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Załącznik nr 1 do  
Uchwały Nr XVI/156/04 

Rady Powiatu Kościańskiego 
 z dnia 27.04.2004 roku 

Kościan, dnia 25.01.2004 r. 

 KP-HK-076-2/04       

 

Roczne sprawozdanie z działalności 

Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie 

oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

na terenie Powiatu Kościańskiego w 2003 roku 

 

1. Podstawowe wskaźniki pracy Policji, zmiany w porównaniu do roku 
poprzedniego, tendencje wzrostowe i spadkowe poszczególnych 
najważniejszych kategorii przestępstw i prognozy na kolejny rok, 
zjawiska negatywne i pozytywne. 

Komenda Powiatowa Policji w Kościanie obejmuje swoim działaniem teren 
całego powiatu kościańskiego o powierzchni ponad 722 km² i zamieszkały przez 
około 77.400 osób. Powiat tworzą: miasto Kościan, gmina Kościan, miasto i 
gmina Czempiń, miasto i gmina Krzywiń oraz miasto i gmina Śmigiel.   

Na terenie miasta i gminy Kościan działa Rewir Dzielnicowych w Kościanie, a 
na terenie pozostałych gmin działają Posterunki Policji w Czempiniu, Krzywiniu 
i Śmiglu. 

Według stanu na dzień 31.12.2003 r. w komendzie powiatowej służbę pełniło 
117 policjantów tj. o jednego mniej w stosunku do roku ubiegłego. Statystycznie 
na jednego policjanta przypadło 662 mieszkańców. 

Współczynnik przestępstw na 10 tys. mieszkańców w 2003 roku wyniósł 264, 
przy średniej wojewódzkiej 362,71 i był niższy od stwierdzonego w 2002 r. 
kiedy to wynosił 284. 
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Na stan zagrożenia przestępczością wpływa m.in. położenie geograficzne 
powiatu i związane z tym przemieszczanie się ludności szlakami 
komunikacyjnymi, stopa bezrobocia wynosząca około 16% oraz łatwość zbycia 
skradzionych rzeczy m.in. na giełdach samochodowych istniejących poza 
terenem powiatu kościańskiego. 

W sprawozdawczym okresie policjanci naszej Komendy stwierdzili 2071 
przestępstw tj. o 160 mniej w stosunku do 2002 r.  

Rozkład przestępczości w odniesieniu do poszczególnych rejonów działania 
przedstawia poniższa tabela. 

 
Rejon działania PP 

Czempiń
PP 

Krzywiń
PP 

Śmigiel
RD 

Kościan 
Cała 
KPP 

% wykrywalności ogólnej 93,7 77,7 83,9 91,1 90,2 
% wykryw. o char. krym. 91,5 67,1 80,0 77.8 78,9 
Osoby podejrzane/nieletnich 118/14 72/3 85/4 712/52 987/73
Zabójstwo - - 1 - 1 

27 18 9 152 206 Kradzieże cudzej rzeczy 
w tym pojazdów 1 1 1 18 21 
Kradzieże z włamaniem 31 21 34 139 225 
Rozbój i wym. rozb. 16 - - 59 75 
Uszczerbek na zdrowiu - 3 1 8 12 
Bójka lub pobicie 2 1 1 11 15 
Uszkodzenie rzeczy 6 4 4 14 28 
Narkotyki 8 - - 41 49 
Oszustwa 1 - 6 379 386 
Fałszerstwa 6 - 6 197 209 

52 29 23 217 321 Przestępstwa drogowe 
w tym nietrzeźwi kier. 46 27 17 199 289 
O char. kryminalnym 130 69 95 667 961 
Innych przestępstw 59 33 30 988 1110 
Ogółem 
przestępstw 

189 102 124 1656 2071 

 

W sprawie tych przestępstw w 2003 r. wszczęto 1139 postępowań 
przygotowawczych tj. o 45 więcej niż w 2002 r. i przedstawiono zarzuty 987 
osobom tj. o 151 więcej niż w poprzednim roku.  
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Wskaźnik wykrywalności wyniósł 90,2% tzn. był nieznacznie bo o 0,7% niższy 
niż w roku poprzednim, ale pozostawał na bardzo wysokim poziomie dzięki 
czemu KPP w Kościanie uplasowała się na drugim miejscu spośród 31 
jednostek woj. wielkopolskiego przy średniej województwa 60,4%. 

Przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzono 961 tj. o 110 mniej niż w 
roku poprzednim. Najliczniejszą grupę stanowiły kradzieże z włamaniem 225 
(poprzednio163) i kradzieże 206 (przy dynamice 110,2%). Natomiast spadła 
ilość przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z 154 w 2002 r. do 
49. Stwierdzono 663 przestępstwa o charakterze gospodarczym tj. o 26 więcej w 
stosunku do poprzedniego roku, a najliczniejszą grupę stanowiły oszustwa 
gospodarcze, których stwierdzono 355. 

W 2003 roku na ogólną liczbę 352 wszczętych postępowań przygotowawczych 
o przestępstwa drogowe w 298 przypadkach wszczęto dochodzenia w sprawie 
kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości (dynamika 144,7%). Stwierdzono 
289 takich przestępstw tj. o 66 więcej niż w 2002 r. 

W 2002 r. policjanci ujawnili 122 czyny karalne, których sprawcami byli 
nieletni, a w 2003 r. tylko 49. 

Ponadto w sprawozdawczym okresie policjanci KPP w Kościanie ujawnili 
35.565 wykroczeń tj. o 7.648 więcej niż w 2002 r. 

Biorąc pod uwagę bezrobocie utrzymujące się na dość wysokim poziomie, 
pauperyzację społeczeństwa można przewidywać, że w 2004 r. nadal będzie 
rosła liczba włamań oraz kradzieży i w związku z tym należy podjąć działania w 
kierunku ich ograniczenia i wzrostu wykrywalności. 

Ponadto należy zintensyfikować działania w celu zwiększenia efektywności 
zwalczania przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
ujawniania przestępstw gospodarczych jak również poprawić ujawnialność 
czynów karalnych popełnionych przez nieletnich. W działalności nieletnich 
zgodnie z tendencjami krajowymi należy dopatrywać się tzw. ciemnej liczby 
przestępstw, które w zdecydowanej większości pozostają nie wykryte. 
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2. Społeczna ocena pracy Policji oraz poziom zaufania obywateli. 

Podstawowym źródłem wiedzy na temat społecznej oceny pracy Policji oraz 
poziomu zaufania obywateli do tej instytucji są badania ankietowe. 

Komenda Powiatowa Policji w Kościanie przeprowadzała takie badania na 
terenie powiatu kościańskiego od 2000 roku, a ostatnie w maju i czerwcu 2003 
roku. Wyniki badań były szczegółowo analizowane i stanowiły cenną 
wskazówkę co do dalszego kierunku działań. 

Ostatnie tego typu badania obejmujące swoim zasięgiem również powiat 
kościański zostały przeprowadzone w okresie października i listopada 2003 roku 
na próbie 6663 dorosłych osób zamieszkałych na terenie województwa 
wielkopolskiego przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz Zespół 
Zarządzania Jakością KWP w Poznaniu. Były to pierwsze badania dotyczące 
powiatu kościańskiego przeprowadzone przez te ośrodki. Brak informacji o 
organizacji badań. Wyniki tych badań różnią się zasadniczo od wykonanych na 
zlecenie KGP przez OBOP. 

Na pytanie – czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka Pana(i) zdaniem jest 
bezpieczne i spokojne, 83% respondentów z powiatu kościańskiego 
odpowiedziało tak i raczej tak. Średnia wojewódzka jest niższa i wynosi 82%. 

W świetle badań przeprowadzonych przez nas w 2002 roku, 84% respondentów 
deklarowało, że czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, spośród zjawisk niezgodnych z prawem, które 
sprawiają najwięcej kłopotów, badani najczęściej wymieniali: brawurową jazdę 
samochodami i motocyklami, chuligaństwo i wandalizm. 

W 2003 roku na pytanie - jak ocenia Pan(i) zachowanie przyjmującego 
zgłoszenie policjanta - 75% respondentów z powiatu kościańskiego 
odpowiedziało, że było kulturalne i profesjonalne (przy średniej wojewódzkiej 
51%), a w 2002 roku takich pozytywnych opinii było zaledwie 49%. W 
powiecie kościańskim 69% ankietowanych ufa Policji, a w województwie 
wielkopolskim tylko 63%. 

