchu drogowym. W tej materii należy również ująć wykroczenia nieopisane
jako czyny zabronione w oparciu o przepisy ww. ustawy, a ujęte w innych przepisach, np. niszczenie
zieleni poprzez nieprawidłowe parkowanie pojazdów, wjazd pojazdami silnikowymi czy
motorowerami do lasu.
Zakres uprawnień funkcjonariuszy straży miejskiej obejmuje między innymi czuwanie nad
porządkiem i kontrolą w ruchu drogowym. Koszalińscy strażnicy są bardzo mocno zaangażowani
w rozwiązywanie problemów związanych z naruszeniami przepisów ruchu drogowego, jak również
naruszeniami innych przepisów, a dokonywanymi przez kierujących pojazdami.
Zgłoszeń dotyczących ruchu drogowego służba dyżurna w roku 2019 odnotowała 5481. Biorąc
pod uwagę ogólną liczbę zgłoszeń przyjętych do realizacji w roku 2019 (12093), zgłoszenia
dotyczące ruchu drogowego stanowią 45,32 % wszystkich zgłoszeń. W roku 2018 zgłoszenia
naruszeń przepisów w tym obszarze stanowiły ponad 44,9 % ogólnej liczby zgłoszeń (4533 zgłoszeń
z ogólnej liczby 10087). W porównaniu do roku ubiegłego zanotowano wzrost zgłoszeń o 20,91 %.
Na podstawie zgłoszeń oraz podjętych przez strażników czynności w trakcie pełnionych służb
patrolowych funkcjonariusze podjęli 11883 kontroli i interwencji. W porównaniu do roku 2018
(10429) przeprowadzono o 1454 interwencji i kontroli więcej, co stanowi wzrost o 13,94 %.
W związku z podjętymi czynnościami strażnicy ujawnili 6295 wykroczeń (5536 w roku 2018). Jak
wynika z przedstawionych wyników, odnotowano wzrost o 13,71 %. W 2803 przypadkach
funkcjonariusze zastosowali wobec sprawców wykroczeń środki oddziaływania wychowawczego
(w roku 2018 – 3046), co stanowi spadek o 7,97 %. W 2626 przypadkach na sprawców wykroczeń
nałożono grzywny w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 272.330,00 zł. (W roku 2018 − 2088
mandaty na kwotę 206.240,00 zł). W tym obszarze odnotowano wzrost liczby nałożonych grzywien
o 538 (wzrost o 25,76 %), a łączna kwota nałożonych grzywien wzrosła o 66.090,00 zł. (wzrost
o 32,04 %). W roku 2019 Straż Miejska w Koszalinie wszczęła 50 postępowań wyjaśniających przed
skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Na podstawie zakończonych postepowań wyjaśniających
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Straż miejska w Koszalinie skierowała do Sądu Rejonowego w Koszalinie 20 wniosków o ukaranie
sprawców wykroczeń w ruchu drogowym. W 30 przypadkach czynności wyjaśniające są w toku.
W chwili obecnej w toku znajduje się 816 postepowań zmierzających do ustalenia sprawców
wykroczeń w ruchu drogowym, podjętych przez strażników na podstawie ujawnionych wykroczeń
w roku 2019.
Opisując działania Straży Miejskiej w Koszalinie w zakresie czuwania nad porządkiem
i bezpieczeństwem w ruchu drogowym, nie można pominąć działań na rzecz środowiska osób
niepełnosprawnych. W roku 2019 strażnicy podjęli 192 interwencji i kontroli związanych
z naruszeniami przepisów ruchu drogowego. Porównaniu do roku poprzedniego zanotowano wzrost
o 16,36 % (165 w roku 2018). W wyniku podjętych czynności ujawniono 92 sprawców wykroczeń.
W roku 2018 takich sprawców ujawniono 78 – wzrost o 17,94 %. W 38 przypadkach strażnicy
zastosowali środki oddziaływania wychowawczego. W porównaniu do roku 2018 takich przypadków
zanotowano o 4 mniej – spadek o 9,52 %. W 54 przypadkach sprawcy wykroczeń zostali ukarani
mandatami karnymi na łączną kwotę 21.350,00 zł. W roku 2019 nastąpił wzrost nałożonych
mandatów karnych o 18 sztuk, co stanowi wzrost o 50,00 %. W roku 2019 łączna kwota grzywien
w porównaniu do roku 2018 wzrosła o 10.500,00 zł. (10.850,00 zł. w roku 2018). Zanotowano wzrost
o 96,77 %.
W roku 2019 funkcjonariusze wydali 25 dyspozycji usunięcia pojazdów na koszt właściciela
w związku z parkowaniem na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych pojazdów bez
kart parkingowych. W 11 przypadkach pojazdy zostały usunięte na koszt właściciela i przemieszczone
na parking strzeżony. W porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost o 175 % (4 pojazdy usunięte
w roku 2018). W 14 przypadkach odstąpiono od usunięcia pojazdu. Tak duży wzrost
w podejmowanych działaniach na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych jest wynikiem monitów
przekazywanych
z tego środowiska do Straży Miejskiej w Koszalinie.
W roku 2019 strażnicy podjęli 111 interwencji i kontroli w oparciu o art. 50a ustawy Prawo o ruchu
drogowym. Podejmowane czynności na podstawie tego artkułu dotyczą pojazdów nieużytkowanych.
W związku z podjętymi czynnościami, na podstawie art. 50a strażnicy wydali 46 dyspozycji usunięcia
pojazdów na koszt właściciela. W roku 2019 nastąpił wzrost interwencji i kontroli o 17 w stosunku do
roku 2018 (94). Stanowi to wzrost o 18,08%. W roku 2019 usunięto 17 pojazdów więcej niż w roku
2018 (29) – wzrost o 58,62 %.
W roku 2019 na podstawie art. 130a funkcjonariusze wydali 92 dyspozycje usunięcia pojazdów
na koszt właściciela, w tym 25 opisane w części dotyczącej działa podjętych na rzecz środowiska osób
niepełnosprawnych. W porównaniu do roku 2018 zanotowano wzrost o 80 wydanych dyspozycji
(12 w roku 2018), co stanowi wzrost o 666,66 %. Na podstawie wydanych dyspozycji zostało
usuniętych 49 pojazdów (wzrost o 308,33%). W 43 przypadkach strażnicy odstąpili od usunięcia
pojazdów w związku z tym, iż stawiły się osoby kierujące tymi pojazdami i nie zachodziła konieczność
ich usunięcia.
6. Prowadzenie działań w celu kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu
drogowego, respektującego prawo oraz szanującego prawa innych uczestników ruchu,
znającego zasady ratownictwa drogowego i podstawy udzielania pierwszej pomocy.
„Bezpieczny Przedszkolak”
Funkcjonariusze KMP w Koszalinie realizowali działania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży
w aspekcie bezpiecznego poruszania się po drogach. Zarówno podczas spotkań z przedszkolakami
w ramach programu „Bezpieczny Przedszkolak”, jak i w ramach ogólnopolskiego Programu działań
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Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na lata 2018-2020, policjanci wskazywali
na najczęstsze zagrożenia i sposoby ich unikania. Uczyli dzieci prawidłowego korzystania
z chodników, przekraczania jezdni i zachowania na przejściu dla pieszych oraz korzystania z rowerów
i tras rowerowych. W miarę możliwości przekazywali wszystkim uczestnikom elementy odblaskowe.
W działaniach wykorzystywali również Autochodzik, czyli małe miasteczko ruchu drogowego, alby
w pełni zwizualizować dzieciom sytuację na drodze.
W ramach Programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na lata
2018-2020 Zespół Komunikacji Społecznej KMP w Koszalinie przygotował i zrealizował wspólnie
z Centrum Kultury 105 w Koszalinie dwa krótkie filmy, których tematyka ściśle związana jest
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Jeden spot pokazuje, jak może dojść do tragedii na drodze,
kiedy kierowca skupia się na telefonie komórkowym i nie jest skoncentrowany na prowadzeniu
samochodu, co skutkuje potrąceniem małoletniego rowerzysty prawidłowo poruszającego się po
kontrapasie rowerowym. W drugim filmie pokazano, w jaki sposób mała dziewczynka uczy
niecierpliwą babcię prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Oba filmy zostały powielone
i przekazane dzielnicowym do rozpowszechniania podczas spotkań ze społeczeństwem. Ponadto
filmy są emitowane cyklicznie w lokalnej telewizji kablowej i wykorzystywane w działaniach
profilaktycznych.
W ramach Programu starano się jednocześnie pozyskać więcej elementów odblaskowych z uwagi
na znaczne potrzeby przekazywania ich dzieciom i młodzieży z terenu Koszalina i powiatu
koszalińskiego oraz dążono do rozszerzania współpracy ze wszystkimi instytucjami i partnerami,
którzy statutowo mają za zadanie edukować i dbać o bezpieczeństwo na drogach.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 86 spotkań z dziećmi w wieku 3-6 lat w zakresie
bezpieczeństwa na drogach, bezpieczeństwa w kontaktach z osobami obcymi oraz bezpiecznej
zabawy w domu i na podwórku. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 2940 przedszkolaków
z przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu Koszalina i powiatu koszalińskiego.
„Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo"
Działania ukierunkowane na bezpieczeństwo na drodze. We współpracy z Zachodniopomorskim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koszalinie bezpłatnie ustawiano światła w pojazdach, a pieszym
i kierowcom przekazywano kamizelki odblaskowe. Łącznie przekazano 500 sztuk elementów
odblaskowych i przeprowadzono kilkanaście akcji na terenie Koszalina i drogach krajowych numer
6 oraz 11.
„Odblask ratuje życie i Bezpieczni niechronieni"
Działania ukierunkowane na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, głownie
niechronionych, czyli pieszych i rowerzystów. Prowadzone wspólnie z Urzędem Miejskim w Koszalinie
oraz Starostwem Powiatowym w Koszalinie. Łącznie mieszkańcy miasta i powiatu otrzymali podczas
kilkunastu akcji około 3000 elementów odblaskowych.
„Podziel się odblaskiem – podaruj drugie życie"
Przedsięwzięcie profilaktyczne stworzone przez Zespół Komunikacji Społecznej KMP
w Koszalinie, którego celem jest odszukanie zapomnianych i nieużywanych elementów
odblaskowych i podarowanie ich komuś, kto do tej pory takiego nie posiadał. Jednocześnie darczyńcy
ofiarowują „drugie życie” nie tylko odblaskowi, ale i obdarowanemu, który tym bezpieczniej będzie
poruszał się po drodze. Świadomość w zakresie stosowania odblasków zarówno wśród dorosłych
jak i dzieci jest coraz większa. O tym, że odblaski w znaczący sposób podnoszą bezpieczeństwo na
drodze, praktycznie nikogo nie trzeba już przekonywać. Nawet mały element na odzieży wierzchniej
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pozwala dostrzec pieszego z odległości co najmniej 150 metrów w różnych warunkach pogodowych.
Te dodatkowe metry dają kierowcy szansę na podjęcie manewru hamowania lub bezpiecznego
ominięcia takiej osoby, w sposób niezagrażający jej bezpieczeństwu. Pieszy poruszający się po
zmierzchu po drodze bez elementów odblaskowych jest praktycznie niewidoczny. W przypadku
dostrzeżenia pieszego, często jest już za późno na reakcję kierowcy, czego następstwem są
niebezpieczne zdarzenia drogowe. Komenda Miejska Policji w Koszalinie realizuje szereg zadań wśród
dzieci i młodzieży. Jednym z nich jest zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom
ruchu drogowego, a więc pieszym i rowerzystom. Koszalińscy policjanci cyklicznie prowadzą akcje
informacyjno-profilaktyczne, w trakcie których przekazują elementy odblaskowe i promują
korzystanie z nich. Biorąc pod uwagę liczbę przeprowadzonych akcji można stwierdzić, że
przekazanych zostało już tysiące elementów odblaskowych. W trakcie prowadzonych przez
koszalińskich policjantów akcji informacyjno-profilaktycznych, wiele osób przyznało, że w domu
posiada kilka, a nawet kilkanaście odblasków. Dlatego przedsięwzięcie „Podziel się odblaskiem!
Podaruj drugie życie!” jest kampanią informacyjną mającą na celu zwrócenie uwagi na problem
zalegających w szufladach, biurkach, czy wśród zabawek niewykorzystywanych elementów
odblaskowych. Dzięki podjętym działaniom możliwe jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców
i zwrócenie ich uwagi na problem przechowywanych bez celu w szafach odblaskach, którymi można
podzielić się z osobami, które ich nie posiadają. Projekt realizowany był w klasach I szkół
podstawowych z terenu Koszalina i powiatu. Zrealizowano 5 spotkań w klasach pierwszych, w których
uczestniczyło 230 uczniów, a zakończenie projektu zorganizowano w lutym 2019 roku.
7. Poprawa infrastruktury drogowej zwiększających bezpieczeństwo pieszych, lustracje
infrastruktury drogowej.
W roku 2019 przeprowadzono przebudowy i remonty dróg w ramach inwestycji, które obejmują
wykonanie chodników i jezdni oraz budowę nowych ścieżek rowerowych oraz usytuowanie azyli dla
pieszych:
1) Przebudowa Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Bohaterów
Warszawy wraz z przejściem podziemnym − etap II − przebudowa części wewnętrznej
przejścia podziemnego.
2) Przebudowa nawierzchni ulicy Zielonej w Koszalinie wraz z przebudową chodników, miejsc
postojowych i oświetlenia – na długości ok. 700,00 m.
3) Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. J. Fałata w Koszalinie – zakończenie w 2020 r.
4) Budowa łącznika pomiędzy ulicą K. Wyki a W. Tatarkiewicza w Koszalinie – na długości
ok. 270,00 m.
5) Utwardzenie wjazdu płytami w ul. Moniuszki między nr 11-13
6) Rozbudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Śniadeckich w Koszalinie – budowa ronda.
7) Budowa drogi z płyt w ciągu:
– ul. Kwiatowej – na długości ok. 415,00 m.
– ul. Pogodnej – na długości ok. 265,00 m.
– ul. Mirtowej – na długości ok. 130,00 m.
– ul. Słowików – na długości ok. 350,00 m.
8) Remonty chodników przy:
– ul. Lechicka na odcinku od nr 12 do ul. Kolejowej – fragment ok. 165,00 m.
– ul. Staszica ok. 80,00 m.
– ul. Rybackiej ok. 218,00 m.
– ul. Szymanowskiego ok. 230,00 m.
– ul. Łużyckiej ok. 78,00 m.
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– ul. Gierczak ok. 103,00 m.
– ul. Chopina ok. 388,00 m.
– ul. Racławicka ok. 250,00 m.
– ul. Krzyżanowskiego ok. 84,00 m.
– ul. Wańkowicza ok. 254,00 m.
– ul. Rzemieślniczej ok. 68,70 m.
– ul. Jana Pawła II ok. 123,77 m.
– ul. Morskiej ok. 50,00 m.
W ramach remontów bieżących przeprowadzonych w 2019 r. dokonano poprawy jakości dróg
i bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców w poniższych lokalizacjach:
1) ul. Sadowa/Morelowa − Połączenie ul. Sadowej z ul. Morelową wymiana nawierzchni
chodnika
2) ul. Jeziorna − Naprawa pętli autobusowej (przystanek Lubiatowska 01) wymiana nawierzchni
drogi z płyt drogowych betonowych.
3) ul. Holenderska − Regulacja nawierzchni przy studni kanalizacyjnej na wysokości Nr 30
wymiana nawierzchni jezdni.
4) ul. Zwycięstwa − Odcinek od ul Artylerzystów do ul. Ruszczyca wymiana nawierzchni
chodnika.
5) ul. Zubrzyckiego przy garażach. Wymiana nawierzchni jezdni asfaltowej.
6) ul. Władysława IV − Remont schodów zewnętrznych.
7) ul. Monte Cassino − Wiadukt drogowy − Naprawa dylatacji.
8) ul. Jamneńska − Budowa chodnika i wjazdów.
9) ul. Spasowskiego – Wymiana nawierzchni chodnika.
10) ul. Szczecińska − Pod wiaduktem kolejowym − wymiana nawierzchni jezdni asfaltowej.
11) ul. Kutrzeby − Schody pod kładką dla pieszych − przebudowa schodów zewnętrznych.
12) Park Książąt Pomorskich − Kładka dla pieszych − naprawa desek podestowych i balustrady.
13) ul. Batalionów Chłopskich − Kładka dla pieszych − wymiana desek podestowych.
14) ul. Podgórna − Przy "Zielonym Ogrodzie Rekreacyjnym" − realizacja chodnika.
oraz dokonano poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z przystanków autobusowych
poprzez montaż wiat przystankowych w trzech lokalizacjach i utwardzenie nawierzchni peronów
przystankowych w kolejnych 4 lokalizacjach.
Wprowadzono zmiany w organizacji ruchu oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
1) Wybudowano aktywne przejście dla pieszych na ul. Franciszkańskiej (przy pętli autobusowej).
2) Wykonano pasy wibracyjno-akustyczne na ul. 4 Marca w Koszalinie ze względu na
bezpieczeństwo rowerzystów korzystających z przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu ulic
4 Marca – Sybiraków.
3) Uporządkowano miejsca postojowe na parkingu przy ul. Szymanowskiego.
4) Ze względu na bezpieczeństwo pieszych i innych użytkowników drogi ustawiono znak B-36
„zakaz zatrzymywania się” na:
– ul. Włoskiej.
– ul. Wojska Polskiego (od ul. Wyspiańskiego do ul. Piaskowej).
– ul. Giełdowej.
5) Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, ustawiono znak B-35 „zakaz
postoju” na ul. Bauera.
6) Dokonano zmiany stałej organizacji ruchu na:
– skrzyżowaniu ulic Promykowa – Ruszczyca – Zamenhoffa,
– ul. Zwycięstwa nr 269-275.
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7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

Oznakowano ciąg pieszo-rowerowy znakiem C-13/16 na ul. Zientarskiego.
Wyznaczono nowe miejsca dla osób niepełnosprawnych – 2 szt.
