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        Kościan, dnia 18-02-2005 

 

              L. dz. KP-HK-076-5/05    

Roczne 

sprawozdanie z działalności 

Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie 

oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

na terenie Powiatu Kościańskiego za 2004 rok 

 

     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 realizuje ustawowe zadania Policji w zakresie 

utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kościańskiego 

położonego w południowo-zachodniej części Wielkopolski. 

Rejon działania Komendy ma powierzchnię około 722 km² i zamieszkały jest przez ok. 

77.450 osób. 

Składają się na to: miasto Kościan,  gmina wiejska Kościan, oraz miejsko wiejskie gminy 

Czempiń, Krzywiń i Śmigiel. 

        W strukturze Komendy Powiatowej Policji w Kościanie liczącej 121 etatów policyjnych 

wyodrębniono Rewir Dzielnicowych, który służy społeczeństwu miasta Kościan i gminy 

wiejskiej Kościan, a na terenie gmin Czempiń, Krzywiń i Śmigiel działają Posterunki Policji z 

siedzibami w tych miastach. Pozostali policjanci pracują na rzecz całego powiatu. 

 

Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr XXVI/265/05 

Rady Powiatu Kościańskiego 
 z dnia 22.03.2005 roku 
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Cały rejon działania Komendy obsługiwany był przez 116 policjantów (według stanu na dzień 

31.12.2004 r.) tj. o jednego mniej w stosunku do ubiegłego roku. Statystycznie jeden policjant 

przypadał na 668 mieszkańców powiatu. Poniżej przedstawiono zestawienie podstawowych 

kategorii przestępstw na terenie powiatu w latach 2003 i 2004. 

 
PP 
Czempiń 

PP 
Krzywiń 

PP 
Śmigiel 

Rewir 
Kościan 

Powiat Rejon 
 
Okres 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 
zabójstwo - - - - 1 - - - 1 -

rzeczy 27 43 18 26 9 24 152 114 206 207kradzież 
w tym pojazdu 1 3 1 - 1 2 18 7 21 12
kr. z włamaniem 31 19 21 20 34 24 139 113 225 
p. rozbójnicze 16 1 - 1 - - 59 10 75 12
uszkodzenie ciała - 1 3 - 1 1 8 20 12 22
bójka i pobicie 2 1 1 - 1 - 11 10 15 11
uszkodz. rzeczy 6 5 4 - 4 3 14 21 28 29
p.  narkotykowe 8 6 - 20 - 1 41 69 49 96
oszustwa 1 4 - 3 6 2 379 572 386 581
fałszerstwa 6 46 - - 6 16 197 50 209 112
 

130 
 

108 69 81 95 95 667 566 961 850przestępstwa 
kryminalne 
wykrywalność(%) 91,5 80,6 67,1 81,5 80,0 74,7 77,8 77,2 78,9 77,8
 

52 47 29 30 23 46 217 232 321 355p. drogowe 
nietrzeźwi 46 42 27 27 17 40 199 207 289 316
 
p. gospodarcze i 
inne 

59 97 33 35 30 53 988 882 1110 1067

 
189 

 
205 102 116 124 148 1656 1448 2071 1917ogółem 

przestępstw 
wykrywalność(%) 93,7 89,8 77,7 87,1 83,9 83,8 91,1 90,9 90,2 90,0
 
osoby podejrzane 118 123 72 65 85 88 712 636 987 912
w tym nieletni 14 12 3 8 4 3 52 51 73 74
 

Na stan bezpieczeństwa w powiecie ma wpływ między innymi stopa bezrobocia, która w 

listopadzie 2004 roku wyniosła 16,6%, a także położenie geograficzne oraz przebieg 

głównych szlaków komunikacyjnych i związane z tym przemieszczanie się ludności. 

Zagrożenie dla bezpieczeństwa stanowi łatwość zbytu skradzionych przedmiotów w tym na 

giełdach samochodowych, szczególnie w kontekście sprowadzenia z zagranicy dużej liczby 

używanych samochodów i na giełdach komputerowych, które znajdują się poza rejonem 
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działania naszej Komendy oraz wysokie ceny skupu złomu i liczne punkty zajmujące się tego 

rodzaju działalnością. 

Udział powiatu kościańskiego w przestępczości województwa wielkopolskiego spadł z 1,70% 

w 2003r do 1,63% w 2004r, a współczynnik przestępstw na 10 tyś. mieszkańców z 264 do 

247. 

Było bezpieczniej. Co potwierdzają wyniki badań opinii społecznej przeprowadzonych w 

grudniu 2004 roku przez TNS OBOP, wg których bezpiecznie czuje się 93% mieszkańców 

naszego powiatu.  

W sprawie stwierdzonych na naszym terenie przestępstw policjanci przeprowadzili 1133 

postępowania przygotowawcze tj. o 51 mniej w stosunku do roku 2003. 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw wyniósł 90,0% i był minimalnie bo o 0,2% niższy od 

poprzedniego, ale w dalszym ciągu był wysoki i uplasował naszą jednostkę na drugim 

miejscu wśród 31 jednostek województwa wielkopolskiego. 

   Przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzono 850 tj. o 111 mniej w stosunku do 

2003 roku. Wskaźnik wykrywalności tych przestępstw wyniósł 77,8% i chociaż był niższy od 

wskaźnika w 2003 roku (78,9%) to był to drugi wynik w woj. wielkopolskim.  

W grupie przestępstw kryminalnych najliczniejsze były kradzieże – 207. Wskaźnik 

wykrywalności kradzieży wzrósł z 61,7% w 2003 roku do 67,1%. W 2003 roku najwięcej 

było włamań, których liczbę udało się ograniczyć z 225 do 176 w 2004 roku. Natomiast 

znacznie, bo z 49 do 96 wzrosła ilość ujawnionych przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii co świadczy o poprawie jakości pracy operacyjnej w tym zakresie.  

Przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzono 661 tj. o 5 mniej w stosunku do 2003 

roku. Podobnie jak w 2003 roku najczęściej były to oszustwa gospodarcze, których było 546 

(o 191 więcej w stosunku do 2003 r.).  

O przestępstwa drogowe w 2004 r. wszczęto 343 postępowania przygotowawcze, a w tym 

295 w sprawie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i stwierdzono 316 takich czynów 

tj. o 27 więcej niż w 2003 r. Ponadto w analizowanym okresie policjanci KPP ujawnili 29.913 

wykroczeń i jest to o 5.652 mniej w stosunku do poprzedniego roku. 

Na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2004 roku 

oraz ujawnionych tendencji, zagrożeń zewnętrznych takich jak pauperyzacja społeczeństwa, 

bezrobocie, zapotrzebowanie na części samochodowe, wysokie ceny skupu złomu, można 
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prognozować na kolejny rok wzrost ilości kradzieży, a w konsekwencji należy podjąć 

działania zmierzające do ograniczenia tej kategorii przestępstw i wykroczeń. 

Ponadto należy niezmiennie dążyć do zwiększenia liczby ujawnianych przestępstw 

stypizowanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym szczególnie popełnianych 

przez nieletnich, a także przestępstw gospodarczych.  

 

  2. Ocena wykonania planu przedsięwzięć Komendanta Powiatowego Policji w 

Kościanie na 2004 rok  

   

     W planie przedsięwzięć Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie na 2004 rok 

wyznaczono cele, które znalazły odzwierciedlenie w „Powiatowym programie zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” jako zadania 

koordynowane przez Komendanta Powiatowego Policji. Poniżej przedstawiono stopień 

realizacji w 2004 roku. 