Przedmiotem badań prowadzonych przez KPP w Kościanie w 2002 i 2003 roku 
był również stosunek mieszkańców powiatu kościańskiego do współpracy 
Policji ze społeczeństwem w zakresie tworzenia społecznych inicjatyw 
organizowania bezpiecznego życia w miejscu zamieszkania, w ramach 
sąsiedzkich programów przeciwdziałania przestępczości. W 2002 roku 
pozytywnie na ten temat wypowiedziało się 49,1% ankietowanych, a w roku 
ubiegłym aż 73,4%. 
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Z analizy przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że społeczeństwo z 
roku na rok coraz wyżej ocenia profesjonalizm i kulturę policjantów, ufa im i 
coraz chętniej współpracuje z Policją. Dowodem na to są także liczne 
podziękowania dla policjantów składane na ręce Kierownictwa Komendy, z 
tytułu organizowanych działań w ramach prewencji kryminalnej i 
propagujących zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w postaci wielu: 
pogadanek, szkoleń, festynów, konkursów, pokazów, kierowanych do osób w 
różnym przedziale wiekowym, poczynając od przedszkolaków i różnych 
profesji. Praca naszej jednostki, takie inicjatywy jak kursy samoobrony dla 
kobiet, konkurs przedstawień teatralnych o tematyce przeciwdziałającej 
narkomanii, czy cykl imprez pod nazwą “Stop śmierci” mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, były również wysoko oceniane w 
środkach masowego przekazu. 
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3. Ocena pracy jednostki w zwalczaniu przestępczości. 

A. Pion kryminalny 

W 2003 roku na terenie powiatu kościańskiego stwierdzono 961 
przestępstw o charakterze kryminalnym tj. o 110 mniej niż w roku 2002 
(wskaźnik dynamiki 89,7%). Spośród tych przestępstw 761 wykryto. Co daje 
wskaźnik wykrywalności 78,9% i jest to III miejsce pod tym względem na 31 
jednostek w województwie wielkopolskim. 

W sprawie tych przestępstw wszczęto 650 postępowań przygotowawczych tj. o 
60 mniej niż w roku poprzednim. 

Zmniejszenie liczby zaistniałych przestępstw kryminalnych i utrzymanie 
wskaźnika wykrywalności na wysokim poziomie jest niewątpliwie dużym 
sukcesem jednostki.  

Wśród tych przestępstw były 44 czyny popełnione przez 68 nieletnich. W 2002 
roku liczby te wyniosły odpowiednio 116 i 68. Nieletni stanowili 12,8% 
sprawców przestępstw kryminalnych, a w poprzednim roku 13,08%. Czyny 
nieletnich stanowiły 4,6% wszystkich przestępstw o charakterze kryminalnym 
przy średniej wojewódzkiej 5,5%. 

Straty materialne powstałe w wyniku przestępstw kryminalnych wyniosły 2 495 
272 zł a wartości odzyskane 357 816 zł (w ubiegłym roku wyniosły 
odpowiednio 1 419 210 zł i 75 442 zł).  

W postępowaniach o przestępstwa kryminalne przedstawiono zarzuty 531 
osobom, tj. o 11 więcej niż w ubiegłym roku, z czego przeciwko 462 
skierowano wnioski o oskarżenie tj. o 17 więcej niż w 2002 roku. Wobec 9 
osobom zastosowano tymczasowe aresztowanie, a w poprzednim roku wobec 7. 

Wśród przestępstw o charakterze kryminalnym najliczniejszą grupę stanowią 
kradzieże z włamaniem, których było 225 (a w poprzednim roku 163). Z tego 
wykryto 134 zdarzenia i wskaźnik wykrywalności wzrósł z 46% w 2002 r. do 
58,8%. 

Kradzieży stwierdzono 206 (dynamika 110,2%), z czego wykryto 127 spraw co 
daje wskaźnik wykrywalności 61,7% (w 2002 r. wynosił 57,4%). 

Wszczęto 10 postępowań przygotowawczych w sprawie rozbojów i stwierdzono 
stosunkowo dużo, bo 75 takich przestępstw (w poprzednim roku 44 – wskaźnik 
dynamiki 170,5%). Większość tych przestępstw stwierdzono w jednej sprawie 
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karnej. Wykrywalność w tej kategorii przestępstw utrzymywała się na wysokim 
poziomie 98,7%. 

Natomiast znacząco spadła ilość przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii ze 154 w roku 2002 do 49 w roku 2003. Wpłynęła na to zmiana 
statystycznego ujmowania tego zjawiska oraz praca prewencyjna. Przestępczość 
narkotykowa na terenie KPP w Kościanie charakteryzowała się głównie na 
posiadaniu niewielkich ilości narkotyków oraz sporadycznym udzielaniu 
środków odurzających. Nie odnotowano posiadania znacznych ilości 
narkotyków i rozprowadzania ich na dużą skalę. 

Sprawcami przestępstw narkotykowych było 10 dorosłych i 1 osoba nieletnia. 

Włamań do samochodów odnotowano 43 tj. o 2 więcej, a wskaźnik wykrycia 
obniżył się do 54,5%. 

W sprawozdawczym okresie na terenie powiatu skradziono 21 samochodów. W 
roku 2002 dokonano kradzieży 20 pojazdów. Wskaźnik wykrywalności wzrósł z 
35% do 57,1% przy średniej wojewódzkiej 6,3%. 

W 2003 roku zdołaliśmy ograniczyć ilość włamań do mieszkań. Było ich 15, a 
rok wcześniej 31. Przy tym wzrosła ich wykrywalność z 16,1% do 31,3% i jest 
wyższa od średniej wojewódzkiej (20,2%). 

Ponadto odnotowano 15 bójek i pobić oraz 12 uszkodzeń ciała, i podobnie jak w 
poprzednim roku wszystkie te przestępstwa zostały wykryte. 

Zaistniało 1 przestępstwo najpoważniejszej kategorii tj. zabójstwo, które zostało 
wykryte. W 2002 roku nie było zabójstwa. 

Ujawniono 1 miejsce przechowywania skradzionych części samochodowych. 

W 2003 roku przeprowadzono ogółem 188 spraw poszukiwawczych w których 
ustalono 156 osób poszukiwanych. Ponadto w omawianym okresie w rejonie 
działania naszej Komendy zatrzymaliśmy 19 osób poszukiwanych przez inne 
jednostki. 

B. Pion dw. z PG 

W 2003 roku w powiecie kościańskim stwierdzono 663 przestępstwa o 
charakterze gospodarczym tj. 26 więcej niż w roku ubiegłym (wskaźnik 
dynamiki 104.1%). Najliczniejsze były oszustwa gospodarcze , których 
stwierdzono 355 w 46 sprawach przeciwko 65 podejrzanym. Ponadto 
stwierdzono 96 naruszeń praw autorskich w 5 sprawach.  
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Stwierdzono wzrost przestępstw związanych z naruszeniem praw własności 
przemysłowej tj. 6 spraw. Podkreślić należy iż zatrzymano producenta odzieży u 
którego zabezpieczono podrobioną odzież o łącznej wartości 168.000-zł.  

W sprawach tych przestępstw wszczęto 101 postępowań przygotowawczych tj. 
o 2 więcej niż w ubiegłym roku (wskaźnik dynamiki 102.0%). Wykrywalność w 
tej kategorii przestępstw wynosiła 99.8% i była wyższa o 0,3% od roku 
poprzedniego. 

Przedstawiono zarzuty 105 osobom podejrzanym, wobec 102 wniesiono o 
oskarżenie, a wobec trzech osób Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. W 
2002 r. wyniki były gorsze, gdyż na 102 osoby podejrzane wniesiono 94 akty 
oskarżenia, z czego 1 podejrzanego tymczasowo aresztowano. 

Wszczęto 10 postępowań o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu tj. 
o 2 więcej niż w roku ubiegłym. 

Stwierdzono 3 przestępstwa z Kodeksu Karnego Skarbowego tj. tyle samo co w 
roku ubiegłym.  

Straty materialne powstałe na skutek przestępstw gospodarczych wyniosły 
2.695,476 zł i były wyższe od ubiegłorocznych o 458,846 zł. Zdołano odzyskać 
883,907 zł tj. o 651,483 zł więcej niż w ubiegłym roku. 

Na poczet ewentualnych przyszłych kar dokonano 9 zabezpieczeń mienia na 
łączną kwotę 84.900 zł. tj. o 43,574 zł, więcej niż w roku ubiegłym, kiedy 
zabezpieczenia dokonano tylko w 6 sprawach.  

W ramach rozpoznania dotyczącego przychodów nie znajdujących pokrycia w 
ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w stosunku 
do 3 osób skierowano wnioski o przeprowadzenie kontroli przez Urząd Kontroli 
Skarbowej i w dalszym ciągu kontynuowane są czynności prowadzące do 
typowania kolejnych osób. 

C. Praca dochodzeniowo – śledcza 

W roku 2003 wszczęto ogółem 1 139 postępowań przygotowawczych tj. o 45  
więcej niż w roku 2002, wskaźnik dynamiki 104,1 %. Na wzrost dynamiki 
wszczęć w głównej mierze miał wpływ wzrost ilości ujawnionych przestępstw 
związanych z kierowaniem pojazdami w stanie nietrzeźwości. 

