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„Z A T W I E R D Z A M”

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO  
NA TERENIE MIASTA HAJNÓWKA 

za 2014 rok.

1. Charakterystyka stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu hajnowskiego w 2014 roku.

W 2014 roku na  terenie  powiatu  hajnowskiego wszczęto  715 postepowań w sprawach  
o  przestępstwa  tj.  o  193  mniej  niż  w  ubiegłym  roku.  Stwierdzono  popełnienie  łącznie  618
przestępstw, tj. o 235 mniej niż  w 2013 roku, w tym 28 czynów karalnych popełnionych przez
nieletnich,  W toku  prowadzonych  postępowań  przygotowawczych  ustalono  358  podejrzanych,  
w tym 15 nieletnich. Wykrywalność  ogólna przestępstw wyniosła 73,2 % i była niższa o 3,5 % 
niż  w  2013r.  Na  terenie  miasta  Hajnówka  wszczęto  i  przeprowadzono  234  postępowania
przygotowawcze w sprawach o przestępstwa ( mniej o 227 niż w roku ubiegłym). 

a) zagrożenie przestępczością kryminalną

W  ubiegłym  roku  odnotowano  na  terenie  powiatu  znaczący  spadek  zagrożenia
przestępczością  o  charakterze  kryminalnym.  Liczba  stwierdzonych  tego  typu  przestępstw,  w
porównaniu do roku 2013, zmniejszyła się z 415 do 351 w 2014r. W porównaniu do roku ubiegłego
nastąpił więc spadek o 64 przestępstwa. 

Wśród przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu  najliczniejsze były kradzieże  cudzej
rzeczy i kradzieże z włamaniem. W 2014 roku na terenie powiatu hajnowskiego odnotowano 66
kradzieży cudzej rzeczy, tj. o 19 mniej niż  w 2013 r.   Wykrywalność  wyniosła 28,4 %, wzrost  
o  3,1%.  Na  terenie  miasta  Hajnówka  tego  typu  przestępstw  było  20  (o  18  mniej  niż  w  roku
ubiegłym).  W  kategorii  kradzież  z  włamaniem  odnotowano  spadek  liczby  przestępstw  –
stwierdzono popełnienie 75 przestępstw, tj. o 14 mniej niż w 2013 r. Wykryto 25,9 % przestępstw.
Na terenie miasta Hajnówka takich przestępstw odnotowano 36 ( więcej o 4 niż w 2013r.). 

W  2014r.  na  terenie  powiatu  odnotowano  dokonanie  7  przestępstw rozbójniczych,  
tj.  o  4  mniej  niż  w 2013 r.  Wykrywalność w tej  kategorii  wyniosła  71,4 %, wzrost  o  7,8 %  
w stosunku do roku ubiegłego. Na terenie miasta doszło do 4 tego typu zdarzeń ( mniej o 2 niż w
roku ubiegłym ). 

W  analizowanym  okresie  na  terenie  naszego  powiatu  2014r.  odnotowano  1  kradzież
samochodu. Przestępstwo to zostało wykryte.  

W kategorii:  uszczerbek na zdrowiu  odnotowano 21 przestępstw (wzrost  o 6),  z czego
wykryto  19,  co stanowi 90,5%, 10 tego typu zdarzeń było  w samej  Hajnówce,  bójek i  pobić  
na terenie powiatu było 8 (spadek o 6), wykryto 37,5 %. W mieście Hajnówka odnotowano 6 tego
typu zdarzeń ( o 4 mniej niż w roku ubiegłym). 
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W przestępczości dotyczącej uszkodzenia mienia stwierdzono w 2014 r. 27 czynów, tj. o 23
mniej  niż  w  2013  r.  Z  tego  wykryto  5  przestępstw,  tj.  17,9  %.  Na  terenie  miasta  Hajnówka
wystąpiło 21 tego typu zdarzeń ( o 8 mniej niż w roku 2013 ).