 

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

W 2004 roku policjanci KPP w Kościanie kontynuowali realizację przyjętych 

programów prewencyjnych.  

W zakresie prewencji kryminalnej nieletnich kontynuowano realizację programów 

,,Bezpieczna Szkoła”, ,,Uwaga Zagrożenie” oraz zgodnie z planem wprowadzono do 

realizacji we współpracy z Wydziałem Prewencji KWP w Poznaniu program ,,Z Pyrkiem 

bezpieczniej”.  

W ramach realizacji programu ,,Bezpieczna Szkoła” podpisano umowy o współpracy ze 

wszystkimi dyrektorami szkół z terenu Powiatu Kościańskiego. W ramach realizacji tych 

programów przeprowadzono łącznie 238 prelekcji, pogadanek i szkoleń z dziećmi i 

młodzieżą, rodzicami, pedagogami oraz z nauczycielami. W działaniach tych wykorzystano 

łącznie 4000 szt. materiałów prewencyjnych.  

Zaplanowano i koordynowano w zakresie prowadzenia działań edukacyjno – informacyjnych 

doraźne akcje związane z poszczególnymi okresami w ,,życiu szkoły” takich jak zakończenie 

roku szkolnego, ,,dzień wagarowicza”, ferie zimowe, zaplanowanie i rozpoczęcie działań 

,,Bezpieczne Wakacje” itp. Przeprowadzono cztery akcje na terenie szkół ponad 
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gimnazjalnych z użyciem specjalistycznego psa do wykrywania środków odurzających, której 

przeprowadzenie umożliwiały zgody Rad Rodziców tych szkół, uzyskane dzięki 

wstawiennictwu Starosty Kościańskiego zarazem Przewodniczącego ustawowej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

W prewencji kryminalnej adresowanej do dorosłych kontynuowano zgodnie z założeniami 

,,Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przestępczości” oraz realizację programów 

,,Sąsiedzka Czujność”, ,,Bezpieczne Miasto”, ,,Bezpieczna Wieś”, ,,Bezpieczny Ogród” oraz 

,,Uwaga Zagrożenie”. Do ciekawszych inicjatyw w ramach realizacji tych programów należy 

zaliczyć: 

●   Prowadzenie na bieżąco znakowania rowerów, sprzętu RTV i AGD oznakowano łącznie -   

257 różnych przedmiotów. 

● Na podstawie  uzgodnień z kierownictwem  Urzędów  Pocztowych w  Kościanie, 

Czempiniu, Śmiglu i Krzywiniu asystent ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowi 

przeprowadzili w miesiącach maj i czerwiec cykl szkoleń  dla pracowników wymienionych 

urzędów. Łącznie przeszkolono 97 pracowników poczty. 

●  W okresie sprawozdawczym nie zainicjowano działań nowych grup „Sąsiedzkiej 

Czujności” (najczęstsze powody: mała frekwencja na spotkaniach środowiskowych bądź brak 

aktywności potencjalnych liderów w społecznościach tj. trudności z wyłonieniem 

koordynatorów/liderów grup spośród tychże społeczności), jednak zgodnie ze wszystkimi 

założeniami zawartymi w materiałach dot. „Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania 

Przestępczości”, program ten kontynuowano. 

● Kontynuowano współpracę w ramach realizacji programu „Sąsiedzka Czujność” z 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie. Asystent  ds. prewencji kryminalnej oraz 

dzielnicowi prowadzą systematyczne spotkania/ 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. Kontynuowano także zainaugurowane w 2003 r. stałe dyżury dzielnicowych i 

asystentów Sekcji Prewencji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie . Dyżury te 

umożliwiają mieszkańcom powiatu uzyskanie informacji dotyczących bezpieczeństwa w 
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formie mniej formalnych (poza budynkiem Komendy) warunkach i atmosferze. 

●   Kontynuowano: 

1) działania w zakresie poprawy ochrony zabezpieczenia obiektów i przedmiotów o wartości 

sakralnej, historycznej i muzealnej, 

2) działania w ramach programu „Bezpieczny Ogród”, 

●   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  -  propagujące program oraz przedstawiające 

podstawowe metody i formy zapobiegania pospolitej przestępczości kryminalnej, 

●  Za pośrednictwem oficera prasowego KPP w Kościanie przekazano przedstawicielom 

lokalnych mediów szereg materiałów i opracowań popularyzujących programy prewencyjne 

oraz przedstawiających podstawowe metody zapobiegania przestępczości kryminalnej. W 

lokalnych środkach masowego przekazu ukazało się łącznie 19 informacji (artykułów) 

dotyczących omawianej tematyki. 

●  Przeprowadzono III i IV edycję kursu bezpieczeństwa sytuacyjnego – samoobrony dla 

kobiet dla następnych 100 uczestniczek. 

● W związku z powtarzającymi się wyłudzeniami pieniędzy metodą ,,na krewniaka” podjęto 

współpracę z księżmi parafii katolickich na terenie miasta Kościana. Księża rozpropagowali 

informację na temat modus operandi sprawców wymienionych przestępstw. Współpraca 

opierała się także na wymianie informacji na temat aktualnych zagrożeń kryminalnych, 

realizacji programów prewencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ochrony 

obiektów i przedmiotów o dużej wartości sakralnej i kulturalnej. Ponadto w celu 

przeciwdziałania tego typu przestępczości przygotowano ulotki informacyjne dla 

mieszkańców Miasta Kościana w ilości 2000 szt.   

● W związku z powtarzającymi się włamaniami do samochodów zaparkowanych w rejonie 

dyskoteki „Gotham” w Kościanie (kradzieże rzeczy pozostawianych w samochodach) 

przygotowano i rozprowadzono wśród osób parkujących pojazdy w rejonie dyskoteki 1000 

ulotek ostrzegających przed tego typu przestępczością oraz informacjami na temat 

możliwości jej przeciwdziałania.  

● Dla uzyskania optymalnej wiedzy na temat: zagrożenia przestępczością kryminalną, 

społecznej oceny pracy Policji oraz informacji na temat stopnia popularyzacji programów z 
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zakresu prewencji kryminalnej w społecznościach lokalnych powiatu kościańskiego 

przeprowadzono badania opinii mieszkańców powiatu dot. powyższych zagadnień. 

● Przyjęto formułę iż funkcjonariusze „obsługujący zdarzenie” mają obowiązek 

poinformować osoby pokrzywdzone o możliwościach zastosowania przeciw przestępczych 

zabezpieczeń: budowlano – technicznych, elektronicznych oraz organizacyjnych. Ma to na 

celu wyeliminowanie zjawiska powtórnego stania się ofiarą przestępstwa kryminalnego o 

podobnym charakterze. 

● W ramach Biuletynu Informacji Publicznej założono  stronę internetową KPP w Kościanie 

(29.11.2004 r.) – www.koscian.policja.gov.pl, na której redagowana jest część prewencyjna 

zawierająca materiały  popularyzujące podstawowe metody zapobiegania przestępczości 

kryminalnej. 

● Wspólnie ze Starostwem Powiatowym oraz Kościańskim Ośrodkiem Kultury KPP w 

Kościanie zorganizowała konkurs na najlepszy materiał filmowy o tematyce uzależnień, 

adresowany dla uczniów klas II i III gimnazjów, którego finał odbył się 10-12-2004 roku w 

KOK. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, nie tylko lokalnych, mediów. 