Wskaźnik wykrywalności wyniósł 90,2% i był minimalnie niższy od 
ubiegłorocznego tj. o 0,7%. Pomimo to wskaźnik ten jest nadal bardzo wysoki i 
jest jednym z najlepszych w województwie, plasując KPP w Kościanie na 
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drugim miejscu w Województwie Wielkopolskim. Na obniżenie wskaźnika 
wykrywalności między innymi miało wpływ obniżenie ilości stwierdzonych 
przestępstw narkotykowych oraz ogólny spadek ilości przestępstw, gdzie z 
reguły sprawca jest znany przy zawiadomieniu. 

W prowadzonych postępowaniach przedstawiono zarzuty 987 osobom (w 
poprzednim roku 836) z czego skierowano akty oskarżenia w stosunku do 896 
osób (w 2002 r. - 745). W postępowaniach przygotowawczych każdorazowo w 
przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w kodeksie postępowania 
karnego (kpk) występowano do prokuratora o zastosowanie środka 
zapobiegawczego. W 2003 roku - 13 osób zostało aresztowanych , a wobec 10 
zastosowano dozór, w jednym przypadku poręczenie majątkowe. W 
zakończonych postępowaniach 73 nieletnich popełniło 49 czynów karalnych. 

Wiele uwagi poświęcono przygotowaniu policjantów do wprowadzonych w 
dniu 01.07.2003 zmian w kodeksie postępowania karnego przeszkolono w 
systemie kaskadowym wszystkich policjantów Sekcji Kryminalnej oraz 
policjantów prewencji i ruchu drogowego prowadzących dochodzenia. 
Oceniając obciążenie pracą dochodzeniowo - śledczą należy stwierdzić, że 
wprowadzone zmiany w kodeksie postępowania karnego w żaden sposób nie 
zmniejszyły tego obciążenia. Wprowadzono pewne zapisy upraszczające 
postępowanie (tzw. postępowanie rejestrowe, postępowanie w niezbędnym 
zakresie) lecz uproszczenia te faktycznie nie mają żadnego wpływu na pracę 
pionu dochodzeniowo-śledczego. Natomiast przeniesienie ciężaru prowadzenia 
śledztw z prokuratury na Policję spowodowało wzrost ilości postępowań 
prowadzonych przez policjantów, większej liczby wykonywanych czynności w 
tych postępowaniach oraz automatycznie zwiększyły koszty ponoszone w 
związku z prowadzeniem postępowań. Mając na uwadze te zmiany i fakt 
większej ilości wszczęć postępowań przygotowawczych w 2003 roku obciążenie 
pionu dochodzeniowo-śledczego było znacznie większe.  
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4. Ocena pracy służby prewencji. 

W 2003 roku, podobnie jak w latach poprzednich, dyslokacja służb 
patrolowo – obchodowych była dokonywana w oparciu o analizę zagrożenia w 
poszczególnych rejonach działania Komendy i kierowana w miejsca zagrożenia 
przestępstwami i wykroczeniami. 

Z konfrontacji analizy przestrzenno – czasowej stwierdzonych przestępstw i 
wykroczeń z czasem i miejscem pełnienia służby wynika, że dyslokacja tych 
służb, w miarę posiadanych sił i środków, była prawidłowa. 

W sprawozdawczym okresie policjanci pionu prewencji wykonali 8178 służb 
patrolowo – obchodowych tj. 65 424 godziny. Czyli o 2808 godzin więcej niż 
przed rokiem. 

W 2003 roku uzyskano znaczącą poprawę wskaźnika sił kierowanych do służby 
obchodowej (dzielnicowi) w dni kalendarzowe wzrósł z 40,2% w 2002 roku do 
56,7%, a w dni robocze z 43,1% do 63,7%. 

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych podjęto 
działania zmierzające do zwiększenia ogólnej liczby patroli poprzez wspólne 
służby ze Strażami Miejskimi w Kościanie i Śmiglu, Państwową i Ochotniczą 
Strażą Pożarną, Strażą Rybacką, Strażą Leśną, Państwową Strażą Łowiecką, 
Służbą Ochrony Kolei, Żandarmerią Wojskową, WOPR, Inspekcją Transportu 
Drogowego oraz pracownikami Zarządów Dróg Krajowych i Wojewódzkich. W 
Kościanie funkcjonuje elektroniczny system monitorowania miasta obsługiwany 
przez Straż Miejską, który niewątpliwie korzystnie wpływa na stan 
bezpieczeństwa w mieście. Dzięki umieszczeniu centrum w budynku KPP wraz 
z podglądem i bezpośrednią łącznością z dyżurnym jednostki, pozwala również 
policji bezpośrednio reagować na ujawnione zakłócenia porządku publicznego. 

W okresie zimowo – wiosennym zintensyfikowano służby patrolowo- 
obchodowe w rejonach ośrodków wypoczynkowych jak Nowy i Stary Dębiec, 
Cichowo, Mościszki, Żelazno. W czasie przejazdu kibiców oraz powoływania i 
zwalniania żołnierzy umocniono patrole w rejonach dworców PKP i 
przystanków PKS. 

W okresie letnim w rejonach ośrodków wypoczynkowych w miejscowości 
Cichowo oraz Dębiec zostały uruchomione punkty przyjęć interesantów 
obsługiwane przez dzielnicowych z gminy Kościan i Krzywiń. Punkt przyjęć 
dzielnicowego uruchomiono również na Oś. Konstytucji 3-go Maja w 
Kościanie. Punkty zorganizowano dzięki pomieszczeniom udostępnionym przez 
samorządy gminne. Dodatkowe siły ruchu drogowego oraz wspólne patrole ze 
strażakami, ratownikami WOPR, strażnikami leśnymi i strażą rybacką pozwoliły 
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na zwielokrotnienie ilości służb w rejonach miejscowości wypoczynkowych. 
Wspólnie prowadzone patrole na terenie akwenów wodnych miały do 
dyspozycji sprzęt pływający, będący własnością OSP oraz Państwowej Straży 
Rybackiej. 

W 2003 roku w rejonie działania KPP w Kościanie policjanci pionu prewencji 
ujawnili 10 966 wykroczeń, a w 2002 roku 12 866 tj. o 2042 więcej. Z tej liczby 
ujawnionych wykroczeń w 2003 roku skierowano 172 (w 2002 roku – 145) 
wnioski o ukaranie, 142 umorzono, w 1540 przypadkach ukarano MK (w 2002 
r. - 1234) i pouczono 9 112 osób (w 2002 r. - 11 487). 

Najwięcej sporządzonych wniosków dotyczyło kradzieży i zniszczenia mienia – 
100 (w 2002 roku - 84). natomiast mandatów nałożono najwięcej w zakresie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 1 222 (w 2002 r. - 940). 

W 2003 roku legitymowano 21 487 osób, tj. o 4 765 mniej niż w roku 
poprzednim. 

Ponadto w 2003 roku policjanci zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa 
282 osoby, tj. o 77 więcej niż 2002 roku.  

Przeprowadzono 1730 wywiadów tj. o 203 więcej niż w roku ubiegłym, 1318 
interwencji tj. o 62 mniej i wykonano 372 doprowadzenia osób do różnych 
instytucji tj. o 100 mniej niż w 2002 roku. 

W 2003 roku na terenie działania tut. KPP stwierdzono 2071 czynów 
przestępczych, z tego nieletni popełnili 49 (dynamika 40,2%) co, stanowi 2,37% 
ogólnej liczby przestępstw. Ujawnienie przez Policję znacznie mniejszej liczby 
przestępstw, których sprawcami byli nieletni, może świadczyć o dobrej pracy 
prewencyjnej wśród nieletnich w ramach prowadzonych programów 
prewencyjnych ale również o gorszym rozpoznaniu.  

Przeprowadzono 34 postępowania, w których sprawcami byli nieletni, z tego w 
20 sprawach nieletni działali w grupach, a w pozostałych pojedynczo. Wśród 
nieletnich sprawców było 67 chłopców i 6 dziewczyn, najczęściej w przedziale 
wiekowym 15 – 17 lat (45). Ponadto 18 nieletnich popełniło 20 wykroczeń. 

W sprawozdawczym okresie działania z zakresu prewencji kryminalnej KPP w 
Kościanie opierały się na powstałym w 2003 roku “Powiatowym programie 
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego”. W pracach nad jego powstaniem uczestniczyli przedstawiciele 
wszystkich władz samorządowych z terenu powiatu kościańskiego oraz inne 
służby, inspekcje i straże oraz instytucje i organizacje, które w swoich 
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działaniach statutowych określone mają zadania na rzecz poprawy szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa. 

Były realizowane różnorodne inicjatywy z zakresu prewencji kryminalnej. 

