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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, instytucji 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.  Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscach zamieszkania .................... s. 3 

2.  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży ………………………………………………............................. s.  16 

3.  Bezpieczeństwo w komunikacji ……………….…………………………………………..................... s. 27 

4.  Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zagrożenia miejscowe ………………..…………...... s. 34 

5.  Bezpieczeństwo zdrowotne …………………..……………………………….……............................. s. 36 

 

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. 

Z uwagi na czas pandemii COVID-19, Komisja odbyła w 2020 roku 2 posiedzenia, na których 

między innymi pozytywnie zaopiniowano „Harmonogramy zamierzeń na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie zimowym pn. „Bezpieczne Ferie Zimowe 2020” 

oraz skupiono się za zamierzeniach związanych z sytuacją epidemiologiczną Koronawirusa. 

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 2019 roku”. 

b) Przyjęto sprawozdanie z realizacji uchwały „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019–2023 

pt. „BEZPIECZNY KOSZALIN ” w 2019 roku. 

c) Przyjęto „Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta 

Koszalina i Powiatu Koszalińskiego na rok 2019”. 

d) Zaprezentowano „Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu koszalińskiego i miasta Koszalina  

w 2019 roku”.  

e) Przedstawiono „Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji  

w Koszalinie wraz z  informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na 

terenie Koszalina i powiatu koszalińskiego w 2019 roku”. 

f) Zaprezentowano „Informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  

w Koszalinie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej miasta  

i powiatu w roku 2019". 
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g) Przedstawiono „Informacje z działalności Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu  

z działalności na terenie powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin w 2019 roku”. 

h) Zaprezentowano „Informację z działalności Straży Miejskiej w Koszalinie w roku 2019". 

i) Omówiono: 

– Funkcjonowanie SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Region „Zachód” w bazie 

w Zegrzu Pomorskim. 

– Stan bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie różnych form wypoczynku podczas ferii 

zimowych na terenie powiatu koszalińskiego i miasta Koszalina w ramach akcji 

„BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2020”. 

– 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 rozprzestrzeniania się zagrożenia koronawirusa  

z Wuhan, chorób zakaźnych i chorób wieku dziecięcego oraz stan sanitarno-

porządkowy obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Koszalina i powiatu 

koszalińskiego. 

– Warianty działania podmiotów edukacyjnych w zakresie stacjonarnego jak i nie 

stacjonarnego systemu nauczania. 

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 2020 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 (KMP), Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (PSP) 

oraz Straży Miejskiej (SM). 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 mieszkańcy Koszalina 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 oraz Straży Miejskiej 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 
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i radnych przy wsparciu środków finansowych koszalińskiego samorządu pozwoliły na realizację 

także w 2020 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 

podjęcie wielu partnerskich działań. Łącznie w 2020 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji 

w Koszalinie przeprowadzili 1292 spotkania z przedstawicielami społeczeństwa, w tym 73 spotkań 

z lokalnymi samorządami. 

 

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 10738 

wykroczeń, nałożono łącznie 3658 mandatów karnych. Skierowano blisko 1500 wniosków o ukaranie 

do sądu. 

W 2020 roku policjanci zatrzymali na terenie działania KMP w Koszalinie 395 osoby poszukiwane 

oraz zatrzymali 341 sprawców przestępstw „na gorącym uczynku” . 

W związku ze staraniami o poprawę poczucia bezpieczeństwa w wymienionym obszarze 

działania w 2020 dzięki przychylności Prezydenta Miasta Koszalina oraz Rady Miejskiej zwiększona 

została ilość wystawianych służb o patrole piesze składające się z policjantów odbywających  

w naszym mieście etap adaptacji zawodowej. Łącznie w 2020 roku służbę odbywały 2 tury adaptacji. 

Współpraca ze służbami partnerskimi pozwala na efektywniejsze i wszechstronne wykonywanie 

zleconych zadań, stąd w 2020 roku wykonano następujące ilości służb z siłami pozapolicyjnymi: 

– Straż Miejska – 115, 

– Służba Ochrony Kolei – 8, 

– Służba Leśna, Straż Rybacka – 2. 

 

  Placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie Miasta Koszalin w minionym roku zrealizowała 92 patrole. W skutek tych 

działań: 

– wylegitymowano 186 osoby (w tym 78 cudzoziemców) i skontrolowano 153 pojazdów, 

– nałożono 7 mandatów karnych na łączną kwotę 2 000 PLN, 

– zrealizowano 8 czynności zleconych, 

– zatrzymano 12 osób. 

 

4. 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 1292 takich spotkań 

w 2020 roku. 
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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 2020 roku założenia 

programu „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. W ubiegłym roku w ramach ww. aplikacji 

dokonano 1446 zgłoszeń, z czego policjanci potwierdzili 787, a wyeliminowali 638 wskazanych przez 

obywateli sytuacji zagrożenia lub naruszenia porządku prawnego. 

 

5. 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 obsługiwane jest 

przez 70 kamer (w tym: 41 kamery stacjonarne, 29 obrotowe). Koszt konserwacji monitoringu  

w 2020 roku wyniósł 23.597,90 zł. 

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. 

 

6. 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 2020 roku koszalińscy policjanci wszczęli 385 postępowań przygotowawczych dokonanych  

„w cyberprzestrzeni”. Były to głównie oszustwa, stalking, groźby, naruszenie wizerunku itp.  

Ustalono 30 sprawców. 

Podstawowym narzędziem pracy Policji ze społeczeństwem w tym zakresie są działania 

i kampanie profilaktyczne. 

W ramach programu rządowego „Razem Bezpieczniej“ podejmowano działania w trzech 

aspektach – bezpieczeństwo w miejscach publicznych, przeciwdziałaniu zjawiskom patologii  

i edukacji na rzecz bezpieczeństwa. Programy miejskie oraz wojewódzkie opisane w sprawozdaniu  

w całości wpisują się w założenia i cele w/w programu. 

 W ramach prowadzonych działań profilaktycznych zrealizowano przedsięwzięcie „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  

39 spotkania, w których uczestniczyło 1197 uczniów. 

W ramach  tematyki „Cyberzagrożenia” Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie 

zainicjowali wiele spotkań w celu przybliżenia tematu i przeciwdziałania zagrożeniom związanym 

z korzystaniem z Internetu. Podczas spotkań poruszano m.in. tematy dotyczące aktywności 
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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 42 spotkania z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu dla 

1383 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 2020 roku dzielnicowi podlegli koszalińskiej komendzie opracowali i wdrożyli  

48 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) 7 kontroli legalności pobytu, w wyniku których: 

– Ujawniono 2 obywateli przybywających nielegalnie z Ukrainy, 

– Zatrzymano 2 cudzoziemców, 

– Wydano 1 decyzję o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu. 

2) 8 kontroli legalności zatrudnienia, w wyniku których: 

– Ujawniono 8 pracodawców naruszających ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, 

– Skierowano 5 wniosków do sądu o ukaranie pracodawców z art. 120 ust. 1 ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  

– Nałożono na 3 pracodawców 5 MKK  w wysokości 600 zł, 

– Sąd Rejonowy w Koszalinie ukarał 3 pracodawców naganą oraz 2 pracodawców grzywną 

na łączną kwotę 800 zł. 

3) 8 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 2020 roku: 

Handel ludźmi. 

We wskazanym obszarze zagadnieniowym policjanci KMP w Koszalinie zrealizowali w 2020 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 13 prelekcjach wzięło udział 606 uczniów. 
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– W ramach profilaktyki wakacyjnej „Bezpieczne Wakacje” zorganizowano działania 

informacyjno-profilaktyczne, podczas których z młodymi mężczyznami i kobietami 

wypoczywającymi nad morzem 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 14 takich działań, w czasie których przekazano materiały 684 osobom. 

– Informowano o prowadzonej kampanii prewencyjnej dotyczącej handlu ludźmi w ramach 

Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości, na stronach internetowych KMP w Koszalinie 

udostępniono materiały kampanii, a w audycjach medialnych rozpowszechniono ideę 

kampanii, 

– Przeprowadzono szkolenie 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 Strada i KCIK. W szkoleniu wzięło udział 15 policjantów. 

 

   Krajowy Program Zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV. 

We wskazanym obszarze zagadnieniowym policjanci KMP w Koszalinie zrealizowali w 2020 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 11 spotkań, w których wzięło udział  

501 uczniów, 

- W ramach profilaktyki wakacyjnej „Bezpieczne Wakacje” zorganizowano 14 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 684 osób, 

-  Przeprowadzono szkolenie dla policjantów KMP Koszalin w obszarze zapobiegania 

zakażeniom HIV/HBV/HCV. Szkolenie były prowadzone z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej i dostępnych materiałów szkoleniowych przez policjantkę Wydziału Prewencji 

KMP w Koszalinie. Policjantom przekazywano ulotki i broszury informacyjne dotyczące 

przedmiotowego zagadnienia. Łącznie przeszkolonych zostało 15 policjantów. 

 

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., 
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– 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 osobopoznawczych osób bezdomnych w celu usystematyzowania bazy 

danych o osobach bezdomnych, 

– Każdorazowym sprawdzaniem, czy osoba bezdomna nie figuruje jako osoba poszukiwana, 

– Sporządzeniem przez służby patrolowe 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 

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 2020 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. 
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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 2020. 

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 39 spotkania, w których uczestniczyło 1197 uczniów. 

W ramach Międzynarodowego Dnia Tolerancji policjanci z Wydziału Prewencji zorganizowali 

zajęcia on-line z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie. Podczas spotkania rozmawiano  

o tolerancji, akceptacji drugiego człowieka bez względu na dzielące nas różnice oraz szacunku wobec 

siebie. Udział wzięło 26 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 ramach V edycji programu rozszerzono treści programowe o tematykę profilaktyki używania 

alkoholu przez młodzież oraz zagrożenie ze strony nadużywania leków. 

Głównym celem programu jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, 

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 VIII szkół podstawowych, nauczycieli – wychowawców klas 

i pedagogów szkolnych oraz rodziców i opiekunów dzieci. 

W 2020 roku w ramach V edycji programu zrealizowano 18 spotkań, w których wzięło udział 

1035 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. 

– Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koszalinie. 

– Zachodniopomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koszalinie. 
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– Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii. 

– Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. 

– Strażą Miejską w Koszalinie. 

– Zespołem Prewencji Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. 

– SANEPID-em. 

– WOPR-em. 

– Centrum Kultury 105 w Koszalinie. 

 

9. 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 1310 wykroczeń z art, 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu 

w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , nałożyli 480 mandatów karnych. Zastosowali też 

1082 pouczeń. Do instytucji zajmujących się problematyką uzależnień przesyłane są informacje 

dotyczące osób nadużywających alkoholu.  W 2020 roku przesłano 18 takich powiadomień. 

W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze służb prewencyjnych doprowadzili w celu 

wytrzeźwienia do: 

 OTiOnON          – 792 osoby, 

 policyjnych pomieszczeń dla zatrzymanych  – 168 osób, 

 miejsc zamieszkania        –   96 osób, 

 placówek służby zdrowia      –   57 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 2020 roku działało 281 punktów 

sprzedaży alkoholu, w tym 98 lokali gastronomicznych posiadających zezwolenie na sprzedaż 

alkoholu. 

Przeprowadzono 104 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 1327 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 2020 

łącznie 1 382 osoby. W porównaniu do roku poprzedniego do ośrodka przyjęto o 442 osób mniej. 

W 2020 roku w OTiOnON umieszczono jednego nieletniego. 

Z ogólnej liczby 1 382 osób w OTiOnON po raz pierwszy zostało umieszczonych 695 osoby,  

po raz drugi 186 osób i 500 osób więcej niż dwa razy. 
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Tabela – Liczba osób przyjętych do Ośrodka Terapii i Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi 

 

Lp. Osoby przyjęte 2018 2019 2020 Zmiany +/- 

1.  Mężczyźni 1672 1595 1201 - 394 

2.  Kobiety 278 229 180 - 49 

3.  w tym: Nieletni 1 0 1 + 1 

4.  Razem 1950 1824 1382 -  442 

5.  Po raz pierwszy 503 381 695 + 314 

6.  Po raz drugi 196 151 186 + 35 

7.  Więcej niż dwa razy 1251 1292 500 - 792 

  

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 w 2020 roku policjanci KMP w Koszalinie 

zrealizowali w szkołach dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej następujące przedsięwzięcia: 

„Spragnieni życia nie pragną picia". Autorski program profilaktyczny napisany i kontynuowany 

przez policjantów Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie i skierowany jest do uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 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. 

