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 Komendant Powiatowy Policji w Kościanie działa w oparciu o aparat pomocniczy, 
którym jest Komenda Powiatowa Policji w Kościanie. 

 
Komenda obejmuje swoim rejonem działania teren całego powiatu kościańskiego, 

który ma powierzchnię 722,8 km² i jest zamieszkały przez około 78.300 osób. 
Na terenie gmin tego powiatu: Czempiń, Krzywiń, i Śmigiel od 15-go października 

2002r. funkcjonują Posterunki Policji z siedzibami w tych miastach. Natomiast w Kościanie 
działa Rewir Dzielnicowych dla miasta i gminy Kościan. W sumie powiat kościański 
obsługiwany jest przez 118 policjantów  (o trzech mniej w stosunku do roku ubiegłego), co 
daje wskaźnik 664 mieszkańców na jednego policjanta. 

W 2002r. na terenie powiatu kościańskiego policjanci ujawnili 27.917 wykroczeń tj. o 
101 mniej w stosunku do roku ubiegłego. Ponadto stwierdzono popełnienie 2231 przestępstw 
(o 595 więcej niż w 2001 r.) z których wykryto 90,9%, co daje drugie miejsce spośród 31 
jednostek woj. wielkopolskiego. 
Przestępstwa zaistniałe na terenie pow. kościańskiego stanowiły 1,89% wszystkich 
przestępstw zaistniałych w woj. wielkopolskim. W ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił 
1,40%. 
Współczynnik przestępstw na 10tys.mieszkańców wyniósł 284,66 przy średniej wojewódzkiej 
350,30 .W ubiegłym roku wskaźniki te wynosiły odpowiednio 208,81 i  347,35. Wskaźnik 
dynamiki stwierdzonych przestępstw wyniósł 136,4 %. 

Niewątpliwie na taki stan zagrożenia przestępczością wpłynęło między innymi 
położenie geograficzne powiatu i związane z tym przemieszczanie się ludności głównymi 
szlakami komunikacyjnymi drogowymi i kolejowymi oraz likwidacja kolejnych zakładów 
pracy, a co za tym idzie wzrost stopy bezrobocia do 15,8%. Zjawiska te spowodowały kolejny 
wzrost przestępstw przeciwko mieniu z 932 w roku ubiegłym do 1174. 
Liczącą się pozycją wśród przestępstw o charakterze kryminalnym (13,26%) zajęło uchylanie 
się od płacenia alimentów. W 2002 r. stwierdzono 142 przestępstwa niealimentacji w 
stosunku do 58 w roku ubiegłym – dynamika 244,8% jednakże należy zauważyć, że Policja 
nie ma żadnego wpływu na ograniczenie skali tego zjawiska. 
W 2002 r. na terenie działania KPP stwierdzono 154 przestępstwa związane z Ustawą o 
przeciwdziałaniu narkomanii. W ubiegłym roku ujawniono ich tylko 11, co daje wskaźnik 
dynamiki 1400%. Z pewnością jest to zjawisko niepokojące i stanowi poważne zagrożenie, 
ale wysoka ujawnialność przestępstw tej kategorii świadczy również o dobrym rozpoznaniu  
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tego środowiska przez Policję i dobrej pracy policjantów zarówno operacyjnej jak i 
procesowej.  
Nowym zjawiskiem przestępczym było naruszenie praw pracownika przez nie odprowadzanie 
składek na ubezpieczenie społeczne. W minionym roku stwierdzono 235 takich przestępstw. 
Szczególny niepokój muszą budzić sprawy włamań do domów i mieszkań. Ich liczba 
wprawdzie nie zwiększyła się w stosunku do ubiegłego roku (31 zdarzeń), ale wskaźnik 
wykrywalności w tej kategorii wynosi zaledwie 16,1% i nie można go uznać za zadawalający. 

 
1. Sprawozdanie z realizacji celów ujętych w strategii działania Komendanta 
Powiatowego Policji w Kościanie na 2002 rok.   
   

W strategii działania Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie na 2002 r. 
wyznaczono następujące cele; 
   1/ Powstrzymanie wzrostu drobnej przestępczości kryminalnej (włamania do mieszkań i  
       kradzież cudzej rzeczy) i zmierzanie do ograniczenia tych przestępstw o 3% przy  
       jednoczesnym utrzymaniu wykrywalności ogólnej przestępstw kryminalnych na  
       poziomie  2001 roku. 
   2/ Zwalczanie patologii społecznej (narkomanii i alkoholizmu) będącej czynnikiem  
       kryminogennym poprzez zwiększenie ujawnialności przestępstw narkotykowych o 50 %. 
   3/ Wzmożenie reakcji policjantów prewencji na wykroczenia porządkowe i inne – wzrost o   
        5%. 
   4/ Ograniczenie zagrożenia dla niechronionych uczestników ruchu drogowego – w skutkach  
        o 10% ofiar wypadków. 
   5/  Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych.   
   6/ Podniesienie poziomu społecznego poczucia bezpieczeństwa w środowisku miejskim i      
wiejskim. 
   7/ Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach powszechnie uważanych za 
niebezpieczne ze względu na popełnione wykroczenia i przestępczość pospolitą.  
 
Ad.1/ Liczba stwierdzonych kradzieży cudzej rzeczy  (art.278 kk) wzrosła o 10 tj. z 177 w  
          2001 roku do 187 – wskaźnik dynamiki 105,6 %. 
Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że jednocześnie wszczęto mniej dochodzeń w tej kategorii o 
15 (wskaźnik dynamiki wszczęć 91 %) oraz wzrosła wykrywalność o 11,9 % należy przyjąć, 
że wzrost liczby stwierdzonych kradzieży to wynik pracy policjantów, którzy prowadząc dane 
dochodzenie potrafili udowodnić podejrzanemu dokonanie więcej niż jednej kradzieży. W 
2002 roku udało się powstrzymać wzrost liczby włamań do mieszkań. Ilość tych zdarzeń 
pozostała na poziomie ubiegłego roku (31) , ale ich wykrywalność jest niska – 16,1,% (w 
ubiegłym roku 29) i wymaga podjęcia radykalnych działań w kierunku poprawy. Natomiast 
planowane utrzymanie wykrywalności ogólnej przestępstw kryminalnych na poziomie 2001 
roku zostało zrealizowane z nawiązką  (wzrost z 68,6 do 81,5 % tj. II miejsce w  woj. 
Wielkopolskim). Ponadto należy nadmienić,  że realizując program ,,17x5” ograniczono 
wskaźnik dynamiki wszczęć dochodzeń w pięciu podstawowych kategoriach przestępstw 
kryminalnych do 95,3% (kradzież rzeczy cudzej,  kradzież pojazdu, włamania, rozboje oraz 
bójki i pobicia). 
 
Ad.2/ Zakładany wzrost ujawnialności przestępstw narkotykowych o 50% został wielokrotnie  
          przekroczony. W 2001 roku stwierdzono 11 przestępstw ściganych na podstawie 
Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a polegających głównie na udzieleniu środków 
odurzających, natomiast  w 2002 roku udowodniono w przeprowadzonych postępowaniach  
przygotowawczych 154 takie przestępstwa (wskaźnik dynamiki 1400 %), a wykrywalność w 
tej kategorii wyniosła 100 %. Tak znaczący wzrost ujawnialności tych przestępstw  świadczy 
o dobrym rozpoznaniu operacyjnym tego środowiska i zagadnienia oraz umiejętności 
przekształcenia wiedzy operacyjnej na materiał procesowy. 
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Ad.3/ Planowane wzmożenie reakcji policjantów prewencji na wykroczenia porządkowe i   
          inne  (wzrost o 5 %) zostało zrealizowane ponieważ w 2001 r. mandaty za wykroczenia 
inne niż drogowe stanowiły 14,5 %, a w 2002 r.  23,8%. Natomiast wśród wniosków o 
ukaranie wskaźnik ten wzrósł odpowiednio z 76,3% do 88,9 %. Jest to wynik prowadzenia w 
2002 r. systematycznego dokształcania policjantów pionu prewencji z przepisów 
porządkowych, ochrony środowiska, ochrony zwierząt itp. Ponadto podczas odpraw do 
służby w zadaniowaniu szczególny nacisk kładziono na ujawnianie wykroczeń porządkowych 
i innych oraz codziennie rozliczano z osiągniętych efektów. 
 
Ad.4/ W zakresie ograniczenia zagrożenia dla niechronionych uczestników ruchu drogowego    

- w skutkach o 10% ofiar wypadków, plan został zrealizowany z nawiązką. 
W 2001 roku 27 niechronionych uczestników ruchu drogowego (piesi, rowerzyści i 
motorowerzyści) zostało ofiarami wypadków, a w 2002 r. - 20 tj. o 26 % mniej. 
Tendencje spadkowe odnotowano we wszystkich rozpatrywanych kategoriach dotyczących 
niechronionych uczestników uchu drogowego. Jest to między innymi efekt wdrożenia w 
2002r. programu ,, Poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego” 
mającego na celu efektywną poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i 
motorowerzystów. Założenia tego programu zostały upublicznione w lokalnych mediach, 
zaprezentowano go lokalnym samorządom, a także promowano na spotkaniach ze 
społeczeństwem z cyklu ,,Policja radzi”, a także na spotkaniach z dziećmi. 
 
Ad.5/ Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych realizowano poprzez  
         systematyczne doskonalenie współdziałania z organizatorami imprez masowych np. 
władzami klubu piłki nożnej ,,Obra Agro-Handel Kościan”, KOK Kościan, administracją 
władz samorządowych powiatu kościańskiego odpowiedzialną za organizację imprez 
rekreacyjno-kulturalnych, a także dzięki współpracy z lokalnymi środkami masowego 
przekazu.  

W 2002 r. policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kościanie zabezpieczyli łącznie 
114  imprez o charakterze masowym (w tym 69 meczów piłkarskich w ramach rozgrywek 
ligowych i pucharowych). Zaangażowanych do tego celu było 530 policjantów ze stanu 
osobowego  naszej KPP. Nie korzystaliśmy ze wsparcia policjantów innych jednostek. 
Dla porównania w 2001 r. policjanci KPP w Kościanie zabezpieczyli łącznie 128 imprez o 
charakterze masowym (o 14 więcej) z czego 87 to były mecze piłkarskie. Szacunkowe koszty 
poniesione przez KPP w Kościanie na cele zabezpieczenia imprez sportowych wyniosły 
34.348,86.- zł (w ubiegłym roku 25.421,48,- zł), a o charakterze kulturalnym 18.829,26.- zł 
(w ubiegłym roku 12.183,81- zł), a w sumie 53.178,12- zł, tj. o 15.572,83- zł więcej w 
stosunku do 2001 roku. 

Na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie nie odnotowano 
zakłóceń ładu i porządku  publicznego podczas trwania rozgrywek piłkarskich i innych 
imprez sportowych co wskazuje na adekwatne do skali zagrożeń planowanie oraz 
wykorzystanie sił i środków. 

 
Ad.6/ W 2002r. na terenie działania KPP w Kościanie przeprowadzono badania opinii  
          mieszkańców powiatu kościańskiego nt. ,,Społecznej oceny stanu bezpieczeństwa i 
pracy  Policji”. W świetle przeprowadzonych badań w 2002 r. w porównaniu do ubiegłego 
roku wskaźnik dotyczący poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku miejskim jak 
i wiejskim powiatu kościańskiego wzrósł o 0,3%. W 2001r. 83,7% badanych deklarowało, że 
czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania, a w 2002 r. wskaźnik ten wzrósł do 84,0%. 
  