● Na podstawie wcześniejszych ustnych uzgodnień z Dyrekcją Oddziału Poczty 
Polskiej w Kościanie : 

- asystent ds. prewencji kryminalnej przeprowadził szkolenie dla 
pracowników Oddziału Poczty Polskiej z zakresu możliwości 
zapobiegania oraz algorytmu postępowania w przypadku wystąpienia 
przestępstw kryminalnych skierowanych na zabór mienia pocztowego,  

- listonosze z kościańskiego Oddziału Poczty Polskiej rozpropagowali na 
terenie osiedli miasta Kościana książeczkę “ Jak uchronić mieszkanie, 
dom przed włamaniem “. ( oś. Jagiellońskie, Os. Piastowskie, Os. 
Konstytucji, Os. Sikorskiego – na wszystkich osiedlach została ona 
pozostawiona w skrzynkach pocztowych do II piętra ) 

● Asystent ds. prewencji kryminalnej przeprowadził szkolenie dla pracowników 
administracyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie ( 23 pracowników ) z zakresu bezpieczeństwa sytuacyjnego, 
podstawowych metod zapobiegania przestępczości kryminalnej przeciwko 
mieniu ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości około- samochodowej. 

Kontynuowano Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przestępczości 

- na terenach wiejskich Gminy Kościan, podczas 6 spotkań ze 
społecznościami lokalnymi zorganizowanymi w ramach zebrań 
Ochotniczych Straży Pożarnych objęto 342 osoby ze wsi w których działa 
to stowarzyszenie, 

- w składającym się z kompleksu domków jednorodzinnych osiedlu 
„Błonie “ na terenie miasta Kościana. Zawiązana grupa liczy 60 członków 
- właścicieli domów jednorodzinnych,  

- w wypoczynkowo – wczasowej miejscowości Cichowo gm. Krzywiń. W 
tym przypadku program realizowany jest na podstawie wspólnego 
porozumienia : 60 osobowego komitetu mieszkańców wsi, władz 
samorządowych, agencji ochroniarskiej oraz policjantów Posterunku 
Policji w Krzywiniu. 

● W dalszym ciągu kontynuowano współpracę w ramach realizacji programu 
“Sąsiedzka Czujność“ z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie. Asystent 
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ds. Prewencji Kryminalnej przeprowadził szkolenia dla pracowników socjalnych 
i opiekunek OPS z zakresu metod zapobiegania pospolitej przestępczości 
kryminalnej przeciwko mieniu, zasad realizacji programu “Sąsiedzka Czujność“ 
- ww. pracownicy uczestniczą w realizacji programu docierając do osób 
znajdujących się pod opieką ośrodka: osób samotnych, starszych, inwalidów 
(otaczanie ich szczególną opieką w ramach realizacji programu “Sąsiedzka 
Czujność“ przez społeczności lokalne, najbliższych współlokatorów itp.). 
Pracownikom OPS przekazano materiały – naklejki do wykorzystania przy 
realizacji programu. 

● Wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wprowadzono stałe 
dyżury, w których regularnie uczestniczą dzielnicowi i asystenci sekcji 
prewencji. Dyżury te umożliwiają mieszkańcom mającym problemy rodzinne 
dodatkowych (mniej formalnych) kontaktów z policjantem poza budynkiem 
Komendy i uzyskanie porady w interesującym osobę zakresie. 

● W dalszym ciągu w okresie sprawozdawczym w KPP Kościan kontynuowano: 
działania w zakresie poprawy ochrony zabezpieczenia obiektów i przedmiotów 
o wartości sakralnej, historycznej i muzealnej. W tym zakresie w okresie 
sprawozdawczym przeprowadzono 9 spotkań z administratorami (poszczególne 
parafie, osoby prywatne) takich obiektów czy właścicielami prywatnych 
kolekcji przedmiotów o wymienionej wartości, 

● Prowadzono na bieżąco znakowanie rowerów, sprzętu RTV i AGD, w okresie 
sprawozdawczym oznakowano łącznie – 153 rowery, sprzęt RTV, AGD itp.    
W tym: 

R.D. Kościan – 26 

P.P. Krzywiń –10 

P.P. Śmigiel – 21 

P.P. Czempiń – 96 

● Podczas udziału w różnego rodzaju imprezach kulturalnych, festynach oraz 
akcji “Policja Radzi” rozpropagowywano ulotkę “Sąsiedzka Czujność” 
(autorstwa KPP w Kościanie), oraz informatory otrzymane z KWP w Poznaniu 
– propagująca program oraz przedstawiająca podstawowe metody i formy 
zapobiegania pospolitej przestępczości kryminalnej. 

W 2003r. na 9 520 szt. różnego rodzaju materiałów edukacyjno – 
informacyjnych z zakresu prewencji kryminalnej wydano łącznie – 11 143,50 zł. 



 14

Środki te w większości pochodziły z puli przeznaczonej na działania z zakresu 
prewencji kryminalnej przez Miejskie i Gminne Komisje Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych z terenu powiatu kościańskiego: 

UM Kościan – 4995,90 zł + 500 konkurs narkotykowy – 5495,90 zł 

UM Śmigiel - 3250 zł + 200 konkurs narkotykowy – 3650 zł 

UiG Czempiń – 97,60 zł + 250 konkurs narkotykowy – 347,60 zł 

UG Kościan – 400 zł + 250 konkurs narkotykowy – 650 zł 

Starostwo Powiatowe 500 zł + 500 konkurs narkotykowy – 1000 zł. 

● Przeprowadzono dwie edycje kursu samoobrony bezpieczeństwa sytuacyjnego 
dla kobiet. W szkoleniu tym uczestniczyli eksperci Wydziału Kadr i Szkolenia 
KWP w Poznaniu. Kursy cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród 
mieszkanek powiatu kościańskiego. W lutym 2004 planowane jest 
przeprowadzenie III edycji kursu. Łącznie przeszkolono – 100 kobiet. 

● W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szkolenie z zakresu 
rozpoznawania oraz sposobu postępowania w przypadku ujawnienia środków 
odurzających dla personelu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w 
Kościanie. W dwudniowym szkoleniu udział wzięła nadkom. Małgorzata 
Biskup z KWP w Poznaniu. Przeszkolono 350 osób ( cały personel szpitala ). 

W ramach programu “Bezpieczny Powiat Kościan“ kontynuowano 
przedsięwzięcia w zakresie podprogramów prewencyjnych: “Bezpieczne 
Miasto“, “Bezpieczna Wieś”, “Bezpieczny Ogród”, “Uwaga Zagrożenie”, 
“Bezpieczna Szkoła”, “Sąsiedzka Czujność”. W ramach realizacji tych 
programów policjanci Sekcji Prewencji KPP w Kościanie odbyli łącznie 481 
różnego rodzaju prelekcji, spotkań, pogadanek z mieszkańcami powiatu 
kościańskiego. Z tego 215 z dorosłymi, 266 z dziećmi i młodzieżą.  

Realizowano programy profilaktyczne “Uwaga Zagrożenie” oraz “Bezpieczna 
Szkoła” przy wykorzystaniu różnych form pogadanek, prelekcji, jak też poprzez 
szkolenia dla rodziców, nauczycieli (tematyka narkotykowa) z wykorzystaniem 
filmów video oraz przygotowywanych przez Sekcję Prewencji KPP w Kościanie 
materiałów propagandowych. Podczas działań w zakresie prewencji kryminalnej 
w okresie sprawozdawczym do tej pory zakupiono 5000 szt. materiałów 
edukacyjno – informacyjnych: 1000 szt. ulotek “Bezpieczna Szkoła”, 1000 szt. 
planów lekcji, 2000 szt. zakładek do książek, 1000 szt. naklejek odblaskowych. 
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W miesiącu kwietniu oraz październiku 2003 roku Zespół ds. Nieletnich i 
Patologii zorganizował w auli Kolegium UAM w Kościanie szkolenie dla 
pedagogów i nauczycieli nt. “Zagrożeń wśród nieletnich”. Szkolenie prowadzili 
także eksperci z KWP w Poznaniu. Udział w szkoleniu wzięło 103 pedagogów i 
nauczycieli z terenu powiatu kościańskiego. 

W miesiącu lutym 2003 roku zaplanowano i przeprowadzono powiatowy finał 
konkursu na zaprojektowanie i przedstawienie etiudy teatralnej o tematyce 
dotyczącej zapobiegania zażywania środków odurzających. W konkursie pod 
patronatem Starosty Kościańskiego (w sali widowiskowej Kościańskiego 
Ośrodka Kultury) wzięło udział 15 ekip reprezentujących wszystkie Gimnanzja 
z terenu Powiatu Kościańskiego. Podstawowym celem konkursu było 
promowanie szkolnych liderów w dziedzinie społecznie akceptowanych form 
organizacji czasu wolnego. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem 
lokalnych mediów, które przy jego okazji zaprezentowały cały blok tematyczny 
dot. zapobiegania zażywania środków odurzających oraz przestępczości 
narkotykowej. 

Zespół ds. Nieletnich i Patologii zaplanował i koordynował w zakresie 
prowadzenia działań edukacyjno – informacyjnych doraźne akcje związane z 
poszczególnymi okresami w “życiu szkoły”, np. zakończenie roku szkolnego, 
“dzień wagarowicza”, ferie zimowe, zaplanowanie i rozpoczęcie działań 
“Bezpieczne Wakacje” itp. 

