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Lp. Cel działania Przyczyny 
powstania 

Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 

I Wzrost 
poczucia 
bezpieczeństwa 
osobistego i 
mienia w 
społecznościach 
lokalnych 
wspierany 
poszerzeniem 
kręgu 
sojuszników w 
działaniach 
prewencyjnych 
i kryminalnych 

- wzrost ilości 
najbardziej 
dokuczliwych 
przestępstw, 
- wzrost 
agresywności 
sprawców 
przestępstw, 
- lekceważenie 
ustalonego 
porządku 
prawnego, 
- obniżanie się 
wieku sprawców 
przestępstw (duża 
ciemna liczba 
przestępstw 
popełnionych przez 
nieletnich), 
- niemożność 
zaspokojenia 
podstawowych 
potrzeb 
materialnych. 

1. Kontynuować realizację programów 
prewencyjnych nakierowanych na 
przeciwdziałanie różnym zagrożeniom, w 
toku których należy prowadzić spotkania, 
heppeningi uliczne, szeroko zakrojone 
działania informacyjne o istniejących 
zagrożeniach. Do działań należy 
wykorzystać inicjatywę społeczną 
pozyskiwać nowych partnerów i dążąc do 
szerokiego rozpropagowania działań. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Podjąć we współpracy z Wydziałem 
Prewencji KWP W Poznaniu prace w celu 
wypracowania programu edukacyjnego 
adresowanego do dzieci klas 0-III  szkół 
podstawowych o nazwie „Z pyrkiem 
bezpieczniej”.  

Samorządy 
Lokalne, 
Szkoły, Straże 
Miejskie, 
Spółdzielnie 
Mieszkaniowe 
itp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samorządy 
Lokalne, 
Gminne 
Komisje 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych, 
Szkoły, Straże  

Cały rok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I półrocze 
2004 r 

KPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KPP 
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   3. Utrzymać wysoki poziom 
bezpieczeństwa obywateli na poziomie 
wyniku uzyskanego na podstawie badań 
ankietowych – 83% ocen pozytywnych. 
Dla zbadania poziomu poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 
należy przeprowadzić badania ankietowe. 

Samorządy 
Lokalne, 
Dyrektorzy 
Szkół 

Cały rok KPP  

   4. Poprawić efektywność i sprawność 
działań służb patrolowo-obchodowych 
poprzez: 
a/ stałe utrzymywanie na wysokim 
poziomie wskaźników udziału policjantów 
w służbie patrolowej i obchodowej, 
b/ wypracować standardowe mierniki 
czasu reakcji na zgłoszone przez obywateli 
interwencje, wypadki drogowe i inne 
zdarzenia przestępcze, tak aby czas reakcji 
wynosił maksymalnie: 
- 15 minut od chwili zgłoszenia do czasu 
podjęcia interwencji (średnio w powiecie) 
- 20 minut od zgłoszenia do chwili 
podjęcia czynności na miejscu zgłoszonego 
wypadku i kolizji drogowej oraz 
przestępstwa i wykroczenia 

KWP w 
Poznaniu 

Cały rok KPP  
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   5. Utrzymać na wysokim poziomie 
bezpieczeństwo podczas imprez masowych i 
zgromadzeń publicznych m. in. poprzez 
prowadzenia narad instruktażowo – 
szkoleniowych ze służbami porządkowymi i 
organizatorami imprez oraz egzekwować 
wystawienie przez organizatora ilości służb 
porządkowych adekwatnych do 
przewidywanego zagrożenia zmierzając 
konsekwentnie do ograniczania ilości sił 
policyjnych o 10% 

Organizatorzy 
imprez, KWP w 
Poznaniu, 
Samorządy 
Lokalne 

Cały rok KPP  

   6. Podnieść poziom poczucia bezpieczeństwa 
na drogach. Ograniczyć liczbę wypadków 
drogowych o 4% 

Starostwo 
Powiatowe, 
WORD, KWP w 
Poznaniu, 
Stowarzyszenie 
„Stop śmierci” 

Cały rok KPP  

   7. Kontynuować program poprawy 
bezpieczeństwa niechronionych użytkowników 
dróg poprzez ograniczenie liczby wypadków z 
ich udziałem.. 

