
Stosowanie jednego, 
skoordynowanego systemu 
reagowania służb ratunkowych na 
poważne incydenty i nagłe wypadki

Inwestowanie w naszych ludzi 
po to, by zwiększyć ich zdolność 
do skutecznego reagowania 
i jak najlepszego służenia 
naszej społeczności

PRIORYTET 1 PRIORYTET 2

PRIORYTET 3 PRIORYTET 4

Ochrona i prewencja Nasza społeczność

Współpraca Służba policyjna

Chronienie najbardziej bezbronnych dzieci i dorosłych  
oraz dbanie o bezpieczeństwo naszej społeczności

Zwiększenie zaangażowania i zrozumienia, a także poprawa komunikacji  
w naszej zróżnicowanej społeczności

Współpraca z partnerami, której celem 
jest osiąganie lepszych wyników

Dalsze inwestowanie w ludzi, technologię 
i kulturę po to, by poprawić jakość naszej służby

Chronienie najbardziej 
bezbronnych dzieci 
i dorosłych

Współpraca z innymi 
agencjami w walce 
z przestępczością

Ciągłe zwiększanie 
wydajności 
i skuteczności 
służby policyjnej

Większe wsparcie 
dla świadków i ofiar 
przestępstw

Lepsze poznanie 
zróżnicowanych 
i złożonych potrzeb 
naszej społeczności

Współpraca 
z partnerami nad 
zwiększeniem 
bezpieczeństwa na 
naszych drogach

Inwestowanie w naszych 
ludzi i naszą działalność, 
żeby sprawnie reagować 
na skomplikowane 
zagrożenia związane 
z przestępczością 
cyfrową

Zmniejszenie szkód 
wywołanych przez 
niewłaściwe używanie 
albo nadużywanie 
szkodliwych substancji

Współpraca z partnerami 
w zakresie reagowania 
na incydenty, z naciskiem 
na zapewnienie 
odpowiedniego 
wsparcia ofiarom

Wdrażanie nowych 
technologii 
i innowacyjne 
wykorzystywanie ich 
w działaniach policji

Większa skuteczność 
w zapobieganiu 
przestępstwom 
i zmniejszenie liczby 
przypadków recydywy

Słuchanie ludzi 
i zrozumienie ich 
potrzeb, po to aby 
skuteczniej służyć 
wszystkim  
mieszkańcom

Ścisła współpraca 
z partnerami 
w celu zwiększenia 
skuteczności działań 
oraz dopilnowania, żeby 
inwestycja koncentrowała 
się na rezultatach

Wyposażenie 
funkcjonariuszy policji 
w technologię, która 
umożliwi im skuteczną 
pracę w dowolnym 
miejscu na  
naszej wyspie

Zmniejszanie 
negatywnego 
oddziaływania na 
środowisko i szukanie 
okazji do tego, by 
okazywać wdzięczność 
naszej społeczności

Wsparcie dla 
zmian w obszarze 
lokalnego wymiaru 
sprawiedliwości 
i lepszego traktowania 
ofiar przestępstw

Skuteczne reagowanie na poważne 
czynniki ryzyka, incydenty i nagłe 
wypadki, które stanowią zagrożenie 
dla bezpieczeństwa publicznego

Zapewnienie każdemu dostępu 
do naszych służb, bez względu 
na jego pochodzenie, kulturę 
i sytuację osobistą

Przedmowa Przewodniczącego  
Panelu Nadzoru Uprawnień Policji
Poniższy plan utrzymania porządku publicznego odzwierciedla ważną 
zmianę w prezentowaniu celów policji społeczeństwu. Informacje są 
bardziej konkretne i zrozumiałe, a także prostsze do zinterpretowania. 
Mam nadzieję, że będą bardziej dostępne dla obywateli. 