(TVP 1, TV Polonia, więcej informacji w menu: „Inne Informacje” na stronie internetowej 

KPP w Kościanie).  

● Asystent ds. prewencji kryminalnej nawiązał współpracę z kościańskim kołem Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Współpraca ta zaowocowała przeprowadzeniem szeregu 

prelekcji dla członków związku na temat „Bezpieczeństwa sytuacyjnego i podstawowych 

metod zapobiegania przestępczości”. W spotkaniach tych udział wzięło łącznie 130 członków 

związku.   

    Łącznie w okresie sprawozdawczym policjanci KPP w Kościanie przeprowadzili  w 

zakresie działań i programów prewencyjnych  skierowanych do dorosłych 1 044  spotkania 

środowiskowe, prelekcje i szkolenia. 

   W celu rozpoznania potrzeb i oczekiwań społecznych oraz występujących zagrożeń tylko 

sami dzielnicowi w całym powiecie przeprowadzili 1 144 spotkania środowiskowe w ramach 

realizacji programów prewencyjnych co daje średnią ponad 5 spotkań miesięcznie na jednego 

policjanta.  

Utrzymano na wysokim poziomie wskaźniki udziału policjantów w służbie 

patrolowej, który wyniósł 52,8% oraz udziału w służbie obchodowej, który uzyskał poziom 
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54,6%. Wskaźniki te należą do najwyższych w skali województwa i świadczą o bardzo 

dobrym wykorzystaniu służb prewencyjnych.  

Osiągnięto zakładane standardy czasu reakcji Policji na zgłoszenie obywatela. Czas 

podjęcia działań na miejscu od chwili zgłoszenia interwencji wyniósł średnio 13 minut 

(zakładano maksymalnie 15 minut), a od chwili zgłoszenia wypadku drogowego, kolizji, 

przestępstwa i wykroczenia 18 minut (zakładano 20).  

W 2004 roku prowadzono bieżącą analizę organizowanych imprez masowych 

szczególnie meczów piłki nożnej. Adekwatnie do występujących zagrożeń planowano siły i 

środki. Dzięki dobremu rozpoznaniu i przygotowaniu zabezpieczenia imprez masowych nie 

doszło do zbiorowych naruszeń ładu i porządku publicznego. Większość imprez 

zabezpieczono policjantami jednostki poza wykorzystaniem 2 drużyn z Oddziału Prewencji 

Policji KWP w Poznaniu do zabezpieczenia meczu „Obra” Kościan – „Lechia” Gdańsk na 

który przyjechała grupa ponad 250 kibiców gości. Do zabezpieczenia 103 imprez masowych 

w 2004 roku wykorzystano łącznie 354 policjantów natomiast w 2003 do zabezpieczenia 101 

imprez wykorzystano 429 policjantów co wskazuje iż ograniczono ilość sił kierowanych do 

obsługi tego typu imprez o 17,5% przy zakładanych 10%. Założenie zostało zrealizowane. 

W 2004 roku podjęto z powodzeniem działania zmierzające do podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa również na drogach. Ograniczono liczbę wypadków drogowych, których 

dynamika wyniosła 95,6%. Ograniczono zatem ilość wypadków o 4,4% przy zakładanych 

4%. Nastąpił również spadek ofiar śmiertelnych z 13 w 2003 roku do 8 w 2004. Zadanie 

zrealizowano.  

Zapoczątkowany w 2003 roku i kontynuowany program poprawy bezpieczeństwa 

niechronionych użytkowników dróg (piesi, rowerzyści, motorowerzyści) przyniósł dalszy 

spadek ilości wypadków drogowych z udziałem tych użytkowników w 2004 roku o 12,8% 

przy zakładanych 5%.  

W sprawozdawczym okresie prowadzono działania profilaktyczne ,,Trzeźwość = 

Bezpieczeństwo” zainicjowane wspólnie ze Stowarzyszeniem  Na Rzecz Zapobiegania 

Wypadkom Drogowym ,,Stop Śmierci” w Kościanie oraz przy wsparciu samorządów 

lokalnych i WORD w Lesznie. Celem tych działań było uświadomienie opinii publicznej 

zagrożeń związanych z nietrzeźwymi uczestnikami ruchu drogowego, w związku z rosnącą 

liczbą ujawnionych przestępstw kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości. W ramach tych 

działań m.in. zorganizowano rajd samochodowy z elementami edukacyjnymi, konkurs 

motocyklowy, spotkania ze społeczeństwem i happeningi uliczne w Kościanie, Czempiniu, 

Krzywiniu i Śmiglu. Ogólnie w 2004 nietrzeźwi uczestnicy spowodowali 5,1% wszystkich 
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zdarzeń drogowych podczas, gdy w 2003 tylko 2,9%. Dane te wskazują, że coraz więcej 

użytkowników dróg tj. kierujących i pieszych znajduje się na drodze pod działaniem 

alkoholu. Właśnie z tego powodu bardzo duży nacisk kładziono na eliminację z ruchu 

nietrzeźwych użytkowników w tym głównie kierujących będących potencjalnymi zabójcami 

na drogach. W 2004 roku wyeliminowano z ruchu 312 kierujących różnymi pojazdami 

będących pod działaniem alkoholu lub podobnie działającego środka. 

Ponadto przeprowadzono akcję profilaktyczną ,,Bezpieczny Kierowca” w celu 

przeciwstawienia się agresywnym zachowaniom w ruchu drogowym i promowania kultury 

jazdy.  

Poprawiono organizację pracy policjantów pionu ruchu drogowego. Dostosowano 

czas i miejsce pełnionych służb do faktycznie występujących zagrożeń. Dzięki ograniczeniu 

angażowania policjantów do innych czynności uzyskano jeden z najlepszych wskaźników tj. 

80,25% efektywności udziału w służbie na drodze. W skali województwa planowano 

osiągnięcie tego wskaźnika na poziomie 65%. Zadanie zrealizowano z nawiązką.  

Podjęto działania zmierzające do uruchomienia na terenie Powiatu Kościańskiego tzw. 

bezpiecznego parkingu, w wyniku których właściciel parkingu w Koszanowie wyraził wolę 

przystąpienia do tych działań, ale dotychczas nie podpisał umowy z Polskim Związkiem 

Motoryzacyjnym.  

Współpraca w zakresie rozpoznawania środowisk nieletnich ze szkołami, sądem i 

kuratorami oraz pomiędzy wszystkimi komórkami organizacyjnym przebiega na dobrym 

poziomie. Ujawniono 106 czynów karalnych (w roku 2003 - 49) popełnionych przez 74 

nieletnich (w roku 2003 - 73). Nieletni popełnili ponad 12,1 % wszystkich przestępstw o 

charakterze kryminalnym. Ponadto 64 nieletnich popełniło 61 wykroczeń (rok 2003 – 20 

nieletnich popełniło 20 wykroczeń). Świadczy to o dobrym rozpoznaniu środowiska i 

działalności przestępczej nieletnich. 