Na pytanie: Czy miejsce w którym Pan(i) mieszka ( dzielnica, osiedle ) Pana(i) zdaniem jest 
bezpieczne i spokojne ? 
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Odpowiedzi brzmiały: 

A- TAK  
B- Raczej Tak 
C- Raczej NIE 
D- NIE 

□ A B C D 
Miasto Kościan  30,1% 52,4% 14,6% 2,9% 
Gmina Kościan  34,7% 52,0% 9,3% 4,0% 
M. i G. Czempiń 6,3% 71,9% 21,8% 0% 
M. i G. Krzywiń 35,9% 58,9% 5,2% 0% 
M. i G. Śmigiel 19,3% 59,6% 21,2% 0% 
Powiat Kościan  27,5% 56,5% 14,1% 1,9% 

 
Prezentacja wyników dla Powiatu Kościańskiego przy połączeniu opcji:  
TAK + RACZEJ TAK = BEZPIECZNIE ( 84,0%) 
NIE + RACZEJ NIE = NIEBEZPIECZNIE ( 16,0%) 
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Na pytanie: Jakie zjawiska patologiczne i niezgodne z prawem sprawiają Pana(i) 

zdaniem najwięcej kłopotów mieszkańcom osiedla miejscowości ( proszę wybrać trzy 
najważniejsze odpowiedzi )? 
Z odpowiedzi do wyboru: 

A- Zakłócenie ciszy nocnej. 
B- Alkoholizm – 12,8%. 
C- Źle parkujący kierowcy. 
D- Narkomania. 
E- Kradzieże. 
F- Chuligaństwo i wandalizm – 12,6% 
G- Przemoc w rodzinie. 
H- Kradzieże kieszonkowe  
I- Nietrzeźwość kierowców. 
J- Napady i rozboje. 
K- Włamania do mieszkań. 
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L- Przemoc wśród nieletnich. 
M- Brawurowa jazda samochodami i motocyklami – 22,6%. 
N- Inne 

Wybrano kolejno; brawurowa jazda samochodami i motocyklami, alkoholizm oraz 
chuligaństwo i wandalizm. 
 
Na pytanie: Jaki wpływ na poziom poczucia bezpieczeństwa ma obecność Policji w miejscu 
zamieszkania ? 
Odpowiedzi: 

A- Bardzo duże 
B- Duże 
C- Średnie 
D- Małe 
E- Nie ma wpływu 

Procentowa prezentacja danych dla powiatu kościańskiego: 
POWIAT KOŚCIAN
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18,3

10,2 3,4

A
B
C
D
E

 
 
Na pytanie: Jak na podstawie własnych obserwacji może Pan(i) ocenić pracę Policji w swojej 
miejscowości? 
Odpowiedzi: 

A- Nie mam zdania, gdy nie posiadam dostatecznej wiedzy. 
B- Bardzo dobrze. 
C- Dobrze. 
D- Dostatecznie 
E- Niedostatecznie 

Zestawienie tabelaryczne wyników pytania: 
 A B C D E ڤ

Miasto Kościan 26,5% 2,9% 36,3% 28,4% 5,9% 
Gmina Kościan 34,7% 2,7% 20,0% 30,6% 12,0% 
M. i G. Czempiń 44,4% 0% 6,1% 33,3% 18,2% 
M. i G. Krzywiń 37,8% 5,4% 24,3% 27,1% 5,4% 
M. i G. Śmigiel 12,5% 21,3% 53,7% 12,5% 0% 
Powiat Kościan 29,0% 6,3% 30,7% 26,4% 7,6% 

 
Procentowy wykres  dla Powiatu Kościańskiego przy zastosowaniu opcji: 
 
 
A= nie mam zdania 
B= bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie 
C= niedostatecznie 
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 Analiza odpowiedzi udzielonych na pytanie o „wpływ na poziom bezpieczeństwa 
patroli Policji w miejscu zamieszkania” wykazuje, że dla zdecydowanej większości 
ankietowanych obecność Policji jest ważnym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo w 
danym rejonie – 84,7% ( suma procentowa odpowiedzi: „bardzo duże”, „duże”, „średnie”). 
Jedynie 15,3% badanych uważa, iż taka obecność ma „mały” lub „nie ma wpływu” na 
bezpieczeństwo. 

W poszczególnych miesiącach 2002 r. poddawano bieżącej analizie zaistniałe 
przestępstwa i wykroczenia, ich miejsce i czas popełnienia co pozwalało na przesunięcie 
patroli w miejsca zagrożone i opracowywanie efektywnych grafików służb. 

W omawianym okresie dużą wagę przykładano do systematycznego polepszania 
jakości obsługi interesantów przez policjantów. 

Ad.7/ W 2002 r. prowadzono bieżącą analizę organizowanych imprez masowych i   
szczególnie meczów piłki nożnej a adekwatnie  do zagrożenia planowano siły i środki. 
Podczas tych imprez nie zanotowano żadnych przypadków zakłócenia ładu i porządku 
publicznego. W godzinach wieczorowo-nocnych stałą służbą objęto teren dworców PKP i 
PKS w Kościanie.   

W omawianym okresie odbyto łącznie 311 służb na terenie PKP w Kościanie w tym 45 służb 
w pociągach PKP, przeprowadzono 1 konwój wahadłowy kibiców. Szczególne wzmożenie 
służb miało miejsce w dni zwalniania żołnierzy ze służby czynnej, dzięki czemu nie 
odnotowano żadnego przypadku naruszenia norm prawnych.  

W okresie zimowo-wiosennym dokonano szczególnej intensyfikacji służb 
patrolowych i obchodowych w rejonach ośrodków wypoczynkowych (Nowy Dębiec, 
Cichowo, Mościszki) oraz na drogach dojazdowych do nich. W rejonach tych wprowadzono 
dodatkowe , cykliczne (w weekendy) służby w godzinach wieczorowo-nocnych, które mają 
na celu kontrolę zabezpieczenia domków wczasowych.  

W związku z odnotowaniem szeregu przestępstw i wykroczeń p-ko mieniu w rejonach 
Os. Konstytucji 3-go Maja w Kościanie i Starych Oborzyskach skierowano tam większą ilość 
służb patrolowych i obchodowych zwłaszcza w godzinach wieczorowo- nocnych. 

Na podstawie analizy zdarzeń (przestępstw i wykroczeń) należy stwierdzić, że poza 
wymienionymi wyżej miejscami nie można wyodrębnić innych miejsc szczególnie 
zagrożonych przestępczością  w skali powiatu. 
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2. Sprawozdanie z działalności pionu kryminalnego KPP w Kościanie. 
 
W 2002 roku na terenie powiatu kościańskiego stwierdzono 1071 przestępstw o 

charakterze kryminalnym, czyli o 283 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego 
(wskaźnik dynamiki 135,9%). Wśród tych przestępstw było 116 czynów karalnych 
popełnionych przez 68 nieletnich. Nieletni stanowili 10,83 % sprawców przestępstw 
kryminalnych. W ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił 10,53%. W sprawach przestępstw 
kryminalnych wszczęto 710 postępowań przygotowawczych tj. o 37 więcej w stosunku do 
roku ubiegłego (wskaźnik dynamiki 105,5%). Wśród tych postępowań były 142 dochodzenia 
w sprawach o uchylanie się od płacenia alimentów  tj. o 84 więcej niż w roku ubiegłym co 
miało niewątpliwie znaczący wpływ na wzrost dynamiki  wszczęć oraz przestępstw 
stwierdzonych o charakterze kryminalnym. Natomiast na ewentualne ograniczenie liczby 
przestępstw niealimentacji  Policja praktycznie nie ma żadnego wpływu.  

Straty materialne powstałe w wyniku przestępstw kryminalnych wyniosły 1.419.210,- 
zł, a odzyskano na kwotę 75.442,- zł (w ubiegłym roku odpowiednio 1.502.692,- i 131.386,-). 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych był wyższy od ubiegłorocznego o 
12,9 % i wyniósł 81,5%, co plasuje naszą Komendę na drugim miejscu wśród 31 jednostek 
Policji woj. Wielkopolskiego. 

 W dochodzeniach o przestępstwa kryminalne przedstawiono  zarzuty 520 osobom (w 
ubiegłym roku 418) z czego przeciwko 445 skierowano wnioski o oskarżenie (w ubiegłym 
roku 353). Wobec 7 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 
aresztowania. 
W ubiegłym roku na terenie powiatu kościańskiego nie odnotowano żadnego zabójstwa. 
Wszczęto jedno postępowanie w sprawie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. 
Przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzono 26 tj. o 2 mniej niż w ubiegłym roku. 
Wykrywalność w tej kategorii wyniosła 100 %.  

Przestępstw z art. 156 i 157 kk (uszczerbek na zdrowiu)  odnotowano 10 tj. o 4 
mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wykrywalność 100 %. 

 Bójek i pobić  było 14 tj. o 2 więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym przy 
wykrywalności 100%.  
Były 2 zgwałcenia (o 6 mniej) i wszystkie zostały wykryte.  

Najwyższą dynamikę 1400 % odnotowano w przypadku przestępstw stwierdzonych z 
Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – 154 przy wykrywalności 100%. 

Przestępstw przeciwko mieniu stwierdzono 1174 (w tym gospodarczych), a w 
ubiegłym roku 932 (wskaźnik dynamiki 126 %). W tej kategorii przestępstw 50 nieletnich 
popełniło 82 czyny karalne, a w ubiegłym roku 56 nieletnich dopuściło się 71 czynów. 
Wykrywalność wzrosła z 75,8% do 84%. 
Od 1.09.2002 r. Komenda Powiatowa Policji w Kościanie realizowała program ,,17 x 5” 
uzyskując w niżej wymienionych podstawowych kategoriach przestępstw kryminalnych 
wyniki ujęte w tabeli. 
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2001 rok 2002 rok Wybrane kat. 
 przestępstw  
kryminalnych wszczęte stwierdzone wskaźnik 

wykrywalności wszczęte stwierdzone wskaźnik 
wykrywalności 

Dynamika 
wszczęć 

Kradzież 
cudzej rzeczy 152 161 47,2 134 167 60,5 88,16 

Kradzież i 
kradzież 
poprzez 
włamanie  
samochodu 

15 16 31,3 18 20 35 120 

Kradzieże z 
włamaniem 133 162 37,2 123 163 46 92,5 

Rozbój , 
kradzież i 
wymuszenie 
rozboju 

10 50 96 13 44 97,7 130 

Bójki i pobicia 10 12 91,7 17 14 100 170 
Razem 
przestępstwa z 
kategorii 17 x 5 

320 401 50,1 305 408 58,7 95,3 

  
         Jak wynika z powyższych danych podstawowy cel programu ,,17x5” jakim było 
ograniczenie wszczęć postępowań w pięciu podstawowych kategoriach przestępstw został 
osiągnięty i wyniósł 95,3%. Wskaźnik ten jest jednak zróżnicowany dla poszczególnych 
przestępstw. Najwyższy w przypadku bójek i pobić, gdzie w 2002 r. wszczęto 17, a w 2001 – 
10 postępowań., ale należy zauważyć, że w stwierdzonych przestępstwach różnica wynosi już 
tylko 2 i świadczy o tym, że przeprowadzone dochodzenia nie potwierdziły zaistnienia 3 
spośród zgłoszonych rzekomo zaistniałych zdarzeń. Natomiast na wyniki w przypadku 
rozbojów wpłynęło postępowanie przeprowadzone na podstawie materiałów własnych 
policjantów (nie zgłoszone przez pokrzywdzonych), w którym 10 nieletnim udowodniono 
popełnienie 40 rozbojów.  
Najgorsze wyniki wykrywcze odnotowano w przypadku włamań do mieszkań przy nie 
zmienionej ilości  31 zdarzeń wykrywalność wyniosła zaledwie 16,1 %.  