Prowadzono rozpoznanie środowisk młodzieżowych pod kątem zagrożenia 
alkoholizmem i narkomanią. Systematyczną kontrolę miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych (sklepy, bary, ogródki gastronomiczne). 

Przeprowadzono jedną akcję na terenie dwóch szkół ponadgimnazjalnych z 
użyciem specjalistycznego psa do wykrywania środków odurzających, której 
przeprowadzenie umożliwiały zgody Rad Rodziców tych szkół, uzyskane dzięki 
wstawiennictwu Starosty Kościańskiego i członków ustawowej Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie . 

W 2003 roku prowadzono bieżącą analizę organizowanych imprez masowych 
szczególnie meczów piłki nożnej. Adekwatnie do zagrożenia planowano siły i 
środki. Dobre rozpoznanie i przygotowanie zabezpieczenia imprez masowych o 
charakterze sportowym i kulturalnym przekłada się na brak w okresie 
sprawozdawczym na terenie działania KPP w Kościanie: zbiorowych naruszeń 
ładu i porządku publicznego oraz brak postępowań przygotowawczych, 
wniosków o ukaranie i MK związanych z zabezpieczeniem imprez masowych. 
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W analizowanym okresie czasu policjanci z KPP w Kościanie zabezpieczyli 101 
imprez o charakterze masowym tj. o 13 mniej niż w 2002 roku. W tym było 71 
imprez sportowych i 30 kulturalnych.  

Imprezy sportowe zabezpieczało łącznie 291 policjantów, z czego mecze 
piłkarskie zabezpieczało 275 policjantów ze stanu osobowego, tut. KPP. W 
okresie sprawozdawczym nie korzystano ze wsparcia policjantów z jednostek 
ościennych, jak również z Oddziału Prewencji KWP w Poznaniu. Szacunkowe 
koszty poniesione przez Komendę Powiatową policji w Kościanie na cele 
zabezpieczenia imprez sportowych wyniosły około 18 378 złotych, w tym na 
zabezpieczenie rozgrywek piłkarskich 16 379 złotych. 

W okresie sprawozdawczym na terenie działania Komendy Powiatowej Policji 
w Kościanie zabezpieczono ogółem 30 imprez o charakterze kulturalnym, w 
zabezpieczeniu których udział brało 138 policjantów ze stanu osobowego tut. 
KPP. Szacunkowe koszty poniesione przez Komendę Powiatową Policji w 
Kościanie na prawidłową realizację tych zadań to kwota około 9 572 zł. 

Reasumując powyższe szacuje się, że koszty poniesione przez Komendę 
Powiatową Policji w Kościanie na prawidłowe zabezpieczenie imprez o 
charakterze masowym w 2003 roku wynoszą łącznie 27 951 zł, a w 2002 roku 
wyniosły 53 178 zł. Do kosztów tych doliczyć należy także koszty związane z 
zabezpieczeniem protestów i blokad, które w okresie sprawozdawczym 
wyniosły łącznie 12 482 zł. 

W 2003 roku na terenie działania KPP w Kościanie nie odnotowano 
przypadków zagrożeń ładunkami wybuchowymi. 

5. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

Na terenie powiatu kościańskiego znajduje się sieć dróg o łącznej długości 
741 km. 

Ilość zdarzeń na tych drogach oraz ich skutki przedstawia poniższa tabela 

 
Wypadki Kolizje Zabici Ranni 

Rok 
2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Razem 107 111 114 427 390 404 10 19 13 133 176 166 

Z zestawienia tego wynika, że ilość zdarzeń drogowych w porównaniu z rokiem 
2002, wykazała tendencję zwyżkującą. Wypadków (tj. zdarzeń drogowych, w 
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których przynajmniej jedna osoba doznała obrażeń ciała) było o 3 więcej, a 
kolizji o 14 więcej. Przy tym odnotowano mniejszą liczbę ofiar – śmiertelnych 
było 13 tj. o 6 mniej, a rannych 166 tj. o 10 mniej. 

Do większości zdarzeń drogowych przyczynili się kierujący tj. 476, w których 9 
osób zginęło, a 152 zostały ranne. 

Nietrzeźwi kierujący spowodowali 12 zdarzeń, w których 2 osoby poniosły 
śmierć.  

Piesi spowodowali 14 zdarzeń, w których 11 osób zostało rannych i 4 zginęły. 
Nietrzeźwi piesi spowodowali 3 wypadki, w których 1 osoba zginęła. 

Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych było nie udzielenie pierwszeństwa 
przejazdu i nie dostosowanie prędkości do warunków jazdy.  

Na obszarze zabudowanym odnotowano 61,6% ogółu zdarzeń, ofiar jest 
znacznie więcej na obszarze niezabudowanym.  

Najwięcej zdarzeń odnotowano w piątki, a najmniej zagrożonym dniem była 
niedziela. 

Najbardziej zagrożonym obszarem było miasto Kościan – 196 zdarzeń tj. 37,8% 
ogółu wypadków i kolizji. 

Na głównym ciągu komunikacyjnym powiatu kościańskiego tj. na drodze nr 5 
odnotowano łącznie 130 zdarzeń i 38,5% ogółu ofiar śmiertelnych. 

Najwięcej zdarzeń było na prostym odcinku drogi – 61,4% i w godzinach 11°° - 
14°°. 

W sprawozdawczym okresie wszczęto 352 dochodzenia o przestępstwa drogowe 
tj. o 92 więcej w stosunku do poprzedniego roku (dynamika 135,4%). W tych 
sprawach stwierdzono 321 czynów tj. o 61 więcej niż w 2002 roku (dynamika 
123,5%). Na ogólną liczbę 352 wszczętych postępowań przygotowawczych o 
przestępstwa drogowe, w 298 przypadkach wszczęto dochodzenia z art. 178a 
kodeksu karnego (kk) tj. kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. 
Dynamika wyniosła 144,7%. Stwierdzono 289 takich przestępstw, tj. o 66 
więcej niż w poprzednim roku.  

Ponadto wszczęto podobnie jak w ubiegłym roku 54 dochodzenia o wypadki 
drogowe i stwierdzono 32 takie przestępstwa tj. o 4 mniej w stosunku do 2002 
roku. Wykrywalność w kategorii przestępstw drogowych wyniosła 100% tak 
samo jak w 2002 roku. 
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Policjanci skierowali 98 wniosków o ukaranie do sądu za wykroczenia drogowe 
tj. o 14 więcej niż w 2002 roku. 

Wobec 5552 uczestników ruchu drogowego wdrożono postępowania 
mandatowe (dynamika 143,9%). W tym przeciwko kierującym pojazdami 5332 
mandaty (dynamika 134,8%) i pieszym 220 (dynamika 176%). 

Wobec 18 949 uczestników ruchu drogowego zastosowano pouczenia, w tym 16 
958 wobec kierujących i 1991 pieszych. W 2002 roku pouczenia zastosowano 
wobec 21 377 osób. 

Zatrzymano 88 uprawnień do kierowania w tym w 59 przypadkach za 
kierowania w stanie po użyciu alkoholu lub nietrzeźwości oraz 649 dowodów 
rejestracyjnych. 

W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci 
współpracowali z takimi instytucjami jak: 

• Zarządem Dróg Powiatowych w Kościanie 

• Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kościanie 

• Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lesznie 

• Starostwem Powiatowym w Kościanie 

• Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 

• Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lesznie 

• Stowarzyszeniem na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
“Droga i Bezpieczeństwo” w Poznaniu  

• Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kościanie 

• Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Kościanie 

• Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kościanie 

• Inspekcją Transportu Drogowego 

• Dyrekcjami szkół wszystkich szczebli na terenie powiatu. 

Z wymienionych instytucji najbardziej owocną jest współpraca z komisją ds. 
organizacji ruchu drogowego przy Starostwie Powiatowym, która opiniuje 
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szereg nowych rozwiązań organizacji ruchu na terenie Powiatu Kościańskiego. 
A także z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, z 
którą policjanci Sekcji Ruchu Drogowego współpracują podczas działań 
“Niebezpieczne przewozy” oraz podczas różnorodnych działań prewencyjno – 
edukacyjnych oraz szkoleń. 