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. 

W ramach programu przeprowadzono 23 warsztatów, w których uczestniczyło 929 uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

„Pozory mylą – dowód nie!”. 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 i konsekwencje prawne grożące za 

sprzedaż alkoholu i tytoniu osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym, przekazywano materiały 

informacyjne. Następnie podejmowano obserwację sklepów pod kątem przestrzegania zapisów 
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ustawy.  

W 2020 roku przeprowadzono łącznie 104 kontrole punktów sprzedaży alkoholu w Koszalinie  

i powiecie koszalińskim.  

 

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. 

 

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 2020. 

Podczas spotkań z młodzieżą ponadgimnazjalną, studentami i osobami bezrobotnymi (podczas 

Targów Pracy) wskazywano zalety służby w Policji proponując wybór ciekawego i zapewniającego 

rozwój osobisty zawodu. Łącznie przeprowadzono 5 spotkań, w których uczestniczyło 625 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 miejscach 

publicznych. 

Realizując powyższe zadanie policjanci stosowali represje wobec osób spożywających alkohol  

w miejscach publicznych. Ujawnili łącznie 1310 wykroczeń z art, 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , nałożyli 219 mandatów karnych. Zastosowali też 

1082 pouczeń. W wyniku interwencji służb patrolowych izolowano z miejsc publicznych 1113 osób 

nietrzeźwych. Z tej liczby 792 umieszczono w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi (OTiONN) 

w Koszalinie, 57 w placówkach służby zdrowia, 96 odwieziono do miejsca zamieszkania,  

168 umieszczono w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Do instytucji zajmujących 

się problematyką uzależnień przesyłane są informacje dotyczące osób nadużywających alkoholu.  

W 2020 roku przesłano 18 takich powiadomień. 

Propagowanie zachowań zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców było tematem licznych 

festynów i spotkań, na które zapraszani byli w 2020 roku koszalińscy policjanci. 

W trakcie spotkań z mieszkańcami realizowano założenia programu: 

  „Grawer” to działania prowadzone z zakresu znakowania przedmiotów wartościowych.  

W okresie sprawozdawczym znakowano przedmioty wartościowe, w przeważającej większości 

rowery. Od marca do końca października w każdy wtorek w godzinach 14.00-18.00 mieszkańcy mogli 

oznakować przedmioty w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Ponadto w trakcie spotkań 
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z mieszkańcami miasta przeprowadzano pogadanki związane z ochroną mienia i skutecznymi 

zabezpieczeniami. Łącznie w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie oznakowano 45 przedmiotów. 

„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, cyberniebezpieczeństw, profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa w życiu codziennym.. 

 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 5 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. Wymiana oświetlenia sodowego na oświetlenie LED na ul. Wenedów, ul. Kopernika, ul. Wyki, 
ul. Bzów – łącznie wymieniono 70 szt. opraw oświetleniowych. 

2. Dostawa i montaż oświetlenia solarno–hybrydowego na osiedlu Unii Europejskiej przy  
ul. Maltańskiej – 4 szt., ul. Austriackiej – 10 szt., ul. Duńskiej – 3 szt., ul. Fińskiej – 1 szt.,  
ul. Irlandzkiej – 2 szt.   

3. Instalacja solarnych lamp przy ul. Macieja, ul. Bartłomieja, ul. Mścisława, ul. Serwacego,  
ul. Bonifacego na Osiedlu Lubiatowo: ul. Mścisława nr 2 – 1 szt., ul. Pankracego – 1 szt.,  
ul. Bartłomieja przy nr 3 i nr 9 – 2 szt., skrzyżowanie ul. Serwacego z ul. Bonifacego - 1 szt., 
ul. Bonifacego – 1 szt., ul. Macieja – 4 szt.  

4. Dostawa i montaż słupów solarno–hybrydowych w ilości 3 szt. 
5. Zakup i montaż oświetlenia solarnego–lamp LED RO Raduszka – 3 szt.  

Lampy solarno–hybrydowe w ilości 3 szt. zostały zamontowane na ul. Zbożowej na odcinku 
od ul. Gryczanej do ul. Rzepakowej. 

6. Modernizacja oświetlenia na ul. Franciszkańskiej odcinek od ul. Krańcowej do ul. Jachtowej 
– wymiana kompleksowa oświetlenia na oświetlenie LED. 

Ponadto wykonano wymianę wyeksploatowanych źródeł oświetleniowych, naprawę uszkodzonych 
odcinków kabli oświetleniowych, odtworzono punkty świetlne po kolizjach drogowych, wymieniono 
ok 100 szt skorodowanych słupów oświetleniowych w ramach bieżącego utrzymania oświetlenia na 
terenie Koszalina.  
 

14. Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych, sportowo-rekreacyjnych, artystyczno-

rozrywkowych, innych imprez lokalnych oraz zgromadzeń na terenie miasta. 

W tym zakresie Komenda Miejska Policji przeprowadziła na terenie Koszalina 91 zabezpieczeń 

prewencyjnych imprez sportowych, kulturalnych oraz rozrywkowych, z czego 41 miało miejsce  

w samym Koszalinie. Ogólnie we wskazanych zabezpieczeniach wzięło udział 635 policjantów. Z tej 

ogólnej liczby imprez, 12 przedsięwzięć podlegało ustawie o imprezach masowych, w których 

zabezpieczeniu udział brało 141 policjantów.   
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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 45 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. 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.   

W ramach tego programu przeprowadzono kilka akcji w Koszalinie w okresie przedświątecznym,  

a także kilkanaście akcji przed wakacjami i w trakcie ich trwania w miejscowościach nadmorskich 

powiatu koszalińskiego skierowanych do turystów i osób wypoczywających nad morzem w celu 

zabezpieczenia należącego do nich wartościowego mienia. 

„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!”. 

„Bezpieczny Senior" − Komenda Miejska Policji w Koszalinie podjęła szereg działań w obszarze 

przeciwdziałania oszustwom wobec osób starszych. Policjanci dotarli do 4906 seniorów.  

Pomimo prowadzonym kampanii informacyjnych odnotowano 29 przestępstw usiłowanych na 

osobach starszych metodą „na policjanta” – 28, „na wnuczka” – 1. Natomiast odnotowano  

13 przestępstw dokonanych na osobach starszych metodą „na policjanta” – 12, „na wnuczka” – 1. 

Osoby starsze, które próbowano oszukać znały założenia programu „Bezpieczny i Aktywny 

Senior” oraz metody działania sprawców, dlatego nie dały się oszukać i tym samym nie stały się 

osobami pokrzywdzonymi. Założenia programu były znane seniorom z ostrzeżeń funkcjonariuszy 

koszalińskiej Policji. 

Nastąpił wyraźny wzrost poczucia świadomości seniorów w zakresie grożących im 

niebezpieczeństw w obszarze oszustw metodą na tzw. „wnuczka” ale pojawiły się nowe metody, które 

należy nagłaśniać i informować o nich seniorów.  

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 i instytucjami, w których prężnie działają grupy seniorów. Między 

innymi współpracowano z Uniwersytetem III Wieku przy Politechnice Koszalińskiej, ZUS, UM, MOPR, 

PSSE oraz współpracowano z koszalińskimi mediami. 
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W 2020 roku w ramach programu „Bezpieczny i Aktywny Senior” przeprowadzono między 

innymi: 

– debatę on-line zorganizowaną przez policjantów z Wydziału Prewencji pn. „Bądź czujny! Nie 

daj szansy złodziejowi! Sytuacja seniorów w czasie pandemii Covid-19”. Głównym celem 

debaty była poprawa bezpieczeństwa osób starszych na terenie działania KMP w Koszalinie. 

Udział  w debacie wzięli przedstawiciele ZUS, MOPR, Urzędu Miasta w Koszalinie, 

– szkolenie dla przedstawicieli placówek bankowych z terenu Koszalina, podczas których 

zwrócono uwagę na przypadki oszustw i wyłudzeń oszczędności seniorów, 

– spotkanie z seniorami w Sianowskiej Akademii Seniora, gdzie przekazano komplet materiałów 

ulotek i opasek odblaskowych, w zajęciach uczestniczyło około 56 seniorów, 

– spotkanie z podopiecznymi  Dziennego Domu Seniora w Rosnowie, gdzie przekazano komplet 

materiałów ulotek i opasek odblaskowych, w zajęciach uczestniczyło około 22 seniorów, 

– spotkanie z seniorami Klubu Osiedlowego Kanion w Koszalinie, gdzie przekazano komplet 

materiałów ulotek i opasek odblaskowych, w zajęciach uczestniczyło około 27 seniorów, 

– spotkanie z podopiecznymi Dziennego Domu Pogodna Jesień Senior +, gdzie przekazano 

komplet materiałów ulotek i opasek odblaskowych, w zajęciach uczestniczyło około  

23 seniorów, 

– spotkanie z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej przy ul. Leśnej w Koszalinie, w zajęciach 

on-line uczestniczyło około 17 seniorów,  

– spotkanie z seniorami w Domu Ludowym w Mścicach, gdzie przekazano komplet materiałów 

ulotek i opasek odblaskowych, w zajęciach uczestniczyło około 18 seniorów, 

– policjanci z Wydziału Prewencji włączyli się we wspólny projekt z Urzędem Miejskim  

w Koszalinie dotyczącym stworzenia informatora dla osób starszych. Zawarte będą w nim 

podstawowe informacje w zakresie bezpieczeństwa osób starszych w dziale „Bezpieczny 

senior- Działania Policji”, 

– Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP w Koszalinie prowadzi kampanię informacyjną  

w ramach programu „Bezpieczny i Aktywny Senior”. 

Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach projektu: 

 liczba prelekcji/wykładów – 24, w tym przez dzielnicowych – 12, 

 liczba szkoleń – 3, w tym przez dzielnicowych – 1, 

 liczba debat społecznych skierowanych do seniorów – 1, 

 liczba adresatów ogółem (objętych projektem) – 4906 osób, 

 liczba przekazanych ulotek – 120 ulotek, 

 liczba przekazanych opasek odblaskowych – 120 szt., 

 miejsca kolportażu to: placówki DPS, domy opieki. 

 

16. Prowadzenie odstrzału i odłowu redukcyjnego dzikich zwierząt zagrażających 

mieszkańcom oraz wydawanie preparatu odstraszającego. 

W ramach programu „Bezpieczny Koszalin” w 2020 roku na wniosek mieszkańców Koszalina  

Prezydent Miasta Koszalina po uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim wydał 3 decyzje 

administracyjne na odłów dzików wraz z uśmierceniem w granicach administracyjnych miasta. 

Łącznie w 2020 r. odłowiono wraz z uśmierceniem 88 szt. dzików bytujących w granicach miasta 

Koszalina (koszt odłowu wyniósł 56.937,60 zł). Tusze zwierząt zostały przekazane do utylizacji,  

do punktu w Karlinie przy ul. Kołobrzeskiej 13. 

W roku 2020 został również zakupiony preparat odstraszający dziki na kwotę 3.220 zł,  

który mogli odbierać bezpłatnie mieszkańcy miasta w Straży Miejskiej przy ul. Mariańskiej  

w Koszalinie. 
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II. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży . 

 

1. Prowadzenie i funkcjonowanie "Telefonu zaufania" i "Policyjnej Izby Dziecka". 

Policjanci koszalińskiej komendy rozpowszechniali wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych ideę 

funkcjonowania " Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania". Linia obsługiwana przez wykwalifikowanych 

pedagogów i psychologów dedykowana jest dzieciom i młodzieży. Udzielana jest im tak 

profesjonalna porada w zakresie wskazanych problemów, z którymi się borykają. 

W 2020 roku kontynuowany był remont Policyjnej Izby Dziecka znajdującej się w Koszalinie przy 

ul. Ogrodowej, a podległej strukturalnie Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. 

 

2. 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. 

 

Przestępczość kryminalna, w tym przestępczość nieletnich. 

W 2020 roku na terenie działania jednostki stwierdzono 3048 przestępstw. Ujawniono 43 czyny 

nieletnich i zatrzymano 21 nieletnich sprawców czynów karalnych.  W roku 2020 ujawniono m.in.  

3 sprawców kradzieży rzeczy, 3 sprawców bójek i pobić oraz 3 sprawców z Ustawy o Zapobieganiu 

Narkomanii. 