W 2002 r. łącznie prowadzono 211 spraw poszukiwawczych i poszukiwawczo-
identyfikacyjnych, a skuteczność ustaleń osób poszukiwanych wyniosła 78,2%. W 2002 r. 33 
sprawy poszukiwawcze kontynuowano z lat ubiegłych. Wszczęto w ciągu roku 150 spraw 
poszukiwawczych dot. osób ukrywających się oraz 21 zaginionych. Z tego zrealizowano 165 
teczek (mniej o 8 w stosunku do ub. Roku), a pozostałe 46 są nadal kontynuowane. W ciągu 
2002r. zatrzymano  w sumie 101 osób poszukiwanych.  

W 2002 roku zabezpieczono 3 sztuki nielegalnie posiadanej broni : karabin „Mauser” 
1 szt. i samodziały 2 szt. (w 2001 r. – 1 szt.) oraz 20 szt. amunicji (w 2001 r. – 209 szt). 
Żadna z tych jednostek broni nie figurowała jako wcześniej utracona. 

                       Ponadto w 2002 r. w rejonie działania KPP w Kościanie utracono 3 jednostki broni palnej                                
(myśliwskiej). 
 
3. Sprawozdanie z działalności pionu do walki z przestępczością gospodarczą KPP w   
Kościanie.   

                               
                       W 2002 roku w powiecie kościańskim stwierdzono 637 przestępstw o charakterze 

gospodarczym tj. o 51 więcej niż w ciągu ubiegłego roku (wskaźnik dynamiki 108,7 %).                     
W sprawach tych przestępstw wszczęto 99 postępowań przygotowawczych tj. o 11 mniej niż 
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w roku ubiegłym (wskaźnik dynamiki 90 %). Osiągnięto taki sam wskaźnik wykrywalności 
jak w 2001 r. tj. 99,5 %.  
Przedstawiono zarzuty 102 osobom , wobec 94 wnoszono o oskarżenie, a wobec jednej osoby 
Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie . Ponadto 3 nieletnich dopuściło się 2 czynów 
karalnych. Najliczniejsze były oszustwa gospodarcze, których stwierdzono 593 w 58 
dochodzeniach przeciwko 75 podejrzanym. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu 
stwierdzono 8 tj. o 4 więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wszystkie te sprawy zostały 
wykryte, a wobec 5 podejrzanych wniesiono o sporządzenie aktów oskarżenia. 

Nowym zjawiskiem w kategorii przestępstw gospodarczych były naruszenia praw 
pracowników poprzez nie odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne. W 2002 r. 
było 235 stwierdzonych takich przestępstw. Ponadto wszczęto dwa dochodzenia o 3  
przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego, a w ubiegłym roku takich spraw nie było. 

W 2002 roku w związku z zaistniałymi przestępstwami gospodarczymi ujawniono 
straty w wysokości 2.236.630,-zł (w 2001 r. – 5.055.518,-) z czego zdołano odzyskać 
232.424,-zł. Na poczet ewentualnych przyszłych kar dokonano zabezpieczeń mienia w 6 
sprawach (w ubiegłym roku w 5) wartości 41.326,- zł, wzrost o 23.724,- zł w stosunku do 
roku ubiegłego. 
   
4. Ocena pracy Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej KPP w Kościanie. 
 

W 2002 roku policjanci KPP w Kościanie wszczęli 1094 postępowania przygotowawcze 
tj. o 27 więcej w stosunku do roku ubiegłego – wskaźnik dynamiki 102,5 %. 

Wskaźnik zaległości wynosi 1,01 i jest niższy od ubiegłorocznego 0,66. W 
prowadzonych postępowaniach stwierdzono 2231 przestępstwa tj. o 595 więcej niż w 
ubiegłym roku (wskaźnik dynamiki 136.4 %). Wskaźnik wykrywalności wyniósł 90,9 % i 
był wyższy od ubiegłorocznego o 6,3 %. W tych sprawach przedstawiono zarzuty 896 
podejrzanym (w ubiegłym roku 737). Siedmiu podejrzanych tymczasowo aresztowano (w 
ubiegłym roku 12). Ponadto 75 nieletnich dopuściło się 122 czynów karalnych ( i 12 czynów 
wspólnie z dorosłymi), co daje wskaźnik 5,46 %  ich udział w ujawnionych przestępstwach 
(wskaźnik wojewódzki 3,8 %). Zakończono 1 220 postępowań tj. o 184 więcej niż przed 
rokiem z czego 795 zakończyło się skierowaniem wniosku o sporządzenie aktu oskarżenia (o 
258 więcej ), 14 spraw zostało warunkowo umorzonych (o 2 mniej), 54 skierowano do sądu 
wobec popełnienia przez nieletnich czynów karalnych ( o 15 więcej), 232 postępowania 
umorzono wobec braku cech przestępstwa ( o 123 więcej), tj.19 % (w ubiegłym roku 
10,52%). Wysoki procent spraw umorzonych z b.c.p. wynika z poleceń prokuratorów 
nadzorujących sprawy, którzy żądają, aby każdą sprawę wyjaśnić skrupulatnie, procesowo, 
chociaż z góry można przewidzieć, że będzie umorzona z b.c.p. Łącznie zawieszono 79 
spraw tj. 7,2 % ogólnej liczby postępowań. 

Realizowano zadanie przeprowadzenia jak największej ilości dochodzeń w trybie 
uproszczonym i przeprowadzono w tym trybie 715 postępowań, tj. 58,6 % wszystkich 
zakończonych.  

W kategorii przestępstw kryminalnych przeprowadzono w tym trybie 51,8 % , a w 
gospodarczych 34,6 % postępowań. 

W 2002 roku policjanci Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Sekcji Kryminalnej 
przeprowadzili łącznie 693 postępowania przygotowawcze (tj. o 73 więcej niż przed 
rokiem). „Rekordzista” przeprowadził 103 postępowania. W tych dochodzeniach ustalili 
dodatkowo 159 przestępstw.  

Ponadto przeprowadzono 92 postępowania sprawdzające i 8 postępowań w trybie 
art.308 kpk i wniesiono do Sądu 18 wniosków o wykroczenia. W 2002 roku na zasadzie art. 
13a Ustawy o Policji  w 4 sprawach zabezpieczono mienie podlegające przepadkowi o 
łącznej szacunkowej wartości 40 tys. zł. Sądy Rejonowe oraz finansowe organy orzekające, 
orzekły przepadek mienia w 7 sprawach na łączną wartość 26 tys. zł. Przeprowadzono  
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egzekucję w 5 sprawach uzyskując łącznie 11.159,83 ,- zł, z czego 2.231,92- wpłynęło 

na konto KWP w Poznaniu. 
W 2002 roku podobnie jak w 2001 roku policjanci KPP w Kościanie wszczęli 8 

postępowań przygotowawczych w sprawach o czyny z Ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii, w których stwierdzono 154 przestępstwa (a w 2001 r. – 11). Wykrywalność w 
tej kategorii wyniosła tak jak w poprzednim roku 100 %. Ustalono 12 podejrzanych oraz 1 
nieletniego sprawcę 9 czynów karalnych. Skierowano 11 wniosków o oskarżenie.  

W minionym roku technicy kryminalistyki obsłużyli 469 zdarzeń  (w 2001 r. – 405) i w 
trakcie 303 oględzin (w 2001 r. – 271) ujawnili 441 śladów (w 2001 r.- 410) i tak:  

- 46 linii papilarnych, 
- 46 mechanoskopijne, 
- 31 dokumenty, 
- 1 mikroślady, 
- 3 instalacji elektrycznej, 
- 3 biologiczne, 
- 24 traseologiczne, 
- 87 do wypadków komunikacyjnych, 
- 4 broni i amunicji, 
- 196 różnego rodzaju przedmioty. 

Zarządzono 50 ekspertyz z których dotychczas wykonano 28 w tym 9 z wynikiem 
pozytywnym (5 daktyloskopijnych  i 4 mechanoskopijne). 

 
5. Sprawozdanie z działalności służby prewencji KPP w Kościanie. 

 
Dyslokacja służb patrolowo-obchodowych w 2002 roku dokonywana była w oparciu o 

analizę zagrożenia w poszczególnych rejonach KPP i kierowana w miejsca zagrożone 
przestępczością. Analiza przestrzenno-czasowa stwierdzonych przestępstw w konfrontacji z 
czasem i miejscem służb pozwoliła na sformułowanie oceny, że dyslokacja tych służb była w 
miarę posiadanych sił i środków prawidłowa.  
W ciągu 2002 r. policjanci pionu prewencji wykonali 3787 służb w patrolach pieszych tj. 
30.296 godzin i 4.040 w patrolach zmotoryzowanych tj. 32.320 godzin. 
W 2002 r. na terenie działania KPP w Kościanie ujawniono 27.917 wykroczeń tj. o 101 
mniej niż w 2001 r. Przeprowadzono 364 postępowania w sprawach o wykroczenia tj. o 409 
mniej niż w 2001 r. z czego 226 zakończyło się skierowaniem wniosków do sądu (tj. o 404 
mniej w stosunku do 2001 r.). Z powodu niewykrycia sprawcy zakończono 136 spraw / w 
poprzednim roku 143/. Najwięcej wniosków sporządzili dzielnicowi 91, policjanci ruchu 
drogowego 68 i najmniej pododdziałów patrolowych 54. Najwięcej sporządzonych  
wniosków dotyczyło wykroczeń p-ko mieniu 90 i p-ko bezpieczeństwu i porządkowi w 
ruchu drogowym 84.  

 Nałożono 4 374 mandaty na sumę 528 260 zł. Mandatów było mniej o 433 w stosunku do                 
2001 r. Średnia mandatu wyniosła 121 zł. i jest niższa o 30 zł. 
  Pouczeń zastosowano 23 179 tj. o 741 więcej niż przed rokiem.  
  Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach nałożono 4 080               
mandatów karnych na kwotę 508 880zł. 
  Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa 295 sprawców tj. o 12 więcej. 
W kategoriach przestępstw ujętych w programie „17 x 5” ujęto 37 osób co stanowi 12,5% z 
ogólnej liczby zatrzymanych sprawców. 

W pomieszczeniach dla zatrzymanych umieszczono 372 osoby, a w tym 126 
sprawców przestępstw, 25 sprawców wykroczeń, 12 na polecenie sądu i 210 do 
wytrzeźwienia. 