Odnowiono miejsca dla osób niepełnosprawnych – 42 szt.
Wymienione zostały:
– wkłady w sygnalizatorach z żarówek na wkłady LED w celu zmniejszenia ilości awarii
sygnalizacji świetlnych w Koszalinie,
– szafy sterownicze sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach Mieszka I – Bohaterów
Warszawy oraz Władysława IV – Akademicka.
Oznakowano schody taśmą żółto-czarna na placu Rynku Staromiejskiego.
Zamontowano sygnał ostrzegawczy w postaci migającej sylwetki pieszego przed przejściem
dla pieszych na ul. Morskiej (skrzyżowanie ulic Morska – Bohaterów Warszawy).
Wprowadzono strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h na osiedlu Jamno.
Zmieniono strefę ograniczonej prędkości z 40 km/h na 30 km/h na osiedlu Unii Europejskiej.
Zamontowano lustra drogowe na:
– ul. Pileckiego.
– ul. Jamneńskiej.

8. Zapewnienie przepustowości dróg
W celu utrzymania przejezdności dróg w przypadku intensywnych opadów śniegu na poziomie
gwarantującym sprawne funkcjonowanie służb i mieszkańców zawarto umowę na „Zimowe
utrzymanie ulic na terenie miasta Koszalina z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
w Koszalinie. W ramach zawartej umowy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w przypadku
wystąpienia gołoledzi lub intensywnych i długotrwałych opadów śniegu ma za zadanie
doprowadzenie jezdni i chodników do standardów zimowego utrzymania.
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IV. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zagrożenia miejscowe.
1. Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie przestrzegania przepisów
ochrony przeciwpożarowej (w tym punktów sprzedaży środków pirotechnicznych).
W roku 2019 przeprowadzono ogółem 119 czynności kontrolno-rozpoznawczych (w tym
uczestniczono w 11 odbiorach obiektów budowlanych celem zajęcia stanowiska przed rozpoczęciem
użytkowania), między innymi w następujących obiektach:
– 84 w obiektach użyteczności publicznej (szkoły, obiekty handlowe, gastronomiczne, dworce,
obiekty widowiskowo – sportowe, kościoły, budynki administracyjno-biurowe),
Stwierdzono 147 nieprawidłowości, w tym:
– 13 nieprawidłowości dotyczących zaopatrzenia wodnego i przeciwpożarowych instalacji
wodociągowych wewnętrznych,
– 12 nieprawidłowości dotyczących dróg pożarowych i dojazdowych,
– 13 nieprawidłowości dotyczących warunków ewakuacji (w zakresie długości i szerokości dróg
ewakuacyjnych oraz braku oświetlenia awaryjnego),
– 14 nieprawidłowości dotyczących braku wydzielenia pożarowego lub zabezpieczenia przed
zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych,
– 9 nieprawidłowości dotyczących nieodpowiedniego wystroju wnętrz dróg ewakuacyjnych
i pomieszczeń,
– 20 nieprawidłowości dotyczących instalacji użytkowych w obiektach,
– 12 innych urządzeń przeciwpożarowych (stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji
pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych)
– 45 inne (w tym: brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i technologiczno-ruchowej, brak
oznakowania głównego wyłącznika prądu, głównego zaworu gazu, brak instrukcji
postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych, brak
oznakowania miejsc usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego, brak zapoznania
pracowników z przepisami ochrony przeciwpożarowej itp.),
– 4 magazynowania oraz przetwarzania materiałów.
Ponadto:
– wydano 34 decyzje administracyjnych dotyczących usunięcia uchybień,
– skierowano 9 wystąpień do innych instytucji i organów,
– wydano 25 opinii dotyczących imprez masowych w rozumieniu ustawy o imprezach
masowych,
– wydano 3 opinie dotyczących obiektów do wypoczynku dzieci i młodzieży.
Inną formą profilaktyki pożarowej, prowadzonej przez Komendę Miejską PSP w Koszalinie jest
nadzór nad wywiązywaniem się przez podmioty i instytucje z obowiązku wyposażenia niektórych
grup obiektów w urządzenia automatycznej sygnalizacji pożarów i przekazywania sygnałów do
stanowisk kierowania PSP.
Aktualnie do systemu monitoringu pożarowego przyłączonych jest 46 obiektów z terenu miasta.
Monitoring ten umożliwia m.in. wczesne wykrycie zagrożenia pożarowego oraz zainicjowanie
gaszenia przez system stałych urządzeń gaśniczych. Sterowanie innymi urządzeniami pozwala na
bezpieczną ewakuację ludzi i sprawną interwencję straży pożarnej.

Strona 42 z 57

2. Organizacja i prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych.
Komenda Miejska PSP w Koszalinie na bazie istniejących jednostek ratowniczo – gaśniczych
dysponuje dwiema grupami specjalistycznymi:
– Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego – JRG Nr 2.
– Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego – JRG Nr 1.
Grupy wyposażone są w niezbędny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych, a obszarem
działania grup jest cały powiat koszaliński oraz powiaty sąsiednie.
Na terenie działania KM PSP w Koszalinie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. funkcjonowało
29 jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym: KM PSP (w tym dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze),
17 Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do ksrg w tym OSP MARES Koszalin), 11 Ochotniczych
Straży Pożarnych spoza ksrg (w tym OSP ORMed Koszalin).
W minionym roku jednostki ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalina i powiatu
koszalińskiego uczestniczyły w likwidacji 2071 zdarzeń, z czego na terenie miasta Koszalina 939
zdarzeń, w tym:
– 294 pożary,
– 162 alarmy fałszywe.
3. Organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
1) Zorganizowano pokaz edukacyjny na zamarzniętym akwenie w Wodnej Dolinie w Koszalinie.
Pokaz miał charakter działań edukacyjnych w postaci nagrania spotu informacyjnego,
rozpowszechnionego w lokalnych masmediach. Pokaz skierowany był do dzieci i młodzieży
szkolnej. Działania edukacyjne miały na celu przedstawienie technik z zakresu samo ratowania
i ratowania poszkodowanych Całość działań na lodzie zaprezentowała Specjalistyczna Grupa
Wodno-Nurkowa działająca na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Koszalinie, strażacy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Koszalinie oraz OSP ORW Mares Koszalin.
2) Przeprowadzono 14 spotkań z Radami Pedagogicznymi i uczniami szkół, na których zachęcano
do udziału młodzieży szkolnej w konkursach organizowanych przez Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto przeprowadzano pogadanki w ramach kampanii „Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa” na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla, z uwagi na
trwający sezon grzewczy oraz przekazano ulotki związane z przedmiotową kampanią edukacyjną.
Ogółem w 14 prelekcjach uczestniczyło 73 nauczycieli.
3) Oficer prasowy KM PSP w Koszalinie, wziął udział w cyklu audycji radiowych Polskiego Radia
Koszalin. Omówione zostały główne przyczyny powstawania pożarów traw, statystyka,
zagrożenia oraz konsekwencje jakie wynikają z wypalania traw.
4) Na terenie JRG 1 i JRG 2 w Koszalinie, przeprowadzono „Dni otwartych strażnic”. Koszalińskich
strażaków odwiedziło ok. 362 dzieci i 65 osoby dorosłe, z terenu miasta Koszalina oraz powiatu
koszalińskiego. Strażacy zapoznawali dzieci i opiekunów z ogólnym charakterem służby
strażaków oraz przedstawiali sprzęt będący na wyposażeniu jednostek. Ponadto w sali
edukacyjnej, przygotowanej pod edukację najmłodszych, strażacy przeprowadzali pogadanki na
temat bezpiecznego zachowania w domu i szkole (przedszkolu), sposobów powiadomienia służb
ratowniczych oraz utrwalano numery alarmowe.
5) Na parkingu przed Amfiteatrem przy ul. Piastowskiej w Koszalinie, strażacy z Komendy Miejskiej
PSP w Koszalinie wspólnie z leśnikami z Nadleśnictwa Karnieszewice zorganizowali dla dzieci
edukacyjny festyn z okazji Dnia Dziecka. W pikniku udział wzięło ok. 600 dzieci oraz ok. 400 osób
dorosłych.
6) W ramach przygotowań do letniego wypoczynku (w okresie od maja do sierpnia), koszalińscy
strażacy wzięli udział w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, w tym festynach
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7)

8)

9)

10)

i piknikach, łącznie uczestniczyli w 12 wydarzeniach, na których gościło ok. 2300 dzieci oraz
ok. 1520 osób dorosłych. Podczas ww. wydarzeń, strażacy przeprowadzali pokaz sprzętu
ratowniczo – gaśniczego, udzielali informacji nt. działań ratowniczo – gaśniczych, przedstawiali
sposoby powiadomienia służb ratowniczych oraz numery alarmowe. Dzieciom zwrócono również
uwagę na bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku.
