
PLAN 

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego Nr 5 

na okres od dn. 01.01.2023 r. do dn. 30.06.2023 r. 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 

W rejonie służbowym nr 5 obejmującym teren miejscowości Jagiełła gm. Tryńcza, pow. 

przeworskiego, jak wynika z analizy zagrożeń i informacji uzyskiwanych od mieszkańców, 

wymagającym podjęcia długoterminowych czynności dla zapewnienia właściwego 

poziomu bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa seniorów, jest zagrożenie 

doprowadzaniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Zagrożeniem takim, 

wynikającym z obniżonego poziomu krytycyzmu, jest szerokie spektrum oszustw 

dotykających seniorów, między innymi funkcjonujące od wielu lat metody oszustw 

telefonicznych, na tzw. „wnuczka” czy „policjanta”, które ulegają ciągłym modyfikacjom, 

jak również doprowadzanie, w kontaktach bezpośrednich do podpisywania bardzo 

niekorzystnych umów w ramach prowadzonego handlu obnośnego czy świadczenia usług. 

Konsekwencje wskazanych zachowań, w wielu przypadkach wyrządzają bardzo wysokie 

szkody majątkowe i osobiste w przypadku wyłudzenia danych osobowych, stanowią istotne 

zagrożenie bezpieczeństwa nie tylko dla seniorów, ale również dla ich rodzin. 
 

 

2. Zakładany cel osiągnięcia. 

1)  Podniesienie świadomości społeczeństwa - w szczególności osób w podeszłym wieku                    

w zakresie występującego zagrożenia oraz informowanie o bezpiecznym sposobie 

postępowania w przypadku osobistego lub pośredniego kontaktu z zachowaniami 

mogącymi wskazywać na próbę oszustwa czy wyłudzenia danych 

2) Wyeliminowanie lub ograniczenie w możliwie największym zakresie występowania 

zagrożenia doprowadzaniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz 

marginalizowanie czynników umożliwiających dokonywanie oszustw. 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych zadań 

1)  Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami w szczególności z osobami w podeszłym 

wieku pod kątem informowania o zagrożeniu oraz sposobach bezpiecznego 

zachowania - realizacja na bieżąco w trakcie realizacji planu; 

2) Współpraca z Urzędem Gminy w Tryńczy w zakresie propagowania informacji poprzez 

gminne kanały informacyjne np. prasa gminna, informacja na stronie internetowej 

urzędu, w zakresie przekazania informacji o realizowanym zadaniu priorytetowym – 

styczeń 2023: 

3)  Współpraca z Centrum Usług Społecznych w Tryńczy w zakresie podejmowania 

wspólnych działań mających na celu podniesienie świadomości i bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców wsi Jagiełła – luty - maj 2023 r; 



4)  Współpraca z Sołtysem oraz Radnymi wsi Jagiełła, którzy w ramach spotkań                   

z mieszkańcami przekażą informację odnośnie realizowanego zadania priorytetowego 

przez dzielnicowego – opracowanie pisemnej informacji w zakresie tematyki zadania 

priorytetowego celem jej rozpowszechnienia wśród mieszkańców – realizacja na 

bieżąco w trakcie realizacji planu; 

5) Opracowanie informacji dla proboszcza Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Jagielle na 

temat realizacji działania planu priorytetowego, celem jej upowszechnienia  

w środowisku lokalnym – luty 2023r; 

       6)  Przygotowanie ulotek informacyjnych – styczeń 2023r.                             