Samorządy 
Lokalne, 
WORD. KWP w 
Poznaniu, 
Stowarzyszenie 
„Stop śmierci: 

Cały rok KPP  

   8. W związku ze znacznym wzrostem liczby 
ujawnionych nietrzeźwych kierujących 
pojazdami opracować i wdrożyć do realizacji 
program prewencyjno – edukacyjny pod nazwą 
„Trzeźwość = Bezpieczeństwo” w celu 
ograniczenia zagrożenia, które stanowią ww. 
kierujący. 

Samorządy 
Lokalne, 
WORD.  
Stowarzyszenie 
„Stop śmierci” 
Straże Miejskie 

Cały rok KPP  

   9. Poprawa organizacji pracy policjantów 
ruchu drogowego. Dostosować czas 
pełnionych służb do faktycznie występujących 
zagrożeń. 

KWP WRD w 
Poznaniu 

Cały rok KPP  
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   10. Podjąć starania zmierzające do 
uruchomienia na terenie pow. kościańskiego 
tzw. bezpiecznego parkingu 

WRD KWP w 
Poznaniu, prasa, 
rozgłośnie 
radiowe 

Cały rok KPP  

   11. Poprawić efektywność skuteczności działań 
w zakresie rozpoznania środowisk nieletnich 
poprzez współpracę policjantów ogniw 
prewencji i kryminalnej 

Dyrektorzy 
Szkół, sąd, 
kuratorzy, OPS 

Cały rok KPP  

   12. Cyklicznie przynajmniej raz w miesiącu 
prezentować w mediach różne  formy 
zabezpieczenia obywateli przed napadami, 
włamaniami i kradzieżami poprzez realizację 
zasad systemu pomocy sąsiedzkiej oraz 
prezentację najlepszych systemów 
zabezpieczenia obiektów, mieszkań oraz 
mienia ruchomego, a w szczególności 
pojazdów. 
 
Upowszechnić opracowane i przekazane z 
KWP w Poznaniu broszury. 
-„Bezpieczeństwa naszą wspólną sprawą” 
-„Przewodnik po przepisach prawnych w 
sprawach nieletnich” 

Prasa lokalna, 
KWP w 
Poznaniu, Straże 
Miejskie, 
Spółdzielnie 
Mieszkaniowe, 
Samorządy 
Lokalne 

Cały rok KPP  
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2. Realizacja 
oczekiwań 
społecznych 
dotyczących 
standardu 
obsługi przez 
Policję – 
zmiana relacji 
policjant – 
obywatel 
(wzrost 
zaufania do 
Policji), dalsza 
poprawa 
wizerunku  

- oczekiwania 
społeczne wynikające 
z badań opinii 
publicznej, 
- wzrost oczekiwań 
wynikających z 
porównania 
standardów 
obowiązujących w 
UE, 
- ciągły brak środków 
finansowych, w takich 
jednostkach jak KPP, 
na realizację 
oczekiwań, 

1. Kontynuować przedsięwzięcia ujęte w 
„Programie  Poprawy Obsługi Obywateli” a w 
szczególności: 
a/ wdrożyć założenia programu „Otwarte 
Komisariaty” poprzez uruchomienie funkcji 
recepcyjnej budynku KPP w Kościanie oraz 
odnowienie pomieszczeń służbowych w 
Posterunkach Policji w Czempiniu, Krzywiniu 
i Śmiglu, 
b/ utworzyć „niebieski pokój” w budynku KPP 
w Kościanie z myślą o obsłudze ofiar 
przemocy rodzinie. W celu realizacji 
przedsięwzięcia zwrócić się o wsparcie 
finansowe ze strony KWP w Poznaniu oraz 
samorządów lokalnych. 

KWP w 
Poznaniu, 
Starostwo 
Powiatowe, 
Samorządy 
Gminne 

Cały rok KPP  

 Policji - niedostateczne 
przygotowanie 
zawodowe 
policjantów i  

2. Przeprowadzić szkolenia policjantów w 
zakresie: obsługi interesanta, kultury i 
zachowania, praw ofiar przestępstw, służebnej 
roli Policji wobec społeczeństwa. 