Cyklicznie w ramach służby oficera prasowego prowadzono politykę informacyjną 

opartą na niżej wymienionych zasadach: 

- dwa dni w tygodniu wyznaczono na organizację konferencji prasowych 

(poniedziałek i czwartek), 

- telefonicznych informacji udzielano dziennikarzom na stałe współpracującym z KPP, 

- poprzez prasę rozpowszechniano materiały z zakresu prewencji kryminalnej, 

- wszystkie istotne informacje dotyczące pracy jednostki publikowano od 29-11-2004 

roku na stronie internetowej BIP, 
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- przekazywano materiały informacyjne dotyczące istotnych wydarzeń związanych z 

Komendą (spotkania, festyny, zawody itp.). 

Wszystkie te działania prowadzone przez policjantów KPP w Kościanie w 2004 

roku zaowocowały wzrostem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu z 

83% w 2003 roku (wg badań przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2003 roku 

przez Akademię Ekonomiczną) do 93% w 2004 roku (wg badań przeprowadzonych w 

grudniu 2004 przez TNS OBOP), przy średniej wojewódzkiej 82%. W poniższej 

prezentacji dokonano porównania następujących danych dot. poczucia bezpieczeństwa (w 

nawiasach procent badanych czujących się bezpiecznie na terenie powiatu kościańskiego): 

-dane uzyskane z badań KPP w Kościanie w kwietniu i maju 2004 r.  (89,5), 

-dane uzyskane z badań prowadzonych w powiecie kościańskim przez OBOP na zlecenie 

KWP w Poznaniu w grudniu 2004 r. (93), 

-dane uzyskane z badań prowadzonych w powiecie kościańskim przez AE w Poznaniu na 

zlecenie KWP w Poznaniu w październiku i listopadzie 2003 r. (83),  

-średnia wojewódzka uzyskana w  badaniach OBOP w grudniu 2004r . (82). 
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Założenia planu przewidywały na rok 2004 uzyskanie wskaźnika 83% ocen pozytywnych. Z 

analizy tych danych wynika, że osiągnięte w 2004r wskaźniki znacznie przekroczyły 

wskaźnik zakładany w planie. Są także wyższe od wskaźnika średniej wojewódzkiej oraz 

wyników z 2003r. Cel został zrealizowany.  
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II. Cel – Realizacja oczekiwań społecznych dotyczących standardu obsługi przez Policję 
– zmiana relacji policjant – obywatel (wzrost zaufania do Policji), dalsza poprawa 
wizerunku Policji.  
 

W analizowanym okresie szczególną uwagę poświęcono realizacji oczekiwań 

społecznych  dotyczących standardu obsługi przez Policję. Systematycznie dążono do 

polepszenia jakości obsługi interesantów. Wdrożono założenia programu “Otwarte 

Komisariaty” poprzez uruchomienie funkcji recepcyjnej budynku KPP w Kościanie. Dzięki 

finansowemu wsparciu samorządów oddano do użytku recepcję wraz z podjazdem i sanitariat 

przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Należy zaznaczyć, że inwestycja była 

prowadzona przez Powiat Kościański przy współpracy ze stroną służbową i wsparciu 

większości samorządów gminnych powiatu tj. Gminy Wiejskiej Kościan, Gmin Krzywiń, 

Śmigiel i Czempiń. 

             Z myślą o obsłudze małoletnich ofiar przestępstw w ramach tej samej inwestycji 

utworzono tzw. niebieski pokój wraz z sąsiadującym z nim pomieszczeniem dla policjantów 

Zespołu ds. Nieletnich i Patologii. 

Ponadto odświeżono pomieszczenia służbowe służące do obsługi interesantów w 

Posterunkach Policji w Czempiniu, Krzywiniu i Śmiglu. 

Systematycznie kontrolowano pracę policjantów pierwszego kontaktu w zakresie 

jakości obsługi interesantów i cyklicznie poruszano tę tematykę podczas szkoleń i odpraw do 

służby. Mniejsza ilość skarg oraz wyniki działań opisanych wyżej wskazują, że policjanci w 

coraz większym stopniu nastawieni są na wszechstronną działalność usługową wobec 

społeczeństwa.  

Społeczna ocena kultury i profesjonalizmu pracy policjantów była przedmiotem  

badań. W planie na 2004 rok zakładano 60% wskazań pozytywnych dotyczących kultury 

pracy policjantów. W badaniach przeprowadzonych w I półroczu 2004 roku przez KPP w 

Kościanie 66,6% ankietowanych stwierdziło, że w kontaktach z mieszkańcami policjanci 

zachowywali się kulturalnie i profesjonalnie, a według badań OBOP z grudnia 2004 roku 

66,7%. 

Jako miernik oceny kultury pracy policjantów przyjęto dane uzyskane z opinii mieszkańców  

na temat  policjanta przyjmującego zgłoszenie. 

A ) Badania przeprowadzone przez  KPP w Kościanie w 2004r: 

1) zachowanie policjanta kulturalne i profesjonalne – 66,6%, 

2) zachowanie policjanta mało kulturalne ale profesjonalne – 13,6%, 

3) zachowanie policjanta niekompetentne i zniechęcające do współpracy - 19,7%  
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Co daje w sumie 80,2% wskazań pozytywnych.  

B) Badania OBOP w 2004r powiat kościański (analogicznie): 

1)  66,7%, 

2) 0%, 

3) 33,3%. 

Co daje w sumie 66,7%wskazań pozytywnych. 

C)Badania OBOP średnia wojewódzka w 2004r (analogicznie) 

1) 60%, 

2) 6,7%, 

3) 33,3%. 

Co daje w sumie  66,7% wskazań pozytywnych. 

Osiągnięte w 2004 r. wskaźniki przekroczyły wskaźnik zakładany w strategii, ale są niższe od 

ubiegłorocznych danych i nieco wyższe od średniej wojewódzkiej. Należy przy tym 

zauważyć, że wyniki podane przez OBOP mogą być obarczone znacznym statystycznym 

błędem ponieważ na 200 zrealizowanych wywiadów tylko 12 respondentów  zgłaszało jakąś 

sprawę Policji w ciągu ostatniego roku. 

W zakresie oceny pracy Policji uzyskano następujące wskaźniki: 
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Założenie w planie na rok 2004 to uzyskanie wskaźnika 74%. Zadanie zrealizowano z 

nawiązką.  

Ponadto badano również poziom zaufania do Policji. W bieżącym roku zaufanie do Policji 

zadeklarowało według badań KPP w Kościanie 88,2% mieszkańców powiatu kościańskiego. 
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Wskaźnik badań OBOP wynosi 81,2%, w 2003 roku wg badań AE w Poznaniu wskaźnik ten 

wynosił – 69%. W 2004 roku wskaźnik ten dla całego województwa wielkopolskiego wg 

badań OBOP wynosi – 73,1%. 

Plan na rok 2004 wyznaczał uzyskanie wskaźnika na poziomie 66 % wskazań 

pozytywnych.  
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Z analizy powyższych danych wynika, że osiągnięte w 2004r wskaźniki znacznie 

przekroczyły zakładany. Są także wyższe od wskaźników średniej wojewódzkiej oraz 

wyników z 2003r. Cel został zrealizowany.    

Duży nacisk kładziono również na właściwą realizację procedury “Niebieskiej karty”. 

Stosowano ją w każdej sytuacji występowania przemocy w rodzinie. Wzrosła liczba 

sporządzanych niebieskich kart w stosunku do liczby interwencji domowych z 28,4% w 2003r 

do 53,6% w 2004r co uplasowało KPP w Kościanie w czołówce jednostek woj. 

wielkopolskiego pod tym względem. 

W 2004 r. jedno z zadań koordynowanych przez KPP w Kościanie dotyczyło 

osiągnięcia wskaźnika 56%  osób badanych - znających swojego dzielnicowego.   