  
            W zakresie przestępczości narkotykowej na terenie powiatu stwierdzono 30 czynów,  
w większości posiadania środków odurzających, ale także nielegalne uprawy konopi, co stanowiło
spadek o 17 czynów w porównaniu z rokiem 2013. Wykrywalność wyniosła  100%. W 2014r.  
na terenie miasta Hajnówka odnotowano 24 przestępstwa narkotykowe ( więcej o 3 niż w roku
ubiegłym ).      

W obszarze  przestępczości  nieletnich  odnotowywana niższe  wartości  w stosunku do lat
ubiegłych, jeśli  chodzi o liczbę czynów karalnych. W 2014r.  na terenie powiatu hajnowskiego  
18   nieletnich  popełniło  28  czynów  karalnych  (przestępstw),  podobnie  jak  z  roku  ubiegłym.
Stanowiło to 4,5 % ogółu stwierdzonych przestępstw. Były to takie przestępstwa jak: uszkodzenie
mienia,  kradzież  mienia,  kradzież  z  włamaniem,  udział  w  bójce  i  pobiciu  oraz  posiadanie
narkotyków.  Ponadto w 2014r., wobec nieletnich przeprowadzono 43  postępowania w sprawach 
o czyny karalne zabronione (wykroczenia).

b) zagrożenie przestępczością gospodarczą

W  2014  r.  stwierdzono  71  przestępstw  gospodarczych,  dotyczące  terenu  powiatu
hajnowskiego, tj. o 34 więcej niż w 2013 r., a wykrywalność wyniosła 80,3 %, tj. o 1,9% więcej.
Zagrożenia występujące w tej kategorii przestępczości to głównie oszustwa gospodarcze, kradzież
energii elektrycznej oraz nielegalny rozlew i produkcja napojów spirytusowych. Na terenie miasta
odnotowano 3 przestępstwa z tej kategorii. 

c) bezpieczeństwo w ruchu drogowym

W 2014 roku na  terenie powiatu hajnowskiego miało miejsce 21 wypadków, tj. o 6 więcej
mniej  niż  w 2013r.,  w których 7 osób poniosło  śmierć,  (o 5 więcej  niż w 2013r.),  a 24 osoby
doznały obrażeń ciała (więcej o 6). Do najczęstszych przyczyn wypadków powodowanych z winy
kierujących należały: nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe
przejeżdżanie przejść dla pieszych, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymijanie i omijanie oraz błędy
pieszych tj. wtargnięcie na jezdnię oraz nieprawidłowe przechodzenie przez jezdnię. Sprawcami  
9  wypadków byli  nietrzeźwi  kierujący  w jednym przypadku  sprawcą  wypadku  był  nietrzeźwy
pieszy. Odnotowano ponadto 288 kolizji drogowych, tj. więcej o 15 niż w roku 2013, a ich główną
przyczyną  było:  nadmierna   prędkość,  nieudzielenie  pierwszeństwa  przejazdu,  nieuwaga  przy
cofaniu,  nieprawidłowe  wyprzedzanie,  wymijanie  i  omijanie.  W  2014r.  –  7  sprawców  kolizji
spowodowało je będąc pod wpływem alkoholu (mniej o 1 niż w roku ubiegłym). Na terenie miasta
Hajnówka w 2014r doszło do 6 wypadków drogowych ( o 1 mniej niż w roku 2013 ).   

Za  popełnienie  wykroczeń  drogowych  policjanci  ukarali  mandatem  karnym  2833
uczestników  ruchu  drogowego  (  więcej  o  189),  natomiast  w  940  przypadkach   zastosowano
pouczenia  (mniej  o  57).  Za  wykroczenia  drogowe  popełnione  na  terenie  miasta  Hajnówka
policjanci ukarali mandatami karnymi 841 uczestników ruchu drogowego.     