Cztery priorytety wymienione w planie zostały stworzone w 
oparciu o wiedzę władz oraz Policji States of Jersey na temat tego, 
czego potrzebuje nasza społeczność. Priorytety, zdefiniowane po 
konsultacjach z mieszkańcami i wysłuchaniu ich opinii, będą stanowiły 
wartość dodaną dla naszej społeczności.

Plan ten gwarantuje, że będziemy stale poprawiać jakość naszej służby 
policyjnej i udzielać pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują, 
jednocześnie służąc wszystkim obywatelom. Chcemy wykazać się 
większym zaangażowaniem we wszystkich obszarach funkcjonowania 
naszej społeczności i podjąć bliższą współpracę z naszymi partnerami, 
aby mieć pewność, że służby policyjne rozumieją problemy obywateli i 
reagują na nie sprawnie oraz skutecznie.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym planem i do zaangażowania 
się do wspólnego realizowania go z Panelem Nadzoru. Mamy to 
szczęście, że Jersey wciąż jest bardzo bezpiecznym miejscem, a dzięki 
Państwa zrozumieniu i zaangażowaniu będziemy w stanie pomóc Policji 
States of Jersey w spełnianiu jej misji, jaką jest zapewnienie ochrony 
naszej społeczności i natychmiastowe reagowanie na każdy problem. 

    Dr Jason Lane 
   Przewodniczący Panelu 

                     Nadzoru Uprawnień Policji
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Działania na lata 2018-2019

Zapewnianie większego wsparcia 
bezbronnym dzieciom i dorosłym 
podczas śledztwa

Przygotowanie i wdrożenie inicjatyw 
obejmujących różne agencje 
w ramach walki z problemem 
spożywania alkoholu przez nieletnich

Stworzenie i wdrożenie 
strategii korporacyjnej 
odpowiedzialności społecznej 

Analizowanie i aktualizowanie 
naszego systemu zarządzania 
ryzykiem informacyjnym oraz 
polityki bezpieczeństwa

Realizowanie strategii wczesnej 
interwencji, której celem jest 
zapewnienie wsparcia osobom 
nieuczącym się, niedoskonalącym 
umiejętności i bezrobotnym, 
a jednocześnie nieobjętym już 
obowiązkiem szkolnym

Oferowanie kompleksowej pomocy 
dzieciom i młodym ludziom, którzy 
mogli paść ofiarą molestowania 
seksualnego, poprzez wdrożenie 
procesu reagowania i zapobiegania 
obejmującego kilka różnych agencji 

Zastosowanie się do 
rekomendacji Intependent 
Jersey Care Inquiry poprzez 
stworzenie planu „Dzieci” we 
współpracy z partnerami

Stała obecność w miejscach 
o najwyższej przestępczości 
i aktywne patrolowanie 
St Helier w porach nocnych, 
aby zapewnić bezpieczeństwo 
wszystkim mieszkańcom

Skuteczniejsze reagowanie na 
incydenty, w których istnieje duże 
ryzyko zastosowania przemocy 

Szukanie sposobów na 
usprawnienie wspólnych działań 
różnych agencji w celu poprawy 
bezpieczeństwa rodzin

Ukończenie strategicznej 
analizy działań Pomocniczych 
Służb Policji i przygotowanie 
planów implementacji

Kontynuowanie współpracy 
z Honorary Police

Opracowanie udoskonalonego 
systemu reagowania na komunikaty 
o zaginięciach młodych ludzi 
wspólnie z Jersey Youth Service

Dalsze prace na rzecz 
zwiększenia bezpieczeństwa na 
drogach, będące połączeniem 
działań edukacyjnych 
i egzekwowania przepisów

Podejmowanie właściwych 
i transparentnych decyzji 
dotyczących tego, kiedy i za 
co należy rozliczać służby 
zewnętrzne policji

Dalsze podejmowanie aktywnych 
działań na rzecz tworzenia nowych 
przepisów prawa, które pomogą 
chronić przedsiębiorstwa 
i mieszkańców przed 
przestępczością cyfrową