Wylegitymowano 36 554 osoby tj. o 4 006 osób mniej w stosunku do roku 
poprzedniego. 
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Przeprowadzono 1 380 interwencji (o 110 mniej) w tym 727 publiczne, 638 
mieszkaniowe i inne 15. 
Czas reakcji na zgłoszenie w Kościanie wynosił 3 min., a w powiecie kościańskim do 12 min. 
Doprowadzono 475 osób (o 243 mniej), przeprowadzono 1 527 wywiadów (tj. o 22 więcej), 
przeprowadzono 406 spotkań ze społeczeństwem (tj. o 148 mniej).Wykonano 203 konwoje 
osób i 105 przedmiotów wartościowych (w 2001 r. odpowiednio 168 i 88). 
W 2002 r. ogółem przeprowadzono 54 postępowania, w których sprawcami byli nieletni, w 
tym w 20 sprawach nieletni działali w grupie, w 4 sprawach z dorosłymi, a w pozostałych 
pojedynczo. 
Nieletni popełnili w sumie 134 czyny karalne tj. o 32 więcej w porównaniu z rokiem 2001. 
Należy przy tym zauważyć, iż większość spraw została ujawniona i wykryta przez 
policjantów mimo braku zgłoszenia ze strony pokrzywdzonych. 
Nieletni dopuścili się między innymi: 14 kradzieży mienia (w 2001 r. również 14), 29 włamań 
(w 2001 r. –23), i 40 rozbojów (w 2001 r. – 45). 
W większości przypadków sprawcami byli chłopcy – 63 osoby. Nieletnich sprawców w 
wieku 13-15 lat było 31, a w przedziale 15-17 lat – 42. 
Udział nieletnich sprawców w ujawnionych przestępstwach wyniósł 5,46%. 
         W sprawozdawczym okresie były realizowane różnorodne inicjatywy z zakresu 
prewencji kryminalnej. Prowadzono na bieżąco znakowanie rowerów, sprzętu RTV i AGD 
(łącznie oznakowano 1 825 przedmiotów). 
Zgodnie z założeniami zawartymi w materiałach dot. ”Wielkopolskiego Programu 
Przeciwdziałania Przestępczości” program ten wprowadzono na terenach wiejskich Gminy 
Kościan, podczas 16 spotkań ze społecznościami lokalnymi zorganizowanymi w ramach 
zebrań Ochotniczych Straży Pożarnych programem objęto 16 wsi, w których działa to 
stowarzyszenie. Kontynuowano ten program na terenie miasta Kościana między innymi na 
osiedlu Błonie, gdzie zaktywizowano grupę 60 członków – właścicieli domów 
jednorodzinnych oraz w Cichowie na podstawie wspólnego porozumienia 60-cio osobowego 
komitetu mieszkańców wsi, władz samorządowych, agencji ochroniarskiej oraz policjantów 
Posterunku Policji w Krzywiniu. 
W ramach programu ”Sąsiedzka Czujność” referent ds. prewencji kryminalnej przeprowadził 
szkolenie dla pracowników socjalnych i opiekunek OPS z zakresu zapobiegania pospolitej 
przestępczości kryminalnej przeciwko mieniu. 
Podejmowano również doraźne działania prewencyjne pod hasłem „ Policja Radzi”, które 
były prowadzone w oplakatowanym informacjami z zakresu bezpieczeństwa w białym 
namiocie. Zainicjowano również współpracę z Kolegium UAM w Kościanie, której celem 
była aktywizacja i włączenie kościańskiej społeczności akademickiej w działania z zakresu 
poprawy bezpieczeństwa w środowisku. 
Ponadto przeprowadzono cykl imprez „Wyścigi bolidów” . Łącznie w okresie  
sprawozdawczym policjanci przeprowadzili w zakresie wymienionych działań i programów 
prewencyjnych 151 spotkań ze społecznościami lokalnymi ( z dorosłymi).  
W zakresie realizacji programów prewencyjnych dotyczących prewencji kryminalnej 
nieletnich „ Bezpieczna Szkoła”, „Uwaga zagrożenie”, policjanci KPP przeprowadzili 320 
spotkań, prelekcji, pogadanek z dziećmi i młodzieżą powiatu kościańskiego.  
Łącznie funkcjonariusze KPP w Kościanie przeprowadzili w 2002r. –471 różnego rodzaju 
spotkań z mieszkańcami powiatu kościańskiego. 
Na zakup materiałów profilaktycznych władze samorządowe przekazały KPP w Kościanie 
13.540 zł.  
Podczas działań w zakresie prewencji kryminalnej w 2002r. do tej pory zakupiono ok. 25 tys.  
różnych materiałów profilaktycznych. 
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Funkcjonariusze KPP w Kościanie w 2002r. nie brali udziału w akcjach ratowniczych 
związanych z katastrofami. 
 
Sprawozdanie z zabezpieczenia imprez masowych.  
 
W 2002r. policjanci z KPP w Kościanie zabezpieczyli łącznie 114 imprez o charakterze 
masowym, z czego 69 imprez to mecze piłkarskie w ramach rozgrywek ligowych i 
pucharowych. 
Imprezy sportowe zabezpieczało 336 policjantów, z czego mecze piłkarskie zabezpieczało 
288 policjantów ze stanu osobowego KPP. Nie korzystano ze wsparcia policjantów innych 
jednostek.  
Szacunkowe koszty poniesione przez KPP w Kościanie na cele zabezpieczenia imprez 
sportowych wyniosły ok. 34 348,86 zł, w tym na zabezpieczenie rozgrywek piłkarskich        
26 014,25 zł. 
Na terenie podległym KPP w Kościanie nie odnotowano zakłóceń ładu i porządku 
publicznego podczas trwania rozgrywek piłkarskich i innych imprez sportowych.  
Planowanie i wykorzystanie sił i środków było adekwatne do skali zagrożeń. 
W zakresie rozpoznania skali zagrożenia brała udział także służba kryminalna. 
Współpraca z organizatorami imprez masowych układała się dobrze. 
Na terenie działania KPP w Kościanie zabezpieczono ogółem 45 imprez o charakterze 
kulturalnym w zabezpieczeniu, w których udział brało 194 policjantów ze stanu osobowego 
tut. KPP. 
Szacunkowe koszty poniesione przez KPP na prawidłową realizację tych zadań to kwota ok. 
18 829,26 zł. Łącznie koszty poniesione przez KPP na prawidłowe zabezpieczenie imprez o 
charakterze masowym w 2002 r. wyniosły 53 178,12 zł, a w 2001 r. 37 605,29 zł. tj. o 15 
572,83 zł więcej. 
 
Sprawozdanie z rozpoznania i profilaktyki na rzecz nieletnich  
 
Charakterystyka dot. demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz innych zjawisk 
patologicznych wśród dzieci i młodzieży na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w 
Kościanie w okresie 2002 roku 
 

a)  Charakterystyka ogólna. 
 

W 2002 roku na terenie działania KPP w Kościanie nieletni popełnili ogółem 134 czyny 
karalne-przestępstwa / w tym 12 czynów wspólnie z osobami pełnoletnimi/. W roku 2001 r. 
nieletni popełnili 102 czyny , wzrost o 32, dynamika 130,4 %. Pomimo wyraźnego wzrostu 
czynów , należy zaznaczyć tak jak w ubiegłym roku, iż większość spraw została ujawniona i 
wykryta przez samych policjantów, mimo iż pokrzywdzeni sami nie zgłaszali się na Policję 
lub do innych instytucji. 
Nieletni popełniali najczęściej w 2002 roku : 

- kradzieże mienia 14 czynów, w roku 2001 – także 14, dynamika 100 %, 
- włamań  29, w roku 2001 – 23, dynamika 126 % 
- rozbojów, wymuszeń rozbójniczych 40, w roku 2001 – 45, dynamika 88,9 %. 

Ogółem prowadzono 54 sprawy / postępowania/, w których sprawcami byli nieletni , 
w tym w grupie nieletni działali w 20 sprawach, z dorosłymi w 4 sprawach., w pozostałych 
pojedyńczo.  
W większości przypadkach sprawcami są chłopcy – 63 osoby, natomiast dziewczyny to 10 
osób . 
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Nieletnich sprawców w wieku : 

- od  13-15  odnotowano – 31 
- od  15-17  odnotowano  - 42 

 
Ogółem w 2002r. na terenie działania tut. KPP  stwierdzono  2231 czynów przestępczych, 
nieletni popełnili 134 czyny / w tym 12 czynów wspólnie z osobami dorosłymi /, co stanowi 
6% ogólnej liczby przestępstw, w roku ubiegłym było to 6,27 %. 
Należy dodać, że 15 nieletnich do lat 13 popełniło 11 czynów przestępczych.  
Nieletni najczęściej dokonują prostych włamań przy użyciu siły fizycznej, zwykłych 
kradzieży mienia. 
 

b) Spektakularne sprawy z udziałem nieletnich to: 
 

- w dniu 04.06.2002 r. nieletni lat 16 dzwoniąc z telefonu komórkowego na nr 
alarmowy 997 z boiska szkolnego, podczas przerwy w zajęciach szkolnych/ znieważył 
dyżurnego KPP oraz fałszywie zawiadomił o wypadku drogowym tj. o czyn karalny z 
art.226§1 kk 

- w dniu 12.11.2002 r. nieletnia lat 14 w jednej ze szkół umyślnie nalała do szklanki z 
herbatą płynu czyszczącego CIF, którą następnie wypiła sprzątaczka szkolna, w 
wyniku czego została hospitalizowana na okres 4 dni w Szpitalu Miejskim w 
Kościanie tj. o czyn karalny z art.160§1 kk. 

Na terenie szkół powiatu kościańskiego odnotowano 1 przypadek agresji między uczniami, 
przeprowadzono postępowanie o czyn karalny z art.157§2 kk. Ponadto odnotowano po- 
między nieletnimi 2 czyny karalne z art.157§1 kk oraz 7 czynów karalnych z art.158&1 kk 
wszystkie te przypadki miały miejsce poza terenem szkół.  
Odnotowano także przypadek / poza terenem szkoły / gdy nieletni lat 16 grożąc pobiciem i 
bijąc małoletniego lat 16 zmuszał go do lizania butów  tj. o czyn karalny z art.191§1 kk  - 
przypadek ten związany był z tzw. falą w szkole. Innych przypadków przemocy w szkole nie 
odnotowano. 
Obecnie struktury organizacyjne ds. nieletnich są zgodne z potrzebami jednostki, nie 
przewiduje się zmian w tym zakresie. 
Asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii ukończył kurs w Centrum Policji w Legionowie.  
   

Działania profilaktyczne Policji, inicjatywy na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa,    współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz 
dzieci , młodzieży i rodziny. 
 
            Komenda Powiatowa Policji w Kościanie prowadzi szeroko zakrojoną działalność na 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczna Szkoła”. W ramach tego 
programu prowadzone są takie działania jak: 

- pogadanki dla dzieci w wieku przedszkolnym obejmujące podstawowe zagadnienia 
zasad bezpieczeństwa w domu i na ulicy, 

- pogadanki w klasach od 1/3 szkół podstawowych dot. bezpiecznego poruszania się 
dzieci w drodze do i ze szkoły, obrony przed atakiem psa, 

- pogadanki w  klasach 4/6 szkół podstawowych dot. agresji wśród uczniów, sposobów 
eliminowania takich zachowań, obrona przed atakiem psa, środki ostrożności 
związane z używaniem środków pirotechnicznych,  

- pogadanki dla uczniów szkół gimnazjalnych obejmujących zagadnienia dot. odpo- 
wiedzialności nieletnich za czyny karalne, skutków spożywania alkoholu, elementy 
promujące zdrowy tryb życia oraz społecznie akceptowane formy spędzania czasu 
wolnego w perspektywie społeczno – prawnych konsekwencji zażywania środków  
odurzających . Nieletni otrzymują ulotki pn. Bezpieczna Szkoła . 
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Komenda Powiatowa Policji w Kościanie współpracuje z następującymi instytucjami i 
organizacjami na rzecz bezpieczeństwa wśród dzieci, młodzieży i rodziny : 

- Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kościanie, 
- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej , 
- szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie, 
- Kolegium UAM w Kościanie, 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
- Parafie Rzymsko-Katolickie, 
- Urzędy Miejskie i Gminne,        
- Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
c) Narkomania.  
 

W 2002r. na terenie działania tut. KPP odnotowano 154 przestępstwa związane z 
narkotykami: 

- z art.45 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – dot. nielegalnego udzielania lub 
nakłanianie do zażywania środków odurzających – 6 czynów przestępczych, 

- art.46 Ustawy ....... – dot. udzielania , ułatwiania lub nakłaniania do zażywania 
środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – 142 czynów, 

- art.48 ust.1 Ustawy ....- dot. nielegalnego posiadania środków odurzających – 6 
czynów. 