Prowadzono szeroko zakrojoną działalność informacyjną, której celem było między 

innymi promowanie korzystnego wizerunku Policji poprzez spotkania z mieszkańcami 

powiatu i środki masowego przekazu. Przedstawiono osiągnięcia  Policji i informowano o 

bieżących działaniach. Dzielnicowi przeprowadzili łącznie 1 144 spotkania środowiskowe w 

ramach prewencji kryminalnej dzieci i dorosłych. Jednakże nie osiągnięto zaplanowanego 

poziomu wskazań pozytywnych w zakresie znajomości dzielnicowego. 

Badania prowadzone przez KPP w Kościanie w I półroczu 2004r potwierdzają 
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osiągnięcie tego wskaźnika na poziomie 86%. Niestety inaczej jest w przypadku badań 

prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez OBOP w 2004 r. – wskaźnik 32%. 

Należy zauważyć, że w badaniach prowadzonych przez OBOP próba badanych wynosiła 200 

osób. W badaniach prowadzonych przez KPP w Kościanie próba wynosiła 550 osób. Duża 

rozbieżność uzyskanych wskaźników nie pozwala jednoznacznie stwierdzić czy uzyskano 

wskaźnik zakładany w planie. 

 

III. Cel – Podniesienie skuteczności Policji w rozpoznawaniu, ujawnianiu i ściganiu 
sprawców przestępstw i wykroczeń szczególnie dokuczliwych społecznie.  
 

Poprawiono skuteczność rozpoznania środowisk, z których wywodzą się sprawcy 

przestępstw  i wykroczeń szczególnie dokuczliwych społecznie, co skutkowało spadkiem 

ilości zaistniałych przestępstw z 2071 w 2003 roku do 1917 w 2004r (przy utrzymaniu 

wysokiego wskaźnika wykrywalności 90,0%) oraz zmniejszeniu o 5.652 liczby wykroczeń. 

Prowadzono szereg akcji i działań wspólnie z innymi jednostkami woj. wielkopolskiego 

mających na celu ograniczenie tych zjawisk. Na terenie powiatu odnotowano 850 przestępstw 

o charakterze kryminalnym przy dynamice 88,4%. Wykryto 664 przestępstwa uzyskując 

wskaźnik wykrywalności na poziomie 77,8% co dało II miejsce w województwie (w 2003 

roku było to III miejsce).  

Uzyskano bardzo wysoką skuteczność poszukiwań osób osiągając wskaźnik 94,4% co plasuje 

KPP w Kościanie na czele jednostek woj. wielkopolskiego. Policjanci KPP w Kościanie 

kilkanaście razy uczestniczyli w koordynowanych na szczeblu KWP w Poznaniu działaniach 

w pociągach i obiektach PKP. Na bieżąco prowadzono analizę zagrożenia przestępczością i 

bezprawnymi zamachami i na tej podstawie organizowano działania kontrolne i nękające 

sprawców w miejscach naruszeń  prawa i porządku. Podejmowano działania zmierzające do 

zwiększenia skuteczności pracy wykrywczej w zakresie przestępczości pospolitej. Zakładano 

osiągnięcie wskaźnika wykrywalności rozbojów w skali województwa na poziomie 60% , a w 

KPP w Kościanie uzyskano 83,3% . W ciągu 2004 roku nie doszło do kradzieży z włamaniem 

do mieszkań gdzie straty przekraczałyby 50 tys. zł. 

Ograniczono ilości kradzieży samochodów z 21 w 2003 r. do 12 w 2004 r. a przy tym 

uzyskano 33,3% wykrywalności. 

Nie zdołano uzyskać planowanego na 2004r zwiększenia wykorzystania środka 

zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Aresztowano 9 osób wobec 13 w 

2003 roku. Mniejsza ilość zastosowania tymczasowego aresztowania między innymi wynika z 
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mniejszej ilości wszczętych dochodzeń oraz prowadzenia postępowań w zdecydowanej 

większości o przestępstwa o niższym ciężarze gatunkowym. Należy również wskazać, że w 5 

przypadkach prokuratorzy odmówili skierowania do sądu wniosków Policji o zastosowanie 

tego środka poprzestając na stosowaniu mniej dolegliwych środków lub w ogóle oddalając 

wnioski. 

Natomiast zgodnie z planem nastąpił wzrost wartości zabezpieczonego mienia sprawców 

podlegającego przepadkowi do kwoty 449 580,-PLN, tj. o 253 040,-PLN więcej niż w 2003 

roku. W 2004 roku o 11% zrosła ilość przypadków (10) tymczasowego zajęcia mienia 

ruchomego sprawców na poczet grzywien i kar finansowych w toczących się postępowaniach 

na łączną wartość 142 581,-PLN tj. wartości o prawie 60% wyższej niż w roku 2003. 

Stosowanie tymczasowego zajęcia mienia ruchomego jest ograniczone tym, że często 

sprawcy nie posiadają żadnego majątku. 

Doprowadzono również do ponad dwukrotnego wzrostu ilości spraw podjętych z umorzenia 

wobec niewykrycia sprawcy. W 2003 roku podjęto 5 postępowań przygotowawczych, a w 

2004r 11. W celu osiągnięcia tych wyników wykorzystano najnowsze zdobycze nauki będące 

w dyspozycji Policji.  Należy przyjąć, że cel został osiągnięty. 

 

IV. Cel - Skutecznie zwalczać przestępczość o charakterze gospodarczym oraz 
zagrażającą interesom państwa.  

 
W 2004 roku w sprawach przestępstw o charakterze gospodarczym wszczęto 110 

postępowań przygotowawczych tj. o 9 więcej niż w poprzednim roku i zrealizowano plan w 

tym zakresie. W prowadzonych postępowaniach ujawniono 661 przestępstw gospodarczych 

wśród których najwięcej było oszustw - 546 tj. o 191 więcej w stosunku do 2003 roku. 

Wzrosła również liczba stwierdzonych przez policjantów przestępstw związanych z 

naruszeniem praw własności przemysłowej. Ponadto stwierdzono więcej o 21 przestępstw z 

kodeksu karnego skarbowego. Ujawniona przestępczość korupcyjna była na tym samym 

poziomie co w 2003 r. 

W sprawie przestępczości przy wykorzystaniu sieci internetowej przeprowadzono szkolenie, a 

także wypracowano schematy działania i możliwości ustalenia sprawców korzystających z 

sieci. Co zwiększyło wykrywalność tych przestępstw. Dalej problemem pozostaje brak 

stałego, szybkiego łącza internetowego zapewniającego właściwe warunki pracy operacyjnej. 

Kontynuowano współpracę z różnymi instytucjami w celu uzyskania informacji na temat 

nieprawidłowości związanych z krajowym obrotem towarów. Natomiast w sprawie 

wykorzystania funduszy unijnych w 2004r podjęto działania operacyjne i nawiązano 
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współpracę z instytucjami zajmującymi się rynkiem gospodarczym oraz administracją 

państwową i samorządową w celu wymiany informacji i ustalenia faktów udzielenia dotacji i 

subwencji z funduszy unijnych. Należy stwierdzić, że na miarę istniejących możliwości cel 

został zrealizowany. 

 

V. Cel - Wypełnienie 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. 
 

W celu optymalizacji efektywności działania jednostki doskonalono kanały przepływu 

informacji i dostosowywano je do systemu zarządzania jednostką oraz obiegu dokumentacji. 