W 2003 roku przystąpiono do realizacji działań prewencyjno – edukacyjnych 
pod nazwą “Stop Śmierci” mających na celu efektywną poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza ograniczenia skutków zdarzeń 
drogowych. Działania uzyskały patronat Starosty Kościańskiego. Założenia 
działań zostały opublikowane w lokalnych mediach, zaprezentowano go 
lokalnym samorządom, a także promowano w spotkaniach ze społeczeństwem. 
Wymienione działania były realizowane poprzez permanentną akcję 
propagandową z udziałem lokalnych mediów, a ponadto 24 kwietnia 
przeprowadzono happening na Rynku w Kościanie. Drugą odsłoną było 
przeprowadzenie w dniu 14 czerwca konkursu motocyklowego. Obydwie 
imprezy należy zaliczyć do udanych, o bardzo dużym ładunku propagandowym. 
Znalazły również oddźwięk w policyjnej prasie centralnej. W dniu 7 czerwca w 
ramach działań zorganizowano 5- tematyczne szkolenie dla transportowców i 
kierowców zawodowych. Dnia 21 września przeprowadzono konkurs 
samochodowy. Dnia 19 listopada rozstrzygnięto konkurs plastyczny “Jestem 
bezpieczny na drodze” dla uczniów IV klas szkół podstawowych z powiatu, a 18 
grudnia rozstrzygnięto konkurs internetowy o tematyce bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu 
kościańskiego. Patronat medialny nad działaniami objął TR Gazeta Kościańska.  

W 2003 roku występowano z wnioskami do właściwych zarządców dróg o 
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego dot. oznakowania pionowego, 
poziomego oraz organizacji ruchu. W okresie wiosennym przeprowadzono 
lustrację dróg, z której wnioski przekazano zarządcom dróg. 

Na bieżąco współpracujemy z lokalnymi mediami informując społeczeństwo o 
zagrożeniach w ruchu drogowym, prowadzonych działaniach prewencyjnych i 
edukacyjnych oraz akcjach podejmowanych na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. 
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6. Praca służb wspomagających i logistycznych. 

1) Kadry i szkolenie 

Stan etatowy KPP w Kościanie wynosi 121 etatów policyjnych i 5 pracowników 
korpusu służby cywilnej oraz 8,5 etatu przeliczeniowego pracowników 
cywilnych. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2003 r. wynosił 117 policjantów, 5 
pracowników korpusu służby cywilnej i 9 pracowników cywilnych. 

W ciągu roku 2003 - 1 policjant przeszedł na emeryturę, - 2 na świadczenia 
rentowe, a ponadto - 1 policjant został przeniesiony do służby w KMP w 
Poznaniu.  

Do służby w tym samym czasie przyjęto 3 nowych policjantów. W 2002 roku 
przy tym samym stanie etatowym stan zatrudnienia wynosił 118 policjantów 
czyli o jednego więcej niż w 2003 roku. 

W 2003 roku został przeszkolony instruktor policyjnego wyszkolenia 
strzeleckiego będący policjantem Sekcji Prewencji. Liczba godzin strzelania 
programowego wyniosła prawie 45 i w tym czasie zużyto 8844 szt. amunicji. 

Przeszkolony policjant Sekcji Ruchu Drogowego sprawuje dodatkowo funkcję 
instruktora rekreacji ruchowej specjalność samoobrona i prowadzi zajęcia w 
wymiarze 1 godziny tygodniowo.  

W 2003 roku na szkolenie podstawowe – część ogólno policyjna skierowano 2 
osoby, na szkolenie podstawowe – część profilowana skierowano 3 osoby, na 
szkolenie specjalistyczne 7, wyższe szkolenia zawodowe 1 osobę, podyplomowe 
studium zarządzenia 2, doskonalenie zawodowe realizowane w szkołach 14, 
egzamin podoficerski zdały 4 osoby, a egzamin aspirancki 5. 

Na szkolenia przeznaczono środki finansowe w wysokości 8527 zł. Do 
prowadzenia zajęć doskonalenia zawodowego wykorzystano wykładowców 
Sekcji Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia oraz ekspertów 
KWP w Poznaniu i Zespołu Psychologów KWP Poznań. Ponadto korzystano 
również wykładowców spoza Policji tj. Prokuratury Rejonowej w Kościanie, 
Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Łowieckiej. 

W ramach prowadzonej polityki kadrowej przy przyjęciach do służby 
weryfikowano kandydatów w celu podwyższenia poziomu przygotowania 
zawodowego, profesjonalizmu i kultury osobistej policjantów w kontaktach z 
obywatelami. 
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2) Finanse 

Zgodnie z ustawą budżetową oraz ustawą o finansach publicznych od 01-
01-2003 roku Komendant Powiatowy Policji w Kościanie zaprzestał pełnić 
obowiązki dysponenta środków budżetowych wykonując zadania związane z 
obsługą akredytywy finansowej udzielonej przez dysponenta III stopnia 
środków budżetowych tj. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Poznaniu. 

Zgodnie z ustawą budżetową plan środków z przeznaczeniem dla KPP w 
Kościanie w 2003 roku przewidywał kwotę 5.398.000 zł. W trakcie roku 
budżetowego kwota ta ulegała zmianie w zależności od faktycznych potrzeb 
jednostki i potrzeb innych jednostek stopnia powiatowego w ramach środków 
będących w dyspozycji WKWP w Poznaniu. 

W planie przewidziano kwotę 4.073.00 zł z przeznaczeniem na płace oraz 
122.000 zł na pochodne od płac. Na wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 
521.000 zł.  

W 2003 roku Komenda Powiatowa Policji w Kościanie otrzymała pomoc 
materialną w postaci darowizn, porozumień finansowych oraz w formie 
użyczenia sprzętu na łączną wartość 101.714,30 zł. Na powyższą kwotę 
składają się 2 porozumienia finansowe zawarte ze Starostwem Kościańskim na 
kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu oraz na tej samej 
zasadzie z Gminą Miejską Kościan również na kwotę 27.000 zł. Za te środki w 
ramach programu “Sponsor 2003” organizowanego przez KGP zakupiono 2 
samochody OPEL Astra II na potrzeby służb operacyjnych i patrolowych. 

W ramach porozumienia finansowego z funduszu prewencyjnego PZU S.A. za 
4.000 zł zakupiono alkotest, do którego oprzyrządowanie wartości 2.586,40 zł 
podarowała Gmina Miejska Kościan. Przyjęto darowiznę finansową z Banku 
Spółdzielczego S.A. w Kościanie w kwocie 5.000 zł na modernizację dyżurki 
KPP w Kościanie. Kwota ta pozostaje do dyspozycji na 2004 rok w ramach 
środka specjalnego. Jako darowizny rzeczowe przyjęto paliwo do pojazdów 
służbowych o łącznej wartości 3.270,08 zł i w tym od: 

• Gminy Wiejskiej Kościan – 397 litrów na kwotę 1.347,55 zł 
• Miasta i Gminy Krzywiń – 545 litrów na kwotę 1.766,03 zł 
• Gminy Śmigiel – 50 litrów na kwotę 156,50 zł 

Ponadto Gmina Wiejska Kościan podarowała materiały do modernizacji wraz ze 
sprzętem kwaterunkowym (wyposażenie) pokoju dzielnicowych na kwotę 
8.635,31 zł. 
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Gmina Krzywiń przekazała materiały na remont budynku i pomieszczeń w 
kwocie 10.800 zł oraz latarkę wartości 764,49 zł i przeprowadziła remont 
budynku i obejścia Posterunku Policji w Krzywiniu. 

Stowarzyszenie “Droga i Bezpieczeństwo” w Poznaniu przekazało darowiznę w 
postaci alkotestu wartości 5.069 zł. 

Starostwo Kościańskie przekazało KPP w Kościanie w użyczenie radar Rapid 2 
wraz z kompletnym oprzyrządowaniem wartości 7.100 zł. 

Łącznie poza użyczonym sprzętem porozumienia finansowe zawarto na kwotę 
58.000 zł, darowizny rzeczowe przyjęto o wartości 31.614,30 zł, a finansowe na 
kwotę 5.000 zł, co dało wartość 94.614,30 zł. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania Wydział Finansowy KWP w Poznaniu nie 
przekazał informacji o środkach wykorzystanych przez KPP w Kościanie w 
związku z czym trudno ustosunkować się do wykonania planu, ale należy 
stwierdzić, że zrealizowano należności płacowe dla policjantów i pracowników 
cywilnych oraz nie powstały zobowiązania wymagalne w realizacji wydatków 
rzeczowych. 

3) Zaopatrzenie 

W 2003 roku sprawy zaopatrzenia w materiały i sprzęt dla potrzeb KPP w 
Kościanie realizowane były przez merytorycznie odpowiedzialne komórki 
logistyczne KWP w Poznaniu. Poziom zaopatrzenia był adekwatny do 
możliwości finansowych i cen zakupów poszczególnych towarów i usług. 
Ogólnie należy stwierdzić, że zaopatrzenie w materiały, urządzenia, sprzęt 
techniki policyjnej przebiegało na poziomie zapewniającym prawidłowe 
funkcjonowanie jednostki przy wprowadzanym drastycznym programie 
oszczędnościowym oraz pomocy ze strony samorządów i różnych darczyńców. 

4) Transport 

KPP w Kościanie na początku 2003 roku dysponowało 24 pojazdami a na 
koniec okresu sprawozdawczego pozostało 17. 

