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WARTO WIEDZIEĆ!
SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!
Policjanci apelują do wszystkich mieszkańców naszego powiatu aby
zachować czujność w kontakcie z osobą, która podaje się za naszego
krewnego, wnuczka i oczekuje pomocy finansowej, zwykle dużej sumy
pieniędzy na różne cele. Takie sytuacje miały miejsce ostatnio na terenie
gminy Węgorzyno, gdzie do starszych osób dzwoniły osoby podające się
za członków rodziny i namawiały na udzielenie pomocy finansowej. W
jednym z przypadków jedna z pokrzywdzonych Pań wypłaciła już 15.000 zł
ale sprawca zorientował się o powiadomieniu Policji.

senior

PAMIĘTAJMY ABY SPRAWDZAĆ
WIARYGODNOŚĆ DZWONIĄCYCH DO NAS
OSÓB, NIE UFAĆ OBCYM I O KAŻDYM
BUDZĄCYM WĄTPLIWOŚĆ KONTAKCIE Z
OSOBĄ PODAJĄCĄ SIĘ ZA KREWNYCH
INFORMOWAĆ POLICJĘ.

UWAŻAJMY NA KIESZONKOWCÓW - ZASTRZEGAJMY
DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI!
Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to
bardzo poważny problem mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z
wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.
Co robić w przypadku utraty dokumentów?
ZGUBIONE DOKUMENTY MOŻNA ZASTRZEGAĆ WYŁĄCZNIE W BANKACH - OKOŁO 22.000 PLACÓWEK W
CAŁYM KRAJU (nie trzeba nawet mieć konta bankowego):
●

●

●

Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku
przyjmującym zastrzeżenia także od osób nie będących jego klientami.
Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).
Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje
dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

NIELEGALNE WYPALANIE TRAW!
Okres wiosny jak co roku wiąże się z tym, iż wiele osób przystępuje do wypalania łąk, pastwisk i
nieużytków rolnych. Osoby te swoje postępowanie tłumaczą tym, że zabiegi takie użyźniają glebę.
Rzeczywistość poparta doświadczeniem lat ubiegłych , wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do
nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym, jest przyczyna wielu pożarów, które
niejednokrotnie prowadzą do wypadków śmiertelnych z udziałem ludzi. Policja przypomina, że praktyka
wiosennego wypalania traw jest procederem nielegalnym w myśl obowiązujących przepisów Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U.2004r. Nr.92 poz.880/ Art. 131 pkt 12 „kto
wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub
szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.Mając powyższe na uwadze policjanci będą
bezwzględnie i szybko reagować w przypadku stwierdzenia wypalania traw i nieużytków, poprzez
stosowanie odpowiedniego oddziaływania karno-represyjnego.Dla ambitnych i zainteresowanych osób
poniżej dodatkowa (niekoniecznie policyjna) informacja: Czym grozi wypalanie traw? to wyrok śmierci dla
niezliczonej ilości zwierząt - od drobnych bezkręgowców (dżdżownice, krocionogi, pająki, świerszcze,
pasikoniki, motyle mrówki, pszczoły, osy), po wiele gatunków kręgowców (ropuchy, jaszczurki zwinki i
żyworodne), a także liczne gatunki ptaków i ich lęgi. giną mrówki niszczące szkodniki, jedna kolonia może
zniszczyć do 4 mln szkodliwych owadów rocznie. Poza tym zjadając resztki roślinne i zwierzęce mrówki
pełnią funkcję sanitarną i ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy i
przewietrzają glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki zjadające kolonie
mszyc. Trzmiele pszczoły zamieszkujące łąki zapylają ogromną liczbę kwiatów, drzew, krzewów i roślin
zielnych. drapieżne owady, żaby, których populacje maleją w tempie zastraszającym na tlących się łąkach,
jeże, krety zjadające drobne gryzonie, młode zające, pisklęta są ofiarami bezmyślnych podpalaczy.
Gromady ptaków, które mają tereny lęgowe na łąkach giną w płomieniach. ogień przenosi się na pobliskie
zabudowania i lasy powodując nieodwracalne straty. W ekosystemach leśnych pożary niszczą kryjówki
zwierząt oraz bazę pokarmowa dla wielu organizmów. powstaje dym, którego podstawowymi składnikami
są węglowodory wstrzymujące oblatywanie pszczół. ginie mikroflora glebowa, która wyjaławia glebę i
hamuje naturalny rozkład resztek organicznych. wypalona łąka dużo bardziej narażona jest na erozję
wodna wietrzną, która prowadzi w konsekwencji do wyjałowienia gleby i ubytku próchnicy ścielący się dym,
to zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do atmosfery przedostaje się dużo CO2, siarki i
węglowodorów aromatycznych o właściwościach rakotwórczych.