KWP w 
Poznaniu 

Cały rok KPP  

  pracowników policji 
do wytwarzania 
produktu usługowego 
w stosunku do 
mieszkańców (zmiana 
mentalności) 

3. Utrzymywać wysoką ocenę kultury i 
profesjonalizmu pracy policjantów przez 
społeczeństwo (badania ankietowe- minimum 
60% wskazań pozytywnych) oraz podnieść 
stopień zaufania do Policji. Według badań 
opinii społecznej, zapewniając minimalne 
wskazania pozytywne na poziomie: 

- 60% kultura pracy policjantów 
- 74% ocena jakości pracy 
- 66% zaufanie do Policji 

Samorządy 
Lokalne, KWP w 
Poznaniu, AE i 
UAM w 
Poznaniu 

Cały rok KPP  
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   4. W celu zbadania wskazań należy poprawić 
badania ankietowe na terenie powiatu 

Samorządy 
Lokalne 

Co najmniej 
raz w 2004 

roku 

KPP  

   5. Realizować procedury – „Niebieska karta”, 
doprowadzając w konsekwencji do jej 
wdrożenia w każdej sytuacji występowania 
przemocy w rodzinie. 

CPR, OPS, 
Komisje Rozw. 
Pr. Alk. , Sądy, 

kuratorzy 

Cały rok KPP  

   6. Prowadzić szeroko zakrojoną kampanię 
informacyjną promującą korzystny wizerunek 
Policji poprzez spotkania z mieszkańcami, 
środkami masowego przekazu, w tym również 
akcję zatytułowaną „Czy znasz swojego 
dzielnicowego?” podnosząc wskaźnik badań 
do 56% wskazań pozytywnych. W ramach 
akcji przedstawiać stałe osiągnięcia Policji i na 
bieżąco informować o podejmowanych 
przedsięwzięciach, akcjach i działaniach 
Policji. 

Prasa lokalna, 
Samorząd 

Powiatowy i 
Gminne, 

rozgłośnie 
radiowe i stacje 

telewizyjne 

Cały rok KPP  
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3 Podniesienie 
skuteczności 
Policji w 
rozpoznawaniu, 
ujawnianiu i 
ściganiu 
sprawców 
przestępstw i 
wykroczeń 
szczególnie 
dokuczliwych 
społecznie. 

- stopniowy wzrost 
ilości drobnych 
przestępstw i 
wykroczeń najbardziej 
dokuczliwych dla 
mieszkańców, 
- demoralizacja 
nieletnich i brak 
alternatywnych form 
spędzania wolnego 
czasu, 
- lekceważący 
stosunek do 
ustalonego porządku 
prawnego, 
- chuligaństwo, 
wandalizm 
- chęć osiągnięcia 
korzyści materialnej, 
- pogłębianie się 
takich patologii jak 
alkoholizm, 
narkomania, 
- chęć dominacji w 
najbliższym otoczeniu,
- łatwość zbycia 
kradzionych towarów 

1. Poprawić skuteczność rozpoznania 
środowisk, z których wywodzą się sprawcy 
przestępstw i wykroczeń szczególnie 
dokuczliwych społecznie wynikających z 
badań ankietowych takich jak: brawurowa 
jazda samochodami i motocyklami, 
chuligaństwo i wandalizm, alkoholizm, 
przemoc wśród nieletnich, zakłócanie ciszy 
nocnej, źle parkujący kierowcy, nietrzeźwość 
kierowców, włamania do mieszkań, 
narkomania, kradzieże pojazdów, przemoc w 
rodzinie, napady i rozboje. Utrzymanie 
wskaźników wykrywalności przestępstw i 
wykroczeń na wysokim poziomie. 
Cel ten osiągnąć poprzez: 
a/ rozwój współpracy z osobowymi źródłami 
informacji 
b/ w przypadku zaistnienia okoliczności 
uzasadniających stosowanie ofensywnych 
metod pracy operacyjnej wdrożyć operacje 
specjalne oraz możliwości wynikających z 
przepisów art. 19 i 20 ustawy o Policji 
c/ aktywizować działania poszukiwawcze 
zwłaszcza poprzez policjantów prewencji i 
ruchu drogowego 
d/ aktywnie uczestniczyć w koordynowanych 
na szczeblu KWP w Poznaniu we współpracy z 
woj. ościennymi działaniach w pociągach i 
obiektach PKP, również z zastosowaniem 
metod pracy operacyjnej.  
 