 

 

Tabela - Ogólna liczba czynów i nieletnich sprawców w latach 2015 – 2020. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba czynów 236 174 127 135 56 43 

Liczba sprawców 87 69 63 43 47 21 

 
 
 

Tabela - Dane dotyczące przestępstw stwierdzonych popełnionych przez osoby nieletnie. 
 

 2017 2018 2019 2020 

Kradzież z włamaniem 2 2 14 28 

Kradzież rzeczy 8 6 4 3 

Bójka i pobicie 4 3 2 0 

Rozbój i wymuszenie 

rozbójnicze 

5 3 2 0 

Uszkodzenie mienia 5 2 6 0 

Z Ustawy o zapobieganiu 

narkomani 

73 85 8 4 
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Tabela – Dane z zakresu rozpoznania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania 

demoralizacji nieletnich. 

 

Wyszczególnienie Liczba 

Wnioski, 

zawiadomienia, 

interwencje 

skierowane do 

instytucji i 

organizacji 

z tego do: 

sądów rodzinnych 113 

szkół i innych placówek oświaty  

i wychowania 
0 

służby zdrowia i opieki społecznej 7 

poradni wszelkich typów 0 

innych instytucji i organizacji 26 

Ujawnieni 

nieletni: 

pod wpływem narkotyków 2 

pod wpływem alkoholu 13 

członkowie subkultur młodzieżowych 0 

uciekinierzy z: 

domów rodzinnych 28 

placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, 
49 

schronisk dla nieletnich i zakładów 

poprawczych 
1 

prostytuujący 

się: 

dziewczęta 0 

chłopcy 0 

Spotkania z młodzieżą 254 

Spotkania z pedagogami 79 

 

Narkomania. 

We wskazanym obszarze zagadnieniowym policjanci KMP w Koszalinie zrealizowali w 2020 roku 

następujące przedsięwzięcia profilaktyczne: 

 wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie 

kontynuowano i zakończono 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. W 2020 r. przeprowadzono 18 prelekcji, w trakcie których przeszkolono 

1035 uczniów, 

 przeprowadzano spotkania w ramach programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych 

zagrożeniach” dla młodszych i starszych uczniów ze szkół podstawowych, 

 w ramach autorskiego programu Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie pt. „Dopalacze to 

ściemniacze”, przeprowadzono spotkania z młodzieżą szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych z terenu Koszalina i powiatu koszalińskiego. Podczas spotkań 

prezentowano 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  

38 spotkań z młodzieżą, w których wzięło udział 1602 uczniów, 
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 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 11 spotkań z młodzieżą, w których wzięło udział 540 uczniów, 

 w ramach profilaktyki wakacyjnej „Bezpieczne Wakacje” zorganizowano 14 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 684 osób, 

 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie zorganizowano Dzień Promocji 

Zdrowia - warsztaty profilaktyczne ukierunkowane na zapobieganie uzależnieniom 

i stosowaniu używek przez dzieci i młodzieży. W zajęciach udział wzięło 248 uczniów, 

 w szkoleniu dla policjantów KMP w Koszalinie wykorzystano 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. Rekwizyty te mogą świadczyć o kontakcie z takimi środkami lub początkami 

uzależnienia u młodych ludzi. 

 

Tabela - Przestępstwa narkotykowe - przestępstwa stwierdzone. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba 

przestępstw 409 461 523 440 324 226 

 

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 

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 spotkania dla 

młodzieży klas VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich.  

We wskazanym obszarze zagadnieniowym policjanci KMP w Koszalinie zrealizowali w 2020 roku 

następujące przedsięwzięcia profilaktyczne: 

 Wydział Prewencji KMP w Koszalinie kontynuował realizację programu profilaktycznego 

ukierunkowanego na edukację i zapobieganie spożywania alkoholu przez młodzież pod 

nazwą „Spragnieni życia nie pragną picia”. W 2020 roku zrealizowano 23 spotkania,  

w których udział wzięło 929 uczniów, 

 w ramach profilaktyki wakacyjnej „Bezpieczne Wakacje” zorganizowano 14 działań 

profilaktyczno-informacyjnych w miejscowościach nadmorskich powiatu koszalińskiego, 
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podczas których z wypoczywającymi nad morzem rozmawiano m.in. o problematyce 

używania alkoholu. W spotkaniach wzięło udział 684 osób, 

 przeprowadzono 104 kontrole w punktach sprzedaży alkoholu na terenie Koszalina  

i powiatu koszalińskiego w ramach działań „Pozory mylą - dowód nie”, z wykorzystaniem 

materiałów informacyjnych dotyczących sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. 

Uświadamiano sprzedawcom zagrożenia i konsekwencje prawne grożące za sprzedaż 

alkoholu i tytoniu osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym, przekazywano materiały 

informacyjne. 

 

Dopalacze to ściemniacze. 

Autorski program profilaktyczny napisany i kontynuowany 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 VIII oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych  

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  

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 2020 roku przeprowadzono łącznie 38 spotkań, w których uczestniczyło 1602 uczniów. 

 

Spragnieni życia nie pragną picia. 

Autorski program profilaktyczny napisany i kontynuowany 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 

tego typu substancji, nauka asertywnych zachowań w środowisku rówieśniczym oraz rozwijania pasji 

i zainteresowań jako alternatywy dla nietrzeźwości. 
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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. 

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 23 warsztatów, w których uczestniczyło 929 uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

 

Miś Policjant Dzieciom. 

Spotkania profilaktyczne z Misiem Policjantem odbywały się w placówkach oświatowych na 

terenie Koszalina. W ramach akcji przeprowadzono 4 spotkania z maskotką koszalińskiej Policji przy 

różnych okazjach dla 476 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 zrealizowano filmy profilaktyczne wspólnie z WOPR Koszalin dotyczące bezpiecznych 

zachowań nad wodą. Ponadto Policjanci z Wydziału Prewencji zaprojektowali „Elementarz Zasad 

Bezpieczeństwa”, który jest rozdawany podczas spotkań z dziećmi. Zawiera on dużo cennych rad oraz 

obrazki do kolorowania. W trakcie trwania wakacji policjanci kontrolowali kolonie, półkolonie oraz 

obozy harcerskie. 

 

Tabela -  Ogólna ilość spotkań w 2020 roku. 

 

Miejsce spotkania 

szkołach: 

 z uczniami                       359 

 z pedagogami                 0  

 z rodzicami                      0 

Razem                                        359 
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Przemoc w rodzinie. 

 

Tabela - Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu.  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba sprawców pod wpływem 

alkoholu 
78 53 78 62 67 99 98 

Umieszczonych w OTiOnON 47 25 32 34 13 41 49 

 

Komenda Miejska Policji nadal aktywnie realizuje zadania, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. W 2020 roku odnotowano 1676 interwencji domowych, z czego 204 dotyczyły 

podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. Na tej podstawie, na terenie działania KMP  

w Koszalinie, w 2020 roku policjanci sporządzili 222 Niebieskie Karty. 

W 2020 roku Komenda Miejska Policji w Koszalinie przesłała także 222 informacje  dotyczących 

przemocy domowej do ośrodków pomocy rodzinie oraz 10 wniosków do Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o objęcie leczeniem.  

 
 

Tabela  - Przemoc w rodzinie. 

 

Przemoc w rodzinie w ramach 

procedury „Niebieska Karta” 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba przeprowadzonych 

interwencji w tym przemocy  

w rodzinie. 

 

3106 

 

2076 

 

2220 

 

3185 

 

1816 

 

1314 

 

1676 

Liczba sporządzonych 

Niebieskich Kart 

133 85 131 128 103 202 222 

Liczba ofiar przemocy ogółem: 

w tym : - kobiet 

             - mężczyzn 

             - dzieci do lat 13 

             - nieletni 13 do 18 lat 

143 

119 

13 

4 

7 

87 

83 

2 

1 

1 

131 

122 

7 

2 

0 

187 

142 

10 

35 

0 

103 

103 

0 

0 

0 

209 

188 

15 

6 

0 

230 

195 

25 

10 

0 

Liczba sprawców przemocy 

w tym : - kobiety 

            - mężczyźni 

            - nieletni 

 

10 

126 

0 

 

3 

82 

0 

 

4 

127 

0 

 

25 

168 

0 

 

0 

103 

0 

 

11 

193 

0 

 

16 

206 

0 

Liczba sprawców pod  wpływem 

alkoholu umieszczonych 

OTiOnON 

w tym : - kobiety 

     - mężczyźni 

     - nieletni 

 

 

 

1 

46 

0 

 

 

 

52 

1 

0 

 

 

 

0 

32 

0 

 

 

 

0 

34 

0 

 

 

 

0 

67 

0 

 

 

 

2 

46 

0 

 

 

 

10 

88 

0 

 



 
Strona 22 z 47 

 

W ramach działań profilaktycznych w roku 2020 funkcjonariusze Straży Miejskiej w Koszalinie, 

wzorem lat ubiegłych rozpoczęli prowadzenie działań profilaktycznych w koszalińskich szkołach 

podstawowych oraz przedszkolach. Zajęcia profilaktyczne dotyczyły zachowania zasad 

bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. Strażnicy prowadzili również zajęcia pt. „Bezpieczna droga 

do szkoły". Zajęcia przeprowadzono w 8 placówkach. W zajęciach wzięło udział około 1385 dzieci. 

Na początku roku ruszyła kolejna edycja przedsięwzięcia prowadzonego wspólnie przez Straż 

Miejską w Koszalinie oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie pt. „Przedszkolak 

Ratownik". W ramach tego programu udało się przeprowadzić zajęcia dotyczące udzielenia pierwszej 

pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego zachowania na drogach w 7 placówkach 

przedszkolnych. W zajęciach wzięło udział 195 przedszkolaków. 

W roku 2020 w ramach prowadzonych zajęć profilaktycznych na rzecz dorosłych mieszkańców 

Naszego Miasta strażnicy przeprowadzili 1 zajęcia na prośbę Stowarzyszenia Koszaliński Klub 

„Amazonka”. W zajęciach wzięło udział około 50 osób. W trakcie zajęć profilaktycznych 

przeprowadzanych na rzecz środowiska osób dorosłych przedstawiany jest zakres zadań straży 

gminnych (miejskich), przedstawiane są również zagrożenia, z jakimi mogą spotkać się osoby dorosłe, 

przede wszystkim seniorzy. 

Prowadzenie zadań profilaktycznych zostało przerwane przez pandemię. 

 

3. Umieszczanie małoletnich ofiar przemocy w rodzinach zastępczych, pogotowiu 

rodzinnym, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

 Na dzień 31 grudnia 2020 roku, w Koszalinie funkcjonowało 116 rodzin zastępczych, w tym  

5 rodzinnych domów dziecka, w których umieszczonych było łącznie 203 dzieci. 

 
 

Tabela − Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w 2020 roku. 

 

 Liczba rodzin i rodzinnych 

domów dziecka 

Liczba dzieci 

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w tym: 116 203 

spokrewnione 78 95 

niezawodowe 28 33 

zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcję 

pogotowia rodzinnego 
1 8 

zawodowe rodziny zastępcze 3 12 

zawodowe specjalistyczne 1 1 

rodzinny dom dziecka 5 54 

 

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.  
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Na dzień 31 grudnia 2020 roku, w placówkach przebywało 18 wychowanków. Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 2020 roku skierował do nich 7 dzieci.  

W 2020 roku 2 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 2020 roku, w placówce 

przebywało 13 wychowanków: 7 dzieci z terenu miasta Koszalina oraz 6 dzieci z terenu innych 

powiatów. W ciągu roku placówkę opuściło 4 dzieci i 6 dzieci zostało przyjęte do placówki. 

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w 2020 roku w ww. placówce wynosił 3 000 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 2020 roku, w placówce przebywało 16 wychowanków: 12 dzieci 

z Miasta Koszalin oraz 4 dzieci z innych powiatów. W ciągu roku placówkę opuściło 5 dzieci  

i przyjęto 7 nowych wychowanków (w tym 4 interwencyjnie). Miesięczny koszt utrzymania 

jednego dziecka w 2019 roku w ww. placówce wynosił 4 309 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, 

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 opiekuńczo-

wychowawczą, 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 
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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”. 

 

III edycja projektu socjalnego „Nie czekaj – REAGUJ! – program wczesnej profilaktyki przemocy 

dla koszalińskich szkół i przedszkoli”. 

W ramach projektu w 7 przedszkolach i 2 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 Zespołu  

ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego. Łącznie w ramach projektu 

przeszkolono 89 osób (88 kobiet i 1 mężczyzna). 

