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MARZENA KORDACZUK-WĄS 1

AKTYWNOŚĆ POLICJI W OBSZARZE PROFILAKTYKI 
ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH

Przeglądy programów profi laktycznych realizowanych przez jednostki or-
ganizacyjne Policji prowadzone na przestrzeni lat pozwoliły zaobserwować, 
że ich ogólna liczba wahała się od 426 inicjatyw deklarowanych w roku 
2005 do 511 inicjatyw w roku 2015. Począwszy od roku wyjściowego (2005) 
liczba ta spadała nieznacznie, by w poszczególnych latach osiągnąć na-
stępujące wartości: rok 2006 — 379, rok 2007 — 374, rok 2008 — 322, 
rok 2009 — 306, rok 2010 — 264. Następnie ponownie zaczęła wzrastać 
do 265 programów deklarowanych w roku 2011, 423 w roku 2012 oraz 
420 w roku 2013. Rok 2014 oznaczał natomiast znaczący spadek liczby 
deklarowanych inicjatyw, by we wspomnianym już roku 2015 ponownie 
wzrosnąć do ogólnej liczby 511 programów profi laktycznych realizowanych 
przez jednostki organizacyjne Policji. 

Proces standaryzacji przeprowadzony na przełomie marca i kwietnia 
2016 r. pozwolił zredukować ogólną liczbę policyjnych programów profi -
laktycznych o blisko połowę (49,5%) z 511 w 2015 r. do 258 programów 
prowadzonych w I połowie 2016 r. Podczas wspomnianego procesu rów-
nież liczba programów adresowanych do dzieci i młodzieży została zredu-
kowana o ponad 40% (47,2%) z 269 realizowanych w roku 2015 do 142 
deklarowanych po prowadzonej standaryzacji. 

1  Podinsp. dr Marzena Kordaczuk-Wąs — doktor nauk społecznych, podin-
spektor, radca w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Zastępca krajowe-
go przedstawiciela w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), 
a także konsultant International Juvenile Justice Observatory z siedzibą w Bruk-
seli. W obszarze zainteresowań zarówno zawodowych, jak i naukowych autorki 
pozostają kwestie związane z socjologią bezpieczeństwa i grup dyspozycyjnych 
społeczeństwa. Doświadczenia i aktywności badawcze koncentrują się w szcze-
gólności na problematyce zagrożeń bezpieczeństwa, a także społecznych uwa-
runkowań działań związanych ze skutecznym zapobieganiem przestępczości 
oraz innym zagrożeniom społecznym. 

   Adres do korespondencji: <mk-w@wp.pl>.
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Wykres 1 
Liczba policyjnych programów profi laktycznych w latach 2005–2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez komendy 
wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji 

Wykres 2
Liczba policyjnych programów profi laktycznych realizowanych w I połowie 2016 r.

511

258269

142

0

200

400

600

Rok 2015 Rok 2016

Ogólna liczba programów pro laktycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez komendy 
wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji 



110 Omówienia Nr 2(126)

Podsumowując, można zatem stwierdzić, że w I połowie 2016 r. na te-
renie całego kraju jednostki organizacyjne Policji realizowały łącznie 258 
programów profi laktycznych, które zostały poddane procesowi standary-
zacji mającemu na celu eliminowanie — opierając się na dostępnych pod-
stawach teoretycznych w zakresie tworzenia i implementacji programów 
profi laktycznych — błędów w ich konstrukcji i dążenie do ujednolicenia 
zasad budowania przedmiotowych programów dla całej Policji. W konse-
kwencji pozwoliło to na rozpoczęcie stopniowego ograniczania liczby podej-
mowanych inicjatyw do oferty złożonej jedynie z profesjonalnie skonstru-
owanych programów profi laktycznych. Przy czym liczba przedmiotowych 
inicjatyw wciąż różni się w poszczególnych garnizonach.