Podstawowe trudności to zaopatrzenie w podstawowy sprzęt informatyczny pracujący w sieci 

wewnętrznej. Aby zapewnić dobrą efektywność działania jednostki w tym zakresie trzeba 

przynajmniej trzykrotnie zwiększyć ilość stanowisk dostępowych w KPP i podległych 

posterunkach. W miesiącu marcu 2004 roku kierownictwo i policjanci KPP w Kościanie 

zostali przeszkoleni przez przedstawiciela z Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu w 

zakresie realizacji procedur unijnych dotyczących nakazu aresztowania, współpracy policji 

UE (zadania, prawa, obowiązki policjantów), przepisów prawnych dotyczących współpracy 

policji i resortów spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości państw UE. Kontynuowano 

partnerską współpracę z policjantami z Alzey w Niemczech, których rewizytę zaplanowano 

na 2005 rok. Realizacja tego celu w szerszym zakresie uzależniona jest od KWP w Poznaniu 

będącego dysponentem środków budżetowych. Cel na miarę możliwości KPP w Kościanie 

został zrealizowany. 

 

VI. Cel - Podniesienie stopnia gotowości do reagowania w sytuacjach kryzysowych w 
tym zwalczania zagrożeń terrorystycznych. 
 

W 2004 roku podjęto działania zmierzające do podniesienia stopnia gotowości do 

reagowania w sytuacjach kryzysowych w tym zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych. 

W związku z aktualną sytuacją międzynarodową RP oraz mając na uwadze rosnącą dynamiką 

przestępstw związanych ze stosowaniem tzw. terroru kryminalnego, opracowano plan 

działania Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie w związku z osiągnięciem 

gotowości policjantów do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. 

 Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kościanie zorganizowano szkolenie dla 

przedstawicieli władz samorządowych, członków powiatowego i gminnych zespołów 
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reagowania kryzysowego, kierownictwa instytucji, firm i organizacji z terenu powiatu a także 

administratorów obiektów użyteczności publicznej na temat “Aktualne zagrożenia 

terroryzmem”. Prelegentem był miedzy innymi ekspert ze Sztabu Policji KWP w Poznaniu. 

Zaprezentowany materiał szkoleniowy dotyczył zarówno zagadnień związanych z 

terroryzmem polityczno - religijnym jak i terroryzmem kryminalnym oraz metodami 

zapobiegania im, przedstawiono procedury postępowania przy ujawnieniu materiałów 

wybuchowych, uprowadzeniu osób, szantażach, wymuszeniach rozbójniczych i innych 

podobnych zdarzeniach. 

Ponadto podniesiono stopień gotowości do reagowania w sytuacjach kryzysowych w tym do 

zwalczania zagrożeń terrorystycznych poprzez współpracę i symulacyjne ćwiczenia z KPP w 

Grodzisku Wlkp. i Wolsztynie. W działaniach symulacyjnych prowadzonych w ramach 

ćwiczeń zgrywających z sąsiednimi jednostkami szczególny nacisk położono na podnoszenie 

przez Nieetatowe Pododdziały Policji stopnia przygotowania do prowadzenia działań 

pościgowo-poszukiwawczych. W ramach Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego 

doskonalono współpracę z innymi służbami, inspekcjami i strażami oraz samorządami 

lokalnymi w celu sprawnej realizacji zadań wynikających z sytuacji kryzysowych. Natomiast 

nie realizowano zaplanowanego na 2004r wyszkolenia negocjatora ze stanu KPP w 

Kościanie, ponieważ nie zorganizowano takiego szkolenia w KWP w Poznaniu. Nie zdołano 

również przeszkolić wobec braku miejsc na kursach pozostałych członków nieetatowej grupy 

rozpoznania minersko - pirotechnicznego ze stanu jednostki. 

 

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

W 2004 roku Komendant Powiatowy Policji w Kościanie przeprowadził rozmowy z 

przedstawicielami samorządów lokalnych dotyczące pozyskania środków wspierających 

działalność Policji. Efektem było między innymi oddanie do użytku pomieszczenia recepcji, 

tzw. niebieskiego pokoju, pokoju do realizacji zadań przez policjantów Zespołu ds. Nieletnich 

i Patologii, odświeżenie pomieszczeń posterunków w Krzywiniu, Czempiniu i Śmiglu. Przy 

użyciu materiałów przekazanych z KWP w Poznaniu oraz pracowników komendy 

wyremontowano i przekazano do użytku policjantów OPI i KO pomieszczenie szatni i 

socjalne wygospodarowane w piwnicy budynku KPP. Odświeżono i wyłożono wykładzinę 

podłogową część korytarza przyległego do pomieszczenia recepcji. Odświeżono 

pomieszczenia policjantów prewencji i dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej za środki z 

PFRON. Odświeżono pomieszczenia zajmowane przez detektywa ds. poszukiwań oraz 



 18

urządzono i wyposażono w stanowisko komputerowe zgodnie z obowiązującymi standardami 

pomieszczenie do sporządzania dokumentów niejawnych w formie elektronicznej.  Za środki 

pozyskane z Banku Spółdzielczego w Kościanie ( 5 000,-PLN) zakupiono meble do 

pomieszczeń dyżurnych jednostki. Na okres letni w gminach Krzywiń oraz wiejskiej Kościan 

w miejscowościach Cichowo i Nowy Dębiec urządzono w budynkach gminnych punkty 

przyjęć interesantów w których pracowali policjanci. Niewątpliwie poprawiło to warunki 

pracy policjantów i pracowników cywilnych. Natomiast ze względu na sytuację finansową 

KWP w Poznaniu nie udało się dostosować warunków lokalowych pomieszczeń dyżurnych i 

szyfrów do standardów obowiązujących w UE. Z tych samych względów nie zdołano 

wyremontować pomieszczenia socjalnego dla przewodników psów służbowych zgodnie z 

zaleceniami pokontrolnymi. 

Dwukrotnie na przestrzeni roku przeprowadzono szkolenia z psychologami z KWP w 

Poznaniu w zakresie relacji interpersonalnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi dla 

średniej kadry kierowniczej, jak również dla policjantów ukierunkowane na podnoszenie 

umiejętności radzenia sobie ze stresem i nawiązywania kontaktów interpersonalnych. 

Systematycznie w jednostce pełnili dyżury psychologowie ze stanu KWP w Poznaniu będący 

do dyspozycji policjantów i pracowników.  

Warunki służby i pracy policjantów oraz pracowników policji nie odbiegają od 

podstawowych standardów obowiązujących w tym zakresie w innych zakładach pracy. 

Polepszanie tych warunków uzależnione jest od zwiększenia nakładów na te cele ze strony 

dysponenta środków budżetowych tj.  WKWP w Poznaniu.  

Jak wynika z powyższego, zadania Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie określone 

w planie do wykonania w 2004 roku w większości zostały zrealizowane, a wszystkie 

podstawowe cele osiągnięte. 

 

   3. Ocena pracy operacyjno – rozpoznawczej 

    A. Pionu kryminalnego 

 

 W 2004 roku na terenie Powiatu  Kościańskiego ograniczono ilość stwierdzonych 

przestępstw o charakterze kryminalnym osiągając wskaźnik wykrywalności dający jednostce 

II miejsce pod tym względem na 31 jednostek w województwie wielkopolskim, a przed 

rokiem było III. Świadczy to o skuteczniejszym działaniu policjantów i jest to niewątpliwie 
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dużym sukcesem jednostki. 