 

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 

pedagogami i psychologami szkolnymi, MPPP, kuratorami sądowymi, KMP, Pełnomocnikiem 

Prezydenta ds. Uzależnień w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkołach. 

2) We wszystkich koszalińskich szkołach realizowano zadania programów w ramach akcji 

ogólnopolskich „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje”, „Szkoła bez Przemocy”, 

„Bezpieczna szkoła”. 

3) 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 „Fred”, „Młodzieżowi Liderzy 

zdrowego stylu życia” – programy skierowane do dzieci i młodzieży oraz programy 

skierowane do rodziców uczniów tych szkół – „Szkoła dla rodziców”, i inne tj.: 

– Program Wzmacniania Rodziny, FAS, Mediacje Rówieśnicze, Synergia oraz wiele działań 

profilaktycznych. Z działań tych skorzystało 52 208 osób, niektóre z nich z kilku 

propozycji działań profilaktycznych, 

– Programy profilaktyczne: Program Miejski - Zdrowo jesz, lepiej żyjesz, Szkolny program: 

Nie pal przy mnie proszę, Unplugget – program zapobiegający uzależnieniom w szkole, 

– Organizacja konkursów rysunkowych oraz literackich o przeciwdziałaniu przemocy 

psychicznej i fizycznej w szkole i domu „Stop przemocy”, 

– „Zdrowo jesz lepiej żyjesz” program w ramach akcji Światowy Dzień Jabłka, 

– „Przerwa na Czytanie” – program akcji czytelniczej, 
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– „Porozmawiajmy o zdrowiu i innych zagrożeniach”, 

–  „Bieg  po zdrowie”, 

– „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”, 

– „Dobry kolega, dobra koleżanka”, „Moja klasa – moja grupa”, „Potrzeby, wartości 

adolescentów”, „Uczeń w relacjach rówieśniczych”, „Jak radzić sobie ze stresem”, 

– „Bezpieczeństwo w sieci − Dni Bezpiecznego Internetu”. 

4) Organizacja i udział w akcjach charytatywnych np. „Podziel się posiłkiem”, „Świąteczna 

Zbiórka Żywności”, zbiórka karmy i darów na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, 

„Dar Serca” − kwestowanie na rzecz hospicjum im. M. Kolbego oraz Zachodniopomorskiego 

Hospicjum dla Dzieci.  

5) 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. 

6) Prelekcje realizowane w szkołach przez funkcjonariuszy KM Policji z uczniami w ramach 

programu „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpiecznych zachowań : w domu, na podwórku, 

w czasie wakacji , zimy itp.” 

7) Organizowanie akcji promujących zdrowy styl życia, dni życzliwości i akcji dla potrzebujących 

pomocy – z rodzin biednych i zagrożonych patologią. 

 

5. Działalność Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie. 

Prowadzona jest działalności punktu konsultacyjnego w Miejskiej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, 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. 

Głównymi działaniami prowadzonymi przez Poradnię w 2020 r. było:  

1) Prowadzenie Gazetka MPP-P „Poczytajcie mamo, tato…” - 11 wydań. 

2) Udzielenie wywiadów w Mediach: 

– TV MAX – Wspieranie dziecka w sytuacji rozwodu rodziców, 

– Tygodnik Miasto – Przyczyny zaniżonej samooceny dzieci i młodzieży, budowanie 

poczucia własnej wartości, Budowanie motywacji dzieci i młodzieży do podejmowanie 

aktywności edukacyjnej, 

– Radio Koszalin – Wsparcie emocjonalne dziecka w czasie pandemii. 

3) Formy indywidualne 

– Indywidualna psychoterapia dzieci i młodzieży na terenie MPP-P – 256 sesji, 46 osób, 

– Biofeedback i Neuroset – 122 spotkania, 12 osób, 

– Zaburzenia depresyjno-lekowe – 4 spotkania, 2 osoby,  

– Zaburzenia adaptacyjne, depresyjno-lękowe, obniżona samoocena, wspieranie procesu 

indywidualizacji i separacji – 4 spotkania, 2 osoby. 

4) Formy grupowe 

– Terapia TRE-2 grupy dla uczniów szkół podstawowych z Zespołem Aspergera, 

zaburzeniami zachowania i emocji, nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami 

koncentracji uwagi – 8 sesji, 9 osób, 

– Terapia TRE-2 grupy dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Zespołem Aspergera, 

zaburzeniami zachowania i emocji, nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami 

koncentracji uwagi – 12 sesji, 3 osoby, 

– Zajęcia logopedyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - 

1 grupa, 10 spotkań, 4 dzieci, 
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– Grupa psychoterapeutyczna dla młodzieży objętej nauczaniem indywidualnym  

i zindywidualizowaną ścieżką kształcenia – 9 osób,  4 spotkania oraz 70 konsultacji  

on-line, 

– Prowadzenie grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych – 1 spotkanie, 12 

osób. Od marca 2020 r. indywidualne konsultacje dla pedagogów i psychologów 

szkolnych - Superwizje trudnych sytuacji wychowawczych i rodzinnych – 167 osób, 

– Szkoleniowa Rada Pedagogiczna w Liceum Plastycznym „Młodzież transseksualna”  

– 1 spotkanie - 45 osób, 

– Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli i wychowawców „ Depresja wśród młodzieży”  

– 15 osób, 

– Grupa wsparcia dla nauczycieli i dzieci z zespołem Aspergera – 2 spotkania, 11 osób. 

5) Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych. 

– Zajęcia integracyjne: Moja klasa − moja grupa, 3 klasy, 75 osób. 

6) Działania edukacyjne podnoszące kompetencje rodzicielskie  

– indywidualne konsultacje dla rodziców i opiekunów prowadzone na terenie szkół 

i przedszkoli – 484, 

– indywidualne konsultacje dla rodziców i opiekunów prowadzone na terenie MPP-P  

– 2360. 

7) 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, 

– Przyczyny i mechanizmy pojawiania się zachowań ryzykownych w okresie dorastania. 

Potrzeby rozwojowe. Oczekiwania wobec dorosłych – 100 osób,  

– Rozpoznanie sytuacji kryzysowej – 25 osób,  

– Problemy rozwojowe dzieci w okresie wczesnej adolescencji – 25 osób,  

– Zagrożenia dla rozwoju dziecka, które są konsekwencją niekontrolowanego dostępu do 

mediów – 25 osób, 

– Warsztaty dla rodziców i nauczycieli „Cyberprzemoc, która krzywdzi”  – 10 osób, 

– Spotkania dla rodziców ze względu na sytuację kryzysową – 3 spotkania,  

– Spotkania dla rodziców – indywidualne problemy dziecka – wypracowanie form wsparcia 

dla dziecka i rodzica – 7 spotkań - 20 osób, 

– Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem – 10 spotkań, 68 osób, 

– „Żyć w zgodzie z Zespołem Aspergera” – 10 spotkań, 6 osób, 

– „Szkoła dla rodziców” – 11 spotkań, 26 osób, 

– „Popołudnie dla rodzica”, „Jak pomóc dziecku w sytuacji konfliktu” – 2 spotkania, 

35 osób,  

– „Złość, histeria u dziecka jak pomóc w radzeniu sobie z emocjami” – 5 spotkań, 114 osób, 

– Telefon kryzysowy dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w okresie pandemii   

– 12 zgłoszeń. 

8) Prowadzenie grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych – 1 spotkanie,  

15 osób 

– Indywidualne konsultacje dla pedagogów i psychologów szkolnych – Superwizje 

trudnych sytuacji wychowawczych i rodzinnych, w sytuacji epidemii i zdalnego nauczania 

– 170 konsultacji (on-line) 
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6. Przeciwdziałania uzależnieniom  

W ramach działań realizowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom w 2020 roku Urząd Miejski przekazał środki finansowe na: 

– Zakup urządzeń diagnostycznych na potrzeby pracy zespołu terapeutycznego Zakładu 

Karnego  w Koszalinie – 3 452,00 zł, 

– Działania w ramach porozumień z policją – (program „Bezpieczne dzieci – Bezpieczna 

Przyszłość”, oraz dotacja celowa na działalność prewencyjna policji) - 74 621,39 zł, 

13800 uczestników działań prewencyjnych i profilaktycznych, 

– Działania w ramach programu „Bezpieczne Miasto” (Akcja Zima, Akcja Lato) – dzieci                                   

i młodzież skorzystały  z około 8579 wejść na różnego rodzaju zajęcia, 

– Pracę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , która realizowana była 

przez trzy grupy motywacyjne (w 2020 roku odbyło się 56 posiedzeń MKRPA,  

w tym : 36 spotkań motywacyjnych, 12 spotkań plenarnych, 8 problemowych). Członkowie 

MKRPA przeprowadzili 72 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, opiniowali 

lokalizację 127 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

– Sporządzenie 38 opinii biegłych sądowych w temacie uzależnienia, 

– Prowadzenie terapii uzależnień typu „After Care" – terapia podtrzymująca trzeźwość osób 

uzależnionych od alkoholu, które przeszły terapię odwykową podstawową w warunkach 

szpitalnych dla 7 osób. 

 

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 2020 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 2020 roku Wydział Ruchu Drogowego koszalińskiej komendy wykonał 7402 służby. 
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W Koszalinie odnotowano 1555 kolizje i 23 wypadków drogowych. Liczba osób rannych 

w odnotowanych zdarzeniach to 24. W ubiegłym roku na drogach zginęła 1 osoba. 

Ponadto w ramach działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa na drogach policjanci 

z koszalińskiej drogówki skierowali 27 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 2020 roku policjanci dokonali 1042 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 8 patroli z zakresu transportu 

drogowego, w wyniku których skontrolowano: 

– 214 dni pracy kierowcy, 

– 191 pojazdów. 

Skutkiem prowadzonych działań ujawniono 2 kierujących bez uprawnień do kierowania 

pojazdami oraz 2 razy odebrano wirtualnie dowód rejestracyjny w związku z brakiem aktualnych 

badań technicznych pojazdu. 

 

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 14774 wykroczeń w ruchu drogowym. Aż 5698 dotyczyły przekraczania 

dozwolonej prędkości, 125 korzystania podczas jazdy z telefonu komórkowego oraz  

482 przypadki 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 2020 roku policjanci 

z koszalińskiej drogówki w 1108 przypadkach skierowali do sądu wniosek o ukaranie oraz 461 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. Dokonane w warunkach obostrzeń związanych  

z pandemią, ograniczone jednak z uwagi na obowiązek zachowania reżimu sanitarnego, działania 

pod kątem sprawdzania stanu trzeźwości kierujących pozwoliły zamknąć ubiegły rok na poziomie 

ponad 48 tysięcy osób  poddanych kontroli, wśród których u 389 badanie dało wynik pozytywny. 

W konsekwencji aż 281 kierowców usłyszało zarzuty z art. 178a §1 kodeksu karnego (kierowanie 

pojazdem w stanie nietrzeźwości). 

Wzorem lat ubiegłych najczęściej zgłaszanymi problemami do Straży Miejskiej w Koszalinie  

w 2020 roku były naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz innych przepisów porządkowych 

popełnianych przez uczestników ruchu drogowego. Do tej materii zaliczono również przypadki 



 
Strona 29 z 47 

niszczenia zieleni przez kierujących pojazdami parkujących na zieleńcach, czy wjeżdżających 

pojazdami silnikowymi do lasu. 

W roku 2020 służba dyżurna przyjęła 3413 zgłoszeń związanych z szeroko pojętym ruchem 

drogowym. W stosunku do ogólnej liczby przyjętych zgłoszeń (7338) stanowi to 46,51% ogółu 

zgłoszeń. W porównaniu do roku 2019 w tej materii odnotowano wzrost o 1,19%. W roku 2019 

zgłoszenia z tej grupy stanowiły 45,32% ogółu zgłoszeń (5481 z 12093). 

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń oraz w wyniku czynności własnych strażnicy w roku 2020 

podjęli 6530 kontroli i interwencji związanych z ruchem drogowym. Stanowi to 48,09% ogółu 

podjętych kontroli i interwencji w roku 2020. W roku poprzednim udział procentowy kontroli  

i interwencji w ruchu drogowym do ogółu podjętych czynności wynosił 55,79% (11883 z 21298). 

Porównując rok do roku nastąpił spadek o 7,7%. 