Wdrożenie planu ogólnokrajowego 
programu National Vulnerability

Stworzenie strategii i polityki dla 
osób ochotniczo wspomagających 
działania policji

Ciągłe kontrolowanie naszego 
bezpieczeństwa informacyjnego po 
to, by skutecznie chronić wrażliwe 
dane będące w posiadaniu Policji

Poprawa jakości obsługi osób, 
które dzwonią na policję albo 
przychodzą na komisariat

Konsekwentne prowadzenie 
poszukiwań priorytetowych 
przestępców, a w szczególności 
notorycznych kryminalistów, którzy 
mają ogromny negatywny wpływ 
na naszą społeczność

Zbadanie możliwości zaoferowania 
usług pośrednictwa, których celem 
będzie pomaganie bezbronnym 
ofiarom w dostarczeniu 
wartościowych dowodów

Stworzenie i wdrożenie nowego 
schematu wydajności, który będzie 
wspomagać udaną realizację planu 
utrzymania porządku publicznego

Udoskonalenie współpracy 
w celu walki z praniem 
brudnych pieniędzy 
i finansowaniem terrorystów

Zaangażowanie się w analizę 
działalności Królewskiego 
Inspektoratu Więzień dla Nieletnich

Oferowanie większego wsparcia 
ofiarom i świadkom poprzez 
stworzenie zintegrowanej jednostki 
odpowiedzialnej za opiekę nad 
tą grupą osób

Lepsze obrazowanie scen zbrodni 
dzięki wykorzystaniu nowych 
technologii stanowiących wsparcie 
podczas procesów sądowych

Stworzenie i wdrożenie strategii 
cyfrowej, której celem będzie 
reagowanie na zagrożenia i okazje 
związane z kontrolowaniem 
świata cyfrowego

Dalsze przeznaczanie środków 
na patrolowanie okolicy, a także 
współpraca umundurowanych 
policjantów z funkcjonariuszami 
społecznymi i ich partnerami w 
rozwiązywaniu lokalnych problemów

Współpraca z partnerami 
nad udoskonaleniem metod 
zapobiegania samobójstwom

Kontynuowanie organizowania 
szkoleń na temat współpracy 
policji z przedstawicielami 
innych służb podczas 
reagowania na poważne 
incydenty i nagłe wypadki

Zwiększenie skuteczności, 
wydajności i bezpieczeństwa 
funkcjonariuszy dzięki wprowadzeniu 
projektu policyjnego SMART 
umożliwiającego pracę mobilną

Dane kontaktowe

Telefon: 01534 440724
www.jerseypoliceauthority.je
enquiries@jerseypoliceauthority.je

PANEL NADZORU 
UPRAWNIEŃ POLICJI:

Telefon: 0800 555 111
www.crimestoppers-uk.org

CRIMESTOPPERS:

www.getsafeonline.org

Get Safe Online to najważniejsze 
krajowe źródło konkretnych, 
zrozumiałych i obiektywnych informacji 
na temat bezpieczeństwa w internecie

Get Safe Online

4 NA 10 DOROSŁYCH
martwiło się bardzo albo trochę, 
że mogą stać się ofiarami 
przestępstwa cyfrowego

Państwa opinie

Trzy najważniejsze obszary działań policji, które 
powinny otrzymać wysoki lub najwyższy priorytet 
(Źródło: JOLS 2016)

czuło się bardzo bezpiecznie albo 
dość bezpiecznie w swojej okolicy 

9 NA 10 DOROSŁYCH

Szybkie i skuteczne udzielanie 
pomocy tym, którzy jej potrzebują3:

Pomoc w zapewnieniu ochrony 
osobom bezbronnym  2:

Skuteczne reagowanie na poważne 
incydenty i nagłe wypadki 1:

W nagłych wypadkach dzwoń pod nr 999 
Telefon: nr 01534 612612 
www.jersey.police.uk
    Facebook        Twitter        Youtube

POLICJA STATES 
OF JERSEY:


