Dz-11.0021.4.2022
UCHWAŁA NR XLI/355/2022
RADY DZIELNICY XI PODGÓRZE DUCHACKIE
z dnia 21 marca 2022 roku

w sprawie zgłoszenia kandydatury do nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2021.

Na podstawie § 3 pkt 3 lit. j Uchwały Nr XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca
2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie (t.j.
Dz. U. Woj. Mał. z 2021 r. poz. 6712) Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwala, co następuje:
§ 1. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o przyznanie nagrody „Bezpieczny Kraków”
za rok 2021 starszemu sierżantowi Mariuszowi Szafrańskiemu - funkcjonariuszowi Ogniwa
Wywiadowczo Patrolowego Wydziału Prewencji Komisariatu Policji VI w Krakowie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
Kazimierz Bożek

Uzasadnienie
Starszy sierżant Mariusz Szafrański należy do grona wyróżniających się funkcjonariuszy
Komisariatu Policji VI w Krakowie, wykazując duże poczucie odpowiedzialności i profesjonalizm.
Policjanta cechuje duże zaangażowanie oraz doskonałe rozpoznanie terenowo osobowe pod kątem
miejsc i osób, gdzie dochodzi do kradzieży, zniszczeń mienia i rozprowadzania oraz zażywania
środków odurzających. Funkcjonariusz w ramach własnej inicjatywy podejmuje szereg czynności i
działań, których efektem są m.in. informacje przekładające się na realizacje zatrzymań osób na
gorącym uczynku oraz osób poszukiwanych czy nakładanie mandatów karnych.
W 2021 roku policjant dokonał zatrzymania 66 sprawców przestępstw na gorącym uczynku i w
bezpośrednim pościgu, co wskazuje go jako najlepszego pod tym względem funkcjonariusza Ogniwa
Wywiadowczo Patrolowego. Dodatkowo w 2021 roku przeprowadził 542 interwencje, podczas
których dokonał 1054 legitymowań, a także wobec sprawców wykroczeń zastosował 526 środków
karnych w postaci grzywień w drodze mandatów karnych, środków odziaływania wychowawczego
oraz wniosków o ukaranie. Funkcjonariusz w 2021 roku dokonał zatrzymania 37 osób, które
kierowały pojazdem mechanicznym znajdując się w stanie po użyciu środków podobnie działających
do alkoholu, co daje najlepszy wynik wśród wszystkich Komisariatów i Wydziałów Komendy
Miejskiej Policji w Krakowie.

W dniu 27 kwietnia 2021 roku policjant dzięki posiadanej wiedzy oraz dobremu rozpoznaniu
terenu zatrzymał mężczyznę, u którego ujawniono środki odurzające. Następnie kierując się intuicją,
ruszył w pościg za pojazdem, który znajdował się w miejscu podejmowania interwencji. Okazało się,
że kierujący był pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających, a w trakcie ucieczki wyrzucił
pojemnik z 10 gramami amfetaminy.
W dniu 21 sierpnia 2021 roku podczas przeprowadzenia interwencji w związku z awanturą
domową, powstrzymał mężczyznę przed wyskoczeniem z okna dachowego znajdującego się na
pierwszym piętrze. Dzięki szybkiej reakcji i skutecznemu działaniu funkcjonariusz uratował
mężczyznę przed utratą zdrowia, a może nawet i życia.
W dniu 5 lipca 2021 roku w trakcie patrolowania rejonu służbowego w związku ze zgłoszeniem
dotyczącym podpalania skrzynek pocztowych przez nieznaną kobietę, doprowadził do zatrzymania
podejrzanej osoby. Kobieta przyznała się do podpaleń w tym dniu oraz do innych podpaleń na terenie
Krakowa.
Ponadto funkcjonariusz przeprowadzał i uczestniczył w szeregu innych interwencji, w trakcie
których dokonywał ujęcia osób ukrywających się przed organami ścigania oraz zatrzymywał osoby
popełniające przestępstwa oraz wykroczenia. Jego działania niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu
poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Wielokrotnie do Komisariatu Policji VI spływały
podziękowania od obywateli za zaangażowanie, empatię przejawianą podczas pełnienia służby przez
starszego sierżanta Mariusza Szafrańskiego.