Wykres 3
 Liczba policyjnych programów profi laktycznych realizowanych w I połowie 2016 r. 

z podziałem na garnizony
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez komendy 
wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji

Dążąc do przeprowadzenia oceny skuteczności działań Policji w obsza-
rze profi laktyki zagrożeń społecznych, należy zauważyć, że konieczność 
realizacji przedmiotowych programów wynika z obowiązku zawartego 
w zadaniach ustawowych Policji. Wśród nich, obok tych najczęściej wy-
mienianych w postaci wykrywania przestępstw oraz wykroczeń i ścigania 
ich sprawców, znajduje się bowiem również zadanie mające na celu zapo-
bieganie rozwijaniu się zagrożeń społecznych, którego realizacja w kon-
sekwencji przekłada się na poziom poczucia bezpieczeństwa obywateli. 
Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji 2 
do zadań Policji należy również „inicjowanie i organizowanie działań ma-
jących na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz 

2  DzU z 2016 r., poz. 1086 z późn. zm.
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zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami 
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi”. 

Realizacja wspomnianego zadania wiąże się natomiast najczęściej 
z opracowywaniem oraz wdrażaniem przez jednostki organizacyjne Policji 
programów lub akcji profi laktycznych. Natomiast w związku ze zmienia-
jącymi się uwarunkowaniami społecznymi, a także zgodnie z deklarowa-
nymi przez mieszkańców obawami przed staniem się ofi arą konkretnego 
przestępstwa lub zagrożenia, inicjatywy te podlegają ciągłej modyfi kacji 
lub są zastępowane przez nowe, dostosowane do aktualnych zagrożeń 
społecznych. Działania profi laktyczne Policji muszą bowiem odpowiadać 
na realne potrzeby społeczne, a także formułowane przez mieszkańców 
konkretne oczekiwania co do rodzaju i form aktywności Policji w obszarze 
zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa. 

Potrzeba ta znalazła zatem odzwierciedlenie w priorytetach komendan-
ta głównego Policji na lata 2016–2018, ze szczególnym uwzględnieniem 
priorytetu I w postaci: „Zwiększenia efektywności działań Policji na rzecz 
wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem” 3. Do priorytetu tego przy-
pisany został ponadto szereg zadań wraz z miernikami ocennymi, które 
wynikają wprost z „Koncepcji działań Policji w zakresie profi laktyki spo-
łecznej na lata 2015–2018” zatwierdzonej do realizacji przez komendanta 
głównego Policji w 30 kwietnia 2015 r 4. Wśród nich znalazły się m.in. za-
dania polegające na: 

 — dostosowaniu aktywności Policji do zdiagnozowanych potrzeb w ob-
szarze profi laktyki zagrożeń społecznych (w tym w obszarze przeciw-
działania patologiom społecznym, cyberzagrożeniom);
 — rozszerzaniu współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym władzami 
samorządowymi, w obszarze dotyczącym wspierania i fi nansowania 
działań Policji o charakterze profi laktycznym.
Do wymienionych zadań przypisane zostały mierniki monitorowane 

M1 i M2, z kolei prowadzenie oceny stopnia ich realizacji przez jednost-
ki organizacyjne Policji zostało zaplanowane w systemie półrocznym oraz 
rocznym na podstawie wystandaryzowanych formularzy oceny jakościowej 
miernika zatytułowanego „Ocena skuteczności działań Policji w obszarze 
profi laktyki zagrożeń społecznych”. 

Z uwagi na wspomnianą już konieczność dostosowania aktywności Poli-
cji do potrzeb społecznych obszary zagadnieniowe ujęte w 2016 r. w arku-
szu oceny jakościowej zostały podzielone na 7 obszarów zagadnieniowych, 
wśród których znalazły się:
1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
2. Narkotyki, dopalacze, środki odurzające.
3. Cyberzagrożenia.
4. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.

3  Komenda Główna Policji, Priorytety i zadania priorytetowe Komendanta 
Głównego Policji na lata 2016–2018, Warszawa 2016.

4  Komenda Główna Policji, Koncepcja działań Policji w zakresie profi laktyki 
społecznej na lata 2015–2018, Warszawa 2015 — dalej jako Koncepcja.
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5. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży — edukacja dla bezpieczeństwa.
6. Przemoc w rodzinie.
7. Bezpieczeństwo seniorów.