Z uwagi na fakt, iż teren powiatu kościańskiego jest terenem społeczności lokalnej / 
największe miasto to Kościan liczący ok.24.000 mieszkańców/ skala zjawiska nie jest duża. 
Jednakże mając na uwadze ,że zjawisko to może narastać prowadzone są aktywne działania 
profilaktyczne wśród młodzieży , a także rodziców . Nie odnotowano nowych  
zjawisk narkotykowych, najczęściej używane narkotyki to amfetamina i marihuana. 
Nieletni, którzy zażywają narkotyków są w przedziale 12/16 lat. Nie ma odnotowanych 
nieletnich zażywających narkotyki nałogowo. Nieletni robią to okazyjnie / tzw. imprezy, 
ciekawość/. 
Nie odnotowano nieletnich sprawców czynów karalnych będących pod wpływem działania 
narkotyków. 
Ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono książeczki pn. 
Zagrożenia , które rozprowadzano na spotkaniach wśród nauczycieli i rodziców. 
Zakresem tematycznym spotkań z dorosłymi były zagadnienia dot. objawów fizycznych 
wskazujących na zażywanie środków odurzających przez nieletnich, zachowania okoliczności 
mogące wskazywać na kontakt dziecka ze środowiskiem narkotykowym, sposoby 
postępowania w przypadku ujawnienia faktu posiadania narkotyku, przekazanie adresów, nr 
telefonu instytucji działających w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz pomocy jej 
ofiarom. 
Zakresem tematycznym spotkań z młodzieżą były zagadnienia dot. przedstawienia 
negatywnych społeczno-prawnych konsekwencji zażywania środków odurzających ze 
szczególnym uwzględnieniem narkotyków syntetycznych oraz marihuany, amfetaminy, 
przedstawienie społecznie akceptowanych – alternatywnych wobec używania środków 
odurzających – form spędzenia czasu wolnego. 
Referent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii , który zajmuje się zagadnieniem prewencji 
kryminalnej ukończył specjalistyczny kurs zorganizowany przez KWP w Poznaniu i posiada 
certyfikat dot. prowadzenia profilaktyki związanej z narkotykami i on prowadzi zajęcia z 
młodzieżą, nauczycielami i rodzicami.  
 Ciekawą inicjatywą jest pomysł referenta Zespołu ds. Nieletnich i Patologii zorganizowania 
konkursu dla uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych powiatu kościańskiego , którego  
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celem jest zapobieganie zażywania środków odurzających, promowanie i wspieranie 
szkolnych liderów w dziedzinie społecznie akceptowanych form organizacji czasu wolnego.  
Tematem konkursu jest zaprojektowanie i przedstawienie krótkiej formy w konwencji 
teatralnej dot. problematyki związanej z konsekwencjami zażywania środków odurzających. 
Finał konkursu planowany jest 21.02.2003r. w Kościańskim Ośrodku Kultury. 
Nie odnotowano trudności występujących w realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii. 
 

d) Przemoc wobec nieletnich. 
 

Rola i działalność Policji w zakresie przeciwdziała przemocy wobec dzieci na terenie 
działania tut. KPP polega przede wszystkim na działalności profilaktycznej , informowaniu 
nieletnich o sygnalizowaniu / nauczycielom, wychowawcom, pedagogom itp./ przez nich 
wszelkich sytuacji konfliktowych w rodzinie. 
Na terenie tut. KPP w 2002r. stwierdzono czynów przestępczych z : 

- art.207 kk –  22        w roku 2001 – 32 , dynamika 68,7 % 
- art.209 kk -   142      w roku 2001-   58 , dynamika 244,8% 

  Najczęściej sprawcy stosują przemoc wobec rodziny w ten sposób / a w tym i wobec 
nieletnich / iż wyzywają członków rodziny słowami wulgarnymi, wyganiają z domu, szarpią, 
biją . Nie odnotowano drastycznych przypadków przemocy w rodzinie . 

           
e) Przemoc w rodzinie 

 
Łącznie w 2002 roku na terenie działania KPP w Kościanie przeprowadzono 109 

interwencji z których sporządzono niebieskie karty.  
Ogółem ujawniono 243 ofiary przemocy w tym: 
- 122 kobiety , co stanowi 50,2 % ogółu ofiar, 
- 30 mężczyzn, co stanowi 12,3 % ogółu ofiar, 
- 63 dzieci w wieku do lat 13 , co stanowi 25,9 % ogółu ofiar, 
- 28 małoletnich w wieku od 13 do 18 lat, co stanowi 11,5 % ogółu ofiar. 

Sprawców przemocy ujawniono razem 109, w tym tylko 4 kobiety oraz 105 mężczyzn. 
95 sprawców było pod wpływem alkoholu, co stanowi 87,2 % do ogółu sprawców, 
a 40 sprawców zatrzymano w tut. PIZ do czasu wytrzeźwienia, co stanowi 36,7 % do ogółu 
sprawców przemocy. 
Z powyższych danych wynika jednoznacznie , że nadal głównym powodem konfliktów w 
rodzinie jest alkohol i nadal będzie to główna przyczyna sytuacji konfliktowych. 
Rola Policji w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie to przede wszystkim 
aktywny udział w pracach Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, gdyż jak ww. to alkohol 
jest główną przyczyną przemocy w rodzinie. Także rolą Policji jest odpowiednie 
informowanie osób zwracających się o pomoc o miejscach gdzie mogą ją otrzymać i w jaki 
sposób mają tam zwracać się / pisemnie, osobiście, pomoc w napisaniu pism itp. / 

 
f) Subkultury młodzieżowe. 

 
Na terenie działania KPP w Kościanie nie odnotowano zagrożeń związanych z 

działalnością grup subkulturowych. Nie ujawniono związku między ideologią jakiejkolwiek 
subkultury młodzieżowej, a charakterem popełnionego czynu zabronionego. 
Nie odnotowano żadnych przypadków działalności pseudokibiców . 
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g) Nowe ruchy religijne tzw. ”sekty” 

 
Na terenie działania KPP w Kościanie nie odnotowano działalności sekt, a tym bardziej na 
terenie szkół. Nie odnotowano działalności grup satanistycznych i pseudosatanistycznych. 
Na spotkaniach policjantów z rodzicami i nauczycielami przekazywane są książeczki pt. 
„Zagrożenia”, gdzie jednym z tematów jest zagadnienie dot. sposobów zachowania się gdy 
dziecko zaangażuje się w działalność sekty /grupy psychomanipulacyjnej/. 

 
h) Prostytucja. 

 
Na terenie działania KPP w Kościanie nie ujawniono żadnych przypadków prostytuowania 
się nieletnich. 

 
i) Czyny karalne przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości popełniane przez 

nieletnich . 
 
W 2002 roku odnotowano jeden przypadek gdy nieletni lat 16 doprowadził kilkakrotnie 
małoletnią lat 16 do poddania się czynnościom seksualnym – tj. o czyn karalny z art.200§1 kk 
.  W roku 2001 nie odnotowano takich czynów karalnych na terenie działania tut. KPP z 
uwagi na powyższe dynamika wyniosła 100%. 

 
j) Wykorzystywanie seksualne małoletnich. 

 
Na terenie działania tut. KPP w 2002 roku odnotowano 1 przypadek wykorzystania 
seksualnego małoletniej tj. czyn z art. 200§1 kk , w roku ubiegłym odnotowano 2 przypadki  
wykorzystania seksualnego małoletnich z art. 198kk i z art.200§1 kk, spadek o 50 %.  
Sprawcą czynu z art.200§1 kk – był nieletni lat 16, uczeń, obcy do ofiary – małoletniej lat 6, 
mieszkający w tym samym budynku. 

 
k) Bezrobocie, bezdomność, żebractwo. 

 
Bezrobocie na terenie powiatu kościańskiego wynosi w chwili obecnej ok.15,8 % .  
Ma ono bezpośredni wpływ na wzrost przestępczości na terenie działania tut. KPP , 
szczególnie dot. to przestępstw  z art.209 kk, gdzie w 2002 roku odnotowano 244,8% 
dynamiki. 
Na terenie powiatu kościańskiego nie ma noclegowni, schroniska dla bezdomnych. 
Prowadzono jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie stołówka dla osób 
potrzebujących. 
Nie ujawniono wpływu zjawiska bezrobocia na przestępczość nieletnich. 
Na terenie działania tut. KPP jest kilku bezdomnych, którzy są bezdomnymi raczej z wyboru 
niż z sytuacji materialno - rodzinnej. Osoby te otrzymują informacje gdzie mogą udać się po 
pomoc lub adresy noclegowni, schronisk. 
Nie ujawniono przypadków wpływu zjawiska bezdomności na przestępczość . 
 
Nie stwierdzono przypadków żebractwa / w tym przypadków żebractwa nieletnich / . 
Nie kierowano wniosków o ukaranie z art. 50,58 lub 105 kw. 
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Sprawozdanie z podjętych przez Komendę Powiatową Policji w Kościanie działań i 
osiągniętych wyników w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi za rok 2002. 

I Ocena podstawowych uwarunkowań zjawiska alkoholizmu na terenie działania tut. KPP. 

Na wpływ alkoholizmu wśród społeczności terenu powiatu kościańskiego jako główny 
czynnik należy wymienić iż alkohol jest nadal najłatwiejszym dobrem konsumpcyjnym, które 
można nabyć, jest też najbardziej rozpowszechnioną formą „rozrywki” szczególnie wśród 
bezrobotnych. Uwarunkowania lokalne – wzrost bezrobocia, zamykanie zakładów pracy, brak 
środków materialnych na inne powszechnie akceptowane formy spędzania wolnego czasu - 
prowadzi do tego, że alkohol postrzegany jest jak najłatwiejsza forma „zabicia” wolnego 
czasu. Także problemy rodzinne, inne kłopoty osobiste są przyczynami alkoholizmowi.  

Z posiadanych informacji wynika, iż w ostatnim okresie czasu bardzo znacznie wzrosły 
obroty hurtowni napojami alkoholowymi. Należy się zastanowić czy jest to spowodowane 
wzrostem spożycia alkoholu czy też dzięki obniżce akcyzy konsumenci zaprzestali zakupów 
alkoholu z nielegalnych źródeł. Raczej należy przyjąć, iż jest to spowodowane tym drugim. 

Niepokojącym zjawiskiem jest „moda” na picie alkoholu wśród młodzieży. Alkohol przez 
młodzież postrzegany jest jak coś normalnego, co nie jest niczym złym. Szczególnie w 
okresie letnim istnieje moda na alkohol w postaci piwa, na co na pewno ma wpływ cena 2-3 
zł za piwo 0,5 litrowe, jak też reklamy, które pokazują jak świetnie można bawić się, spędzać 
wolny czas przy alkoholu. W najbliższym okresie czasu należy spodziewać się wzrostu 
odsetek pijących wśród młodzieży, chociaż w tut. KPP nie ma zarejestrowanych nieletnich-
alkoholików.  

II Podejmowane przedsięwzięcia i uzyskane wyniki. 

1. W 2002r. przeprowadzono – 7 akcji mających na celu ujawnienia przestępstw 
wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w tym w 2 przypadkach brali 
udział pracownicy UKS, w jednym pracownik US oraz w jednym członek GKRPA i 
pracownik Urzędu Gminy.  

2. Ogółem ujawniono 7 czynów przestępczych wynikających z art.43 Ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości..., wszystkie przypadki miały miejsce w miejscu 
zamieszkania sprawców. 

3. Łącznie zakwestionowano 143 litry spirytusu pochodzącego z nielegalnego źródła. 