W ciągu roku KPP w Kościanie otrzymała do dyspozycji dwa nowe pojazdy 
osobowe marki Opel Astra II finansowane przez samorządy -powiatowy i gminy 
miejskiej Kościana w ramach programu “Sponsor 2003”. Każdy z samorządów 
wyasygnował kwotę 27.000 zł.  

W roku 2003 wycofano z eksploatacji 8 pojazdów i dodatkowo 1 uległ 
likwidacji w wyniku wypadku drogowego, w związku z czym przy braku 
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zakupów centralnych może dojść do sytuacji, że Policja na terenie powiatu nie 
będzie mogła sprostać zadaniom ustawowym w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom zwłaszcza w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych, takich jak blokady dróg czy imprezy masowe o szerszym zasięgu. 
Poważne trudności w tym zakresie pojawiły się przy organizowanych blokadach 
rolniczych dróg, przy jednoczesnym powołaniu sił NPP. Od roku 2000 KPP w 
Kościanie nie otrzymała żadnego pojazdu w ramach zakupów centralnych. Od 
2002 roku nie uzupełniono braków takich pojazdów jak “bus” dla potrzeb NPP i 
więźniarki dla służby konwojowo - ochronnej, a zadania te realizowane są 
samochodami osobowymi. W latach 2002 i 2003 łącznie przy udziale 
wszystkich samorządów tj. powiatowego i gminnych w ramach sponsorowania 
„50/50” zakupiono 6 samochodów osobowych z przeznaczeniem dla służb 
patrolowych i w tym 1 samochód dla służb operacyjnych, które dysponują 
łącznie dwoma pojazdami. Jest to 50% zapotrzebowania. Pilnym wydaje się 
również wymiana wyeksploatowanego samochodu dostawczego marki Nysa 
przeznaczonego do obsługi administracyjno - gospodarczej jednostki i 
podległych posterunków. 

Podsumowując należy stwierdzić, że dzięki pomocy samorządów lokalnych 
jednostka zyskała 6 pojazdów, które zastąpiły część wycofanych z ruchu i dzięki 
temu w niezbędnym zakresie zostały zabezpieczone potrzeby jednostki, a każdy 
dalszy pojazd wycofany z eksploatacji spowoduje istotne ograniczenie 
możliwości działania Policji w powiecie. 

5) Inwestycje i remonty 

W planie finansowym dla KPP w Kościanie na zakup usług remontowych 
przewidziano kwotę 35 000 zł, która miała wzrosnąć do kwoty 47 000 zł. W 
ramach tych środków zaplanowano remont pokryć dachowych budynku KPP i 
garaży oraz modernizację pomieszczenia szyfrów. Wykonano w niezbędnym 
zakresie remont pokrycia dachowego budynku KPP oraz usunięto usterki 
techniczne kotłowni c.o. w PP w Krzywiniu. Pozostałe najpilniejsze potrzeby 
remontowe i modernizacyjne przeniesiono do planu na 2004 rok, na co w 
ramach limitu przewidziano środki w łącznej wysokości 120 000 zł. Niezbędne 
prace do wykonania w 2004 roku to remont pokrycia dachowego, elewacji i 
odnowienie wnętrz pomieszczeń garażowych w Kościanie. Z zadań 
pokontrolnych nie zrealizowanych w 2003 roku to: 

- gruntowna modernizacja bazy kojcowo - kuchennej dla psów służbowych 
w KPP i podległych posterunkach, 

- wyrównanie powierzchni przed budynkiem i na podwórzu KPP, 

- modernizacja pomieszczenia oraz usunięcie usterek c.o. w PP w 
Krzywiniu, 
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- modernizacja pomieszczenia szyfrów, 

- modernizacja pomieszczeń dla osób zatrzymanych.  

Do bardzo pilnych potrzeb należy zaliczyć odświeżenie elewacji budynku PP w 
Czempiniu oraz odświeżenie pomieszczeń biurowych PP w Czempiniu i Śmiglu, 
które ogrzewane są piecami kaflowymi i estetyka tych pomieszczeń oraz 
dyżurki KPP w Kościanie urąga wizerunkowi urzędu administracji publicznej. 
Dzięki wydatnej pomocy samorządu gminy wiejskiej Kościan urządzono pokój 
dla dzielnicowych, a samorząd gminny miasta i gminy Krzywiń własnym 
staraniem i środkami przeprowadził remont pokrycia dachowego, oraz obejścia 
budynku PP w Krzywiniu. Odświeżono również pomieszczenia biurowe oraz 
wyłożono kostką brukową wjazd na teren posterunku. Koszt materiałów 
przekazanych do remontu nie licząc robocizny wyniósł 10 800 zł. Planuje się w 
2004 roku część modernizacji przeprowadzić przy wydatnej pomocy 
samorządów lokalnych przy udziale środków budżetowych, ale zakres prac 
będzie uzależniony od wielkości przeznaczonych środków na te cele. Uzyskano 
deklaracje części samorządów między innymi na pomoc w zakresie budowy 
funkcji recepcyjnej w KPP, wejść i pomieszczeń dyżurnych KPP oraz 
wyposażenia części pomieszczeń biurowych w KPP i posterunkach Policji.  

6) Łączność i informatyka 

Podstawowym zadaniem, jakie należy zrealizować w KPP w Kościanie to 
wymiana wyeksploatowanej ponad 20- letniej centrali telefonicznej, która 
uniemożliwia poprawne korzystanie z połączeń wewnętrznych i praktycznie 
uniemożliwia połączenia po łączach resortowych zwiększając tym samym 
koszty połączeń po łączach TP SA i operatorów sieci komórkowych. Po 
wieloletniej eksploatacji należy wymienić część radiotelefonów oraz baterii do 
radiotelefonów, latarek i alkotestów. W zakresie informatyki podstawowym 
zadaniem, które nie zostało do tej pory zrealizowane to wyposażenia w 
urządzenia dostępowe (komputery) do korzystania z policyjnych baz danych. 
Uciążliwym w normalnej pracy biurowej stał się fakt braku licencjonowanego 
oprogramowania w pakiety biurowe. Wymogi stawiane przez Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie sporządzania dokumentów 
niejawnych powodują, że dokumenty muszą być wytwarzane ręcznie lub za 
pomocą maszyn do pisania przy ewentualnym ich powielaniu. Stworzenie 
przynajmniej jednego stanowiska wymaga zakupu kompletnego zestawu wraz z 
oprogramowaniem i sprzętem biurowym. Stały wzrost obciążenia pracami 
biurowymi wymaga wymiany maszyn do pisania na urządzenia elektroniczne 
typu PC oraz systemowego rozwiązania obiegu poczty elektronicznej, bez czego 
trudno będzie osiągnąć podstawowe standardy w tym zakresie obowiązujące w 
państwach Unii Europejskiej. 
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7. Współpraca z przedstawicielami samorządów i administracji 
terenowej. 

Od 2003 roku Policja została wyłączona z budżetu Starostwa Powiatowego 
co jednak nie miało większego wpływu na jakość współpracy z 
przedstawicielami samorządu powiatowego. Dodatkowym elementem, który 
pozwolił na zacieśnienie współpracy nie tylko w ramach powiatowych służb 
inspekcji i straży, ale również samorządów gminnych oraz innych instytucji 
powołanych do zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku 
jest działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem 
Starosty Kościańskiego w skład której poza Komendantem Powiatowym Policji 
i jego I Zastępcą wchodzą Prokurator Rejonowy w Kościanie, Burmistrzowie 
Miasta Kościana oraz Miasta i Gminy Krzywiń, Wójt Gminy Kościan, radni 
powiatowi, Powiatowy Lekarz Weterynarii i inne osoby zaufania społecznego 
zamieszkałe na terenie pozostałych gmin powiatu. 

W czerwcu 2003 roku Rada Powiatu Kościańskiego przyjęła uchwałą 
przygotowany przez Komisję “Powiatowy program zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”, do którego 
włączono podstawowe cele strategii Komendanta Powiatowego Policji w 
Kościanie oraz plany działania powiatowych służb inspekcji i straży, jak 
również kierunki działania samorządów gminnych w tym zakresie. Współpraca 
z samorządami i administracją terenową to również działania w ramach 
Powiatowego Sztabu Kryzysowego, którego członkiem jest Komendant 
Powiatowy Policji w Kościanie. Na terenie gmin ościennych funkcjonują 
posterunki policji, których kierownicy odpowiadają za bezpośrednią współpracę 
z samorządami gminnymi. Przyjęto zasadę, że w każdej sesji rad gminnych i 
powiatowej uczestniczy przedstawiciel Policji, aby móc na bieżąco udzielać 
odpowiedzi na zapytania radnych związane z działaniami podejmowanymi na 
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. W każdej Gminnej Komisji  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych członkiem jest policjant, a ściślej 
Kierownik Posterunku Policji lub Kierownik Rewiru Dzielnicowych, co 
pozwala na bieżąco rozwiązywać ustawowe problemy związane ze zwalczaniem 
patologii alkoholizmu i narkomanii oraz przemocy w rodzinie. To właśnie ze 
środków tych komisji oraz ze środków Starostwa Powiatowego, Policja ma do 
dyspozycji materiały edukacyjno – profilaktyczne oraz propagandowe do 
działań z zakresu profilaktyki i prewencji kryminalnej. 