Sąsiednie 
jednostki Policji, 
Straże Miejskie, 
CPR, OPS, 
Komisje 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
itp., SOK, ŻW, 
Straż Leśna 

Cały rok KPP  
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   e/ organizować działania kontrolne i nękające 
w miejscach spożywania alkoholu, zażywania 
narkotyków, naruszania prawa i porządku i 
chuligańskich zachowań oraz kontynuować 
wzmożone kontrole na drogach i autostradach, 
parkingach leśnych, przystankach PKS 
 
f/ prowadzić bieżącą analizę zagrożenia 
przestępczością i bezprawnymi 
zachowaniami dla wypracowania 
aktualnych kierunków działań i 
efektywnego funkcjonowania 
poszczególnych służb 
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   2. Zwiększyć skuteczność pracy wykrywczej w 
zakresie przestępczości pospolitej a w 
szczególności: 
a/ doskonalić jakość pracy operacyjno-
dochodzeniowej w sprawach rozbojów 
ulicznych i w środkach transportu publicznego, 
na osobach prywatnych przez pełniejsze 
korzystanie z możliwości m. In. identyfikacji 
skradzionych telefonów komórkowych. 
b/ dynamiczniej realizować przedsięwzięcia 
wykrywcze w sprawach kradzieży z 
włamaniem do mieszkań oraz stratach 
przekraczających 50 tyś. zł poprzez kojarzenie 
przestępstw, typowanie ich sprawców oraz 
zabezpieczenie i pełniejsze wykorzystanie 
śladów i zbiorów AFIS. Bezwzględnie 
realizować zasady zawarte w „Procedurach 
postępowania Policji podczas organizowania i 
przeprowadzania oględzin miejsca 
przestępstwa”. 
 

KWP w 
Poznaniu i 
jednostki 
ościenne, firmy 
ubezpieczeniowe, 
prokuratura, sąd, 
Straże Miejskie, 
Samorządy 
Lokalne 

Cały rok KPP  
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   c/ zwalczać przestępczość okołosamochodową 
d/ zwiększyć wykorzystanie środka 
zapobiegawczego w postaci tymczasowego 
aresztowania w szczególności wobec 
przywódców grup przestępczych. 
e/ pozbawić sprawców przestępstw korzyści 
materialnych poprzez wzrost ilości 
dokonywanych zabezpieczeń ich mienia na 
poczet grzywien i kar finansowych w sprawach 
kryminalnych i gospodarczych (o 10%) 
f/ do realizacji tych przedsięwzięć wykorzystać 
najlepsze zdobycze nauki będące w dyspozycji 
policji a w szczególności ASIB i AFIS oraz 
przeprowadzić badania genetyczne kodu DNA 
w najpoważniejszych nie wykrytych sprawach 
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4 Skuteczne 
zwalczanie 
przestępczości 
o charakterze 
gospodarczym 
oraz 
zagrażającej 
interesom 
państwa. 

-utrzymujący się od 
kilku lat wzrost ilości 
ujawnionych 
przestępstw o 
charakterze 
gospodarczym, 
-kwitnąca szara strefa 
rynku, 
-skomplikowany 
system podatkowy, 
-słabo funkcjonujący 
system kontroli 
skarbowej i 
finansowej, 
-nieprawidłowości w 
obrocie 
międzynarodowym 
powodujące 
wyłudzenie podatków 
i ceł, 
-rozwój usług 
bankowych oraz 
giełdowych, 
łatwość popełniania 
przestępstw poprzez 
systemy 
informatyczne, 
-korupcja w sferze 
gospodarczej i 
urzędniczej 
 

1. Zwiększyć ujawnialność przestępstw 
gospodarczych godzących w system finansowy 
państwa poprzez rozpracowywanie członków 
grup przestępczych dokonujących 
następujących przestępstw: 
a/ oszustw i wyłudzeń w sektorze bankowym, 
ubezpieczeniowym, obrocie leasingowym i w 
państwowych funduszach celowych, w 
publicznym obrocie papierami wartościowymi, 
w krajowym i międzynarodowym obrocie 
towarowym (w zakresie podatku VAT) 
- w związku z funkcjonowaniem systemów 
bankowych kart płatniczych, przy 
przekształceniach własnościowych 
(prywatyzacji i reprywatyzacji), 
 
b/ celnych – zwłaszcza przemytu i 
nielegalnego obrotu towarami objętymi 
podatkiem akcyzowym – alkohol, papierosy, 
samochody, paliwo, 
 
c/ naruszeń: 
-praw autorskich i znaków towarowych 
- bezpieczeństwa systemów informatycznych 
oraz popełniających przestępstwa z 
wykorzystaniem sieci internetowej, 
 
d/ korupcyjnych w sferze gospodarczej i 
urzędniczej 

KWP Wydz. dw z 
PG w Poznaniu, 
Prokuratura, 
Banki, Firmy 
Ubezpieczeniowe, 
US, UKS, UC, 
ABW, Samorządy 
Lokalne 