4. Nie ujawniono przypadków nielegalnej produkcji spirytusu /wyrobów spirytusowych/. 

5. Izolowano nietrzeźwych z miejsc publicznych – ogółem 108 osób 

a/ na terenie KPP Kościan nie ma izby wytrzeźwień, 

b/ w PIZ 77 osób, dorosłych, nieletnich nie osadzano, 

c/ w placówkach służby zdrowia 1 nieletni 

d/ odwieziono do miejsca zamieszkania 30 osób. 

6. Naruszenia zakazu sprzedaży /podawania/ alkoholu: 

a/ ogółem stwierdzono 7 przestępstw art.43 ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości.., 

b/ nie stwierdzono przestępstw z art.43 ust.2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości..... 

7. Stwierdzono 2 przypadki naruszeń zakazu spożywania /nabywania alkoholu na podst. 
art. 43 ,1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości.... 
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8. Naruszenie obowiązku trzeźwości zawodowej: 

a/ nie ujawniono przestępstw z art.180 kk, 

b/ nie ujawniono przypadków naruszeń art.70§2 kw. 

9. Nie sporządzano wniosków o ukaranie z art. 44 Ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości.... 

10. Przestępstwa dokonane pod wpływem alkoholu – ogółem 259 

11. Podejrzani pod wpływem alkoholu - 259. 

12. Ogółem sporządzono wniosków o ukaranie  : 

a/  art.51§2 kw –  9 

b/  art.86§2 kw –  19 

c/  art.87§1 kw –  11 

d/  art.87§2 kw –  4 

13. Ogółem wszczęto 206 postępowań przygotowawczych z art.178a§1,2 kk . 

14. Sporządzono 41 wniosków o leczenie odwykowe alkoholików. 

15. Nie prowadzono postępowań przygotowawczych z art.208 kk. 

16. Nie sporządzano wniosków o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu. 

17. Łącznie przeprowadzono 109 interwencji domowych dotyczących przemocy w 
rodzinie w których 95 sprawców przemocy było pod wpływem alkoholu. 

18. Ogółem w 2002 r. ujawniono 17 nieletnich pod wpływem alkoholu, w roku  
poprzednim  także 17. O faktach ujawnienia nieletnich pod wpływem alkoholu 
informowano Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kościanie.  

Na terenie działania tut. KPP nie ma izby wytrzeźwień, nie osadzono w PIZ nieletnich 
do czasu wytrzeźwienia. W jednym przypadku nieletni lat 14 ostał zabrany do Szpitala 
Miejskiego , w pozostałych przypadkach nieletni byli przekazywani rodzicom, 
opiekunom. Przeprowadzono 4 akcje mające na celu ujawnienia nieletnich 
nabywających lub spożywających alkohol. 

Należy zaznaczyć, że nieletni twierdzą, że alkohol dostali lub zakupił im nieznajomy 
pełnoletni, itp. Dyspozycja art.208 kk dot. rozpijania małoletniego i praktyka tut. 
Prokuratury Rej. w Kościanie stoi na stanowisku, iż rozpijanie następuje gdy 
małoletni otrzymuje alkohol co najmniej dwukrotnie,  a w Ustawie o przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi brak jest odpowiednich uregulowań co utrudnia pracę Policji 

19. Komenda Powiatowa Policji w Kościanie bardzo aktywnie współpracuje z Komisjami  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Kierownik Rewiru Dzielnicowych w 
Kościanie oraz kierownicy Posterunków Policji w Śmiglu i Krzywiniu są członkami 
tych komisji.  Komisje przekazały środki finansowe na działalność profilaktyczną – 
zakup materiałów  takich jak : 

       -     książeczek pt. „Zagrożenia”, która rozprowadzano jest przez policjantów na                        
spotkaniach z rodzicami i nauczycielami, 

- ulotek pt.. „Bezpieczna Szkoła”, która rozprowadzano jest wśród uczniów klas V i 
VI szkół podstawowych i klasach gimnazjalnych. 
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Współpraca z UKS polega na wspólnych kontrolach miejsc sprzedaży i podawania alkoholu 
celem ujawniania przestępstw  z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, ogółem w 2002 roku 
przeprowadzono 3 wspólne kontrole. 

Asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kościanie poprzez wymianę informacji dot. zagrożonych rodzin alkoholizmem.   

Informacje dot. problemu alkoholizmu w rodzinie przekazywane są też do Miejskich i 
Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. 

Tut. KPP aktywnie współpracuje ze szkołami powiatu kościańskiego, gdzie na pogadankach 
/szczególnie w klasach gimnazjalnych/ przedstawiane są negatywne skutki spożywania 
alkoholu przez nieletnich oraz konsekwencje prawne dla nich z tego wynikające. 

 

Sprawozdanie dotyczące użytych psów służbowych  
 
W 2002 r. KPP w Kościanie posiadała 5 psów służbowych. Przewodnicy wraz z psami 
wykonali 3 668 godzin służb patrolowych, 150 godzin tropienia na zdarzeniach i 150 godzin 
akcji poszukiwawczych. Psy spędziły 1 050 godzin na szkoleniu, a przewodnicy 240.  
Ponadto 1 520 godzin zajęła im obsługa psów. 
 
6. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
 

Powiat kościański obejmuje swoim terenem sieć dróg o łącznej długości 741 km. 
W 2002r. wszczęto 260 postępowań przygotowawczych o przestępstwa drogowe ( tj. o 6 
więcej w stosunku do 2001r.) przy dynamice 102,4%. 
Stwierdzono 260 przestępstw tj. 51 więcej niż w roku 2001 ( wskaźnik dynamiki 124,4 %) 
Wykrywalność tak jak i w poprzednim roku wyniosła 100% w tych postępowaniach 
przedstawiono zarzuty 255 osobom i wobec 238 spośród podejrzanych wniesiono o  
sporządzenie aktu oskarżenia. Jedna osoba była tymczasowo aresztowana. Trzy osoby 
nieletnie popełniły 3 czyny karalne  z tej kategorii przestępstw. 
W tych postępowaniach zawartych jest 206 dochodzeń w sprawach prowadzenia pojazdu w 
stanie nietrzeźwości (o 9 więcej w stosunku do poprzedniego roku). 
Stwierdzono 223 przestępstwa tej kategorii (o 46 więcej).Z art. 177 kk tj. o wypadki drogowe 
wszczęto 54 postępowania przygotowawcze i stwierdzono 36 czynów. 
  
Stan bezpieczeństwa na drogach przedstawia poniższa tabelka 
 

Wypadki Kolizje Zabici Ranni Okres 
00 01 02 00 01 02 00 01 02 00 01 02 

Razem 161 107 111 313 427 390 15 10 19 214 133 176 
 
Analizując powyższe zestawienie należy stwierdzić, że ilość zdarzeń drogowych w 
porównaniu z rokiem 2001 wykazała tendencję zwyżkującą dla wypadków – zanotowano o 4 
więcej, natomiast malejącą dla kolizji – 37 mniej. Ogólnie zdarzeń drogowych odnotowano o 
33 mniej. Dynamika wyniosła 93,8%. Tendencja zwyżkująca wypadków zdeterminowała 
liczbę ofiar śmiertelnych (o 9 więcej, dynamika 190%) i osób rannych (o 43 więcej, dynamika 
132,3%). Do większości zdarzeń drogowych przyczynili się kierujący tj. 450, w których 19 
osób zginęło, a 159 zostało rannych. Piesi spowodowali 13 zdarzeń, w których 10  
osób zostało rannych, co stanowi 2,6% ogółu zdarzeń. Na obszarze zabudowanym 
odnotowano 281 wypadków i kolizji co stanowi 56% ogółu zdarzeń. Najwięcej zdarzeń  
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zanotowano we wtorki  - 77 (tj15,36% ogółu zdarzeń). Najmniej zagrożonym dniem była 
środa – 60 zdarzeń (tj. 11,97% zdarzeń). Najwięcej ofiar w ludziach było w niedziele.  
Najbardziej zagrożonym obszarem jest miasto Kościan – 140 zdarzeń tj. 27,94% ogółu 
wypadków i kolizji. Na terenie miasta i gminy Kościan odnotowano łącznie 266 zdarzeń 
drogowych, co stanowi 53,09% ogólnej liczby wypadków i kolizji.  
Natomiast na drodze nr 5 odnotowano łącznie 115 zdarzeń co stanowi 22,95% ogólnej liczby 
zdarzeń drogowych.  
Na tym głównym ciągu komunikacyjnym odnotowano 36,84% ofiar śmiertelnych i 30,11% 
ogólnej liczby osób rannych. Najwięcej ofiar w ludziach ze skutkiem śmiertelnym 
odnotowano na terenie gminy Śmigiel.  
          Policjanci sporządzili 84 wnioski do Sądów Rejonowych o ukaranie sprawców 
wykroczeń drogowych. W tym za jazdę po użyciu alkoholu z art. 87§1 - 11, a z art. 87§2 – 4. 
Na pieszych skierowano 3 wnioski, w tym na 1 nieletniego.  
W 4 080 przypadkach wobec sprawców wykroczeń drogowych zastosowano postępowanie 
mandatowe. Z tej liczby sprawców represjonowano 3 955 kierowców i 125 pieszych. Wobec 
21 377 osób zastosowano pouczenie, w tym wobec 19 581 kierowców i 1 796 pieszych. 
Policjanci Sekcji Ruchu Drogowego w 2002 r. wykonali łącznie 5 pilotaży ładunków nie 
normatywnych. Przejechano 5 radiowozami 473 km, zaangażowanych było 10 policjantów 
przez 23,20 godz. Łączny koszt obsługi pilotaży wyniósł – 698,02 zł. 
W kwartalnych działaniach pod kryptonimem „Niebezpieczne Przewozy” skontrolowali 
łącznie 86 pojazdów przewożących niebezpieczne materiały.  
Zabezpieczyli 9 imprez sportowych, 5 kościelnych i 6 innych. Te imprezy zabezpieczało 
łącznie 98 policjantów przez 216,40 godzin. 
Użyto 46 radiowozów, które przejechały 501 km. Łączny koszt zabezpieczenia imprez 
wyniósł 3 616,74 zł. 
 
KPP w Kościanie podejmowała działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach: 

- cyklicznie raz w miesiącu prowadzono działania w ramach akcji „Pomiar” i „Pieszy”, 
- co najmniej 2 razy w miesiącu prowadzono działania „Waga” na drodze krajowej nr 5, 
- co kwartał przeprowadzono działania „Niebezpieczne Przewozy”, „Kabotaż”, 
- prowadzono okresowe działania ze względu na ferie, wakacje, święta i długie 

weekendy, 
- w trakcie spotkań z różnych okazji propagowano zasady bezpiecznej jazdy i 

bezpiecznego korzystania z dróg. 
W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci współpracowali z takimi 
instytucjami jak:  

- Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, 
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kościanie, 
- Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lesznie, 
- Starostwo Powiatowe w Kościanie, 
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, 
- Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu. 

Z wymienionych instytucji najbardziej owocną jest współpraca z komisją ds. organizacji 
ruchu drogowego w Starostwie Powiatowym i Komendą Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej. 
W 2002 r. wdrażano program „Poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 
drogowego”, mający na celu efektywną poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i 
motorowerzystów. 
W 2002 r. odnotowano tendencje spadkowe we wszystkich rozpatrywanych kategoriach 
zdarzeń z udziałem „niechronionych” uczestników ruchu drogowego.  
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7. Sprawozdanie z działalności budżetowej KPP w Kościanie. 