O bardzo dobrej współpracy z samorządami świadczy również pomoc jaką 
ofiarowują Policji od wielu już lat w zależności od możliwości budżetowych. Na 
przestrzeni dwóch ostatnich lat każdy z samorządów lokalnych przekazał środki 
na zakup samochodów dla dzielnicowych oraz służby patrolowej i operacyjnej 
w KPP. Łącznie w tym czasie zakupiono 6 nowych pojazdów. To środki na 
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remonty i modernizację budynków oraz pomieszczeń ze Starostwa 
Powiatowego, Gminy Wiejskiej Kościan oraz Miasta i Gminy Krzywiń to 
otrzymany sprzęt. 

Najbardziej jednak należy docenić poparcie ze strony samorządów dla 
działań Policji w powiecie, bez którego nie można zdobyć społecznego 
zaufania.  

Poza tym wsparciem pomoc otrzymana od samorządów w wymiernej postaci na 
rzecz działalności Policji w 2003 roku to: 

1. Powiat Kościan – wartość co najmniej 36.550 zł 

- samochód, radar, nagrody i pomoc w organizacji konkursów i działań 
prewencyjnych, pokrycie części uczestnictwa w Wędkarskich 
Mistrzostwach Polski Policjantów członków Sekcji Wędkarskiej przy 
KPP w Kościanie i wielu innych. 

2. Gmina Miejska Kościan łącznej wartości co najmniej 36.332,30 zł 

- samochód, z komisji „alkoholowej” materiały propagandowe, nagrody i 
organizacje konkursów oraz działań prewencji kryminalnej, punkt przyjęć 
dzielnicowych Os. Konstytucji 3 maja, oprzyrządowanie do alkotestu, 
zawody wędkarskie, wymiana delegacji w ramach miast partnerskich z 
Alzey w Niemczech itd. 

3. Gmina Wiejska Kościan – wartość co najmniej 10.182,86 zł 

- urządzenie pokoju dzielnicowych, paliwo, komisja „alkoholowa”, 
nagrody w konkursach i działaniach prewencyjnych oraz urządzenie 
punktu przyjęć w Nowym Dębcu itd. 

4. Miasto i gmina Krzywiń – wartość co najmniej 13.482,82 zł 

- remont posterunku (bez kosztów robocizny), wyposażenie samochodu, 
latarka oraz dodatkowo urządzenie punktu przyjęć w Cichowie itd. 

5. Gmina Czempiń – wartość 734,32 zł  

- komisja „alkoholowa”, nagrody w konkursach, latarka. 

6. Gmina Śmigiel – wartość 3.406,50 zł 

- komisja „alkoholowa”, materiały propagandowe, paliwo i nagrody w 
konkursach. 
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Łącznie na rzecz działalności Policji w powiecie samorządy przekazały 
środki ogólnej wartości ponad 100.688,80 zł. 

Na szczególną uwagę w działalności samorządowej w roku 2003 zasługuje fakt 
zdobycia wyróżnienia przez gminę miejsko – wiejską Krzywiń w II edycji 
konkursu organizowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
„Bezpieczna gmina”. W konkursie uczestniczyło 229 gmin w 4 kategoriach z 
całego kraju. Komisja wizytując gminy oceniała stan bezpieczeństwa, 
oryginalność i nowoczesność zaprezentowanych działań na rzecz 
bezpieczeństwa, skuteczność tych rozwiązań, skalę i długofalowość działań oraz 
stopień zaangażowania gminy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w powiecie współpraca z samorządami jak 
i administracją terenową oraz innymi instytucjami, z którymi działa Policja, a 
czego przykłady wymieniono wyżej, układa się bardzo dobrze i na zasadzie 
partnerskiej współpracy. 

8. Wnioski, przedsięwzięcia i zalecenia na rok 2004. 

Podsumowując należy stwierdzić, że podstawowe cele przyjęte w strategii 
działania Komenda Powiatowego Policji w Kościanie zostały w większości 
zrealizowane. 

Obniżono wskaźnik dynamiki przestępczości w tym również o charakterze 
kryminalnym przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników wykrywalności na 
wysokim poziomie. 

W znaczący sposób ograniczono działalność przestępczą nieletnich, co wydaje 
się jest zasługą szeroko zakrojonych od kilku lat działań profilaktyczno – 
edukacyjnych z zakresu prewencji kryminalnej. 

Na nie zadawalającym poziomie kształtuje się zwalczanie przestępczości 
narkotykowej wobec wzrostu zagrożenia wynikającego z badań 
przeprowadzonych wśród młodzieży szkolnej na terenie powiatu oraz przypadku 
ujawniania narkotyków w rejonie nowo otwartej dyskoteki. 

Pozytywną tendencją okazał się spadek ilości zdarzeń włamań do mieszkań przy 
jednoczesnym wzroście wykrywalności. Niewątpliwie taką tendencję należy 
utrzymywać w 2004 roku. Niepokojącym zjawiskiem okazał się wzrost ilości 
włamań do pozostałych obiektów i na ograniczenie tego zjawiska należy 
położyć szczególny nacisk. 

Dalej na niekorzystnym poziomie utrzymuje się ilość przestępstw kradzieży 
pojazdów (dynamika 105%) i w tym zakresie jako działania priorytetowe należy 
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ukierunkować na realizację zadań we wszystkich pionach służbowych, a w 
szczególności pionu prewencji oraz ruchu drogowego. 

W pracy dochodzeniowo – śledczej należy podjąć działania popierające rytmikę 
i dynamikę prowadzonych czynności w celu systematycznego obniżania 
wskaźnika zaległości przy systematycznym wzroście obciążenia ilością 
prowadzonych postępowań. 

W zakresie pionu do walki z przestępczością gospodarczą należy utrzymać 
korzystne tendencje w zwalczaniu przestępczości kładąc szczególny nacisk na 
zwiększanie ilości zabezpieczonego mienia na poczet przyszłych kar i 
ograniczenie korzyści majątkowych osiąganych z popełnianych przestępstw.  

W tym pionie należy utworzyć komórkę wyspecjalizowaną w zwalczaniu 
korupcji zgodnie z wymaganiami stawianymi przez UE. 

W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy kontynuować 
działania prewencyjno - edukacyjne oraz stosować właściwą politykę represyjną 
wobec nagminnie popełnianych wykroczeń i stosownie do stwierdzonych 
przyczyn zdarzeń drogowych. Ze szczególną surowością należy traktować 
uczestników ruchu drogowego będących pod działaniem alkoholu i innych 
środków odurzających. 

W zakresie służby prewencji wykorzystanie służb patrolowych i obchodowych 
należy utrzymywać na maksymalnie wysokim poziomie. Należy dążyć do 
zapewnienia pełnej obsady etatowej służb patrolowych i obchodowych.  

W ramach przyjętych w skali województwa zasad oceny działalności służb 
prewencyjnych należy dążyć do uzyskiwania maksymalnych wskaźników 
ocennych, a zwłaszcza w zakresie ilości spotkań ze społeczeństwem, 
efektywności zatrzymań osób poszukiwanych oraz zwiększenia ilości mandatów 
porządkowych w stosunku do mandatów za wykroczenia drogowe. Ściśle 
współpracować z organizatorami imprez masowych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas ich trwania. 

W 2004 roku przy współudziale samorządów lokalnych należy dążyć do 
pozyskania środków z funduszy unijnych na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu i w ramach tego na polepszenie warunków obsługi 
interesantów (recepcja, niebieski pokój) oraz wyposażenia Policji w celu 
spełnienia standardów obowiązujących w państwach UE. 

W zakresie inwestycji i remontów należy dążyć do przeprowadzenia remontu 
pomieszczeń garażowych oraz bazy kojcowo – kuchennej dla psów służbowych 
zapobiegając ich likwidacji. Przy współudziale samorządów gminnych odnowić 
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estetykę wnętrz w Posterunkach Policji w Czempiniu i Śmiglu. Ponadto w 
budynku KPP w Kościanie należy przeprowadzić modernizację pomieszczeń dla 
osób zatrzymanych, pomieszczenia szyfrów i służby dyżurnej oraz wejścia 
głównego do budynku. W przypadku pozyskania środków od samorządów i 
zapewnienia całości planowanych środków na inwestycje i remonty dostosować 
budynek KPP do funkcji recepcyjnej i zagospodarować tzw. “Niebieski Pokój” z 
myślą o obsłudze ofiar przemocy w rodzinie. 

Realizacja powyższych przedsięwzięć i zaleceń przy wysokiej świadomości 
celów jednostki i zaangażowania wszystkich policjantów i pracowników 
cywilnych pozwoli utrzymać wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu oraz przynajmniej częściowo dostosować pracę Policji do 
standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. 
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