Należy zaznaczyć, że obszary te zostały wyodrębnione stosownie do wy-
ników Polskiego Badania Przestępczości przeprowadzonego w 2015 r., 
a także na podstawie obszarów priorytetowych sformułowanych podczas 
diagnozy lokalnych zagrożeń bezpieczeństwa przeprowadzonej w ramach 
prac nad wspomnianą wcześniej Koncepcją.

Na podstawie analizy jakościowej arkuszy oceny jakościowej wypeł-
nionych za I połowę 2016 r. przez komendy wojewódzkie/Stołeczną Poli-
cji Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji oceniło poziom wykonania 
miernika monitorowanego 1 5 dla zadania 1 w postaci: „Dostosowania ak-
tywności Policji do zdiagnozowanych potrzeb w obszarze profi laktyki za-
grożeń społecznych (w tym w obszarze przeciwdziałania patologiom spo-
łecznym, cyberzagrożeniom)” — jako wysoki dla wszystkich garnizonów 
Policji. 

Szczegółowa analiza poszczególnych kryteriów oceny opisywanego za-
dania pozwoliła natomiast zaobserwować wysoką aktywność jednostek 
organizacyjnych Policji we wszystkich wyodrębnionych obszarach priory-
tetowych. W analizowanym okresie w ramach programów i akcji profi lak-
tycznych podejmowano bowiem liczne działania mające na celu zapobiega-
nie wspomnianym zagrożeniom. Przybierały one różne formy, które można 
było pogrupować w cztery główne rodzaje policyjnych oddziaływań pro-
fi laktycznych, a mianowicie w oddziaływania edukacyjne, informacyjne, 
alternatywne oraz interwencyjne odpowiadające poszczególnym formom 
podejmowanych działań.

5  Na potrzeby oceny realizacji zadań priorytetowych komendanta głównego 
Policji wyodrębniono cztery spośród wszystkich zadań dotyczących profi laktyki 
społecznej, do których przypisano następnie mierniki służące okresowej ocenie 
stanu aktywności Policji we wskazanych zakresach. I tak dla zadania nr 1 w po-
staci dostosowania aktywności Policji do zdiagnozowanych potrzeb w obszarze 
profi laktyki zagrożeń społecznych przypisany został miernik monitorowany 
1 (MM1), a do oceny zadania priorytetowego nr 2 w postaci zacieśniania współ-
pracy z członkami społeczności lokalnej poprzez organizację debat społecznych 
z uwzględnieniem wniosków z analizy zagrożeń lokalnych (np. mapy zagrożeń) 
przyjęty został miernik nr 1 (M1). Miernik monitorowany 2 (MM2) z kolei dla 
zadania priorytetowego nr 3 polegającego na rozszerzenia współpracy z podmio-
tami zewnętrznymi, w tym z władzami samorządowymi, w obszarze dotyczącym 
wspierania i fi nansowania działań Policji o charakterze profi laktycznym. Nato-
miast miernik nr 2 (M2) przyjęty został dla zadania priorytetowego nr 4 w posta-
ci dostosowania etatowego struktur organizacyjnych Policji w obszarze działań 
profi laktycznych realizowanych przez Policję na poziomie powiatowym, miej-
skim, rejonowym do zidentyfi kowanych potrzeb. 
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Tabela 1
Wartości miernika monitorowanego 1 (MM1) osiągnięte przez poszczególne garnizony 

w I półroczu 2016 r. 6

Zadanie/miernik KWP/KSP Wartość 
osiągnięta

Dostosowanie aktywności Policji 
do zdiagnozowanych potrzeb 
w obszarze profi laktyki zagrożeń 
społecznych (w tym w obszarze 
przeciwdziałania patologiom 
społecznym, cyberzagrożeniom)

Białystok Wysoki

Bydgoszcz Wysoki

Gdańsk Wysoki

Gorzów Wielkopolski Wysoki

Katowice Wysoki

Kielce Wysoki

Kraków Wysoki

Lublin Wysoki

Łódź Wysoki

Olsztyn Wysoki

Opole Wysoki

Poznań Wysoki

Radom Wysoki

Rzeszów Wysoki

Szczecin Wysoki

Wrocław Wysoki

Komenda Stołeczna Policji Wysoki

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez komendy 
wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji

6  Ocena zawarta w: Komenda Główna Policji, Informacja o realizacji planu 
działalności Komendanta Głównego Policji w II kwartale 2016 roku, Warszawa 
2016.
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Schemat 1
Rodzaje i formy oddziaływań profi laktycznych najczęściej wykorzystywane podczas 

realizacji policyjnych programów i akcji w I półroczu 2016 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez komendy 
wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji

Materiał zgromadzony w arkuszach oceny jakościowej pozwolił stwier-
dzić, że policyjne działania profi laktyczne organizowane były zarówno 
w formie tradycyjnych prelekcji, pogadanek, jak i rozprowadzania ulotek 
informacyjnych, jednak z uwagi na zmieniającą się rzeczywistość społecz-
ną oraz rozwój nowoczesnych technologii coraz częściej przybierały one 
również postać multimedialnych form przekazu czy też opierały się o ak-
tywne wykorzystanie nowoczesnych nośników elektronicznych oraz me-
diów społecznościowych. 

Poszczególne z wymienionych form oddziaływań profi laktycznych po-
dejmowanych przez jednostki organizacyjne Policji wymagały również 
przygotowania lub zapewnienia, a także wykorzystywania materiałów 
profilaktycznych, które służyły właściwej realizacji przez policjantów 
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zaplanowanych zadań. Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła za-
obserwować, że wszystkie garnizony Policji deklarowały przygotowywanie 
i wykorzystywanie wielu różnych materiałów profi laktycznych, co również 
złożyło się na ocenę realizacji miernika monitorowanego 1 (MM1) na pozio-
mie wysokim dla wszystkich ocenianych garnizonów Policji. 

Schemat 2
Rodzaje materiałów profi laktycznych przygotowywanych i wykorzystywanych przez 

jednostki organizacyjne Policji w I półroczu 2016 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez komendy 
wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji

Przeprowadzając ocenę skuteczności działań Policji w obszarze profi lak-
tyki zagrożeń społecznych, należy również zauważyć, że aktualnie funk-
cjonujące rozwiązania nie przewidują zabezpieczania w budżecie Policji 
środków na realizację przedmiotowych działań, a programy i akcje pro-
fi laktyczne fi nansowane są najczęściej przez inne instytucje partnerskie, 
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w tym samorządy, organizacje pozarządowe, towarzystwa ubezpieczeniowe 
czy też spółki skarbu państwa. Z uwagi na to w priorytecie I ujęto również 
zadanie polegające na „rozszerzaniu współpracy z podmiotami zewnętrz-
nymi, w tym władzami samorządowymi, w obszarze dotyczącym wspiera-
nia i fi nansowania działań Policji o charakterze profi laktycznym”. Ocena 
realizacji przedmiotowego zadania znalazła natomiast wyraz w mierniku 
monitorowanym 2 (MM2).

Na podstawie analizy arkuszy oceny jakościowej wypełnionych za I po-
łowę 2016 r. przez komendy wojewódzkie oraz Komendę Stołeczną Poli-
cji Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji oceniło wykonanie miernika 
monitorowanego 2 (MM2) dla zadania 3 przez wszystkie garnizony Policji 
na poziomie wysokim oraz bardzo wysokim. 

Tabela 2
Wartości miernika monitorowanego 2 (MM2) osiągnięte przez poszczególne garnizony 

w I półroczu 2016 r.

Zadanie/miernik KWP/KSP Wartość osiągnięta

Rozszerzanie współpracy 
z podmiotami 
zewnętrznymi, w tym 
władzami samorządowymi, 
w obszarze dotyczącym 
wspierania 
i fi nansowania działań 
Policji o charakterze 
profi laktycznym