W roku 2020 funkcjonariusze Straży Miejskiej w Koszalinie ujawnili 3247 wykroczeń w ruchu 

drogowym. W stosunku do ogółu podjętych czynności w tej materii stanowi to 49,72% podjętych 

czynności. W porównaniu do roku 2019 zanotowano spadek wykrywalności o 3,22%. W roku 2019 

strażnicy ujawnili 6292 wykroczenia, co stanowiło 52,94% podjętych czynności (11883). 

W wyniku podjętych czynności do dnia 31 grudnia 2020 r. ukarano 2649 sprawców wykroczeń. 

W stosunku do ujawnionych wykroczeń stanowi to 81,58% ogółu ujawnionych wykroczeń w ruchu 

drogowym. W porównaniu do roku 2019 wykrywalność spadła o 4,65% (5426 ukaranych z 6292 

ujawnionych wykroczeń). Spadek ten jest spowodowany wydłużeniem czasu ustalenia sprawcy 

wykroczenia z uwagi na stan epidemii i przeniesienie większości czynności wyjaśniających na drogę 

korespondencyjną. Mając na względzie bezpieczeństwo funkcjonariuszy oraz klientów Urzędu 

Miejskiego ograniczono liczbę sprawców wykroczeń wzywanych bezpośrednio do Komendy Straży 

Miejskiej w Koszalinie. W 563 przypadkach ujawnionych wykroczeń prowadzone są czynności 

zmierzające do ustalenia sprawców wykroczeń, a w 27 przypadkach są prowadzone czynności 

zmierzające do skierowania przeciwko sprawcom wykroczeń do Sądu. 

W roku 2020 strażnicy zastosowali wobec sprawców 1354 wykroczeń środki oddziaływania 

wychowawczego. W stosunku do ogólnej liczby osób ukaranych w roku 2020 za wykroczenia w ruchu 

drogowym stanowi to 51,11%. W roku 2019 strażnicy z tego środka korzystali w zbliżony sposób. 

Wskaźnik wyniósł 51,65% (2803 na 5426 ogółu ukaranych). 

W 1295 przypadkach w roku 2020 funkcjonariusze nałożyli grzywny w drodze mandatu karnego. 

Wskaźnik procentowy wyniósł 48,98%. W roku 2019 wskaźnik plasował się na podobnym poziomie 

- 48,39% (2626 na 5426 ogółu ukaranych). Łączna kwota nałożonych w 2020 r. grzywien za 

wykroczenia w ruchu drogowym wynosi 144.200,00 zł. Średni mandat w roku 2020 wynosił 

111,35 zł i wzrósł w stosunku do roku 2019 o 7,37% (103,70 zł.). 

Podsumowując działalność Straży Miejskiej w roku 2020 w obszarze czuwania nad porządkiem  

i kontrola ruchu drogowego nie można pominąć działań na rzecz środowiska osób 

niepełnosprawnych. W roku 2020 strażnicy podjęli 144 interwencje i kontrole związane  

z nieuprawnionym parkowaniem na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub 

związanych z blokowaniem takich miejsc. W wyniku podjętych czynności ujawniono 62 sprawców 

wykroczeń. W roku 2019 takich kontroli podjęto 192. W ich wyniku ujawniono 92 sprawców 

wykroczeń. W wyniku podjętych czynności w 2020 r. funkcjonariusze ukarali 33 sprawców wykroczeń 

nakładając grzywny w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 14.700,00 zł. W 29 przypadkach 

funkcjonariusze zastosowali środki oddziaływania wychowawczego. W roku 2019 było to 

odpowiednio: 54 mandaty na kwotę 21.350,00 zł. i 38 przypadków zastosowania środków 

oddziaływania wychowawczego. Strażnicy w roku 2020 wydali 26 dyspozycji usunięcia pojazdu na 

koszt właściciela w przypadkach nieuprawnionego parkowania na miejscach dla osób 

niepełnosprawnych. W 14 przypadkach pojazdy zostały usunięte, a w 12 przypadkach odstąpiono 
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od usunięcia pojazdów z uwagi na to, że na miejscu pojawiły się osoby kierujące tymi pojazdami.  

W roku 2019 takich dyspozycji strażnicy wystawili 25. Na podstawie tych dyspozycji usunięto  

11 pojazdów, a w 14 przypadkach odstąpiono od ich usunięcia. 

Kolejnym problemem związanym z pojazdami jest postój pojazdów, których stan wskazuje na to, 

że nie są one używane. Działania w tej materii są prowadzone w oparciu o zapis art. 50a ustawy prawo 

o ruchu drogowym. Funkcjonariusze podejmują czynności zarówno na podstawie zgłoszeń 

mieszkańców, jak też na podstawie własnych spostrzeżeń. W roku 2020 funkcjonariusze Straży 

Miejskiej w Koszalinie podjęli 106 kontroli i interwencji związanych z pojazdami nieużywanymi. Jest 

to wynik porównywalny do roku 2019 - 111 kontroli i interwencji. W roku 2020 na podstawie 

wydanych przez strażników dyspozycji na koszt właściciela usunięto 45 pojazdów, co stanowi 42,4% 

w stosunku do podjętych czynności. W roku 2019 strażnicy usunęli 46 pojazdów nieużywanych, 

co stanowi 41,4% podjętych w tym roku czynności. 

W roku 2020 na podstawie art. 130a funkcjonariusze wydali 113 dyspozycji usunięcia pojazdów. 

W roku 2019 z tego narzędzia strażnicy korzystali w 92 przypadkach. W roku 2020 zanotowano 

wzrost o 22,8%. W tej materii są zawarte również podane wyżej dane dotyczące usuniętych pojazdów 

z miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na podstawie wydanych 

dyspozycji usunięto z drogi 53 pojazdy (46.9% wydanych dyspozycji). W 60 przypadkach odstąpiono 

od usunięcia pojazdu z uwagi na stawienie sią na miejscu osób kierujących pojazdami. W roku 2019 

na podstawie wydanych dyspozycji usunięto z dróg 49 pojazdów (53,2% wydanych dyspozycji).  

W 43 przypadkach odstąpiono od usunięcia pojazdów. 

 

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”. 

Realizacja programu z zakresu bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym. W okresie 

sprawozdawczym przeprowadzono 5 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 279 przedszkolaków. 

 

„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 250 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 1500 elementów odblaskowych. 

 

"Bezpieczna opaska". 

Działania profilaktyczno-informacyjne dotyczące bezpieczeństwa dzieci przebywających  

w dużych skupiskach oraz właściwej opieki rodzicielskiej. Organizowane głównie w miejscowościach 

pasa nadmorskiego w powiecie koszalińskim w sezonie letnim. Przekazano 300 sztuk opasek. 
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7. Poprawa infrastruktury drogowej zwiększających bezpieczeństwo pieszych, lustracje 

infrastruktury drogowej. 

W roku 2020 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 pasa drogowego ul. Lelewela w zakresie budowy chodnika przy  
ul. Śniadeckich 21-21a – działka 42/36 obr. 0017 w Koszalinie, polegająca na budowie 
nowego odcina chodnika – zakres robót około 30 m. 

2) Remont chodnika przy ul. Wyki 1-7 w Koszalinie wraz z remontem oświetlenia, polegający 
na wymianie nawierzchni chodnika wraz z wymianą krawężników i obrzeży oraz 
przestawieniu lamp oświetleniowych w nową lokalizację nie kolidującą z ruchem pieszych, 
a także otworzenie istniejącego oznakowania miejsc dla niepełnosprawnych farbą koloru 
niebieskiego. 

3) Remont istniejącej nawierzchni ul. Łąkowej w Koszalinie, polegający na budowie drogi 
tymczasowej z płyt typu Jomb w systemie pasowym – zakres robót około 410 m. 

4) Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym  
w ul. Widokowej – zakres robót około 310 m. 

5) Budowa nawierzchni z płyt drogowych na ul. Dębowej w Koszalinie, polegająca na budowie 
nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych na odcinku około 510 m wraz z budową nawierzchni 
zjazdów z płyt wielootworowych ażurowych. 

6) Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Fałata, polegająca na przebudowie stanowisk 
postojowych wraz z miejscami dla niepełnosprawnych i przebudową jezdni, przebudową 
ciągów pieszych, budową kanalizacji deszczowej, rozbudowie oświetlenia drogowego, 
usunięciu kolizji z siecią telekomunikacyjną – zakres robót około 700 m. 

7) Modernizacja skweru PCK zlokalizowanego między ulicami Szymanowskiego i Matejki  
w Koszalinie w zakresie utwardzenia istniejących alejek oraz montaż 6 nowych ławek  
– zakres robót około 115 m. 

8) Budowa schodów zewnętrznych, rozbudowa instalacji oświetleniowej, remont nawierzchni 
chodników z elementami małej architektury na terenie skweru miejskiego  
pn. Park Kieszonkowy. 

9) Przebudowa pasa drogowego ul. Wańkowicza 9-9B w Koszalinie – budowa miejsc 
parkingowych dla samochodów osobowych – etap I, wykonano 9 miejsc postojowych  
z betonowej koski brukowej oraz 1 stanowisko dla osoby niepełnosprawnej. Dodatkowo 
zrealizowano przebudowę oświetlenia, obejmującą demontaż istniejących słupów 
oświetleniowych wraz z ponownym montażem w  nowej lokalizacji. 

10) Przebudowa pasa drogowego ul. Staszica w Koszalinie – II etap, wykonano remont 
nawierzchni chodnika na odcinku około 40 m, wybudowano 1 miejsce postojowe dla osób 
niepełnosprawnych oraz 4 miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej. 

11) Budowa chodników: 
 pomiędzy ul. Morską a ul. Przemysłową w Koszalinie – zakres robót  

około 20 m, 

 pasie drogowym ul. Rybackiej w ramach zadania „Park na Bunkrach”, 

 pomiędzy ul. Holenderską i Francuska - zakres robót około 70 m. 
12) Modernizacja chodników przy: 

 ul. Konstytucji 3 Maja – zakres robót około 335 m, 
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 ul. Sierpińskiego naprzeciwko bloku 1-1B – zakres robót około 110 m, 

 ul. Gierczak – zakres robót około 180 m, 

 ul. Próchnika – Doroszewskiego – zakres robót około 115 m, 

 ul. Zwycięstwa (odcinek przy pętli autobusowej Chełmoniewo) – zakres robót  
około 270 m, 

 ul. Zwycięstwa do obiektu sakralnego – zakres robót około 14 m, 

 ul. Paderewskiego – Hallera – zakres robot około 45 m, 

 ul. Hołdu Pruskiego – zakres robót około 185 m, 

 ul. Reymonta 32-34C – zakres robót około 230 m, 

 ul. Lechickiej – zakres robót około 114 m, 

 ul. Mireckiego – zakres robót około 130 m, 

 ul. Kutrzeby – zakres robót około 240 m, 

 ul. Zwycięstwa i Artylerzystów – zakres robót około 70 m, 

 ul. Sierpińskiego 1-1B – zakres robót około 50 m, 

 ul. Wańkowicza na szczycie budynku nr 62 – zakres robót około 35 m, 

 ul. Wańkowicza 23E – zakres robót około 20 m. 
 

Wprowadzono zmiany w organizacji ruchu oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 

1) Wyznaczono nowe miejsca dla osób niepełnosprawnych – 11 szt. 

2) Odnowiono miejsca dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami  

– 15 szt. 

3) Wymienione zostały szafy sterownicze sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach 

Stawisińskiego – Racławickiej, Stawisińskiego – Modrzejewskiej, powodem był brak dostępu 

części zamiennych w razie awarii, która mogłoby spowodować kolizję w ruchu drogowym. 

4) Wykonano aktywne przejścia dla pieszych na ul. Fałata, Władysława IV, Zwycięstwa, 

Jana Pawła II. 

5) Zamontowano cyfrowy wyświetlacz prędkości na ul. Koszalińskiej w Koszalinie. 

6) Wyłączono przyciski dla pieszych przy wszystkich sygnalizacjach świetlnych w mieście 

Koszalin w celu zwalczania rozpowszechniania się wirusa SARS-COV-2. 

7) Zamknięcie wiaduktu na al. Monte Cassino. 
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Dokonano poprawy bezpieczeństwa pieszych na przystankach autobusowych poprzez: 
 

L.P. Ulica Lokalizacja Opis wykonanych robót Uczestnicy ruchu 

1. 

Teren 

administracyjny 

Koszalina 

Przystanki na 

terenie miasta 

Dezynfekcja przystanków 

komunikacyjnych w 

miesiącach kwiecień, maj 

2020  

Pasażerowie komunikacji 

miejskiej/ogólnodostępne 

2. 