Cały rok KPP  
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   e/ kontynuować współpracę z instytucjami 
zajmującymi się rynkiem gospodarczym oraz 
przedstawicielami administracji państwowej i 
samorządowej w celu wymiany informacji i 
ustalania faktów dotacji i subwencji unijnych 
środków pomocowych 

    

1. Uczestniczyć w szkoleniach i umożliwić ich 
realizację w KPP w Kościanie przez 
policjantów KWP w Poznaniu w zakresie 
konkretnych metod współpracy z Europolem 
zasad korzystania z SIS i NSIS oraz zagadnień 
prawa europejskiego dotyczących obszaru 
wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych. 

Wydział Kadr i 
Szkolenia KWP 
w Poznaniu 

Cały rok KPP  

2. Wspierać i rozpowszechniać naukę języków 
obcych policjantów, a w miarę możliwości 
organizować wewnętrzne kursy zwłaszcza dla 
policjantów SRD, Prewencji oraz służby 
dochodzeniowo – śledczej 

Ośrodki 
Szkolenia KWP 
w Poznaniu 

Cały rok KPP  

3. Kontynuować partnerską współpracę z 
Komendą Powiatową w Alzey (Niemcy) w 
celu przeniesienia do realizacji w KPP w 
Kościanie efektywniejszych rozwiązań 
organizacyjnych 

Samorządy 
Lokalne 

Cały rok KPP  

5. Wypełnianie 
obowiązków 
wynikających z 
zobowiązań 
międzynarodowych 
i przystąpienia 
Polski do UE oraz 
opracowanie i 
wdrożenie 
procedur 
wykonawczych 
ułatwiających 
komunikację 
wewnętrzną w 
odniesieniu do 
działalności KWP 
w Poznaniu 

-planowane wejście w 
strukturę UE, 
- różnorodność modeli 
funkcjonowania służb 
policyjnych w 
poszczególnych 
państwach, 
- bariera językowa, 
- brak doświadczeń w 
bezpośredniej 
współpracy przy 
realizacji konkretnych 
spraw karnych, 
- brak dostatecznej 
wiedzy  o 
możliwościach 
wykorzystania narzędzi 
i metod pracy Policji w 
nowych strukturach 
UE, 
- niedostateczna wiedza 
z obszarem 
funkcjonowania 
wymiaru 
sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych 

4. Dostosować kanały przepływu informacji 
do systemu zarządzania jednostką i obiegu 
dokumentacji w KWP w Poznaniu w celu 
optymalizacji efektywności działania jednostki 

KWP w 
Poznaniu 

Cały rok KPP  



 

Lp. Cel działania Przyczyny 
powstania 

Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 

1. Zapewnić gotowość wszystkich służb do 
zwalczania terroryzmu, pogłębić współpracę w 
tym zakresie z innymi jednostkami Policji i 
służbami specjalnymi. 

KWP w 
Poznaniu i 
jednostkach 
ościennych, 
CBŚ, ABW 

Cały rok KPP  

2. Podnieść stopień gotowości do reagowania 
w sytuacjach kryzysowych w tym do 
zwalczania zagrożeń terrorystycznych poprzez 
współpracę i symulacyjne ćwiczenia z 
jednostkami sąsiednimi i z udziałem 
podmiotów pozapolicyjnych. W działaniach 
symulacyjnych prowadzonych w ramach 
ćwiczeń zgrywających z sąsiednimi 
jednostkami szczególny nacisk należy położyć 
na podnoszenie przez NPP stopnia 
przygotowania do prowadzenia działań 
pościgowo – poszukiwawczych. 

Sztab Policji 
KWP w 
Poznaniu, 
Jednostki 
ościenne Policji 

Cały rok KPP  

3.Doskonalić współpracę w ramach 
Powiatowego Zespołu Reagowania 
Kryzysowego z innymi służbami, inspekcjami i 
strażami oraz samorządami lokalnymi w celu 
sprawnej realizacji zadań wynikających z 
sytuacji kryzysowych 

Starostwo 
Powiatowe, 
Samorządy 
Gminne, KWP w 
Poznaniu 

Cały rok  KPP  

4. Pod nadzorem KWP w Poznaniu przeszkolić 
pozostałych członków nieetatowej grupy 
rozpoznania minersko-pirotechnicznego. 