Białystok Wysoki

Bydgoszcz Wysoki

Gdańsk Wysoki

Gorzów Wielkopolski Wysoki

Katowice Bardzo wysoki

Kielce Wysoki

Kraków Bardzo wysoki

Lublin Wysoki

Łódź Wysoki

Olsztyn Bardzo wysoki

Opole Wysoki

Poznań Bardzo wysoki

Radom Wysoki

Rzeszów Wysoki

Szczecin Bardzo wysoki

Wrocław Wysoki

Komenda Stołeczna Policji Bardzo wysoki

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez komendy 
wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji
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Przy czym należy doprecyzować, że ocena jakościowa została przepro-
wadzona, opierając się na kryteriach w postaci wysokości wsparcia fi nan-
sowego oraz rzeczowego pozyskanych od podmiotów zewnętrznych na re-
alizację działań profi laktycznych, a także liczby oraz rodzajów podmiotów, 
z którymi jednostki organizacyjne Policji prowadziły współpracę w przed-
miotowym zakresie. Na potrzeby określenia poziomu realizacji miernika 
przyjęto, że poziom wysoki dotyczy tych jednostek, w których otrzymane 
dofi nansowanie wyniosło do 150 tys. zł, zaś bardzo wysoki — dla dofi nan-
sowania powyżej wspomnianej kwoty. Jednocześnie nie mniej istotne kry-
terium ocenne stanowiły rodzaje wsparcia rzeczowego otrzymanego przez 
jednostki organizacyjne Policji podczas realizacji działań profi laktycznych.

Dane pochodzące z jednostek organizacyjnych Policji pozwoliły określić 
wysokość środków fi nansowych pozyskanych przez poszczególne garnizo-
ny, których wysokość wahała się od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy 
złotych.

Tabela 3
Wysokość wsparcia fi nansowego pozyskanego od podmiotów zewnętrznych na działania 

profi laktyczne w I półroczu 2016 r. (zł)

Białystok 52 170

Bydgoszcz 32 600

Gdańsk 96 950

Gorzów Wlkp. 10 550

Katowice 359 810

Kielce 112 550

Kraków 366 900

Lublin 84 005

Łódź 15 850

Olsztyn 197 070

Opole 18 200

Poznań 154 650

Radom 23 400

Rzeszów 37 990

Szczecin 500 570

Wrocław 77 523

KSP Wsparcie rzeczowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez komendy 
wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji
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Z kolei dane dotyczące rodzajów wsparcia rzeczowego pozyskanego 
od podmiotów zewnętrznych na rzecz realizacji działań profi laktycznych 
pozwoliły stwierdzić, że gama opisywanego wsparcia była niezwykle róż-
norodna. Złożyły się bowiem na nie zarówno zakupy typowo „rzeczowych” 
pomocy do realizacji projektów profi laktycznych, takich jak kaski, plecaki, 
kamizelki odblaskowe, jak i zapewnianie nagród fi nansowych dla laurea-
tów konkursów czy wynagrodzeń dla prelegentów, aż po produkcję przez 
podmioty zewnętrzne fi lmów oraz książeczek edukacyjnych.

Schemat 3
Rodzaje wsparcia rzeczowego pozyskanego od podmiotów zewnętrznych na działania 

profi laktyczne w I półroczu 2016 r.

Wsparcie 
rzeczowe

Elementy oraz 
kamizelki 

odblaskowe Kaski, plecaki, 
maskotki, puchary, 
torby ratownicze

Druk ulotek, 
broszur, 

informatorów, 
kolorowanek, 

plakatów

Materia y 
promocyjne 

(d ugopisy, kubki, 
smycze, breloki) 

Nagrody nansowe 
dla laureatów 
konkursów

Udost pnianie sal 
wyk adowych, 

torów 
sprawno ciowych, 

sprz tu 
sportowegoWCatering, 

zakwaterowanie 
dla uczestników 

projektów, 
transport

Obs uga techniczna 
wydarze , 
materia y 

konferencyjne

Wynagrodzenie 
dla prelegentów

Produkacja p yt CD, 
materia ów 

mul medialnych

Czas antenowy 
(radio, TV), 

udost pnianie stron 
internetowych

Wycieczki dla 
uczestników 
projektów

Produkcja lmów 
oraz ksi eczek 
edukacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KGP oraz przesłanych przez 
komendy wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji

Na wysoką oraz bardzo wysoką ocenę realizacji przez jednostki or-
ganizacyjne Policji zadania polegającego na „rozszerzaniu współpracy 
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z podmiotami zewnętrznymi, w tym władzami samorządowymi, w obszarze 
dotyczącym wspierania i fi nansowania działań Policji o charakterze profi -
laktycznym” złożyło się ponadto kryterium w postaci rodzaju podmiotów, 
z którymi nawiązywana i kontynuowana była przedmiotowa współpraca. 
Analiza nadesłanego materiału pozwoliła bowiem pogrupować podmioty 
partnerskie w główne kategorie, do których przypisane zostały następ-
nie różnorodne podmioty aktywnie współpracujące z Policją. Należy do-
dać, że wśród opisywanych podmiotów znalazły się również te, z którymi 
w I półroczu 2016 r. współpracowało Biuro Prewencji Komendy Głównej 
Policji. 