Teren 

administracyjny 

Koszalina 

Komunikacja 

miejska 

Dofinansowanie do 

rekompensaty dla MZK w 

celu zapewnienia 

nieprzerwanego 

świadczenia usług 

komunikacji miejskiej w 

związku z ograniczeniami 

związanymi z pandemią 

wirusa Sars-Cov-2 

Pasażerowie komunikacji 

miejskiej/ogólnodostępne 

3. Piłsudskiego 
Przystanek 
Piłsudskiego 04 

Montaż ławki 
Pasażerowie komunikacji 
miejskiej/ogólnodostępne 

4. Wenedów 
Przystanek 
Wenedów 01 

Relokacja i montaż wiaty 
przystankowej 

Pasażerowie komunikacji 
miejskiej/ogólnodostępne 

5. Sybiraków 
Przystanek 
Wodna Dolina 02 

Relokacja i montaż wiaty 
przystankowej 

Pasażerowie komunikacji 
miejskiej/ogólnodostępne 

6. Sołecka 
Przystanek 
Sołecka 01 

Utwardzenie nawierzchni 
peronu nowego 
przystanku przy ul. 
Sołeckiej z montażem 
ławki i oznakowania 

Pasażerowie komunikacji 
miejskiej/ogólnodostępne 

 

 

8. Zapewnienie przepustowości dróg. 

 

W celu utrzymania przejezdności dróg w przypadku intensywnych opadów śniegu na poziomie 

gwarantującym sprawne funkcjonowanie służb i mieszkańców w dniu 14.05.2020 r. zawarto umowę 

na „Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych 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.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Strona 34 z 47 

 

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 2020 przeprowadzono ogółem 56 czynności kontrolno-rozpoznawczych, w trakcie 

których skontrolowano obiekty budowlane w następującej ilości: 

– 34 w obiektach użyteczności publicznej (szkoły, obiekty handlowe, gastronomiczne, dworce, 

obiekty widowiskowo – sportowe, kościoły, budynki administracyjno-biurowe), 

– 2 obiekty zamieszkania zbiorowego (ośrodki wypoczynkowe, hotele, motele, pensjonaty, 
campingi, internaty), 

– 4 budynki mieszkalne wielorodzinne, 
– 30 obiektów produkcyjno–magazynowych. 

Stwierdzono 31 nieprawidłowości, w tym: 

– 2 nieprawidłowości dotyczących zaopatrzenia wodnego i przeciwpożarowych instalacji 

wodociągowych wewnętrznych, 

– 2 nieprawidłowości dotyczących dróg pożarowych i dojazdowych, 

– 5 nieprawidłowości dotyczących warunków ewakuacji (w zakresie długości i szerokości dróg 

ewakuacyjnych oraz braku oświetlenia awaryjnego), 

– 1 dotyczącą braku wydzielenia pożarowego lub zabezpieczenia przed zadymieniem 

pionowych dróg ewakuacyjnych, 

– 2 dotyczące nieprawidłowego wystroju wnętrz dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń, 

– 3 dotyczące instalacji użytkowych w obiektach, 

– 4 w zakresie innych urządzeń przeciwpożarowych (stałych urządzeń gaśniczych, systemów 

sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych) 

– 12 innych nieprawidłowości, 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. 

Ponadto: 

– dokonano 1 odbiór obiektu budowlanego, celem zajęcia stanowiska przed rozpoczęciem 

użytkowania, 

– wydano 5 decyzje administracyjnych dotyczących usunięcia uchybień, 

– skierowano 4 wystąpienia do innych organów i instytucji, w szczególności do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

– wydano 4 opinie dotyczących imprez masowych w rozumieniu ustawy o imprezach 

masowych, 

– wydano 8 opinii 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 48 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. 
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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 2020 r. funkcjonowało 

28 jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym: KM PSP (w tym dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze), 

18 Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do ksrg (w tym OSP MARES Koszalin), 10 Ochotniczych 

Straży Pożarnych spoza ksrg (w tym OSP ORMed Koszalin). 

W minionym roku jednostki ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalina i powiatu 

koszalińskiego uczestniczyły w likwidacji 2417 zdarzeń, z czego na terenie miasta Koszalina  

1269 zdarzeń, w tym:  

– 515 pożary, 

– 169 alarmy fałszywe. 

 

3. Organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

Komenda Miejska PSP w Koszalinie poprzez swoją działalność profilaktyczną i operacyjną 

realizuje szereg zagadnień mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na obszarze miasta 

Koszalina. Jednym z czynników wpływających w znaczny sposób na poziom bezpieczeństwa jest 

prowadzenie akcji propagandowych, kształtujących świadomość społeczną obywateli. Jednakże  

z uwagi na trwającą od marca 2020r. sytuację sanitarno-epidemiologiczną na terenie kraju (w związku 

z wystąpieniem koronawirusa COVID-19), tutejsza komenda prowadziła ograniczone działania 

edukacyjne wśród dzieci i młodzieży.  

 W lutym 2020 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Nr 1 w Koszalinie wzięli udział  

w inicjatywie edukacyjnej pn. „Bezpieczne Ferie Zimowe – Spotkanie z Mundurowymi na Lodowisku 

Alaska w Koszalinie”, wraz z Policją oraz Strażą Miejską. Działania edukacyjne miały na celu 

przedstawienie technik z zakresu samo ratowania i ratowania poszkodowanych przy użyciu sprzętu 

dostępnego na miejscu zdarzenia np. gałęzi, pasków od spodni, szalików, sanek oraz sprzętu 

specjalistycznego, który posiada Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Całość 

działań na lodowisku zaprezentowała Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa działająca na bazie 

Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Nr 1 w Koszalinie. W pokazie wzięło ok. 80 dzieci i 6 osób dorosłych. 

 

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 2020 roku w ramach działań prewencyjnych funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP  

w Koszalinie nie brali udział jako obserwatorzy w ćwiczeniach w zakresie praktycznego sprawdzenia 

warunków ewakuacji oraz przygotowania obiektów do działań ratowniczo–gaśniczych ze względu na 

sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z COVID-19. 

 

6. Ćwiczenia w obiektach użyteczności publicznej, zakładach pracy. 

W 2020 roku strażacy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Koszalinie nie brali udziału   

w ćwiczeniach w obiektach użyteczności publiczne oraz zakładach pracy ze względu na stan związany 

z pandemią. Ratownicy doskonalili się podczas ćwiczeń specjalistycznych w oparciu o własne obiekty. 

 

V. Bezpieczeństwo zdrowotne. 

 

1. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym. 

Podmioty działalności leczniczej. 

Rejestr podmiotów działalności leczniczej obejmował 485 placówek, w tym: 

– 7 Szpitali, 

– 1 Hospicjum, 

– 3 Zakłady Pielęgnacyjno – Opiekuńcze, 

– 107 podmiotów leczniczych ambulatoryjnych, 

– 284 praktyk lekarskich, 

– 54 innych placówek, w tym (gabinety medycyny naturalnej, gabinety rehabilitacyjne, gabinet 

higieny jamy ustnej, gabinety protetyczne, punkty poboru materiału). 

Wydano ogółem 9 decyzje w tym: 

– 2 decyzji merytorycznych na poprawę stanu technicznego, 

– 2 decyzje przedłużające termin ich wykonania, 

– 5 decyzji płatniczych. 

Przeprowadzono 34 kontroli sanitarnych, nałożono 1 mandat karnych na kwotę 100 zł. 

 

Obiekty użyteczności publicznej. 

Domy pomocy społecznej. 

Dom Pomocy Społecznej „Złoty Taras” zlokalizowany w Koszalinie przy ul. Teligi 4 nie był 

skontrolowany w 2020r. ze względu na wdrożone procedury oraz nałożony reżim sanitarny mający 

na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się zakażań COVID- 19 w placówkach.   

W tym czasie zostały również wstrzymane kontrole inspekcji sanitarnej.   

W placówkach dziennej opieki w Koszalinie tj. ,,Senior +" oraz ,,Złoty Wiek" pod koniec roku 

zaobserwowano wzrost zachorowań wirusem SARS-CoV-2. Państwowy Powiatowy Inspektor 

sanitarny w Koszalinie obejmował kwarantanną osoby z bliskiego kontaktu. Działalność placówek 

została wstrzymana.   

Inspekcja Sanitarna współpracowała z dyrektorami DPS oraz przekazywała zalecenia/wytyczne 

mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2  w placówkach.  Przesyłano 

oraz ustalano telefonicznie możliwe rozwiązania.  
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  W niektórych przypadkach w ramach współpracy oraz w związku z podejrzeniem zakażenia 

koronawirusem zlecano wykonanie badania genetycznego u pracowników  czy też pensjonariuszy.  

Raz w tygodniu wysyłano  raport o stanie zdrowia pracowników oraz pensjonariuszy do WSSE  

w Szczecinie.  

 

Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej i tatuażu. 

W roku 2020 nadzorem sanitarnym objęto 7 zakładów fryzjerskich, 2 zakłady kosmetyczne,  

5 zakładów odnowy biologicznej. Bieżący stan sanitarno- porządkowy w większości obiektów był 

zachowany. Ogółem w dwóch  przypadkach, nałożono mandat na osoby odpowiedzialne za zły stan 

sanitarno-higieniczny oraz nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów, nakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Mandaty karne nałożone zostały na łączną kwotę 550,00 zł. Stwierdzone nieprawidłowości  

w zakładzie fryzjerskim dotyczyły głównie obecności włosów po klientach w szufladach, na blatach, 

oraz w dużych ilościach na podłodze, nieprawidłowego postępowania z bielizną wielokrotnego 

użytku, oraz braku znaku o zakazie palenia. Natomiast w salonie kosmetycznym uchybienia dotyczyły 

braku środka dla klientów o działaniu wirusobójczym do dezynfekcji rąk, braku środka o szerokim 

spektrum działania do dezynfekcji powierzchni gładkich i zmywalnych  oraz braku sterylizacji narzędzi 

wielokrotnego użytku. W pozostałych skontrolowanych obiektach  stan sanitarno- porządkowy był 

zachowany. Skontrolowane zakłady fryzjerskie i kosmetyczne korzystały głównie z bielizny 

jednorazowego użytku. Odstępuje się już od bielizny wielokrotnego użytku. Narzędzia oraz 

powierzchnie gładkie i zmywalne dezynfekowane były preparatami przeznaczonymi do tego celu 

(roztwór roboczy przygotowywał personel). W skontrolowanym salonie kosmetycznym sterylizacja 

narzędzi wielokrotnego użytku prowadzona była we własnym zakresie, w autoklawie znajdującym się 

na stanie obiektu (brak było skuteczności badania autoklawu SPORAL A). Podczas przeprowadzanych 

kontroli analizowano karty przekazywania odpadów do utylizacji. Odpady medyczne ze 

skontrolowanego gabinetu kosmetycznego odbierane były przez  wyspecjalizowaną firmę i spalane 

w spalarni w Gryficach. W zakładach odnowy biologicznej nie stwierdzono uchybień sanitarno– 

porządkowych. 

 

Baseny kąpielowe. 

Na terenie Koszalina działają dwie pływalnie zarządzane  przez Zarząd Obiektów Sportowych  

Sp ZO.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 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 

pływalniach (Dz. U. z 2015 poz. 2016) nakłada obowiązek na zarządców pływalni:   

– dokonywania oceny jakości wody w nieckach basenowych,  

– prowadzenia bieżącej obserwacji jakości wody na pływalni,  

– prowadzenia zapisów ze stwierdzonych widocznych zanieczyszczeń i innych 

nieprawidłowości, oraz okresu wyłączenia z użytkowania pływalni,  

– udokumentowania 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.   
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, w 2020r. prowadził nadzór sanitarny nad 

jakością wody basenowej w pływalniach z częstotliwością raz rok. Pobrano w sumie 17 próbek wody 

basenowej z nadzoru z pływalni oraz 6 próbek ciepłej wody z natrysków zamontowanych przy 

basenie i w żadnej z nich nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących norm. W harmonogramie na 

rok 2020 rok zaplanowano również pobór próbek wody z niecek sezonowych zewnętrznych w Parku 

Wodnym w Koszalinie. Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii w Polsce oraz zamknięcie basenów 

kąpielowych wszystkich zaplanowanych próbek wody nie pobrano. Zarządca również na ten czas 

zawieszał  realizację harmonogramu poboru próbek wody basenowej.    

