NASZ CEL – SKUTECZNA PROFILAKTYKA
W 2017 r. Oddział Profilaktyki KG ŻW realizował szereg zadań, których celem było
efektywne planowanie, koordynowanie i organizowanie działań zmierzających
do przeciwdziałania przestępczości i ograniczania występowania niepożądanych zjawisk
w obszarach funkcjonowania Sił Zbrojnych.
Zadania te koncentrowały się na prowadzeniu czynności w zakresie:
a) profilaktyki ogólnej, czyli przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym
tj. uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym,
przemocy emocjonalnej, zagrożeniom w cyberprzestrzeni, korupcji oraz prowadzenia
edukacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
b) nadzoru i kontroli ochrony obiektów wojskowych,
c) kontroli i nadzoru nad bronią prywatną żołnierzy zawodowych.
Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2017 r. zaliczyć można:
1. Wdrożenie do działalności służbowej w ŻW Rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie izb zatrzymań.
2. Opracowanie i dystrybucję:
− „Zasad prowadzenia działalności profilaktycznej przez ŻW” – sygn. Żand 49/2017,
− „Vademecum prowadzenia postępowań administracyjnych” – sygn. Żand 48/2017,
− broszury z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w języku angielskim „Compendium of road safety in Poland”, adresowanej do żołnierzy wojsk
sojuszniczych stacjonujących na terenie RP,
− broszury z zakresu udzielania pierwszej pomocy „Ty też możesz pomóc”
w języku angielskim,
− materiału filmowego przeznaczonego do celów szkoleniowych nt.: „Zasady
udzielania pierwszej pomocy osobom osadzonym w sytuacjach zagrożenia życia i
zdrowia”.
3. Wdrożenie do działalności służbowej:
− „Programu działań profilaktycznych w zakresie ograniczania ryzykownych
zachowań w Siłach Zbrojnych RP na lata 2017-2020”,
− „Programu profilaktycznego z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
na lata 2017-2020”.
− „Elektronicznej Bazy Danych Skontrolowanych Obiektów Wojskowych”,
4. Organizację warsztatów profilaktycznych połączonych z pokazem sprzętu
wojskowego w ramach pikniku „Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką”.
5. Zrealizowanie:
− dwukrotnie szkolenia specjalistycznego dla żołnierzy realizujących pracę
profilaktyczną w terenowych jednostkach organizacyjnych ŻW (z zakresu
uzależnień behawioralnych i autoprezentacji). Ostatnia edycja szkolenia

połączona była z przeprowadzeniem „Konkursu Lider Profilaktyki ŻW 2017”
w zakresie broni prywatnej,
− szkolenia specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania korupcji
w Inspektoracie Wsparcia, w którym udział wzięła kadra kierownicza IW SZ
oraz komendanci i dowódcy jednostek wojskowych realizujących zadania
związane z gospodarowaniem mieniem i sprzętem wojskowym,
− warsztatów instruktorsko–metodycznych dla żołnierzy ŻW w zakresie
realizacji kontroli stanu ochrony obiektów i mienia wojskowego,
− spotkania Grupy Sterującej, koordynującej realizację „Programu
profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania korupcji w ron na lata 20162019”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele CBA, KGP, WBBS oraz
przedstawiciele pionów funkcjonalnych ŻW.
6. Zakup sprzętu i materiałów w celu wsparcia działalności profilaktycznej, w tym:
− materiałów profilaktycznych, takich jak: odblaski, power banki, podkładki pod
mysz, długopisy, smycze, opaski USB, pendrive oraz latarki,
− noży ratowniczych LEATHERMAN Z-REX (w ramach funduszu
prewencyjnego BRD),
− staz taktycznych CAT - treningowych (w ramach funduszu prewencyjnego
BRD),
− pasów obezwładniających oraz defibrylatorów AED na wyposażenie izb
zatrzymań,
7. Współpracę w ramach:
− realizowanych przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych badań ankietowych
w środowisku wojskowym nt. negatywnych zjawisk społecznych w służbie
wojskowej,
− Festiwalu „Kameralne Lato” organizowanym przez Komendę Główną Policji
oraz udział ŻW w spocie profilaktycznym promującym Festiwal.