W sprawie tych przestępstw wszczęto 502 postępowania przygotowawcze, tj. o 148 mniej niż 

w roku poprzednim. Nieletni stanowili 16,09% sprawców przestępstw kryminalnych, a w 

poprzednim roku 12,8%. Czyny nieletnich stanowiły 12,12% wszystkich przestępstw o 

charakterze kryminalnym przy średniej wojewódzkiej 7,30%. Wzrost liczby ujawnianych 

nieletnich sprawców świadczy o dobrym rozpoznaniu tego środowiska.  

Straty materialne powstałe w wyniku przestępstw kryminalnych wyniosły 2.029.977 zł, a 

wartości odzyskane 632.899 zł (w ubiegłym roku wynosiły odpowiednio 2.495.272 zł i 

357.816 zł).  

W postępowaniach o przestępstwa kryminalne przedstawiono zarzuty 435 osobom, tj. o 96 

mniej niż w ubiegłym roku, z czego przeciwko 358 skierowano wnioski o oskarżenie, tj. o 

104 mniej niż w 2003 roku.   

W 2004 r. podjęto z umorzenia ponad dwukrotnie więcej niewykrytych postępowań 

przygotowawczych co było efektem zarówno dobrej pracy operacyjno rozpoznawczej, ale i 

sumiennej pracy przy oględzinach miejsc zdarzeń gdzie zabezpieczono ślady pozwalające po 

czasie zidentyfikować sprawcę, który dokonał innych przestępstw na terenie kraju.   

Wszczęto 7 postępowań przygotowawczych w sprawach rozbojów i stwierdzono 12 takich 

przestępstw. W poprzednim roku 75 – wskaźnik dynamiki 16%. Wykrywalność w tej 

kategorii przestępstw utrzymywała się na wysokim poziomie 83,3%.   

Natomiast znacząco wzrosła ilość przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z 49 

w roku 2003 do 96 w roku 2004. Przestępczość narkotykowa na terenie KPP w Kościanie 

charakteryzowała się głównie na posiadaniu niewielkich ilości narkotyków (zatrzymana osoba 

posiadająca największą ilość narkotyku miała 12 tzw. ,,działek” marihuany i 2 tabletki 

ekstazy), a także udzielaniu tych środków odurzających. Sprawcami przestępstw 

narkotykowych było 17 dorosłych i 3 osoby nieletnie. Nieletni dopuścili się 25 takich 

czynów.  

Wzrost ilości ujawnionych przestępstw w tej kategorii oraz wzrost liczby ustalonych 

sprawców jest wynikiem coraz efektywniejszej pracy operacyjnej w tym zakresie.  

     Włamań do samochodów odnotowano 36 (tj. o 7 mniej w stosunku do 2003 roku), a 

wskaźnik wykrycia wzrósł z 54,5% do 69,4%.  

W sprawozdawczym okresie 2004r na terenie Powiatu Kościańskiego skradziono 12 
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samochodów tj. o 9 mniej w stosunku do roku 2003. 

W 2004 roku ilość włamań do mieszkań wyniosła 22, a rok wcześniej 15 ale przy tym 

znacznie wzrosła wykrywalność z 31,3% do 68,2% i jest wyższa od średniej wojewódzkiej 

(29,7%).  

W 2004r nie odnotowano włamań do obiektów stałych o stratach powyżej 50 tys. zł. 

Zauważyć jednak należy, że nie udało się dotychczas wykryć innych zaistniałych w 2004r 

przestępstw o stratach powyżej 50 tys. tj. dwóch rozbojów i kradzieży samochodu.  

   Ponadto odnotowano 11 bójek i pobić oraz 22 uszkodzeń ciała. Bójek i pobić o 4 mniej, a 

ich wykrywalność wyniosła 81,8% i spadła w stosunku do roku poprzedniego o 18,2%. 

Wykrywalność przy uszkodzeniach ciała wyniosła 100% i było ich o 10 więcej w stosunku do 

2003r. W 2004 roku nie stwierdzono przestępstwa najcięższej kategorii, tj. zabójstwa.  

     W 2004 r. przeprowadzono ogółem 179 spraw poszukiwawczych. Łącznie zrealizowano 

154 poszukiwania osiągając wskaźnik skuteczności 94,4% przy planowanym 75%. Jest to 

najwyższy wskaźnik w województwie. Łącznie zatrzymano 73 poszukiwane osoby.  

     Natomiast Zespół Techników Sekcji Kryminalnej uczestniczył w 476 oględzinach, na 

których w 322 przypadkach zabezpieczono ślady. Tylko selekcja śladów dała 4 pozytywne 

ekspertyzy bezpośrednio wskazujące sprawców przestępstw.  

 

     B. Pionu do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją 

 

 W 2004 roku w Powiecie Kościańskim stwierdzono o 5 mniej przestępstw o 

charakterze gospodarczym niż w roku ubiegłym, jest to nieznaczny spadek przestępstw 

stwierdzonych. Najliczniejsze były oszustwa gospodarcze, których stwierdzono 546 wzrost o 

191 czynów przestępczych w odniesieniu do 2003r. Ponadto stwierdzono 46 przestępstw 

podrobienia dokumentów w związku z działalnością gospodarczą w czterech sprawach 

prowadzonych przeciwko trzem podejrzanym.  

Stwierdzono także wzrost przestępstw związanych z naruszeniem praw własności 

przemysłowej tj. 8 spraw, w których stwierdzono 10 czynów przeciwko 13 podejrzanym. W 

wyniku realizacji spraw zabezpieczono odzież z podrobionymi znakami towarowymi o 

łącznej wartości 72.600 zł. W sprawach przestępstw o charakterze gospodarczym wszczęto 

110 postępowań przygotowawczych tj. o 9 więcej niż w ubiegłym roku. 
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Wykrywalność w tej kategorii przestępstw wynosiła 99,7% i znajdowała się na poziomie 

2003r, wystąpił tu nieznaczny spadek o 0,1%. 

Przedstawiono zarzuty 98 podejrzanym, wobec których wniesiono 93 akty oskarżenia, a 

wobec 5 osób  Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie i  jednej poręczenie majątkowe. 

     W 2004 r. wniesiono mniej aktów oskarżenia wobec mniejszej liczby podejrzanych z 

uwagi na to, że prowadzone postępowania przygotowawcze były wieloczynowe. 

Stwierdzono 5 przestępstw z kodeksu karnego skarbowego tj. o 2 więcej niż w ubiegłym 

roku. Straty materialne powstałe na skutek przestępstw gospodarczych wyniosły 4.138.927 zł 

i były wyższe od ubiegłorocznych o 1.443.451 zł. 

Zdołano odzyskać 226.016 zł tj. o 657.891 zł mniej niż w ubiegłym roku. 

Na taki stan rzeczy wpływ miały prowadzone postępowania przygotowawcze o oszustwa 

gospodarcze, które to zostały popełnione w długim okresie czasu zanim zostały wszczęte te 

sprawy, a podejrzani wyzbyli się majątku lub go w ogóle nie posiadali. Na  wysokość 

powstałych i ujawnionych strat głównie rzutowały zaległości z tytułu zakupionego na 

odroczony termin płatności towaru i nie wywiązanie się osób prowadzących działalność 

gospodarczą ze swych zobowiązań. 