W 2014 roku na terenie powiatu hajnowskiego, policjanci ujawnili ogółem 225  przypadków
kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu (w 2013r. - 358). Wśród tych
przypadków, przestępstw z art.178a par.  1 kk.  było 142, tj.  mniej  o 31 niż  w roku ubiegłym.  
Na  terenie  miasta  w  2014r.  zatrzymali  łącznie  44  kierujących  pojazdami  będąc  w  stanie
nietrzeźwości.       
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d) działalność pionu  prewencji

Funkcjonariusze  tut.  KPP w 2014 roku,  w sumie  podjęli  i  przeprowadzili  łącznie  3802
interwencje (spadek o 220), z czego 2182 interwencji przeprowadzono na terenie miasta Hajnówka
(mniej o 753 w stosunku do roku ubiegłego).

Ponadto,  na  terenie  powiatu  hajnowskiego  odnotowano  popełnienie  6031  wykroczeń.
Przeprowadzono  łącznie  958  postępowań  w  sprawach  o  wykroczenia  na  terenie  powiatu
hajnowskiego  natomiast  z  terenu  miasta  Hajnówka  takich  postepowań  było  549.  Były  to
wykroczenia: za spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym – 55, kradzież – 198, niszczenie
mienia – 29, zakłócania spokoju – 54, za nieobyczajny wybryk – 55, za zaśmiecanie – 24 i inne. 

Za  popełnione  wykroczenia  łącznie  nałożono 3203 mandatów karnych,  w tym 1110 na  terenie
miasta  Hajnówka,  z  czego  841  za  wykroczenia  drogowe,  111  za  kradzież,  87  za  spożywanie
alkoholu  w  miejscu  zabronionym,  21  za  zakłócanie  spokoju  i  porządku  publicznego,  12  za
nieobyczajny wybryk i inne. 

Wobec sprawców drobnych przewinień zastosowano łącznie na terenie powiatu hajnowskiego 2084
innych środków oddziaływania pozakarnego (mniej o 772);

Ogółem  zatrzymano  na  terenie  powiatu  557  osób,  z  czego  w  PdOZ  osadzono  476,  w  tym:
podejrzewanych o popełnienie przestępstwa – 174, na polecenie Sądu lub prokuratora – 52, oraz
221 osoby do wytrzeźwienia (mniej o 143), z czego 212 to mężczyźni i 9 kobiety. 41 osób będących

pod wpływem alkoholu zostało odwiezionych do miejsca zamieszkania.

Zatrzymano łącznie 41 osób poszukiwanych;

Prowadzono  akcję  nieodpłatnego  znakowania  mienia  mieszkańców,  znakując  42  wartościowe
przedmioty; 

W  ramach  działań „Nie  bądźmy  obojętni”,  w  sezonie  zimowym  2013/14  uratowano  
od  zamarznięcia  44,  co  jest  wynikiem  działań  prewencyjnych  podejmowanych  przez  Policję  
na rzecz osób narażonych na zamarznięcie,

Ponadto  funkcjonariusze  Wydziału  Prewencji  uczestniczyli  w  zabezpieczeniu  porządku
publicznego:  5  imprez  o  charakterze  masowym,  wizyt  objętych  klauzulą  VIP,  ponadto
zabezpieczano szereg festynów, imprez  sportowych, religijnych. 

W  ramach  realizacji  procedury  „Niebieska  Karta”,  w  zainteresowaniu  dzielnicowych
pozostaje 88 rodzin. Na terenie miasta Hajnówka w wszczęto w 2014r. realizację 56 „Niebieskich
Kart”. Główną przyczyną interwencji, szczególnie domowych są nieporozumienia rodzinne, często
spowodowane  bezrobociem  i  trudną  sytuacją  materialną  rodzin,  nadużywaniem  alkoholu  oraz
stosowaniem  przemocy  fizycznej  i  psychicznej  wobec  członków  rodzin.  Ich  sprawcami  w
większości  są  będący  pod  wpływem  alkoholu  mężczyźni.  Natomiast  interwencje  w  miejscach
publicznych  w  większości  przypadków  powodowane  są  przez  osoby  spożywające  alkohol  
w miejscach publicznych, które swoim zachowaniem zakłócają spokój i porządek publiczny lub
spoczynek  nocny,  bądź  dopuszczają  się  nieobyczajnych  wybryków.  Dzielnicowi  powiatu
hajnowskiego w 2014 roku odwiedzili łącznie 4650 rodzin.