W okresie wakacyjnym, koszalińscy strażacy wraz z policjantami KMP w Koszalinie zorganizowali
akcję profilaktyczną pn. „Bezpieczne wakacje” w ramach programu „Dwa Mundury-Wspólny CelTwoje Życie”. Kontrolowani kierowcy instruowani byli w zakresie bezpiecznego użycia gaśnic,
których posiadanie w aucie jest obowiązkowe. Ponadto ważną kwestią dotyczącą bezpieczeństwa
na drogach był instruktaż, jak należy zabezpieczyć miejsce kolizji czy wypadku drogowego,
a także sposoby poprawnego zgłoszenia służbom ratunkowym informacji o zaistniałej wypadku.
Strażacy w ramach działań profilaktycznych udzielali również instruktażu pierwszej pomocy
przedmedycznej, która często decyduje o zdrowiu lub życiu ludzi poszkodowanych w wypadkach
drogowych. W akcji profilaktycznej udział wzięło ok. 23 dzieci oraz ok. 30 osób dorosłych.
W IV kwartale 2019 roku koszalińscy strażacy wzięli udział w przedsięwzięciach o charakterze
edukacyjnym, w tym festynach i piknikach, łącznie uczestniczyli w 4 wydarzeniach, na których
gościło ok. 730 dzieci oraz ok. 200 osób dorosłych. Podczas ww. wydarzeń, strażacy
przeprowadzali pokaz sprzętu ratowniczo – gaśniczego, udzielali informacji nt. działań
ratowniczo – gaśniczych, przedstawiali sposoby powiadomienia służb ratowniczych oraz numery
alarmowe. Zwrócono również uwagę na zagrożenia związane z tlenkiem węgla podczas sezonu
grzewczego.
W Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych nr 1 i 2 w Koszalinie zorganizowano odwiedziny dzieci
z przedszkoli oraz szkół podstawowych. Strażacy, prowadząc zajęcia w sali edukacyjnej, poruszyli
tematykę związaną z bezpiecznym zachowaniem w domu, w szkole/przedszkolu, przypomniano
numery alarmowe oraz sposoby powiadamiania służb ratowniczych. Zwrócono również uwagę
na zagrożenia związane z tlenkiem węgla podczas sezonu grzewczego oraz przedstawiono
kampanię „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Ponadto dzieci zostały zapoznane
z zawodem strażaka. W 5 spotkaniach uczestniczyło łącznie 104 dzieci i 11 opiekunów.
W grudniu 2019 roku, koszalińscy strażacy uczestniczyli w spotkaniach z dziećmi ze szkół
podstawowych z terenu miasta Koszalina oraz powiatu koszalińskiego, w tym z dyrekcją oraz
nauczycielami szkół. Podczas spotkań zostały przekazane Kalendarze Państwowej Straży Pożarnej
na rok 2020, nauczyciele zostali poinformowani o konkursach kalendarzowych. Ponadto
przeprowadzono pogadanki w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” na
temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla, z uwagi na trwający sezon grzewczy. Ogółem w 51
prelekcjach uczestniczyło 1415 osób, w tym 1275 dzieci i 140 nauczycieli.

4. Propagowanie i upowszechnianie bezpiecznych zachowań w społeczeństwie.
Jednym z czynników wpływających w znaczny sposób na poziom bezpieczeństwa jest
prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę akcji propagandowych, kształtujących świadomość
społeczną obywateli. Wykonano szereg apeli i informacji w masmediach dotyczących poprawy
bezpieczeństwa pożarowego na obszarze miasta Koszalina, w tym materiały dot.:
– wypalania pozostałości roślinnych,
– bezpieczeństwa pożarowego obszarów leśnych,
– bezpiecznego obchodzenia się z materiałami pirotechnicznymi,
– bezpieczeństwa imprez masowych oraz zabaw sylwestrowych,
− bezpiecznego użytkowania pieców i przewodów kominowych.
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5. Prowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji
w placówkach oświatowo-wychowawczych. W przypadku obiektów, w których cyklicznie
zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników – co najmniej raz w roku.
W 2019 roku w ramach działań prewencyjnych funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP
w Koszalinie brali udział jako obserwatorzy w ćwiczeniach w zakresie praktycznego sprawdzenia
warunków ewakuacji oraz przygotowania obiektów do działań ratowniczo-gaśniczych,
organizowanych w 17 obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, urzędy, zakłady pracy.
Obowiązek cyklicznego (tj. co najmniej raz na dwa lata lub co najmniej raz w roku w przypadku
obiektów, w których zmienia się grupa ich użytkowników) prowadzenia ćwiczeń spoczywa na
właścicielach lub zarządcach obiektów, w których w obrębie jednej strefy pożarowej przebywa co
najmniej 50 osób będących ich stałymi użytkownikami. Zadaniem obserwatorów była ocena ćwiczeń
i wyciagnięcie wniosków z działań podjętych przez kierownictwo obiektu. Udział przedstawicieli PSP
w przedmiotowych ćwiczeniach był jednocześnie okazją do zapoznania się z charakterystyką
techniczno-budowlaną i użytkową obiektów budowlanych.
6. Ćwiczenia w obiektach użyteczności publicznej, zakładach pracy.
Istotnym elementem mającym wpływ na odpowiednie przygotowanie strażaków do działań
ratowniczo-gaśniczych są szkolenia i ćwiczenia. W ubiegłym roku na terenie Koszalina jednostki PSP
wzięły udział lub przeprowadziły ćwiczenia na obiektach:
– Sklep wielkopowierzchniowy MAKRO Koszalin − pożar hali magazynowej.
– Kompleks wojskowy 1587 Koszalin − pożar budynku garażu.
– Zakład Karny Koszalin − pożar w budynku osadzonych (pomieszczenie rekreacyjne).
– COSSG Koszalin Pożar w pomieszczeniu, zagrożenie związane z zabezpieczeniem
i zlokalizowaniem źródła promieniowania radiologicznego.
– Poczta Polska − pożar w pomieszczeniu hotelowym na poddaszu.
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V. Bezpieczeństwo zdrowotne
1. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym.
Podmioty działalności leczniczej.
Rejestr podmiotów działalności leczniczej obejmował 411 placówek, w tym:
– 6 Szpitali.
– 1 Hospicjum.
– 2 Zakłady Pielęgnacyjno – Opiekuńcze.
– 72 podmiotów leczniczych ambulatoryjnych.
– 260 praktyk lekarskich.
– 50 innych placówek, w tym (gabinety medycyny naturalnej, gabinety rehabilitacyjne, gabinet
higieny jamy ustnej, gabinety protetyczne, punkty poboru materiału).
Wydano ogółem 24 decyzje w tym:
– 8 decyzji merytorycznych na poprawę stanu technicznego,
– 10 decyzji płatniczych,
– 2 decyzje przedłużające termin ich wykonania,
– 3 decyzje umarzające,
– 1 decyzję opinię.
Przeprowadzono 176 kontroli sanitarnych, mandatów karnych nie nałożono. W stosunku do
jednego podmiotu leczniczego nadal trwa postępowanie administracyjno-egzekucyjne.
Obiekty użyteczności publicznej
Dom pomocy społecznej
W okresie sprawozdawczym skontrolowano placówkę zapewniającą całodobową opiekę tj. Dom
Pomocy Społecznej „Zielony Taras" w Koszalinie przy ul. Leonida Teligi 4. Kontrolę przeprowadzono
zgodnie z harmonogramem i nie wykazała złego stanu sanitarno-higienicznego obiektu.
Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej i tatuażu
W roku 2019 nadzorem sanitarnym objęto 31 zakładów fryzjerskich, 22 zakłady kosmetyczne,
3 zakłady tatuażu, 9 zakładów odnowy biologicznej i 4 zakłady, w których są świadczone inne usługi,
czyli łącznie więcej niż jedna z wyżej wymienionych usług. Bieżący stan sanitarno-porządkowy
w większości obiektów był zachowany. Ogółem w sześciu przypadkach, nałożono na osoby
odpowiedzialne za zły stan sanitarno- higieniczny mandaty karne na łączną kwotę 1350,00 zł.
Nieprawidłowości dotyczyły głównie braku dezynfekcji narzędzi fryzjerskich, nieprawidłowego
postępowania z bielizną oraz braku środka do dezynfekcji narzędzi. Natomiast w salonach
kosmetycznych uchybienia dotyczyły nieprawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi
oraz brak sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku. W pozostałych obiektach stan sanitarnoporządkowy był zachowany.
Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne korzystają głównie z bielizny jednorazowego użytku, odstępuje się
już od bielizny wielokrotnego użytku. Narzędzia oraz powierzchnie gładkie i zmywalne
dezynfekowane były preparatami o szerokim spektrum działania (roztwór przygotowywany był przez
personel). Wymagana sterylizacja narzędzi wielokrotnego użytku coraz częściej jest prowadzona
przez zakłady kosmetycznych i tatuażu we własnym zakresie, w autoklawach znajdujących się na
stanie obiektu (stanowisko do sterylizacja). Zakłady które nie posiadały autoklawu, korzystały z usług
Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW Koszalin
ul. Szpitalna 2. Podczas przeprowadzanych kontroli analizowano karty przekazywania odpadów do
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utylizacji. Odpady medyczne z gabinetów kosmetycznych i tatuażu odbierane były przez firmy
wyspecjalizowane i spalane w spalarni w Gryficach lub Chojnicach. W zakładach odnowy biologicznej
oraz tatuażu nie stwierdzono uchybień sanitarno-porządkowych.
Baseny kąpielowe
Na terenie Koszalina działają dwie pływalnie zarządzane przez Zarząd Obiektów Sportowych
Sp. z o.o. Koszalin z siedzibą przy ul. Rolnej 14. Pływalnie usytuowane są w Koszalinie przy ul. Jedności
4 „Pływalnia miejska" i przy ul. Rolnej 14 „Park Wodny". Obowiązujące rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na
pływalniach nakłada obowiązek na zarządców pływalni poprzez:
– dokonywanie oceny jakości wody w nieckach basenowych,
– prowadzenie bieżącej obserwacji jakości wody na pływalni,
– prowadzenie zapisów ze stwierdzonych widocznych zanieczyszczeń i innych
nieprawidłowości, oraz okresu wyłączenia z użytkowania pływalni,
– udokumentowanie nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości
wody,
– systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody zgodnie z przyjętym
harmonogramem.
Niezależnie od powyższego, zarządzający pływalnią mają obowiązek zamieścić komunikat
o ostatniej ocenie jakości wody basenowej, spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych
w rozporządzeniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, w 2019 r. prowadził
nadzór sanitarny nad jakością wody basenowej w pływalniach z częstotliwością raz na pół roku.
Pobrano w sumie 20 próbek wody basenowej z nadzoru, z pływalni i w żadnej z nich nie stwierdzono
przekroczeń obowiązujących norm. Pobrano także do badania laboratoryjnego 7 próbek ciepłej
wody z natrysków zamontowanych przy basenie. Zakwestionowano jedną próbkę ciepłej wody na
pływalni miejskiej w Koszalinie. Podjęte działania naprawcze przez zarządcę obiektu były skuteczne,
badanie powtórkowe nie potwierdziły przekroczeń.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w 2019 r. nie wszczynał postępowania
administracyjnego na jakość wody w nieckach basenowych zlokalizowanych na pływalni oraz co do
stanu sanitarnego zaplecza tych pływalni. Kontrole nieprawidłowości nie wykazały. W okresie ferii
zimowych, w związku ze zwiększoną liczbą osób korzystających z kąpieli basenowych, inspekcja
sanitarna wzmożyła kontrole sanitarne.
W okresie sezonu letniego zarządca pływalni miejskiej zlokalizowanej w Koszalinie przy
ul. Jedności 4 prowadził prace modernizacyjne, wyłączając przemiennie z użytkowania niecki
basenowe.
Kąpielisko
Zgodnie z ustawą „Prawo Wodne" Rada Miejska w Koszalinie podjęta uchwałę o utworzeniu
Kąpieliska „Wodna Dolina" na zbiorniku retencyjnym w Koszalinie przy ulicy Sybiraków.
Harmonogram poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej realizowany przez
organizatora kąpieliska uzgodniony zostały z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Koszalinie.
Harmonogram pobierania próbek uwzględniał terminy pobierania i zakres analizy dla nie mniej
niż trzech próbek w sezonie kąpielowym w okresie funkcjonowania kąpielisk. Uzgodnienie to
obejmowało również wyznaczenie punktów poboru wody w kąpieliskach.
Przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
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w Koszalinie, w ramach urzędowej kontroli jakości wody, dokonał poboru próbek wody do badań
laboratoryjnych z kąpieliska „Wodna Dolina" utworzonego na zbiorniku retencyjnym w Koszalinie
przy ulicy Sybiraków. W ramach kontroli wewnętrznej pobrano 7 próbek wody do badania z kąpieliska
„Wodna Dolina" w Koszalinie. Jedna z nich była kwestionowana, gdzie stwierdzono obecność bakterii
enterokoków kałowych w ilości 442 jednostki w 100 ml wody, przy najwyższej dopuszczalnej wartości
do 400 jednostek/100 ml. Wówczas Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, orzekł
o braku przydatności wody do kąpieli. Badanie powtórkowe przeprowadzone z urzędu, przez
inspekcję sanitarną nie potwierdziło utrzymujących się przekroczeń bakterii enterokoków kałowych.
Było to zanieczyszczenie krótkotrwałe. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, na
podstawie pozytywnych wyników z badań wody w kąpielisku, dokonywał bieżącej oceny jakości wody
o spełnieniu wymagań. Badania jakości wody do kąpieli realizowane były zarówno przez zarządcę
kąpieliska (w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody) jak i przez przedstawicieli inspekcji
sanitarnej z urzędu.
Systematyczną bieżącą, wizualną ocenę jakości wody w kąpieliskach prowadzono na
stanowiskach ratowniczych, pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na
jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kapiących się osób. Informowanie kąpiących się osób
o jakości wody w kąpielisku odbywało się na tablicach informacyjnych ustawionych przy wejściu na
kąpielisko.
W sezonie letnim 2019 r., dokonywano kontroli sanitarnej kąpieliska w obecności przedstawiciela
organizatora kąpieliska. Kontrolą objęto zagospodarowanie plaży, zabezpieczenie zaplecza
sanitarnego dla osób korzystających z kąpieliska, oznakowanie kąpieliska i aktualizację zawartych
w niej danych. Uwag nie wniesiono. Stanowiska ratownicze wyposażone były w leki i środki
opatrunkowe. W ramach działań zapobiegawczych w trakcie sezonu letniego dokonano czyszczenia
dna zbiornika z narastającej roślinności.
Podsumowując z analizy jakości wody w kąpielisku „Wodna Dolina" wynika, że należy dążyć do
jej poprawy, ponieważ przeprowadzona wstępnie klasyfikacja jakości wody (za dwa lata) wskazuje na
ocenę niedostateczną. Oceny tej dokonano zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17
stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli, który mówi, że właściwy państwowy inspektor sanitarny może dokonać
klasyfikacji jakości wody w kąpielisku na podstawie próbek wody obejmujących mniej niż cztery
sezony kąpielowe, jeżeli wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć wpływ na klasyfikację jakości wody
w kąpielisku. W przypadku sklasyfikowania kąpieliska jako niedostateczna (ocena przeprowadzona
na podstawie co najmniej 16 próbek) kąpielisko może funkcjonować pod warunkiem podjęcia
szczególnych działań.
Dworce kolejowe i autobusowe
W grupie tej znajduje się jeden dworzec autobusowy i jeden dworzec kolejowy w Koszalinie.
Dworzec PKS w Koszalinie posiada poczekalnię, toaletę ogólnodostępną, która nie jest
przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca postojowe dla podróżnych. Kontrole
przeprowadzone w ustępie ogólnodostępnym, w przedmiotowym obiekcie, nie wykazały
nieprawidłowości co do stanu sanitarno- porządkowego. Ustęp ten dzierżawiony jest przez osobę
prywatną. Pomieszczenia dworca sprzątane są na bieżąco przez pracowników Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. Krupy 77, 76-150 Darłowo.
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Stan sanitarny bazy noclegowej:
Hotele
W 2019 r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie były
4 hotele. Hotel zlokalizowany w Koszalinie przy ul. Św. Wojciecha 45 (Hotel Monika) zakończył swoją
działalność z końcem roku. W hotelu Gromada przeprowadzony został remont całego parteru.
Wymieniono posadzkę, oświetlenie, meble, przerobiono recepcję. W pozostałych obiektach nie
odnotowano pogorszenia standardu wyposażenia i prowadzenia usług. Stan sanitarno- porządkowy
i sanitarno- techniczny był zachowany.
Motele
Pod nadzorem inspekcji sanitarnej był jeden obiekt - Motel „Victoria" w Koszalinie. Podczas
kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń do stanu sanitarno- porządkowego obiektu.
Ustępy publiczne
Na terenie Koszalina nadzorowanych jest 5 ustępów publicznych i ich liczba od ostatniego roku
nie uległa zmianie. Ustęp publiczny zlokalizowany w tunelu przy ulicy Dworcowej po zakończonych
pracach remontowych jeszcze nie wznowił swojej działalności, w związku z czym jeden ustęp był
nieczynny. W pozostałych skontrolowanych ustępach zapewniono środki higieny, bieżącą ciepłą
i zimną wodę oraz środki do dezynfekcji. Za czystość bieżącą toalet odpowiadają pracownicy
Spółdzielni Socjalnej „Albert" w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 137-139. Ustęp zlokalizowany na
terenie podożynkowym, prowadzony przez osobę prywatną jest po generalnym remoncie. Podczas
kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń do stanu sanitarno- porządkowego ustępów.
Kontrolą objęto również cztery ustępy ogólnodostępne zlokalizowane w centrach handlowych.
Stan sanitarno- porządkowy był w nich zachowany.
Cmentarze i przewóz zwłok:
Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie był jeden
cmentarz w Koszalinie. Na terenie cmentarza znajduje się jeden ustęp murowany (przy kaplicy) oraz
biotoalety typu TOI- TOI i sprzątane są przez pracowników etatowych. Odpady komunalne
gromadzono w pojemnikach i kontenerach. Na terenie cmentarza znajduje się krematorium.
W zakresie świadczenia usług przewozu zwłok, czynności te wykonują firmy świadczące usługi
pogrzebowe. Działające na naszym terenie zakłady pogrzebowe posiadają środki transportu
przystosowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. W Koszalinie działają trzy zakłady
pogrzebowe i są pod stałym nadzorem. Wszystkie powyższe zakłady pogrzebowe posiadają
krematoria, chłodnie i stosują się do obowiązujących procedur postępowania ze zwłokami ludzkimi.
Odpowiedzialność za prawidłowość przewozu zwłok ponoszą zakłady pogrzebowe świadczące
usługę.
Bezpieczeństwo żywności i żywienia
W roku 2019 r. nadzorem sanitarnym na terenie Koszalina objętych było 1177 obiektów
żywieniowo - żywnościowych w tym:
– 47 zakładów produkcyjnych (wytwórnie lodów, automaty do lodów, piekarnie, ciastkarnie,
browary, wytwórnie wyrobów cukierniczych, zakłady garmażeryjne, zakład konfekcjonowania
grzybów suszonych, wytwórnia koncentratów spożywczych i rozlewnia oleju, produkcja
w warunkach domowych),
– 638 zakładów obrotu (sklepy spożywcze, kioski spożywcze, hurtownie spożywcze, sklepy
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zielarskie, sklepy internetowe, ruchome obiekty obrotu żywnością - nie licząc środków
transportu, apteki),
– 239 zakładów żywienia zbiorowego otwartego (bary i drink-bary, restauracje, kawiarnie,
punkty małej gastronomii, pijalnie piwa),
– 161 zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego (stołówki szkolne, stołówki w bursach
i internatach, stołówki przedszkolne, stołówki w żłobkach, stołówki w zakładach specjalnych
oraz w szpitalach), 92 środków transportu służących do przewozu żywności
oraz:
– 3 wytwórnie materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością,
– 13 zakładów obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością,
– 1 zakład produkcji i konfekcjonowania kosmetyków,
– 7 zakładów obrotu kosmetykami
W sumie wszystkich nadzorem objętych było 1201 obiektów z zakresu żywienia, żywności
i przedmiotów użytku.
W nadzorowanych zakładach przeprowadzono łącznie 1204 kontrole sanitarne. Za stwierdzone
nieprawidłowości w trakcie kontroli sanitarnych osoby winne zaniedbań karano mandatami karnymi.
Nałożono 105 mandatów karnych na sumę 25.650 zł. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości
/uchybienia sanitarne, w wyniku których nakładano mandaty karne to:
– wprowadzanie do obrotu lub używania do produkcji żywności po upływie terminu
przydatności do spożycia albo po upływie daty minimalnej trwałości oraz żywności
niewłaściwej jakości,
– brak utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach zakładów,
– brak skuteczności przeprowadzonych procesów mycia i dezynfekcji,
– brak utrzymania w czystości wyposażenia, sprzętu, urządzeń zakładu,
– niehigieniczna sprzedaż żywności nieopakowanej, brak zabezpieczenia środków
spożywczych przed wpływem czynników zewnętrznych,
– niewłaściwe warunki przechowywania środków spożywczych,
– brak wdrożenia procedur opartych na zasadach systemu HACCP,
– nieprawidłowości w przebiegu procesów technologicznych.
W 2019 roku wydano 108 decyzji zatwierdzających oraz 49 decyzji administracyjnych w tym 10
decyzji umarzających, dwie decyzje uchylające, dwie decyzje z rygorem natychmiastowej
wykonalności (dot. min. zakazu wprowadzania do obrotu / wycofania z obrotu środków spożywczych
i ich utylizacji), 35 decyzji administracyjnych na poprawę stanu technicznego oraz dotyczących
opracowania dokumentacji HACCP.
Decyzjami najczęściej egzekwowano:
– poprawę stanu technicznego urządzeń i sprzętu.
– poprawę stanu technicznego pomieszczeń, w tym ścian, posadzek, sufitów, drzwi.
– uzupełnienie zakładowej dokumentacji HACCP.
– uzupełnienie badań właścicielskich produkowanej żywności.
W okresie sprawozdawczym do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie
wpłynęło 155 interwencji konsumenckich oraz 36 powiadomień w ramach funkcjonowania systemu
wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt
RASFF.
Interwencje konsumenckie dotyczyły między innymi: niewłaściwych warunków sprzedaży
żywności nieopakowanej, niewłaściwej jakości środków spożywczych, braku porządku i czystości
w zakładach, sprzedaży żywności po upływie daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do
spożycia, obecności zwierząt w pomieszczeniach żywnościowych oraz sprzedaży internetowej
Strona 50 z 57

produktów niespełniających wymagań zawartych w obowiązujących przepisach. Potwierdziło się 71
interwencji konsumenckich, a osoby winne karano mandatami karnymi.
Stan sanitarny i techniczny kontrolowanych obiektów w porównaniu z rokiem ubiegłym
utrzymywał się na tym samym poziomie.
W roku 2019 w ramach urzędowej kontroli żywności, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz w ślad za złożonymi interwencjami, pobrano do badań laboratoryjnych 441 próbek.
Zakwestionowano jedną próbkę zmiotek pobranych z magazynu mąki z uwagi na obecność żywych
szkodników. Właściciel piekarni wyłączył pomieszczenie z produkcji i przeprowadził zabiegi
dezynsekcji pomieszczenia. Skuteczność tych zabiegów sprawdzono poprzez ponowne pobranie
i zbadanie próbki zmiotek. Badania nie wykazały nieprawidłowości.
W placówkach oświatowo-wychowawczych
W 2019 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna w Koszalinie posiadała w swojej ewidencji 584 placówki,
w tym na terenie miasta Koszalina 210 placówek (156 placówek stałych i 54 placówki sezonowe),
których działalność związana była z pobytem dzieci i młodzieży. Było to:
– 27 żłobków,
– 47 przedszkoli / inne formy wychowania przedszkolnego,
– 17 szkół podstawowych,
– 6 liceów,
– 5 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych,
– 1 szkoła specjalna,
– 8 szkoły policealne,
– 3 zespoły szkół, w tym internat,
– 7 placówek z pobytem całodobowym,
– 11 innych placówek,
– 3 szkoły wyższe,
– 54 placówki sezonowe - zarejestrowane turnusy w bazie MEN.
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w 2019 r. przeprowadziła ogółem 179 kontroli, w tym
w placówkach na terenie Gminy Miasto Koszalin 132 kontrole. W 2019 r. do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie wpłynęło 20 interwencji na niewłaściwe warunki sanitarne
w żłobkach, szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym 15 zasadnych.
2. Podejmowanie działań edukacyjnych
Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu
Celem programu było ukazanie zysków płynących z niepalenia oraz zagrożeń wynikających
z czynnego i biernego palenia tytoniu. Program ten służył motywowaniu palaczy, a przede wszystkim
młodzieży do zaprzestania palenia tytoniu i prób rzucania palenia. W ramach działań programowych
organizowano prelekcje związane z tematyką palenia tytoniu dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, uczestników wypoczynku zimowego i letniego organizowanego na terenie
Koszalina.
Organizacja stoisk edukacyjnych podczas imprez prozdrowotnych prowadzonych w szkołach dla
społeczności szkolnej i lokalnej połączona z poradnictwem i dystrybucją materiałów edukacyjnych
oraz konkursami wiedzy.
Program monitorowano poprzez miesięczne sprawozdania dotyczące oceny w zakresie
przestrzegania zakazu palenia tytoniu w zakładach objętych nadzorem bieżącym Powiatowej Stacji
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Sanitarno- Epidemiologicznej w Koszalinie tj. placówki nauczania i wychowania, zakłady opieki
zdrowotnej, zakłady pracy, zakłady gastronomiczne.
Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu
Tematem przewodnim Światowego Dnia Bez Tytoniu 2019 było hasło „Tytoń a zdrowe płuca".
Kampania miała za zadanie zwiększyć świadomość na temat negatywnego wpływu tytoniu na
zdrowie płuc, od raka płuc po przewlekłe choroby układu oddechowego oraz podstawowej roli, jaką
płuca odgrywają dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia.
Wybrane działania:
Dnia 01.06.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie w ramach obchodów Światowego
Dnia bez Tytoniu zorganizowano stoisko edukacyjne dla uczestników Festynu prozdrowotnego
połączone z dystrybucją materiałów edukacyjnych i poradnictwem w zakresie profilaktyki czynnego
i biernego palenia tytoniu.
Dnia 08.06.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 17 w Koszalinie w ramach obchodów Światowego
Dnia bez Tytoniu zorganizowano stoisko edukacyjne dla uczestników Festynu prozdrowotnego
połączone z dystrybucją materiałów edukacyjnych i poradnictwem w zakresie profilaktyki czynnego
i biernego palenia tytoniu.
W szkołach podstawowych we współpracy z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji
w Koszalinie przeprowadzono prelekcje w ramach obchodów „Światowego Dnia bez Tytoniu", na
których przedstawiono m.in. negatywne skutki palenia biernego i czynnego przez młodzież w wieku
szkolnym, przedstawiono hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu.