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na 

pływalniach nie wprowadza obowiązku systematycznego kontrolowania jej jakości przez organy 

inspekcji sanitarnej. Zarządca pływalni z początkiem roku 2020 opracował harmonogram badań 

jakości wody basenowej z uwzględnieniem zakresu badań i uzgodnił go z Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Koszalinie.   

W 2020 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie wpłynęła 

interwencja na stan sanitarno-higieniczny w Parku Wodnym w Koszalinie. Interwencja potwierdziła 

się. Podczas kontroli stwierdzono nieprzestrzeganie obowiązku zasłaniania nosa i ust przez grupę 

zorganizowanej młodzieży, oraz niezachowanie dystansu społecznego. Przed wejściem na obiekt  

w strefie wydzielonej  nie działał dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. Pracownik na stanowisku 

„wyspa kasa” miał nieprawidłowo założoną przyłbicę. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem 

karnym w kwocie  300 zł.  

 

Kąpielisko.   

W 2020 roku zorganizowane było jedno kąpielisko, którego zarządcą był Zarząd Obiektów 

Sportowych w Koszalinie.    

Zgodnie z ustawą „Prawo Wodne” Rada Miejska w Koszalinie podjęła 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  

w Koszalinie, w ramach urzędowej kontroli jakości wody, dokonał poboru próbek wody do badań 

laboratoryjnych z kąpieliska ,,Wodna Dolina”. W ramach kontroli wewnętrznej pobrane zostały  

4 próbki wody do badania z ww. kąpieliska. Żadna z nich nie była kwestionowana.  

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 2020r. nie dokonano kontroli sanitarnej kąpieliska.  
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Kąpielisko „Wodna Dolina” ujęte jest w ogólnokrajowym serwisie kąpieliskowym, zaś jego dane 

aktualizowane są na bieżąco, w trakcie trwania sezonu letniego.   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie na podstawie §5 ust. 3 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody  

w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielisku (Dz. U. z 2019r. poz.255)  

przeprowadził dodatkowo klasyfikację jakości wody w kąpielisku, biorąc pod uwagę mniej niż cztery 

sezony kąpielowe, wynikające z rozporządzenia, ponieważ w poprzednich latach wystąpiły zdarzenia, 

które mogły mieć wpływ na jakość wody w przedmiotowym kąpielisku. Jakość wody w kąpielisku  

w sezonie kąpielowym  sklasyfikowano jako niedostateczną.   

 

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. 

Dworzec PKP w Koszalinie przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych (zostały zamontowane 

dwie windy ułatwiające dotarcie pasażerom na perony). Ustęp ogólnodostępny zlokalizowany jest  

w pomieszczeniach dworca PKP (dzierżawiony jest przez osobę prywatną) miał zapewnione środki 

higieny, bieżącą ciepłą i zimną wodę. Podczas kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń do stanu 

sanitarno- porządkowego. 

 

Stan sanitarny bazy noclegowej 

Hotele. 

W 2020r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie były  

4 hotele. Zgodnie z harmonogramem w 2020roku skontrolowano jeden hotel „Gromada”  

w Koszalinie. Nie stwierdzono w nim złego stanu-sanitarnego i technicznego (hotel po remoncie).  

Ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz wdrożony reżim sanitarny  pozostałe obiekty hotelarskie 

kontrolowano jedynie pod względem wynajmowania noclegów w oparciu o obowiązujące w tym 

czasie obostrzenia, ograniczenia, nakazy i zakazy. Kontrole były prowadzone w asyście policji.  

 

Motele.   

Pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej był jeden obiekt - Motel „Victoria” w Koszalinie. Kontrola 

obiektu nie została przeprowadzona, gdyż obiekt był nieczynne w związku z ogłoszeniem stanem 

epidemii w Polsce.   

 

Inne obiekty, w których świadczone były usługi hotelarskie.  

W roku 2020  skontrolowano dwa obiekty przy współpracy z policją w zakresie przestrzegania 

określonych ograniczeń, zakazów, nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce  

 

Ustępy publiczne. 

Na terenie Koszalina nadzorowanych jest 6 ustępów publicznych i jego liczba od ostatniego roku  

uległa zmianie. Ustęp publiczny zlokalizowany w tunelu przy ul. Dworcowej zakończył prace 

remontowe i wznowił swojej działalność. Jeden z ustępów na terenie miasta Koszalina przez cały 

2020r. był nieczynny. Za czystość bieżącą toalet odpowiadają pracownicy Spółdzielni Socjalnej 

„Albert” w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 137-139. Ustęp zlokalizowany na terenach podożynkowych, 
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prowadzony przez osobę prywatną jest po generalnym remoncie. Wyżej wymienione ustępy 

publiczne nie były kontrolowane.   

Kontrolą objęto jedynie cztery ustępy ogólnodostępne zlokalizowane w centrach handlowych. 

Stan sanitarno-porządkowy był w nich zachowany.   

 

Tereny rekreacyjne.  

 W okresie sprawozdawczym nie  kontrolowano piaskownic ogólnodostępnych  na terenie miasta  

Koszalina. 

 

Cmentarze i przewóz zwłok. 

W ewidencji  Sekcji Higieny Komunalnej jest jeden cmentarz w Koszalinie. Na terenie cmentarza 

znajduje się krematorium i kaplica. W Koszalinie działają trzy zakłady pogrzebowe posiadające środki 

transportu przystosowane zgodnie z obowiązującymi wymogami do przewozu zwłok. Wszystkie 

powyższe zakłady pogrzebowe posiadają krematoria, chłodnie i  procedury postępowania ze 

zwłokami ludzkimi. Odpowiedzialność za prawidłowość przewozu zwłok ponoszą zakłady 

pogrzebowe świadczące usługę. Pracowników Zakładów Pogrzebowych kontrolowano tylko  

w trakcie przeprowadzonych ekshumacji. Inspekcja Sanitarna uczestniczyła tylko przy dwóch 

ekshumacjach, na początku roku, które były przeprowadzone prawidłowo. W związku z zagrożeniem 

epidemicznym przed dniem „Wszystkich Świętych” zamknięto cmentarze w terminie  

31.10- 02.11.2020r. 

Kontrolą objęto 2 samochody specjalistyczne z przeznaczeniem na przewóz zwłok. Podczas 

kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń do ich stanu sanitarno-porządkowego. 

 

Bezpieczeństwo żywności i żywienia. 

W roku 2020 nadzorem sanitarnym na terenie Koszalina objętych było 1236 obiektów 

żywieniowo-żywnościowych w tym: 

– 58 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), 

– 648 zakładów obrotu (sklepy spożywcze, kioski spożywcze, hurtownie spożywcze, sklepy 

zielarskie, sklepy internetowe, ruchome obiekty obrotu żywnością – nie licząc środków 

transportu, apteki), 

– 246 zakładów żywienia zbiorowego otwartego (bary i drink-bary, restauracje, kawiarnie, 

punkty małej gastronomii, pijalnie piwa), 

– 163 zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego (stołówki szkolne, stołówki w bursach 

i internatach, stołówki przedszkolne, stołówki w żłobkach, stołówki w zakładach specjalnych 

oraz w szpitalach),  

– 123 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, 

– 8 zakładów obrotu kosmetykami 

W sumie wszystkich nadzorem objętych było 1263 obiektów z zakresu żywienia, żywności  

i przedmiotów użytku. 
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W nadzorowanych zakładach przeprowadzono łącznie 508 kontroli sanitarne. Za stwierdzone 

nieprawidłowości w trakcie kontroli sanitarnych osoby winne zaniedbań karano mandatami karnymi. 

Nałożono 54 mandaty karne na sumę 11.300 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 2020 roku wydano 105 decyzji zatwierdzających nowopowstałe obiekty lub zatwardzających 

zmiany w zakresie działalności obiektów już istniejących.  

W okresie sprawozdawczym do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie 

wpłynęło 117 interwencji konsumenckich oraz 60 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 

produktów niespełniających wymagań zawartych w obowiązujących przepisach. Potwierdziło się  

36 interwencji konsumenckich, a osoby winne karano mandatami karnymi. 

W roku 2020 w ramach urzędowej kontroli żywności, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz w ślad za złożonymi interwencjami, pobrano do badań laboratoryjnych 250 próbek. 

Zakwestionowano 6 próbek żywności tj. próbę kaszy ze względu na przekroczenie najwyższego 

dopuszczalnego poziomu pestycydów oraz 5 próbek mielonego mięsa drobiowego z powodu 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Próbki do badań laboratoryjnych pobierano również  

w przypadkach, gdy wymagało tego rozpatrzenie interwencji złożonych przez konsumentów. 

 

W placówkach oświatowo-wychowawczych. 

W 2020 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna w Koszalinie posiadała w swojej ewidencji na terenie 

Koszalina 221 placówek w tym 176 placówek stałych i 45 placówki sezonowe, których działalność 

związana była z pobytem dzieci i młodzieży. 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w 2020 r. przeprowadziła ogółem 41 kontroli. Do Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie wpłynęło 9 interwencji na niewłaściwe warunki 

sanitarne w żłobkach, szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym 5 zasadnych. 
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2. Podejmowanie działań edukacyjnych. 

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. Przeprowadzano zajęcia z zakresu asertywności w przypadku 

kontaktu z osoba palącą. 

 

Program edukacyjny „Trzymaj Formę”.  

Program „Trzymaj Formę” skierowany był do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz ich 

rodziców. Odnosił się do promocji racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej.   

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. 

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.  

 

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość". 

Wybrane działania:  

Pisma intencyjne dotyczące realizacji działań programowych oraz konkursu „Szkoła wolna od 

używek”.   

W ramach realizacji programu w szkołach ponadpodstawowych na terenie Koszalina 

przeprowadzano prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów edukacyjnych  

z zakresu wpływu alkoholu, tytoniu oraz środków psychoaktywnych na kobiety w wieku 

prokreacyjnym. Organizacja stoisk edukacyjnych połączonych z poradnictwem, dystrybucją 

materiałów edukacyjnych oraz zajęciami warsztatowymi z użyciem alkogogli, które przedstawiają 

stan po spożyciu alkoholu.  

 

Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych, w tym nowych 

narkotyków dla uczniów starszych klas szkół podstawowych „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych 

zagrożeniach". 

Celem programu było ograniczenie używania modyfikowanych narkotyków przez uczniów szkół 

podstawowych.   
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Wybrane działania: 

Dnia 15.01.2020r. we współpracy z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie 

przeprowadzono prelekcję z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i filmami edukacyjnymi  

z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Prelekcje przeprowadzone były dla 

uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie – 140 osób.   

Dnia 16.01.2020r. we współpracy z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie 

przeprowadzono prelekcję z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i filmami edukacyjnymi  

z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Prelekcje przeprowadzone były dla 

uczniów klas VII Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21  w Koszalinie – 46 osób.   

Dnia 16.01.2020r. we współpracy z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie 

przeprowadzono prelekcję z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i filmami edukacyjnymi  

z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Prelekcje przeprowadzone były dla 

uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 23 w Koszalinie – 101 osób.   

Dnia 21.01.2020r. we współpracy z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie 

przeprowadzono prelekcję z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i filmami edukacyjnymi  

z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Prelekcje przeprowadzone były dla 

uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 18 w Koszalinie – 99 osób.   

Dnia 22.01.2020r. we współpracy z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie 

przeprowadzono prelekcję z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i filmami edukacyjnymi  

z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Prelekcje przeprowadzone były dla 

uczniów klas VII Katolickiej Szkoły Podstawowej w Koszalinie – 98 osób.   

Dnia 31.01.2020r. we współpracy z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie 

przeprowadzono prelekcję z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i filmami edukacyjnymi  

z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Prelekcje przeprowadzone były dla 

uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 5 w Koszalinie – 61 osób.    

Dnia 05.02.2020r. we współpracy z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie 

uczestniczono w akcji prozdrowotnej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych  w Koszalinie. 

Przeprowadzono prelekcję z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej  i filmami edukacyjnymi  

z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych dla 112 osób.  

Podczas prowadzonych prelekcji kształtowano umiejętności podejmowania decyzji odnośnie 

własnego zdrowia oraz rozpoznawania i zapobiegania sytuacjom sprzyjającym sięganiu po 

substancje uzależniające. Wskazano uczniom drogi rozwoju bez nałogów i ryzyka utraty zdrowia lub 

życia.    

W szkołach realizujących program we współpracy z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji 

w Koszalinie przeprowadzano narady dotyczące organizacji działań edukacyjnych oraz prowadzono 

dystrybucję materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki używania nowych narkotyków.  

