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Odpowiedzialni na stoku

Na przełomie 2016 i 2017 r. Biuro Prewencji Komendy Głów-
nej Policji wraz z partnerami realizowało kampanię profi-
laktyczno-edukacyjną na rzecz poprawy bezpieczeństwa na 
zorganizowanych terenach narciarskich. Celem projektu było 
promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowbo-
ardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności 
prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących 
na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzyna-
rodowej Federacji Narciarskiej.
Kampania  prowadzona była pod dwoma hasłami, adresowa-
nymi do różnych odbiorców: dla dorosłych – „Odpowiedzialni 
na stoku” oraz dla dzieci – „Stok nie jest dla bałwanów”. 
Partnerami w projekcie byli: Stowarzyszenie Instruktorów 
i Trenerów Narciarstwa PZN, Polski Związek Narciarski, Gór-
skie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Instruktorów 
i Trenerów Narciarstwa PZN, Generalny Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych oraz Polska Organizacja Turystyczna. 
Kampanię wspierał także Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjan-
tów w KGP. 
Kampania została objęta honorowym patronatem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. 
W ramach kampanii do uczestników aktywnego wypoczyn-
ku w górach (zarówno dorosłych, jak i dzieci) trafiło 100 000 
kieszonkowych informatorów, w których znajdował się m.in. 
Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej oraz 
numery telefonów ratunkowych. 

Akcje profilAktyczne  
Komendy Głównej Policji

specjalista Wydziału Prewencji  
Biura Prewencji Komendy Głównej Policji

Katarzyna Krakowiak

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w swoich zadaniach ma m.in. opracowywanie kierunków, inicjo-
wanie, koordynowanie, wdrażanie i promocję przedsięwzięć policyjnych w zakresie profilaktyki na rzecz bez-
pieczeństwa i porządku publicznego. W ostatnim czasie Komenda Główna Policji zainicjowała kilka ogólno-
polskich akcji, których założenia wraz z materiałami profilaktycznymi zostały następnie przekazane do 
jednostek organizacyjnych Policji.

Poradnik kieszonkowy dla narciarzy i snowbordzistów

aktywność w obszarach priorytetowych
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Elementem projektu był również konkurs plastyczny dla dzie-
ci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS, organi-
zowany przez Komendę Główną Policji oraz Stowarzyszenie 
Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, pod hasłem „Stok 
nie jest dla bałwanów”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
było nadesłanie pracy plastycznej, wykonanej dowolną techni-
ką rysunkową, malarską lub z użyciem programów kompute-
rowych, na adres Komendy Głównej Policji. 
Przedsięwzięcie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem 
dzieci i młodzieży. W konkursie wzięło bowiem udział 4865 
osób, a do Komendy Głównej Policji wpłynęło 5089 prac.
Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wyłoniło 13 laure-
atów konkursu w trzech grupach wiekowych. Przyznano 3 na-
grody główne oraz 10 wyróżnień. Jednocześnie na wniosek 
jury, Departament Komunikacji Społecznej MSWiA postano-
wił przyznać trzy wyróżnienia pozakonkursowe. 
Gala wręczenia nagród, upominków i dyplomów laureatom 
konkursu odbyła się w dniu 21 marca br. w Policyjnym Cen-
trum Edukacji Społecznej. W uroczystości, oprócz laure-
atów i ich rodzin, uczestniczyli zaproszeni goście: Zastępca 
Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Prezes  
Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner, Za-
stępca Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej  
MSWiA Tomasz Deptuła, Zastępca Dyrektora Departamentu 
Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej GIODO  
Piotr Drobek, Wiceprezes Stowarzyszenia Instruktorów  
i Trenerów Narciarstwa PZN Jacek Żaba wraz z członkami 
zarządu – dr. Markiem Palikiem i Maciejem Kwiatkowskim,  

Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Dariusz Minkiewicz 
oraz Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP kom. Krzysztof  
Musielak.

Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą

Przed wakacjami Biuro Prewencji Komendy Głównej Poli-
cji włączyło się w zainicjowany przez Ministerstwo Spraw  
Wewnętrznych i Administracji projekt pn. „Kręci mnie bez-
pieczeństwo” z ogólnopolską akcją informacyjno-edukacyjną 
na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających w wodzie i nad 
wodą. Akcja została objęta honorowym patronatem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpisana do Har-
monogramu działań na rok 2017 w ramach Rządowego Pro-
gramu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zacho-
wań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata  

Plakat konkursu plastycznego

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Stok nie jest dla 
bałwanów”
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akcje profilaktyczne kgp

2016 i 2017. Partnerami w projekcie byli: Departament Ochro-
ny Ludności i Zarządzania Kryzysowego oraz Departament 
Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego  
Pogotowia Ratunkowego, Polski Związek Żeglarski, Polski 
Związek Wędkarski oraz Centrum Turystyki Wodnej Polskie-
go Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Podstawą do realizacji akcji była analiza policyjnych staty-
styk dotyczących wypadków tonięcia osób oraz zdiagnozo-
wanie obszarów problemowych związanych z wypoczynkiem  
w wodzie i nad wodą. Należą do nich przede wszystkim:
 ▪ kąpiel w miejscu niestrzeżonym lub zabronionym,
 ▪ niedostateczne umiejętności pływackie bądź niesprzyjające 

warunki psychofizyczne,
 ▪ szeroko rozumiana nieostrożność podczas przebywania nad 

wodą.
Bezpośrednimi adresatami projektu były osoby przebywające 
na terenach wodnych i przywodnych – zarówno dzieci, mło-
dzież, jak i osoby dorosłe. Adresatami pośrednimi są zarzą-
dzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności 
kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w za-
kresie rekreacji wodnej i wypoczynku (m.in. wypożyczalnie 
sprzętu wodnego, ośrodki wypoczynkowe, lokale gastrono-
miczne itp.).
Akcję prowadzono od czerwca do września 2017 r. na tere-
nie całego kraju. Inauguracja projektu połączona była z Fi-
nałem IV Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji  

w Ratownictwie Wodnym, który odbył się w dniu 2 czerwca 
w Augustowie. 
W ramach przedsięwzięcia Biuro Prewencji Komendy Głów-
nej Policji przygotowało i przekazało do jednostek organi-
zacyjnych Policji 330 000 kieszonkowych informatorów, 
80 000 naklejek oraz 7500 plakatów, które zachęcały dzieci  
i młodzież do udziału w konkursie „Filmowy przeWODNIK”. 
Przedmiotem konkursu było nakręcenie 30-sekundowego spo-
tu promującego bezpieczne przebywanie na wodzie i terenach 
przywodnych. 
Ponadto wszystkie zaprojektowane na potrzeby akcji materia-
ły zawierały kod QR umożliwiający dostęp do strony inter-
netowej, na której znalazły się informacje na temat projektu, 
materiały edukacyjne w formie elektronicznej oraz porady 
dotyczące bezpiecznego wypoczynku w wodzie i nad wodą.
Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” służyła rów-
nież zintegrowaniu cyklicznych akcji i programów profilak-
tycznych ukierunkowanych na problematykę bezpieczeństwa 
na wodach i terenach przywodnych, organizowanych każdego 
roku przez jednostki organizacyjne Policji na terenie całego 
kraju. Pozwoliła na ujęcie wszystkich działań policyjnych po-
dejmowanych w przedmiotowym obszarze pod jedną nazwą  
i wzbogaciła ofertę lokalnych działań profilaktycznych o nowe 
formy oddziaływań oraz materiały profilaktyczne przygotowa-
ne według jednego wzoru, który został udostępniony wszyst-
kim jednostkom organizacyjnym Policji i upowszechniony na 
terenie całego kraju. 

Informator kieszonkowy dla osób przebywających w wodzie  
i nad wodą

Plakat do konkursu „Filmowy przeWODNIK”
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Kręci mnie bezpieczeństwo 
przez cały rok szkolny

Zagadnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – edukacji 
dla bezpieczeństwa jest jednym z priorytetowych obszarów 
profilaktyki społecznej wskazanych w „Koncepcji działań Po-
licji w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015–2018”. 
Dlatego akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bez-
pieczeństwo przez cały rok szkolny” została zaprojektowana  
z myślą o uczniach szkół podstawowych. Głównym celem pro-
jektu jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw 
młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systema-
tyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. 
Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnianie współpra-
cy Policji (w szczególności profilaktyków i dzielnicowych)  
z placówkami oświatowymi. Usystematyzowanie zagadnień  
z zakresu bezpieczeństwa w poszczególnych obszarach pod-
czas roku szkolnego pozwoli na zaplanowanie oraz zinten-
syfikowanie prowadzonych w chwili obecnej działań oraz 
wzmocnienie przekazu edukacyjnego.  
Inaugurację akcji zaplanowano na terenie całego kraju w dniu 
4 września 2017 r. (rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wycho-
wawczych), a czas jej trwania na rok szkolny 2017/2018.
W ramach akcji został zaprojektowany we współpracy  
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji kalen-
darz na rok szkolny (od września 2017 r. do czerwca 2018 r.),  
w którym zostały zaznaczone daty, przypisane poszczególnym 
zagadnieniom z obszaru bezpieczeństwa. W kalendarzu znajdą 
się m.in.:

4.09. Pierwszy Dzień Szkoły

9.09. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

2.10. Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

14.10. Dzień Edukacji Narodowej

18.10. Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

19.11. Międzynarodowy Dzień Zapobiegania 
Przemocy Wobec Dzieci

20.11. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20.12. Bezpieczne Święta i Sylwester

21.12. Pierwszy Dzień Zimy

21.01. Dzień Babci

22.01. Dzień Dziadka

28.01 Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

6.02. Dzień Bezpiecznego Internetu

11.02. Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 
112

22.02. Dzień Ofiar Przestępstw

21.03. Pierwszy Dzień Wiosny

26.03. Ogólnopolski Dzień Trzeźwości

6.04. Utworzenie Policji

18.04. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

26.04. Światowy Dzień Własności Intelektualnej

2.05. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

4.05. Dzień Straży Pożarnej

6.05. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego

16.05. Święto Straży Granicznej

25.05. Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

22.06. Zakończenie Roku Szkolnego

26.06. Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią

Integralną częścią akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez 
cały rok szkolny” jest strona internetowa projektu dedykowa-
na nauczycielom, pedagogom oraz policjantom prowadzącym 
zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych.       

W artykule wykorzystano informacje zamieszczone na stronach in-
ternetowych: 
www.policja.pl/; 
www.kartuzy.naszemiasto.pl/; 
www.kuratorium.krakow.pl/; 
www.lodzka.policja.gov.pl/.

Summary

Preventive actions of the National Police  
Headquarters

In 2016 and 2017 Prevention Bureau of the National Police 
Headquarters took three nationwide educational actions. 
Two of them aimed at supporting safe holiday in the moun-
tains and by the water. The third action was addressed to 
primary schools pupils. It concerned safety of children and 
teenagers. All three actions were organised under the aus-
pices of the Minister of the Interior. They were also support-
ed by external partners.

Tłumaczenie: Joanna Łaszyn, CSP
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