Organizowano zajęcia warsztatowe, podczas których uczniowie mający kontakt z paleniem czynnym
tytoniu mogli za pomocą smokerlyzera sprawdzić pojemność swoich płuc.
Kampania społeczna kierowana dla osób palących obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia
Kampania adresowana była nie tylko do osób dorosłych, uzależnionych od palenia tytoniu, ale
również do osób młodych eksperymentujących z papierosami i palących okazjonalnie i towarzysko
oraz do osób palących przy innych osobach niepalących, w tym przy dzieciach. Celem głównym
kampanii było prowadzenie działań edukacyjnych na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz
zachęcanie osób palących do zerwania z nałogiem.
Wybrane działania:
Dnia 21.11.2019 r. we współpracy z Komendą Miejską Policji w Koszalinie i Szkołą Podstawową
nr 13 w Koszalinie zorganizowano stoisko edukacyjne połączone z poradnictwem i dystrybucją
materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki czynnego i biernego palenia tytoniu.
W miesiącach październik- listopad 2019 r.- w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania
Palenia we współpracy z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przeprowadzono
prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów/spotów edukacyjnych dla uczniów
klasy VII i VIII szkół podstawowych. Zwracano uwagę na profilaktykę czynnego i biernego palenia
tytoniu, konsekwencję zdrowotne, społeczne i ekonomiczne uzależnienia od tytoniu, przedstawiono
skuteczne metody walki z nikotynizmem, zwrócono uwagę na problem używania przez uczniów
e-papierosów, przedstawiono szkody zdrowotne oraz odpowiedzialność karną w związku z paleniem
tytoniu oraz użytkowaniem e-papierosów przez osoby niepełnoletnie. Organizowano zajęcia
warsztatowe, podczas których uczniowie mający kontakt z paleniem czynnym tytoniu mogli za
pomocą smokerlyzera sprawdzić pojemność swoich płuc.
Wystosowano pisma intencyjne do lokalnych mediów, Urzędów Miast/Urzędów Gminy/Urzędu
Miasta i Gminy oraz dyrekcji szkół podstawowych i ponadpodstawowych z informacjami o akcji
Światowego Dnia Rzucania Palenia.
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Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas IV szkół podstawowych, ich rodziców
i opiekunów pt. „Bieg po Zdrowie"
Celem programu było zwiększenie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych w kontekście
szkodliwości palenia papierosów oraz kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw
przyczyniających się do podejmowania odpowiednich decyzji na rzecz zdrowego stylu życia.
Wybrane działania:
W szkołach podstawowych realizujących program przeprowadzano prelekcje z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych i filmów/spotów edukacyjnych dla uczniów klasy IV. Zwracano uwagę
na profilaktykę biernego palenia tytoniu, konsekwencję zdrowotne, społeczne i ekonomiczne
uzależnienia od tytoniu, zwrócono uwagę na problem używania przez uczniów e-papierosów,
przedstawiono szkody zdrowotne.
Dnia 15.11.2019 r. zorganizowano szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu edukacji
antytytoniowej „Bieg po Zdrowie". Podczas szkolenia przekazano główne cele i założenia
programowe, zagadnienia z zakresu profilaktyki palenia tytoniu czynnego i biernego oraz
przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych do realizacji działań programowych.
Program edukacyjny „Trzymaj Formę"
Program „Trzymaj Formę" skierowany był do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz
ich rodziców. Odnosił się do promocji racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej. Program
adresowany do uczniów szkół podstawowych.
Wybrane działania:
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Koszalinie w szkołach podstawowych z terenu
Koszalina organizowała i przeprowadzała prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
z zakresu zasad zdrowego żywienia i wpływu aktywności fizycznej na zdrowie dzieci i młodzieży.
Podczas prelekcji dla chętnych uczniów dokonywany był pomiar BMI na wadze z analizatorem składu
ciała. Organizacja stoisk edukacyjnych podczas imprez prozdrowotnych prowadzonych w szkołach
dla społeczności szkolnej i lokalnej połączona z poradnictwem i dystrybucją materiałów
edukacyjnych oraz konkursami wiedzy. Dla osób chętnych dokonywany był pomiar BMI na wadze
z analizatorem składu ciała.
Dnia 22.02.2019 r. we współpracy ze Sportową Szkołą Podstawową nr 1 w Koszalinie oraz
Komendą Miejską Policji w Koszalinie zorganizowano konkurs prozdrowotny „Żyjemy zdrowo
i sportowo" dla uczniów szkół podstawowych. Do udziału w konkursie zgłosiło się 6 szkół
podstawowych z terenu Koszalina, łącznie uczestniczyło 67 uczniów.
Celem konkursu było kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych, wdrażanie do
prowadzenia zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku, kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za swoje zdrowie oraz integracja międzyszkolna.
Uczniowie uczestniczyli w konkurencjach sportowych oraz w zadaniach edukacyjnych takich jak
sporządzanie piramidy zdrowia, rozpoznawanie przypraw, test wiedzy. Nagrody rzeczowe -zestawy
sportowe- ufundowane przez Urząd Miejski w Koszalinie.
Dnia 01.06.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie w ramach Festynu Prozdrowotnego
zorganizowano stoisko edukacyjne połączone z poradnictwem, dystrybucją materiałów
edukacyjnych z zakresu profilaktyki nadwagi i otyłości. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe
z wykorzystaniem wagi do obliczania pomiarów BMI.
W ramach doskonalenia szkolnych koordynatorów programu zorganizowano szkolenie
programowe, na którym przedstawiono główne cele i założenia programowe, oraz wykład dietetyka,
który przedstawił tematykę związaną z prawidłowym i nieprawidłowym żywieniem dzieci i młodzieży
oraz wpływem aktywności fizycznej na zdrowie. Szkolni koordynatorzy programu chętnie kontynuują
kolejne edycje programu, aby zatrzymać w uczniach zdobytą wiedzę dotyczącą edukacji
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prozdrowotnej i jej wpływu na odżywianie i aktywność fizyczną. Program „Trzymaj Formę" wzbogaca
ofertę edukacyjną szkół. Uczniowie coraz częściej sami podejmują działania propagujące zasady
zdrowego żywienia i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Aktywność ruchowa jest
nieodłącznym atrybutem życia człowieka i odpowiednio dobrana sprzyja rozwojowi organizmu
w pomnażaniu i zachowaniu zdrowia.
„Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV" Celem programu było
popularyzowanie wiedzy na temat HIV/AIDS, promocja testowania w kierunku HlV, kształtowanie
postaw tolerancji wobec nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS, ograniczenie rozprzestrzeniania się
zakażeń HIV oraz zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS.
Wybrane działania:
We współpracy z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w starszych klasach
szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych prowadzono prelekcje z wykorzystaniem
filmów i spotów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
Dnia 28.11.2019 r. we współpracy z Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Urzędem Miejskim
w Koszalinie i Komendą Miejską Policji w Koszalinie zorganizowano konferencję pt. „Co musisz
wiedzieć o HlV/AIDS" dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Koszalina. Prelegentem
podczas konferencji był Pan Roman Latoszyński trener, wieloletni szkoleniowiec z zakresu edukacji
seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS, pracownik Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae"
oraz Zjednoczenia na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy".
W konferencji uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie, Zespołu Szkół nr 8
w Koszalinie, Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie, Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie, I LO w Koszalinie,
V LO w Koszalinie, VI LO w Koszalinie, Computer College w Koszalinie, łącznie około 900 osób.
Konferencja podzielona została na dwa odrębne spotkania. Konferencja finansowana przez
Prezydenta Miasta Koszalina. Informacje z przebiegu konferencji zamieszczone w lokalnych mediach:
Telewizja Kablowa MAX Koszalin, Radio Eska Koszalin, Radio Koszalin, Tygodnik Koszaliński MIASTO.
Dnia 30.11.2019 r. w Radiu Koszalin przeprowadzono konkurs wiedzy dla słuchaczy Radia.
Za poprawne odpowiedzi na pytania przygotowane przez pracownika Sekcji Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia słuchacz otrzymał bilet wstępu do Parku Wodnego w Koszalinie oraz bilet do Kina
Kryterium w Koszalinie. Nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Koszalina. Konkurs
przeprowadzany we współpracy z Komendą Miejską Policji w Koszalinie.
Dnia 02.12.2019 r. we współpracy z VI Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie, Komendą Miejską
Policji w Koszalinie i Urzędem Miejskim w Koszalinie przeprowadzono międzyszkolny konkurs wiedzy
przebiegający pod hasłem „Żyję bez ryzyka HIV/AIDS". Głównym celem konkursu było zwrócenie
uwagi na problem występowania zakażenia wirusem HIV wśród młodych osób, powstrzymywanie ich
od ryzykownych zachowań seksualnych, które mają zazwyczaj miejsce po spożyciu alkoholu lub
narkotyków. W konkursie uczestniczyli uczniowie z 7 szkół ponadpodstawowych z terenu miasta
Koszalina i wychowankowie Miejskiego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Koszalinie. Nagrodą
w konkursie był karnet na siłownię i zajęcia fitness oraz wejście do Parku Wodnego w Koszalinie.