 
 W  2002 roku  Komenda Powiatowa Policji w Kościanie wykonała wydatki w łącznej 
kwocie 5 020 302,20 zł co stanowi  99,99 %  przydzielonych jej na ten cel środków. 
Wydatki Komendy finansowane były w dwóch działach klasyfikacji budżetowej : 

- w dziale 853  – „Opieka Społeczna”; 
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa”. 

 W dziale 853 Komenda Powiatowa Policji w Kościanie wypłacała przeciętnie miesięcznie 
56  zasiłków  rodzinnych oraz 11 zasiłków pielęgnacyjnych dla 28 rodzin funkcjonariuszy 
Policji. Łączna kwota wypłaconych w  roku 2002 zasiłków wyniosła  42 971,20 zł co stanowi  
98,79% dotacji przyznanej KPP na ten cel na  2002 rok .Dzięki podjętym staraniom o 
dodatkowe dofinansowanie tego działu, łącznie uzyskano zwiększenie planu wydatków tego 
działu w stosunku do Ustawy budżetowej  o kwotę 19 500 zł, udało się wykonać plan 
wydatków, a niewykorzystane środki tego działu w kwocie 528,80 zł przekazano na rachunek  
Starostwa Powiatowego, gdyż nie można ich było wykorzystać w innych działach. (brak 
 umocowania prawnego dla władz powiatowych do dokonania takich przeniesień). 
 Podstawowym działem finansowania działalności Policji jest dział 754 „Bezpieczeństwo   
Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa”.  W pierwszym półroczu 2002 roku Komenda 
Powiatowa Policji w Kościanie  zatrudniała w tym dziale średnio 7,7 etatu pracowników 
cywilnych, 5,00 etatu pracowników korpusu służby cywilnej i 118 etatów policyjnych, w tym 
14 etatów policyjnych utworzonych na nowych zasadach zatrudnienia (policjanci przyjęci do 
służby po 01.01.1999r objęci ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym na zasadach 
ogólnych). 

               Płace w tym dziale są finansowane w paragrafach :  
       4010–  pracownicy cywilni (dział pomocniczy), 

4020- korpus służby cywilnej, 
4050-  funkcjonariusze policji . 

                 Średnie płace w  2002 roku kształtowały się następująco: 
                 pracownicy cywilni               -                1 173,62 zł ; 
                 służba cywilna                         -              1 302,84 zł ; 
                 funkcjonariusze Policji: 
                 - objęci ubezpieczeniem emerytalno - rentowym               -                  2 152,87 zł;  
                 - pozostali funkcjonariusze                                                 -                  2 466,97 zł. 

Wydatki osobowe  Komendy Powiatowej Policji w Kościanie w roku 2002  wykonane w 
wysokości 4 575 119,84 zł tj. 100,00 %  dotacji KPP na te cele  obejmują następujące paragrafy:            
4010,4020,4040,4050,4060,4070,4080,4110,4120. W związku z trudnościami finansowymi KPP 
w  Kościanie w zakresie wydatków rzeczowych, i przyjętą w Policji województwa 
wielkopolskiego tendencją dokonano przeniesień części środków przynależnych wydatkom 
osobowym dla ratowania planu wydatków rzeczowych. W wyniku takiego postępowania KPP w 
Kościanie zakończyła rok finansowy  ze zobowiązaniami w zakresie tych wydatków w kwocie 
łącznej 72 225,04 zł. Zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagalnymi. 
Wydatki rzeczowe Komendy Powiatowej Policji w Kościanie w roku 2002 zostały ustalone na  
 poziomie 50,51% wydatków rzeczowych zrealizowanych przez KPP w roku 2001 oraz 46% w 
stosunku do wykonania tych wydatków w roku 2000. Na jednego policjanta przypadało 
 2 645,40zł środków na wydatki rzeczowe podczas gdy w roku 2000 kwota ta wynosiła 5 744,82 
zł. W związku  z tym w KPP opracowano i wprowadzono do realizacji plan oszczędnego 
wydatkowania tych środków. 
 Podjęto też działania zmierzające do uzyskania dodatkowych środków na wydatki rzeczowe od 
władz samorządowych. Środki takie uzyskano na łączną kwotę 90 056 zł, co podniosło wielkość  
kwoty na wydatki rzeczowe do poziomu 402 211,16 zł. Także Komenda Główna Policji oraz 
Komenda Wojewódzka Policji udzieliły pomocy KPP w Kościanie przejmując część płatności 
od miesiąca września i tak przejęto opłaty za dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, za rozmowy  
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telefoniczne w TP S.A., dofinansowano koszty badań profilaktycznych i darowano w formie 
rzeczowej paliwa. Łączna wartość tej pomocy  to   68 000 zł. 
W okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Komenda wydatkowała łącznie 402 211,16 zł w ramach 
wydatków rzeczowych tj. 100,00% całorocznej dotacji na ten cel licząc łącznie z środkami 
samorządowymi. W zakresie tych wydatków na koniec roku finansowego powstały zobowiązania 
niewymagalne na kwotę łączną  41 655,75 zł. (Wydatki rzeczowe KPP obejmują paragrafy 
4210,4220,4260,4270,4300, 4410,4430,4480,4520,4550,6060). Plan oszczędnościowy przyjęty przez 
KPP przyniósł właściwe skutki – zanotowano spadek poziomu wydatków rzeczowych w stosunku do 
roku ubiegłego o 34,92 %. Jednak żaden plan oszczędnościowy nie pozwoli na całkowite 
wyeliminowanie wydatków na cele rzeczowe. Corocznie podejmowane oszczędności w tych 
wydatkach doprowadzą do wyeksploatowania tak środków  transportowych jak i  budynków. 
Wydatki na rzecz osób fizycznych KPP w Kościanie obejmują paragrafy 3020 oraz 3030. W tej 
grupie  wydatkowano łącznie 567 798,12 zł tj. 100% przydzielonych funduszy i 106,40 % wydatków 
poniesionych na te cele w roku 2001. Są to paragrafy wydatków, w których finansuje się dodatkowe 
należności policjantów oraz wynagrodzenia na rzecz osób trzecich. W rok 2003 wchodzimy w 
zakresie  tych wydatków ze zobowiązaniami niewymagalnymi w kwocie 5 803,50 zł. W  2002 roku  
Komenda Powiatowa Policji w Kościanie wykonała dochody budżetowe na łączną kwotę 19 421,50 
zł. Dochody pochodziły z czynszów dzierżawy - kwota 4 118 zł, z odsetek bankowych - kwota 5 
430,37 zł  z różnych wpływów (wynagrodzenie płatnika  ubezpieczenia zdrowotnego, 
wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego) - kwota 1 352,77 zł, ze zwrotów nienależnie 
pobranych świadczeń z lat poprzednich -  kwota 8 345,27 zł, z asyst komorniczych kwota 8 zł i ze 
sprzedaży mienia wycofanego 167,09 zł.    
         
Darowizny paliwa . 

 
           Przedmiot darowizny         
Darczyńca 

 Paliwo Łączna  
wartość 

Urząd Miasta i Gminy 
Krzywiń 

        3 420 l  10 422,94 zł 

Urząd Gminy Kościan         1 394 l    4 553,05 zł 
Łączna wartość         4 814 l  14 975,99 zł 

 
 Darowizny samochodów . 

Przedmiot darowizny 
Darczyńca 

Samochody w 
ramach akcji 

„Sponsor 2002” 
(dofinansowanie 
połowy wartości) 

Samochody uzbrojenie dodatkowe 
poza ramami akcji 
„Sponsor 2002  (dofinansowanie wartośc
robót przystosowawczych bezpośrednio z
budżetów Gmin w ramach darowizn 
rzeczowych) 

Urząd Miasta i Gminy 
Krzywiń 20 000 zł  

Urząd Gminy Kościan 15 400 zł  

Urząd Miasta i Gminy 
w Śmiglu 17 724 zł 1 999,99 zł 

Urząd Gminy w 
Czempiniu 16 200 zł  

Łączna wartość 69 324 zł 1 999,99 zł 
 
Wydatnej pomocy w funkcjonowaniu Komendy Powiatowej Policji w Kościanie udzieliły też 
samorządy gminne. Władze samorządowe udzielały bieżącej pomocy w funkcjonowaniu 
jednostki darowując paliwo do pojazdów służbowych – Gmina Kościan i Gmina Krzywiń. W 
ramach akcji „Sponsor 2002” gminy dofinansowały połowę cen czterech radiowozów marki 
SKODA FABIA dla KPP w Kościanie (szczegółowe wielkości tych darowizn zawarte są w 
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tabeli jw.). Gmina Krzywiń i Miasto Kościan umarzały w całości (Krzywiń) lub częściowo 
podatek od nieruchomości. Radiowozy zakupione za te środki obecnie używane są już do służby 
w KPP Kościan i podległych Posterunkach Policji. Także Starostwo Kościańskie zaangażowało 
swe środki w promowanie Policji Kościańskiej asygnując 732 zł na zakup znaczków 
odblaskowych dla uczniów szkół z terenu Powiatu Kościańskiego – znaczki te są systematycznie 
rozprowadzane wśród uczniów w trakcie wizyt policjantów w szkołach. W związku z bardzo 
trudną sytuacją w zakresie wydatków rzeczowych KPP Starostwo Powiatowe dofinansowało też 
kwotą  20 000 zł bieżącą działalność KPP w zakresie tych wydatków . Pieniądze te były 
wydatkowane w paragrafach 4260 gdzie opłacano z nich rachunki za energię elektryczną i 
cieplną, w paragrafie 4300 gdzie opłacane były bieżące faktury za usługi między innymi 
utrzymanie palacza, wynagrodzenia tresera psów służbowych czy rachunki telefoniczne oraz w 
paragrafie 4210 w którym finansowano z nich zakupy między innymi paliw. Gmina Krzywiń 
darowała policjantom Posterunku Policji w Krzywiniu lornetkę wartości 800,32 zł , która jest 
wykorzystywana szczególnie w okolicy akwenów wodnych w trakcie sezonu letniego i 
dodatkowo przekazała zestaw komputerowy, drukarkę, latarkę wielofunkcyjną oraz pokrowce 
wodoodporne do nowego radiowozu. Część z tych przedmiotów formalnie zostanie przekazana 
dla PP w Krzywiniu po zaakceptowaniu darowizn przez KWP w Poznaniu. Gmina Śmigiel ze 
środków własnych oraz „Komisji Alkoholowej” przekazała środki w wysokości ok. 4000zł na 
uzbrojenie nowego radiowozu. Pomimo zmiany systemu finansowania Policji i przejęcia zadań 
finansowych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu nadal liczymy na pomoc ze strony 
władz samorządowych. Jest jeszcze wiele spraw, które bez pomocy samorządów nie zostaną 
rozwiązane.  

 
      Majątek trwały. 
 