Tabela 4
Podmioty partnerskie Policji w obszarze realizacji działań profi laktycznych 

w I półroczu 2016 r.
Podmioty na szczeblu 
międzynarodowym

— Europejska Sieć Zapobiegania 
    Przestępczości (EUCPN)
— Radicalization Awareness Network (RAN 
    POL)
— policje krajów członkowskich UE
— Ambasada RP w Sarajewie (Bośnia 
    i Hercegowina)

Podmioty na szczeblu centralnym — Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego
— krajowe zarządy dróg i autostrad
— Centralny Zarząd Służby Więziennej
— Związek Pracodawców Przemysłu
    Piwowarskiego — Browary Polskie
— Biuro Informacji Kredytowej
— ministerstwa

Władze samorządowe — urzędy wojewódzkie
— starostwa powiatowe
— urzędy miasta, gminy, dzielnicy
— sołectwa

Służby, inspekcje, podmioty 
publiczne

— Straż Ochrony Kolei
— Straż Rybacka
— Straż Leśna
— Lasy Państwowe
— straże miejskie/gminne
— służba więzienna (areszty śledcze)
— Straż Pożarna
— Państwowy Inspektorat Pracy
— stacje sanitarno-epidemiologiczne
— jednostki wojskowe
— pogotowie ratunkowe
— sądy rejonowe
— zakłady komunikacji miejskiej
— ośrodki pomocy społecznej
— zakłady opieki zdrowotnej
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Placówki oświatowe i podmioty 
edukacyjne

— prywatne i publiczne przedszkola
— prywatne i publiczne szkoły
— ośrodki doskonalenia nauczycieli
— uniwersytety i szkoły wyższe
— uniwersytety trzeciego wieku
— ośrodki wychowawcze
— kuratoria oświaty
— poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Podmioty działające w obszarze 
profi laktyki uzależnień

— gminne/miejskie komisje rozwiązywania
    problemów alkoholowych
— ośrodki profi laktyki uzależnień
— ośrodki terapeutyczne

Instytucje kultury — teatry
— kina
— ośrodki kultury
— muzea
— Filmoteka Narodowa
— biblioteki

Media — rozgłośnie radiowe
— stacje telewizyjne
— redakcje prasowe
— portale społecznościowe

Organizacje pozarządowe — fundacje
— stowarzyszenia
— kluby motorowe i rowerowe
— organizacje i kluby sportowe
— automobilkluby
— aerokluby
— kluby morskie
— kluby sportowe
— kluby seniora
— schroniska dla bezdomnych
— komitety ochrony praw człowieka
— wodne, górskie ochotnicze pogotowia
    ratunkowe

Kościoły i organizacje kościelne — archidiecezje
— parafi e
— CARITAS
— zgromadzenia zakonne

Inne podmioty — banki
— towarzystwa ubezpieczeniowe
— ośrodki ruchu drogowego
— spółdzielnie mieszkaniowe
— biura porad prawnych
— stacje paliw
— parki narodowe
— fi rmy prywatne

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KGP oraz przesłanych przez 
komendy wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji
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Podsumowując przeprowadzoną ocenę jakościową poziomu wykona-
nia mierników monitorowanych 1 i 2 (MM1 i MM2), można stwierdzić, 
że w I połowie 2016 r. wspomniane mierniki zostały wykonane przez 
wszystkie garnizony Policji na poziomie wysokim dla miernika monito-
rowanego 1 (MM1) oraz na poziomach wysokim lub bardzo wysokim dla 
miernika monitorowanego 2 (MM2). 

Z praktycznego punktu widzenia oznacza to dużą aktywność jednostek 
organizacyjnych Policji na rzecz zwiększania efektywności działań policji 
celem wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem. Wyraża się ona mię-
dzy innymi w dostosowywaniu podejmowanych aktywności do zdiagno-
zowanych potrzeb w obszarze profi laktyki zagrożeń społecznych, a także 
w rozszerzaniu współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym z władzami 
samorządowymi, w obszarze dotyczącym wspierania i fi nansowania dzia-
łań Policji o charakterze profi laktycznym. Przeprowadzona ocena pozwala 
zatem również wnioskować o właściwej realizacji ustawowego zadania Po-
licji mającego na celu zapobieganie rozwijaniu się zagrożeń społecznych, 
którego realizacja w konsekwencji przekłada się na poziom poczucia bez-
pieczeństwa obywateli. 

Słowa kluczowe: profi laktyka 
społeczna, programy profi laktyczne, 
standardy budowy programów 
profi laktycznych, działania społeczne, 
policja, bezpieczeństwo wewnętrzne

Streszczenie: Aktualnie nadal głów-
nym celem działania Policji jest zagwa-
rantowanie stabilności życia społeczne-
go przez utrzymanie porządku prawne-
go, jednakże już nie za sprawą same-
go legitymizowanego przymusu, ale w 
znaczącym stopniu również za sprawą 
kształtowania odpowiednich postaw 
obywatelskich oraz zapobiegania i eli-
minacji przejawów bezładu społeczne-
go, czynników ryzyka i zagrożeń oraz 
zachowań kryminogennych zagrażają-
cych równowadze życia społecznego. W 
jej zadaniach ustawowych, obok tych 
najczęściej wymienianych w postaci wy-
krywania przestępstw oraz wykroczeń 
oraz ścigania ich sprawców, znajduje 
się bowiem również zadanie mające na 
celu zapobieganie rozwijaniu się zagro-
żeń społecznych, którego realizacja w 
konsekwencji przekłada się na poziom 
poczucia bezpieczeństwa obywateli. Re-
alizacja wspomnianego zadania wiąże 

Keywords: social prevention, 
preventive programs, standards of 
preventive programs, social activities, 
police, internal security

Summary: Currently, the main pur-
pose of the police is still to ensure the 
stability of society by keeping the law, 
but no longer only through the legiti-
mized coercion, but also through pro-
viding appropriate citizenship and 
prevention as well as elimination of 
disorder, social risks and threats, and 
criminogenic behaviors threatening the 
balance of social life. In addition to most 
often mentioned police task in the form 
of detection of crimes and offenses and 
the prosecution of their perpetrators, 
also important statutory police task is 
prevention of social risks development 
which consequently is refl ected in the 
sense of security of the citizens. The im-
plementation of this task is connected 
to development and implementation of 
police programs or preventive actions. 
In view of changing social determinants, 
depending on the level of sense of secu-
rity declared by the residents, and in 
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się natomiast najczęściej z opracowy-
waniem i wdrażaniem przez jednostki 
organizacyjne Policji programów lub 
akcji profi laktycznych. W związku ze 
zmieniającymi się uwarunkowaniami 
społecznymi funkcjonowania samej 
Policji jako organizacji, zależnie od po-
ziomu poczucia bezpieczeństwa dekla-
rowanego przez mieszkańców, a także 
zgodnie z ich deklarowanymi obawami 
przed staniem się ofi arą konkretnego 
przestępstwa lub zagrożenia — inicjaty-
wy te podlegają ciągłej modyfi kacji lub 
są zastępowane przez nowe, dostoso-
wane do aktualnych zagrożeń społecz-
nych. Działania profi laktyczne muszą 
bowiem odpowiadać na realne potrzeby 
społeczne, a także formułowane przez 
mieszkańców konkretne oczekiwania 
co do rodzaju i form aktywności Policji 
w obszarze zapobiegania zagrożeniom 
bezpieczeństwa. 

accordance with their declared fear of 
becoming a victim of a specifi c crime or 
threat — these initiatives are constantly 
modifi ed or replaced by new, and cus-
tomized to current social risks. Police 
preventive measures must in fact to re-
spond to the real social needs as well 
as specifi c expectations formulated by 
the residents in the matter of type and 
forms of police activity which should be 
taken in the area of   prevention of secu-
rity threats.