 

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.  

Wybrane działania:  

Dnia 18.02.2020r. w Żłobku Miejskim Oddział „Puchatek” w Koszalinie przeprowadzono prelekcje 

z zakresu profilaktyki próchnicy i zdrowia jamy ustnej, projekcje bajki edukacyjnej oraz zajęcia 

warsztatowe z zakresu prawidłowego mycia zębów z wykorzystaniem modelu szczeki. W zajęciach 

uczestniczyło 156 dzieci żłobkowych.   
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Dnia 10.03.2020r. w Przedszkolu nr 9 w Koszalinie przeprowadzono prelekcje z zakresu 

profilaktyki próchnicy i zdrowia jamy ustnej, projekcje bajki edukacyjnej oraz zajęcia warsztatowe  

z zakresu prawidłowego mycia zębów z wykorzystaniem modelu szczeki.  W zajęciach uczestniczyło 

250 dzieci przedszkolnych.  

 

3. Prowadzenie nadzoru weterynaryjnego.  

W roku 2020 nadzór weterynaryjny sprawowany był nad 388 podmiotach w zakresie produktów 

pochodzenia zwierzęcego. 

W 2020 r. przeprowadzono 553 kontrole w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i środków 

spożywczych pochodzenia zwierzęcego. 

W ramach kontroli pobrano 1103 próbki laboratoryjne, w tym 932 wyrobów spożywczych,  

165 stanów sanitarnych, 75 higieny procesów technologicznych. 

Wydano 155 decyzji administracyjnych: środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, 

nadania weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych, wykreślenia zakładów z rejestru, planów 

technologicznych zakładów, kar administracyjnych itp. 

Przebadano poubojowo 2569 szt. trzody chlewnej oraz po odstrzale 1976 szt. dzików, z których 

12 szt. uznano za niezdatne do spożycia z powodu włośnicy. 

Przed wprowadzeniem do obróbki w zakładach przetwórstwa rybnego przeprowadzono kontrolę 

908 ton ryb. 

W 2020 roku w ramach krajowego monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości 

chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych skażeń promieniotwórczych – pobrano łącznie 

35 próbek. Główne kierunki badań próbek to: substancje promieniotwórcze, antybiotyki, hormony, 

pestycydy, pozostałości leków, skażenia promieniotwórcze. Próbki badane były w specjalistycznych, 

akredytowanych laboratoriach weterynaryjnych w Gdańsku, Poznaniu, Puławach. W badanych 

materiałach nie stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych. 

Pobrano również 69 próbek pasz w tym materiałów paszowych i wody do badań laboratoryjnych. 

W otrzymanych wynikach badań w trzech próbach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm. 

W ramach nadzoru – inspekcja weterynaryjna przeprowadziła zaplanowane kontrole zwierząt  

z zakresu chorób zoonotycznych: 

– gruźlicy bydła, 

– brucelozy bydła, 

– wścieklizny zwierząt, 

– salmonellozy. 

Ognisk ww. chorób nie stwierdzono. 

Stwierdzono natomiast jedno ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). 

Istotnym i wymagającym przemyślenia problemem są pogryzienia ludzi przez psy. Wciąż nie ma 

poprawy w tym zakresie. 

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. 

 

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 –  z terenu Koszalina zaszczepiono 5740 osób. 

– Program szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy – wirus HPV. 

Przeprowadzono szczepienia 255 koszalińskich 14-latek. 
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5. Prowadzenie działań związanych z walką z COVID-19. 

Rok 2020 był rokiem, w którym nasilił się wirus SARS CoV-2. W ramach poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców Koszalina oraz placówek edukacyjno-oświatowych zostały 

przeprowadzone następujące działania związane z walką z COVID-19. 

 

Urząd Miasta Koszalina zrealizował następujące przedsięwzięcia: 
– Organizacja i uruchomienie zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego  

od dnia 03.04.2020 r. kwarantanny zbiorowej w Internacie Zespołu Szkół nr 10 przy  

ul. Gnieźnieńskiej (w ramach funkcjonowania przyjęto 45 osób), 

– Współpraca na podstawie umowy z 10 kwietnia 2020 r. pomiędzy Gminą Miasto Koszalin  

a Stowarzyszeniem na rzecz wspierania ratownictwa Województwa  Zachodniopomorskiego  

w zakresie  zabezpieczenia medycznego miejsca kwarantanny zbiorowej, 

– Współpraca na podstawie umowy z 10 kwietnia 2020 r pomiędzy Gminą Miastem Koszalin  

a Spółdzielnią Socjalną ALBERT na usługę cateringową w zakresie wyżywienia dla osób 

będących w kwarantannie zbiorowej, 

– Uruchomienie od miesiąca marca Stałego Dyżuru (SD) Prezydenta Miasta Koszalina, 

w ramach którego pracownicy UM będący w obsadzie SD (marzec, kwiecień) oraz pracownicy 

BZK od maja w reżimie całodobowych dyżurów udzielali niezbędnych informacji w zakresie: 

 aktualnych zarządzeń i poleceń Wojewody Zachodniopomorskiego, 

 zadań realizowanych w ramach kwarantanny. 

– Wsparcie od dnia 09.04.2020 r. działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

w Szczecinie w zwalczaniu COVID-19 polegające na zabezpieczaniu na terenie miasta 

Koszalina stacjonowania i odpoczynku dla dwóch Zespołów Ratownictwa Medycznego 

(ZRM); 

– Prowadzenie zakupów oraz dystrybucja przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego środków ochrony dróg oddechowych i skóry oraz płynów dezynfekujących dla 

wsparcia: 

 Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, 

 Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, 

 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie, 

 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie, 

 Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, 

 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, 

 Miejskich Jednostek Organizacyjnych, Spółek Komunalnych, 

 Placówek oświatowych i żłobków. 

– W ramach współpracy z Miejską Energetyką Cieplną zorganizowano 6 transportów środków 

ochrony osobistej, które zostały rozdysponowane dla instytucji miasta Koszalina,  

– Transport i dystrybucja środków ochronnych otrzymanych w ramach wsparcia  

od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 

– Zakup i dystrybucją maseczek wielokrotnego użytku dla mieszkańców miasta Koszalina, 

– Organizacja tranzytu z Lotniska w Warszawie, formalności celnych w zakresie obrotu 

towarowego z zagranicą oraz przekazania środków ochronnych dróg oddechowych  

i skóry dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (środki otrzymane od miasta partnerskiego 

FUZHOU Republika Chińska), 

– W ramach realizacji projektu: „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” realizowanego 

przez Gminę Miasto Koszalin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania 
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Kryzysowego Urzędu Miejskiego  zakupiło  środki ochrony osobistej,  środki do dezynfekcji 

oraz sprzęt związany z walką z COVID – 19 dla placówek szkolnych i przedszkoli w Koszalinie 

na kwotę 361.910,89 zł, 

– Zakup 27 ozonatorów, 3 mierników ozonu oraz 87 termometrów bezdotykowych  
z przeznaczeniem dla żłobków i placówek oświatowych, 

 

Straż Miejska. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w stanie epidemii związanym z wirusem SARS-CoV-2 podjęli 

575 interwencji i kontroli związanych ze stanem epidemii. Strażnicy kontrolowali miejsca 

publiczne, parki, place zabaw, sklepy i ich otoczenia, galerie handlowe, środki komunikacji 

publicznej, itp. W trakcie służb patrolowych strażnicy zwracali uwagę na przestrzeganie zakazów 

i nakazów wydanych w związku ze stanem epidemii. Funkcjonariusze Straży Miejskiej rozdali 

ponad 2000 maseczek osobom przebywającym na terenie Miasta. W wyniku podjętych czynności 

ujawniono 322 sprawców wykroczeń. W 75 przypadkach strażnicy ograniczyli swoje działania do 

zastosowania środków oddziaływania wychowawczego. W 239 przypadkach na sprawców 

wykroczeń zostały nałożone grzywny w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 29.530 zł. 

W 4 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego. W 4 przypadkach Straż 

Miejska przekazała zgromadzone materiały do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Koszalinie. W trakcie działań związanych ze stanem epidemii funkcjonariusze Straży Miejskiej 

w Koszalinie wielokrotnie emitowali na terenie miasta komunikaty przypominające o stanie 

epidemii oraz o zachowaniu środków ostrożności i zasad zachowywania się w przestrzeni 

publicznej. W trakcie codziennych służb funkcjonariusze dostarczali do miejsc odbywania 

kwarantanny lub izolacji 815 paczek zawierających środki spożywcze oraz środki czystości.  

Ponadto, funkcjonariusze przewozili środki ochrony osobistej zakupione przez Gminę Miasto 

Koszalin do koszalińskich placówek służby zdrowia. Każdego dnia byli gotowi do realizacji 

obowiązków ciążących na Gminie Miasto Koszalin, a związanych z koniecznością dowozu osób 

do miejsc zbiorowej kwarantanny lub izolacji. W roku 2020 zrealizowano 1 taki transport  

w pełnym reżimie sanitarnym. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zrealizował następujące przedsięwzięcia: 
– Zakupił artykuły przemysłowe oraz żywność dla osób potrzebujących przebywających  

w kwarantannie domowej, 

– Zakupił sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz środki ochrony indywidualnej dla rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

– W ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 

epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020, zakupiono i przekazano 46 rodzinom zastępczym oraz 4 placówkom opiekuńczo 

wychowawczym sprzęt komputerowy i audiowizualny, 

– Przekazał dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych środki ochrony 

indywidualnej oraz środki do dezynfekcji (jednorazowe maseczki ochronne - 5030 szt., 

rękawiczki lateksowe - 25150 szt., 1l płyny do dezynfekcji rąk - 1006 szt.) 

 

Miejski Zakład Komunikacji zrealizował następujące przedsięwzięcia 

– Na podstawie zapisów art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

wprowadził limity pasażerów w autobusach poprzez zamieszczenie przy drzwiach 
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wejściowych do każdego środka transportu informacji o ilości osób mogących jednocześnie 

podróżować oraz oznaczył miejsca w autobusach, które muszą pozostać niezajętymi przez 

pasażerów, 

– Zwiększył ilość autobusów obsługujących koszalińską Strefę Ekonomiczną (celem poprawy 

bezpieczeństwa dla pracowników pracujących w zakładach ww. strefie), 

– We współpracy z Komendą Miejską Policji w Koszalinie, uruchomił dla pasażerów  

(w zależności od etapu pandemii) komunikaty głosowe o zachowaniu reżimu sanitarnego, 

dbaniu o siebie, apele o pozostanie w domu czy o konieczności używania maseczek  

w przestrzeni publicznej, 

– We współpracy z Wydziałem Edukacji UM w Koszalinie, w celu rozłożył godziny dojazdów 

uczniów do szkół środkami komunikacji miejskiej – głównie szkoły ponadpodstawowe po 

rozpoczęciu roku szkolnego we wrześniu. 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. 

W związku wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii wywołanej zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ukierunkowane były na zadania 
związane z zapobieganiem, zwalczaniem oraz minimalizowaniem skutków COVID-19. Sytuacja 
epidemiczna na wiele tygodni spowodowała zaangażowanie w te działania większości zasobów 
kadrowych PSSE w Koszalinie. Przeprowadzano dochodzenia epidemiologiczne, dokonywano 
zapisów w systemach elektronicznych (EWP, SEPIS), zlecano i koordynowano testy w kierunku 
SARS-CoV-2, wydawano decyzje nakładające obowiązkową kwarantannę, zaświadczenia  
o odbyciu kwarantanny, udzielano informacji telefonicznych, opracowywano ogniska zakażenia 
SARS CoV-2, przeprowadzano kontrole w zakresie przestrzegania obowiązujących ograniczeń, 
nakazów i zakazów. W 2020 roku zarejestrowano na terenie miasta Koszalina 3850 przypadków 
zakażeń SARS CoV-2. 

 
Komenda Miejska PSP. 

 Główne przedsięwzięcia realizowane przez KM PSP w ramach działań na rzecz 

bezpieczeństwa miasta Koszalina: 

– Przygotowanie 3 mobilnych punktów selekcji pacjentów w lokalizacji: 

 Szpital Wojewódzki w Koszalinie, 

 Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, 

 Poliklinika MSWiA w Koszalin. 

– Magazynowanie środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji, 

– Dystrybucja środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji w ramach Agencji 

Rezerw Materiałowych do placówek oświatowych. 

 