e) działania profilaktyczne
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Mając na względzie ograniczenie demoralizacji i patologii oraz przestępczości nieletnich,
prowadzono aktywną edukację prawną i wiktymologiczną dzieci i młodzieży, realizowano działania
profilaktyczno-edukacyjne:  „Bezpieczna  droga  do  szkoły/  domu”,  „Bezpieczne  Wakacje/Ferie”,
„Nie  Bezpieczny  Internet”,  „Nie  ufaj  bezGRANICznie”,  „Nie  bądźmy  obojętni”,  „Program
wspierania  ofiar  przestępstw”,  „NIELETNI”,  ''Stop  18”, działania  w zakresie  przeciwdziałania
zjawisku narkomanii wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz w zakresie zapobiegania i zwalczania
przestępczości  godzącej  w wolność  seksualną  i  obyczajność  małoletnich,  a  także  zapobieganiu
przemocy w rodzinie,  przeprowadzone były pogadanki  i  prelekcje  w szkołach podczas  których
przekazywano między innymi informacje nt. odpowiedzialności karnej za popełnione czyny karalne
w świetle ustawy  „O postępowaniu w sprawach nieletnich” i  stosowanych przez Sąd środkach
wychowawczych.                                                            

Ponadto organizowano spotkania z rodzicami, kuratorami oraz przedstawicielami instytucji
zajmujących się działalnością na rzecz nieletnich oraz utrzymywano stałą współpracę z dyrektorami
szkół,  nauczycielami  i  pedagogami  szkolnymi  podejmując  wspólne  działania  profilaktyczne.  
W 2014  roku w sumie  przeprowadzono  178 spotkań  z  dziećmi  i  młodzieżą  oraz  77  spotkań  
z pedagogami. 

f) Współpraca z władzami samorządów

W trosce  o  bezpieczeństwo  na  terenie  naszego  powiatu,  Komenda  Powiatowa  Policji  
w  Hajnówce  utrzymuje  ścisłą  współpracę  z  władzami  samorządów,  zarówno   powiatu,  miasta
Hajnówka oraz poszczególnych gmin. Wspólnie podejmowane są przedsięwzięcia mające na celu
stałą  poprawę bezpieczeństwa na  terenie  podległym KPP w Hajnówce.  Dzięki  tej  współpracy  
i  dofinansowaniu  samorządów  w  ubiegłym  roku  wykonano  dodatkowo  125  służb
ponadnormatywnych. Urząd Miasta Hajnówka sfinansował 46 służb, Urząd Gminy Narewka 31,
Urząd  Gminy  Białowieża  36,  Urząd  Gminy  Dubicze  Cerkiewne  12.  Ponadto  samorządy
dofinansowały  m.in.  remont  Posterunku  Policji  w  Czeremsze  oraz  Narewce,  zakup  
2 kamer, dofinansowały wyżywienie funkcjonariuszy OPP KWP w Białymstoku pełniących służbę
na terenie podległym KPP w Hajnówce, zakupiono latarki Led 2 szt. a także na zasadzie umowy
użyczenia komputer przenośny. Urząd Miasta Hajnówka oraz Urzędy Gmin Narewka, Czeremcha,
Białowieża  oraz  Dubicze  Cerkiewne  wsparły  Komendę  Policji  w  Hajnówce  na  kwotę  
84 861, 90 zł., co przełożyło się na wzrost bezpieczeństwa w naszym powiecie. 

Opracowała:
st. asp. Irena Kuptel
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