KWP w 
Poznaniu 

Cały rok  KPP  

6. Podniesienie 
stopnia 
gotowości do 
reagowania w 
sytuacjach 
kryzysowych w 
tym zwalczania 
zagrożeń 
terrorystycznych.

-stały wzrost realności 
zagrożenia zamachami 
terrorystycznymi, 
-przemieszczanie się 
po terenie powiatu 
transportów z 
materiałami 
niebezpiecznymi 
(trującymi i 
promieniotwórczymi) 
-anomalia pogodowe i 
występowanie 
zagrożeń ze strony sił 
natury (powodzie, 
pożary), 
-możliwość 
rozprzestrzeniania się 
chorób zakaźnych itp., 
-zbiorowe naruszenie 
porządku prawnego 
demonstracje, 
dewastacje mienia itp. 

5. Dążyć do wyszkolenia przynajmniej jednego 
negocjatora ze stanu KPP w Kościanie 

Sztab Policji, 
Sekcja 
Psychologów 
KWP w 
Poznaniu 

Cały rok KPP  



Lp. Cel działania Przyczyny 
powstania 

Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 

1. Przeprowadzić rozmowy z 
przedstawicielami samorządów lokalnych w 
zakresie możliwości pozyskania środków 
wspierających działalność Policji, a w 
szczególności w odniesieniu do współpracy ze 
społeczeństwem 

Samorządy 
Lokalne 

Cały rok  KPP  

2. Przy współpracy z Wydziałem Inwestycji i 
Remontów KWP w Poznaniu dostosować 
warunki lokalowe pomieszczeń dyżurnych, 
szyfrów oraz pomieszczenia dla osoby 
niepełnosprawnej do standardów 
obowiązujących w UE 

KWP w 
Poznaniu, 
Samorządy 
Lokalne, Banki, 
Firmy 
Ubezpieczeniowe

Cały rok KPP  

3. Wygospodarować i przystosować 
pomieszczenie socjalne dla przewodników 
psów służbowych w budynku KPP w 
Kościanie zgodnie z zaleceniami 
pokontrolnymi. 

KWP w 
Poznaniu 

Cały rok KPP  

4. Przygotować i przeprowadzić szkolenia: 
- z kadrą kierowniczą jednostki w zakresie 
relacji interpersonalnych oraz zarządzania 
zasobami ludzkimi, 
- ukierunkowanych na podnoszenie u 
policjantów wszystkich pionów umiejętności 
radzenia sobie ze stresem a także 
nawiązywania kontaktów interpersonalnych. 

Wydział Kadr i 
Szkolenia i 
Zespół 
Psychologów 
KWP w 
Poznaniu 

Cały rok KPP  

7. Poprawa 
warunków 
pracy 
policjantów i 
pracowników 
cywilnych w 
sferze 
materialnej, 
relacji 
służbowych i 
perspektyw 
rozwoju 
zawodowego. 

-niedofinasowanie 
jednostek terenowych 
Policji, 
-systematyczne 
pogarszanie się 
warunków 
lokalowych, 
-niedostosowanie 
pomieszczeń 
stanowisk do 
wymagań nowych 
przepisów kodeksu 
pracy, 
-wzrost oczekiwań 
społecznych co do 
jakości usług 
świadczonych przez 
Policję, 
-niedostosowanie 
struktury 
organizacyjnej Policji 
do sposobu 
finansowania – 
pracodawca nie jest 
dysponentem środków 
finansowych. 5. Polepszyć warunki pracy policjantów i 

pracowników cywilnych ściśle przestrzegając 
przepisów BHP i P-poż. W zakresie 
oświetlenia, dostępności środków higieny 
osobistej, odzieży ochronnej z zakresu 
medycyny pracy i wsparcia psychologicznego 
ze strony Zespołu Psychologów KWP w 
Poznaniu 

Inspektorat i 
Zespół 
Psychologów 
KWP w 
Poznaniu, 
KPPSP w 
Kościanie, 
Inspekcja Pracy 

Cały rok KPP  