Dnia 05.12.2019 r. we współpracy z Komendą Miejską Policji w Koszalinie w Centrum Edukacji
Nauczycieli w Koszalinie został przeprowadzony i rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS przebiegający pod hasłem „HIV-WIEM! Jestem bezpieczny dla siebie i innych"
organizowany dla uczniów klas VIII szkół podstawowych. Głównym celem konkursu było zwrócenie
uwagi na problem występowania zakażenia wirusem HIV wśród młodych osób, powstrzymywanie ich
od ryzykownych zachowań seksualnych, które mają zazwyczaj miejsce po spożyciu alkoholu lub
narkotyków.
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Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość"
Głównym celem programu było ograniczenie używania alkoholu, tytoniu i innych środków
psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.
Program realizowany był w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych"
współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Program adresowany do
uczniów szkół ponadpodstawowych.
Wybrane działania:
W ramach realizacji programu w szkołach organizowane były wykłady, prelekcje i imprezy
środowiskowe. Uczniowie brali udział w konkursach i warsztatach organizowanych w ramach
programu. Do pomocy zaangażowali się również rodzice. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
projekcje filmów edukacyjnych.
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w szkołach ponadpodstawowych na terenie
Koszalina przeprowadzała prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów
edukacyjnych z zakresu wpływu alkoholu, tytoniu oraz środków psychoaktywnych na kobiety w wieku
prokreacyjnym. Zorganizowano stoisko edukacyjne połączone z poradnictwem, dystrybucją
materiałów edukacyjnych oraz zajęciami warsztatowymi z użyciem alkogogli, które przedstawiają
stan po spożyciu alkoholu.
Dnia 15.11.2019 r. zorganizowano szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu „ARS, czyli
jak dbać o miłość". Podczas szkolenia przekazano główne cele i założenia programowe, zagadnienia
z zakresu profilaktyki używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz
przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych do realizacji działań programowych.
Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych, w tym nowych
narkotyków dla uczniów starszych klas szkół podstawowych „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych
zagrożeniach"
Do szczegółowych celów programu należy m. in. kształtowanie umiejętności podejmowania
decyzji odnośnie własnego zdrowia oraz rozpoznawania i zapobiegania sytuacjom sprzyjającym
sięganiu po substancje uzależniające. Program został zaprojektowany do realizacji pierwszorzędowej
(uniwersalnej) profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, która skierowana jest do
szerokiego kręgu odbiorców o niskim poziomie zachowań ryzykownych dla zdrowia. Program
realizowany przez 17 szkół podstawowych z terenu Koszalina.
Wybrane działania:
Dnia 28.02.2019 r. we współpracy z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie
zorganizowano na etapie powiatowym „III Wojewódzki Przegląd Form Artystycznych" dla uczniów
szkół podstawowych realizujących program z terenu Koszalina. Głównym celem konkursu było
przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych wśród uczniów szkół podstawowych poprzez
popularyzację treści profilaktycznych w tym zakresie z wykorzystaniem artystycznych form wyrazu
tj. inscenizacji, śpiewu, tańca. Do udziału w konkursie zgłosiły się 4 szkoły, łącznie 39 uczestników.
Uczestnicy konkursu w nagrodę otrzymali sprzęt elektroniczny i dyplomy. Nagrody ufundowane
przez Urząd Miejski w Koszalinie. Informacja z przebiegu konkursu zamieszczona w lokalnych
mediach. Na etapie wojewódzkim Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie zajęła II miejsce ze
spektaklem pt.: „Że to wiesz". W szkołach realizujących program we współpracy z przedstawicielem
Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie prowadzono prelekcje z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych oraz projekcją filmów i spotów edukacyjnych w zakresie problematyki dopalaczy
oraz zapobiegania używaniu substancji psychoaktywnych w szczególności „nowych narkotyków".
W trakcie zajęć kształtowano umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia
oraz rozpoznawania i zapobiegania sytuacjom sprzyjającym sięganiu po substancje uzależniające.
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Wskazano uczniom drogi rozwoju bez nałogów i ryzyka utraty zdrowia lub życia.
Dnia 15.11.2019 r. we współpracy z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie
przeprowadzono szkolenie programowe dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego
„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach". Podczas szkolenia przekazano główne cele
i założenia programowe.
Program przedszkolny dotyczący zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy „Zdrowe zęby
mamy, marchewkę zajadamy"
Celem programu było ograniczenie próchnicy zębów i kształtowanie prozdrowotnych zachowań
w zakresie higieny jamy ustnej u dzieci przedszkolnych.
Program realizowany przez wszystkie Przedszkola i żłobki z terenu Koszalina.
Wybrane działania:
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w ramach działań programowych w Przedszkolach
przeprowadziła 40 prelekcji, w których uczestniczyło 1137 dzieci przedszkolnych, 36 projekcji bajki
edukacyjnej dla 1088 dzieci przedszkolnych, oraz 42 zajęcia warsztatowe z zakresu prawidłowego
szczotkowania zębów dla 843 przedszkolaków.
Prelekcje prowadzone z użyciem prezentacji multimedialnej i modelem szczęki, na którym dzieci
samodzielnie wykonywały prawidłowy pokaz szczotkowania zębów.
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w ramach działań programowych w Żłobkach
przeprowadziła 5 prelekcji, w których uczestniczyło 162 dzieci żłobkowych, 5 projekcji bajki
edukacyjnej dla 162 dzieci żłobkowych, oraz 5 zajęć warsztatowych z zakresu prawidłowego
szczotkowania zębów dla 162 dzieci żłobkowych. Prelekcje prowadzone z użyciem prezentacji
multimedialnej i modelem szczęki, na którym dzieci samodzielnie wykonywały prawidłowy pokaz
szczotkowania zębów.
Dnia 04.12.2019 r. w ramach doskonalenia przedszkolnych koordynatorów programu
zorganizowano szkolenie programowe, na którym przedstawiono główne cele i założenia
programowe, oraz wykład dietetyka, który przedstawił tematykę związaną z wpływem żywienia na
zdrowie jamy ustnej.
3. Prowadzenie nadzoru weterynaryjnego
W roku 2019 nadzór weterynaryjny sprawowany był nad 350 podmiotami mającymi styczność
ze zwierzętami oraz z produktami pochodzenia zwierzęcego lub zbożowego.
W 2019 r. przeprowadzono 1006 kontroli w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i środków
spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
W ramach kontroli pobrano 1103 próbki laboratoryjne, w tym 731 wyrobów spożywczych, 312
stanów sanitarnych, 60 higieny procesów technologicznych.
Wydano 184 decyzji administracyjnych: środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
nadania weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych, wykreślenia zakładów z rejestru, planów
technologicznych zakładów, kar administracyjnych itp.
Przebadano 3857 sztuk trzody chlewnej oraz 1234 szt. dzików z których 17 sztuk uznano za
niezdatne do spożycia z uwagi na występowanie włośnicy.
Przed wprowadzeniem do obróbki w zakładach przetwórstwa rybnego przeprowadzono kontrolę
808 ton ryb.
W 2019 roku w ramach krajowego monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości
chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych skażeń promieniotwórczych – pobrano łącznie
49 próbek. Główne kierunki badań próbek to: substancje promieniotwórcze, antybiotyki, hormony,
pestycydy, pozostałości leków, skażenia promieniotwórcze. Próbki badane były w specjalistycznych,
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akredytowanych laboratoriach weterynaryjnych w Gdańsku, Poznaniu, Puławach i Wrocławiu.
W badanych materiałach nie stwierdzono poziomu dopuszczalnego.
Pobrano również 65 próbek materiałów paszowych do badań laboratoryjnych.
W otrzymanych wynikach badań nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu
zakazanych substancji w tkankach zwierząt.
W ramach nadzoru – inspekcja weterynaryjna przeprowadziła zaplanowane kontrole zwierząt
z zakresu groźnych chorób zoonotycznych:
– gruźlicy bydła,
– brocelozy bydła,
– wścieklizny zwierząt,
– salmonellozy.
Ognisk ww. chorób nie stwierdzono.
Istotnym i wymagającym przemyślenia problemem są pogryzienia ludzi przez psy.
Ponadto przeprowadzono szereg badań laboratoryjnych BSE/TSE, choroby Auyeszkego,
pryszczycy, klasycznego pomoru świń, afrykańskiego pomoru świń, choroby niebieskiego języka,
choroby pęcherzykowej świń. Przypadków podejrzenia choroby nie stwierdzono.
PSSE zarejestrowała 93 osoby w tym 18 dzieci do lat 14 pokąsane przez zwierzęta podejrzane
o wścieklizną. Szczepieniom poddano 25 osób w tym 3 dzieci. Hospitalizowane 3 osoby pogryzione
przez psy.
4. Prowadzenie darmowych szczepień
W dalszym ciągu prowadzone są darmowe szczepień dla grup ryzyka w tym:
– Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka
powyżej 65 roku życia. W 12 ZOZ z terenu Koszalina zaszczepiono 3 818 osób.
– Program szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy – wirus HPV.
Przeprowadzono szczepienia 258 koszalińskich 13-latek.
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