ZAMIN PRZYJMIESZ MANDAT!
Nakładanie mandatów karnych jest postępowaniem zastępczym wobec postępowania przed sądem powołanym do orzekania
w sprawach o wykroczenia. Tryb stosowania postępowania mandatowego reguluje w rozdziale 17 Kodeks postępowania w
sprawach o wykroczenia. Podstawowym warunkiem nałożenia mandatu karnego jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia
zgody na taki sposób zakończenia postępowania. Przyjęcie mandatu jest więc prawem a nie obowiązkiem osoby, której
postawiono zarzut popełnienia wykroczenia.
Tylko od decyzji sprawcy wykroczenia zależy czy chce by postępowanie w sprawie zostało zakończone poprzez nałożenie
mandatu - jednak bez możliwości rozpoznania jej przez sąd. Zgoda na ukaranie w postępowaniu mandatowym niesie za sobą
również skutek w postaci rezygnacji z prawa do zaskarżenia mandatu prawomocnego.
Kiedy mandat staje się prawomocny?
Prawomocność mandatu karnego, w zależności od jego rodzaju, następuje z chwilą:

●

podpisania mandatu karnego kredytowanego,

●

wręczenia pieniędzy funkcjonariuszowi, który nałożył mandat karny gotówkowy,

●

zapłacenia grzywny wymierzonej mandatem karnym zaocznym.

Co może zrobić policjant po ujawnieniu wykroczenia?
Policjant wobec sprawcy wykroczenia zatrzymanego na gorącym uczynku ma w zasadzie trzy możliwości do wyboru:
●

zastosowanie pouczenia,

●

nałożenie mandatu karnego,

●

skierowanie sprawy z wnioskiem o rozpoznanie wykroczenia przed sądem.

Pouczenie jest najłagodniejszym środkiem jaki może zostać zastosowany wobec sprawców wykroczeń. W takiej sytuacji
osoba nie ponosi odpowiedzialności karnej za swój czyn. Pouczenie może przybrać różnorodną postać jak np: zwrócenie
uwagi na naganność zachowania, ostrzeżenie, że w przyszłości w takiej sytuacji nie będzie można liczyć na pobłażliwość.
Pouczenie może zostać zastosowane również wówczas jeżeli zachowanie będące wykroczeniem będzie również przedmiotem
postępowania dyscyplinarnego.
Jeżeli jednak okoliczności popełnienia czynu lub zachowanie jego sprawcy nie zasługują na zastosowanie pouczenia - to w
takiej sytuacji policjant sięgnie po bloczek mandatowy.
Dalszy tryb postępowania zależy od decyzji sprawcy, który może odmówić przyjęcia mandatu lub zgodzić się na jego
przyjęcie.
Każde z zachowań pociąga za sobą różne konsekwencje.
Nad decyzją o przyjęciu mandatu trzeba się poważnie zastanowić. Policjant jak również jego przełożony nie ma prawa do
anulowania mandatów. Może to uczynić jedynie sąd grodzki, na wniosek ukaranej osoby, złożony w nieprzekraczalnym
terminie siedmiu dni od daty uprawomocnienia się mandatu.
Prawomocny mandat może zostać uchylony tylko wówczas, gdy zostanie nałożony za czyn, który nie jest wykroczeniem. Do
takich sytuacji dochodzi bardzo rzadko - na przykład, gdyby mandat został nałożony na osobę mająca ukończone 18 lat,
kierującą rowerem - za to, że nie posiada karty rowerowej. Takie zachowanie nie jest wykroczeniem a więc mandat może
zostać uchylony.
Sąd nie uchyli natomiast mandatu, który został nałożony za czyn będący wykroczeniem i przyjęty przez osobę, która później
dojdzie do przekonania, że jednak zdarzenie miało inny przebieg. Decydującym jest to czy mandat został nałożony za
zachowanie, które wyczerpuje znamiona jakiegokolwiek wykroczenia.
Nie można uchylić mandatu np. ze względu na zbyt wysoką kwotę grzywny - co najczęściej jest powodem kierowania pism
do jednostek Policji.
O uchyleniu mandatu karnego orzeka sąd na posiedzeniu. Mają prawo w nim uczestniczyć: ukarany, organ lub jego
funkcjonariusz, który nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony.
Uchylając mandat karny sąd nakazuje zwrot uiszczonej kwoty.
Jeśli ukarany nie zgodzi się z decyzją policjanta i odmówi przyjęcia mandatu sprawa również skończy się w sądzie grodzkim.
Policjant sporządzi wniosek o ukaranie, który z całą dokumentacją powędruje do sądu. Świadkami w takiej sprawie są często
również policjanci, którzy ujawnili wykroczenie.
Grzywna orzeczona przez sąd jest na ogół w tej samej wysokości co mandat proponowany przez policjanta. Do tego
dochodzą jednak koszty postępowania. A jeśli za wykroczenie przewidziano także punkty karne, to bez względu na to, czy
zrobi to sąd czy policjant, i tak trafią na konto kierowcy.
Pamiętaj:

●

Przyjęcie mandatu karnego za wykroczenie jest zależne tylko i wyłącznie
od wyrażenia twojej zgody na takie załatwienie sprawy.

●

Nie można się odwołać od mandatu prawomocnego,
takiego mandatu nie może anulować policjant jak też jego przełożony.

●

Policjant przed nałożeniem mandatu jest zobowiązany poinformować sprawcę wykroczenia, że w przypadku odmowy
przyjęcia mandatu skieruje sprawę do sądu z wnioskiem o ukaranie - nie traktuj więc takiego pouczenia jako groźby.

●

Przed podjęciem decyzji o przyjęciu mandatu dobrze się zastanów najczęściej jest to decyzja nieodwracalna.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU KOLIZJI?
Kolizja drogowa może przytrafić się każdemu, zdarza się nawet najlepszym kierowcom. Co należy wówczas
zrobić? Kiedy dojedzie do kolizji drogowej, czyli zdarzenia drogowego mającego związek z ruchem pojazdów, w
którym nikt nie odniósł żadnych obrażeń ciała i powstały wyłącznie straty materialne, uczestnicy „ stłuczki” nie
są zobowiązani do wzywania Policji. Taki obowiązek istnieje tylko wtedy, gdy doszło do wypadku drogowego, w
którym co najmniej jedna osoba poniosła śmierć lub została ranna.

Jeżeli uczestniczysz w „ stłuczce”, to pamiętaj, aby:
1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2. zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu kolizji, w szczególności poprzez:
❍

❍

❍

❍

❍

niezwłoczne usuniecie pojazdu z miejsca kolizji, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu,
można zaznaczyć na jezdni miejsce usytuowania kół pojazdów uczestniczących w zdarzeniu ( np. kredą,
kawałkiem cegły),
warto zrobić zdjęcia ( np. telefonem komórkowym) uwidaczniające położenie pojazdów po zdarzeniu,
odpowiednie oznakowanie miejsca zdarzenia ( włączenie świateł awaryjnych i ustawienie w odpowiedniej
odległości trójkąta ostrzegawczego) – w sytuacji, gdy usuniecie pojazdu jest niemożliwe,
podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu, dane dotyczące zakładu
ubezpieczeń, z którym jest zawarta umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Jeżeli uczestnicy kolizji zgodnie uznają, że okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości, mogą załatwić sprawę
we własnym zakresie, bez udziału policji. Należy wówczas wypełnić formularz Wspólnego Oświadczenia i opisać
tam przebieg zdarzenia, podając datę, godzinę, miejsce kolizji oraz powstałe uszkodzenia w pojazdach.
Nie zawsze jednak okoliczności kolizji drogowej lub jej ocena przez uczestników jest jednoznaczna. Lepiej
wówczas wezwać Policje a w szczególności, gdy sprawca :
●

●

●

●

●

●

sprawia wrażenie nietrzeźwego lub okoliczności wskazują, ze zostało popełnione przestępstwo,
nie posiada wymaganych dokumentów przy sobie ( prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie),
nie przyznaje się do spowodowania kolizji i nie chce złożyć oświadczenia,
ucieka z miejsca kolizji drogowej,
prowadził pojazd użyczony,
jest cudzoziemcem.
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