  Komenda Powiatowa Policji w Kościanie użytkuje majątek trwały będący własnością 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, którego wartość wg protokołu przekazania wynosi 
: 

1. - sprzęt łączności i informatyki                                   -               207 568,75 zł; 
2. - sprzęt uzbrojenia                                                       -               126 643,62 zł; 
3. - sprzęt transportowy                                                   -               494 111,10 zł; 
4. - sprzęt techniki policyjnej                                          -               108 039,43 zł; 
5. - przedmioty mundurowe                                            -                   9 424,16 zł; 
6. - sprzęt żywnościowy                                                  -                 12 980,80 zł; 
7. - sprzęt kwaterunkowy                                                -                152 986,10 zł; 
8. - sprzęt gospodarczy                                                   -                    5 962,00 zł; 
9. - sprzęt p.poż.                                                             -                  13 917,00 zł; 
10. - sprzęt techniki biurowej                                           -                  32 230,05 zł; 
11. - sprzęt kulturalno oświatowy i sportowy                   -                  14 616, 

      Łączna wartość                                                                 -              1 178 479,45  
 
Majątek ten był w dużej części wyeksploatowany i  podlegał systematycznemu brakowaniu. KPP 
w Kościanie posiada też środki trwałe nabyte po 01.01.1999r stanowiące jej odrębną własność. 
Na dzień 31.12.2002r dysponujemy własnymi podstawowymi środkami trwałymi wartości 
łącznej 109 871,33 zł ( w tym : sprzęt informatyczny  53 658,61zł, sprzęt telefoniczny  41 079,84 
zł,  narzędzia i przyrządy 4 270,00 zł i sprzęt techniki biurowej 10 862,88 zł), oraz pozostałymi 
środkami trwałymi wartości łącznej  97 274,99 zł ( w tym : sprzęt łączności i informatyki  
 
wartości  16 435,16 zł, sprzęt techniki biurowej i kwaterunkowy wartości 71 096,45 zł i sprzęt 
techniki specjalnej 9 743,38 zł). 
Amortyzacja majątku nabytego po 01.01.1999 roku naliczona na dzień 31.12.2002 roku 
zamknęła się kwotą 45 446,21 
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 Majątek ten został zakupiony z wygospodarowanych oszczędności planu 
wydatków w latach  1999- 2002. 
Rok 2002 był ostatnim rokiem samodzielnej gospodarki finansowej Komendy Powiatowej 
Policji w  Kościanie. Samorządowa jednostka budżetowa KPP Kościan z dniem 31.12.2002 roku 
została zlikwidowana a obsługę finansową naszej Komendy przejmie Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu. 
          
8. Ocena współpracy Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie z przedstawicielami 
samorządów i administracji terenowej. 
 

Współpraca KPP w Kościanie z samorządami lokalnymi i administracją terenową w powiecie 
kościańskim w 2002 r. układała się bardzo dobrze. 
Oparta była na obustronnej świadomości współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i 
porządek publiczny. Realizowana była przez wspólne działania przy zabezpieczaniu imprez 
masowych i wspólnym działaniu w ramach programu bezpieczeństwa dla powiatu 
kościańskiego. 
Współpraca ta przejawiała się przede wszystkim w dofinansowaniu i zakupie materiałów 
profilaktyczno-propagandowych na rzecz prewencji kryminalnej, a także zwalczania patologii 
społecznej, narkomanii i alkoholizmu oraz przemocy w rodzinie. Istotna była również 
współpraca z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy itp. W 
ubiegłym roku systematycznie 2 do 4 osób pracowało w KPP jako stażyści kierowani przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie. Praca stażystów znacząco wpłynęła na poprawę 
funkcjonowania i jakości obsługi interesantów w KPP w Kościanie. 
W 2002 r. pod przewodnictwem Starosty Powiatu Kościańskiego rozpoczęła działalność 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. W skład tej Komisji poza przedstawicielami Policji 
weszli przewodniczący zarządów gmin, prokurator oraz inne osoby o wysokim autorytecie. 
Kierownicy Posterunków Policji i Rewiru Dzielnicowych w Kościanie wchodzą w skład 
Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przede wszystkim z tych 
komisji pozyskiwane są środki na materiały profilaktyczne wykorzystywane na spotkaniach 
policjantów ze społeczeństwem. 
Łącznie władze samorządowe przekazały KPP w Kościanie na zakup materiałów 
profilaktycznych 13 540 zł., w tym: 

- Starostwo Powiatowe w Kościanie    720 zł., 
- Urząd Miasta Kościana                    5 000 zł., 
- Urząd Gminy Kościan                     1 098 zł., 
- Urząd Miasta i Gminy Krzywiń      1 098 zł., 
- Urząd Gminy Czempiń                    1 464 zł., 
- Urząd Miejski Śmigla                      4 160 zł . 

Ponadto w 2002 r. zwrócono się do poszczególnych komisji o sfinansowanie kosztów 
modernizacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych spełniających równocześnie zadania izby 
wytrzeźwień. Dotychczas na ten cel uzyskano 2 000 zł od samorządu Gminy Śmigiel i jak 
podano wcześniej w końcówce roku wobec braku deklaracji ze strony pozostałych gmin 
środki te przeznaczono na dozbrojenie nowego samochodu Skoda Fabia wykorzystywanego 
do zadań patrolowo-interwencyjnych przez PP w Śmiglu. Urząd Miasta i Gminy Krzywiń 
przekazał 10 422 ,94 zł., a Urząd Gminy Kościan     4 553,05 zł. w formie paliwa. Nadto 
samorządy gminne Gminy Kościana, Śmigla, Czempinia i Krzywinia wyasygnowały w 
ramach programu „Sponsor 2002 r.” pieniądze w kwocie 69 324 zł. na zakup 4 samochodów,  
 
 
które już są wykorzystywane na terenach tych gmin. W Kościanie i Śmiglu  
współpracowaliśmy ze Strażami Miejskimi wykonując mieszane patrole oraz inne działania w 
tym zabezpieczenie różnych imprez masowych. Dodatkowo w mieście Kościanie funkcjonuje 



 25 
elektroniczny system monitorowania miasta ze stanowiskiem kierowania umieszczonym 
w KPP, obsługiwany przez strażników miejskich i pracowników UM. 
Starosta Powiatu Kościańskiego objął patronat nad konkursem motoryzacyjnym i konkursem 
plastycznym „Pieszy – bezpieczny na drodze” przeprowadzonym w ramach  programu 
„Poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego”. 
Ponadto Starostwo dofinansowało KPP kwotą 20 000 zł. na bieżącą działalność. 
KPP w Kościanie korzystała także z umorzenia podatku od nieruchomości na  terenie gminy 
Krzywiń i miasta Kościana. 
 Ważnym podkreślenia jest fakt, że w 2002 roku w ramach realizacji zadań własnych 
samorządów powiatowego i gminnych niżej wymienione samorządy udzieliły wsparcia na 
rzecz bezpieczeństwa i porządku w działalności KPP w Kościanie w formie zakupu 
pojazdów, wyposażenia, przekazania materiałów profolaktycznych, ulgi w podatku i 
darowizn rzeczowych w wysokościach: 
Powiat    -  21.452,00-zł 
Gmina Czempiń  - 17.664,00-zł 
Gmina Kościan  - 21.051,05-zł 
Gmina Krzywiń  - 33.981,49-zł (+ 1.233,99-zł=35.215,48-zł) 
Gmina Śmigiel  - 25.883,99-zł 
Miasto Kościan  - 10.685,10-zł 
co daje łącznie kwotę -        130.717,63-zł. 
Tak wydatna pomoc z pewnością odbiła się pozytywnie na poczuciu bezpieczeństwa 
mieszkańców całego powiatu.  
Należy nadmienić, że KPP w Kościanie współpracuje również z Urzędem Skarbowym, UKS 
w Lesznie, UC w Poznaniu, Strażami Leśnymi, Rybacką i Łowiecką, Nadleśnictwem w 
Kościanie i Konstantynowie, Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną, Zarządami Dróg 
Krajowych, Wojewódzkich i Powiatowych oraz ze Stowarzyszeniem na rzecz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego „Droga i Bezpieczeństwo” w Poznaniu i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu 
Drogowego w Lesznie. 
 

9. Wnioski. 
 
Na podstawie analizy działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie można 
następująco scharakteryzować stan porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie 
kościańskim. 
Wzrosło poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, wzrósł poziom wykrywalności przestępstw 
oraz zmalała ilość zdarzeń drogowych. Nie zaistniały najpoważniejsze przestępstwa takie jak: 
zabójstwo, rozbój z użyciem broni palnej, a występujące zagrożenia to: 
 

1.  Wzrost bezrobocia, ubożenie znaczącej części społeczeństwa, a co za tym idzie 
niemożność zaspokojenia potrzeb materialnych, brak perspektyw życiowych oraz 
alternatywnych form spędzania wolnego czasu powodują wzrost przestępstw i 
wykroczeń zwłaszcza przeciwko mieniu. Są to nie tylko przestępstwa o charakterze 
kryminalnym (kradzieże, włamania, wandalizm, rozboje), ale i gospodarczym takie 
jak różnego rodzaju oszustwa (wyłudzenia) przy zakupie towarów i usług. 

2. Wzrost brutalizacji działań przestępczych, obniżanie wieku sprawców, agresja wśród 
nieletnich oraz lekceważący stosunek do ustalonego porządku prawnego i znieczulica 
społeczna jak również brak zdecydowanej reakcji na zachowania negatywne 
powodują, że społeczne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w najbliższym 
otoczeniu jest nadal na mało zadawalającym poziomie. 

 
3. W niepokojącym tempie rośnie niekorzystny wpływ na środowisko zwłaszcza 

młodego pokolenia takich patologii społecznych jak alkoholizm i narkomania, które są 
czynnikami stymulującymi popełnianie różnych przestępstw. 



 26 
4. Nadal duże zagrożenie przynajmniej realne występuje przed w czasie i po 

organizowanych imprezach masowych, a zwłaszcza meczów piłki nożnej. 
5. Nadal utrzymuje się duże zagrożenie różnego rodzaju przestępstwami i 

wykroczeniami w miejscach publicznych najbardziej uczęszczanych takich jak 
targowiska, bazary, duże sklepy, ciągi handlowe, dworce i przystanki oraz miejsca 
imprez masowych (sprawcy korzystają z dużego tłoku i działają anonimowo). 

6. Narastająca ilość pojazdów, katastrofalny stan techniczny dróg, słaba znajomość 
przepisów ruchu drogowego, brak wyobraźni, brawura i niski poziom poszanowania 
dla innych użytkowników dróg powodują wzrost zagrożenia bezpieczeństwa na 
drogach zwłaszcza w skutkach wypadków drogowych. 

 
10. Przedsięwzięcia planowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie 

na rok 2003: 
 

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu między innymi poprzez 
integrowanie się z mieszkańcami w ramach szeroko już zakrojonych programów 
profilaktyczno - prewencyjnych, 

- dalsze ograniczenie liczby przestępstw i wzrost skuteczności ścigania sprawców, ze 
szczególnym uwzględnieniem najpoważniejszych objętych programem „17 x 5”, 
między innymi poprzez intensyfikację różnych form pracy operacyjnej, 

- zwalczanie patologii społecznych takich jak narkomania i alkoholizm będących 
czynnikami kryminogennymi, 

- wzmożenie reakcji policjantów pionu prewencji na wykroczenia porządkowe, 
- podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych powszechnie 

uznanych za niebezpieczne, 
- ograniczenie drobnej przestępczości przeciwko mieniu, 
- ujawnianie i zwalczanie przestępczości gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem 

nowych form działalności przestępczej w tym zakresie, 
- dążenie do poprawy warunków przyjmowania interesantów, skrócenie czasu reakcji 

na zgłaszane interwencje oraz w kontaktach z petentami kierowanie się 
profesjonalizmem, kulturą osobistą, sprawnością i konsekwencją w działaniu, 

- w miarę możliwości finansowych dążenie do poprawy bazy technicznej, a zwłaszcza 
komputerowej w celu usprawnienia dostępu do zbiorów informatycznych. 

                                                                    
Właściwy nadzór nad realizacją zadań poprzez stosowanie nowoczesnych metod 

zarządzania oraz motywacyjnych zasad rozliczenia efektów pracy policjantów przyczynią się 
do spełnienia oczekiwań społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 
naszego powiatu. 

 
Opracowała: 
 
podinsp. Małgorzata Kielar 

Komendant Powiatowy Policji  
        w Kościanie 
 
         nadkom. Henryk Kasiński 
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