Na poczet ewentualnych przyszłych kar dokonano 10 zabezpieczeń mienia więcej o 1 niż w 

roku 2003 na łączną kwotę 142.581 zł tj. o 57.681 zł więcej niż w roku ubiegłym. 

Zrealizowano plan w tym zakresie. 

W ramach rozpoznania dotyczącego przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych 

źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zebrano informacje pozwalające na 

skierowanie w stosunku do 1 osoby wniosku o przeprowadzenie kontroli przez UKS, w 

dalszym ciągu prowadzone są czynności operacyjne prowadzące do typowania kolejnych 

osób.  

 

      4. Ocena pracy Zespołu Dochodzeniowo – Śledczego 

 

 Dynamika wszczęć  - w roku 2004 wszczęto ogółem 987 (w tym 3 Prokuratura Rej.) 

postępowań przygotowawczych tj. o 152 postępowania mniej niż w roku 2003, wskaźnik 

dynamiki 86,7 %. W tym samym okresie zakończono 1.133 postępowania. Celem 

wyeliminowania bezpodstawnego wszczynania postępowań przygotowawczych  w roku 2004 
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przeprowadzono 288 czynności sprawdzających w trybie art. 307 kpk oraz 42 postępowań 

niecierpiących zwłoki w trybie art. 308 kpk, które to postępowania zakończyły się 

umorzeniem przed wszczęciem. 

Wskaźnik wykrywalności ogólnej przestępstw w 2004 roku wyniósł 90,0%, jest nadal bardzo 

wysoki i jest jednym z najlepszych  w województwie, plasując KPP w Kościanie na drugim 

miejscu wśród jednostek powiatowych i miejskich. 

 W prowadzonych postępowaniach przedstawiono zarzuty 912 osobom ( w poprzednim 

roku 987) z czego skierowano akty oskarżenia w stosunku do 818 osób (2003r. - 896). W 

2004 roku – 9 osób zostało aresztowanych (w 2003r-13), a wobec 2 zastosowano dozór, 3 

poręczenie majątkowe, wobec 1 osoby prokurator zastosował nakaz powstrzymania się od 

określonej działalności. 

 Systematycznie zmierzano do obniżenia wskaźnika zaległości tj. stosunku średniej 

liczby spraw wszczętych do zakończonych w danym miesiącu. Czynności w postępowaniach 

przygotowawczych były wykonywane rytmicznie i dynamicznie. 

 Wiele uwagi poświęcono doskonaleniu zawodowemu policjantów prowadzących 

postępowania przygotowawcze. Przez cały czas prowadzona jest ścisła współpraca z 

prokuratorami nadzorującymi postępowania celem ustalenia wspólnej interpretacji 

obowiązujących przepisów i wyjaśnienia wszelkie wątpliwości w prowadzonych sprawach. 

 W 2004 roku w 9 sprawach dokonano zabezpieczenia mienia podlegającego 

przepadkowi o łącznej wartości 449.580 zł. Sąd Rejonowy orzekł przypadek rzeczy w 6 

sprawach o wartości szacunkowej 8.300,-PLN, przeprowadzono 12 egzekucji mienia zajętego 

uzyskując kwotę 6.179,15 zł. z czego na konto KWP w Poznaniu przekazano 1.235,83 zł. 

Oceniając obciążenie pracą dochodzeniowo – śledczą należy, stwierdzić, że obowiązujące 

przepisy kodeksu postępowania karnego w żaden sposób nie zmniejszyły tego obciążenia. 

Wprowadzone pewne zapisy upraszczające postępowanie (tzw. postępowanie rejestrowe, 

postępowanie w niezbędnym zakresie) nie mają większego  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. Mając na 

uwadze te uregulowania oraz fakt mniejszej ilości wszczęć  postępowań przygotowawczych 

w 2004 roku obciążenie pionu dochodzeniowo – śledczego było proporcjonalne do obecnego 

stanu etatowego. Policjanci przeprowadzili  662 postępowania przygotowawcze tj. o 64 

więcej niż w 2003r. Mając na uwadze powyższe, należy pracę policjantów tego pionu uznać 

za efektywną i na dobrym poziomie. 
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5. Ocena pracy służby prewencji 

 

  W 2004 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 najbardziej zagrożone. 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 7856 służb patrolowo-

obchodowych tj. 62848 godziny. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonali 8178 

służb patrolowo – obchodowych tj. 65.424 godziny.  

Mniejszą ilość służb policjantów pionu prewencji, spowodowaną sytuacją kadrową 

próbowano zrekompensować efektywniejszym dysponowaniem podległymi służbami. 

W 2004 roku w rejonie działania KPP w Kościanie policjanci pionu prewencji ujawnili 12257 

wykroczeń, a w 2003 roku 10966 tj.  1291 wykroczenia więcej. Z tej liczby ujawnionych 

wykroczeń w 2004 roku skierowano 294 (w 2003 roku – 172) wnioski o ukaranie, 148 

umorzono (2003 r. - 142), w 2111 przypadkach ukarano MK (w 2003 r. – 1540) i pouczono  

9704 osób (w 2003 r. - 9112). 

Najwięcej sporządzonych wniosków dotyczyło kradzieży (zwłaszcza sklepowych) i 

zniszczenia mienia – 222 (w 2003 roku - 100). Natomiast mandatów nałożono najwięcej w 

zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym –  732 (w 2003 r. - 1222). Zmniejszenie ilości 

nakładanych mandatów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym na rzecz mandatów 

porządkowych jest tendencją właściwą dla pracy policjantów pionu prewencji.  

W 2004 roku legitymowano  21532 osób, tj. 45 więcej niż w roku poprzednim. 

Ponadto w 2004 roku policjanci zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa 321 osoby, tj.  

o 39  więcej niż 2003 roku. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1430 wywiadów tj. o 300 mniej  niż w roku 

ubiegłym, 1205 interwencji tj. o 113 mniej i wykonano 158 doprowadzenia tj. o 214 mniej niż 

w 2003 roku. 

Zgodnie z założeniami zawartymi w harmonogramie pracy Sekcji Prewencji zwiększono ilość 
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sporządzanych niebieskich kart w stosunku ogólnej liczby podejmowanych interwencji 

domowych. W 2004 roku na 356 interwencji domowych sporządzono 191 niebieskie karty, w 

roku 2003 liczby te wynosiły odpowiednio 344 i 98. Daje to wzrost liczby z 28,4% w 2003r 

na 53,6% w 2004r.  

Ujawnienie przez Policję znacznie większej liczby przestępstw, których sprawcami byli 

nieletni, może świadczyć poprawie rozpoznania w tym zakresie, a także  wzroście zaufania 

społecznego dla pracy Policji co przekłada się na większą ilość zgłoszeń zdarzeń, których 

sprawcami byli nieletni. 

Przeprowadzono 52 postępowania, w których sprawcami byli nieletni, z tego w 11 sprawach 

nieletni dokonywali czynów karalnych wraz z dorosłymi  w pozostałych przypadkach 

samodzielnie. Natomiast w 2003 roku przeprowadzono o 18  postępowań mniej. 

Nieletnich sprawców było 74, wszyscy byli chłopakami. Nieletni stanowili 8,1% wszystkich 

sprawców (średnia wojewódzka 9,5%).  

Ponadto 64 nieletnich popełniło 61 wykroczeń (w 2003 r. 20 nieletnich, 20 wykroczeń 

dynamika 305%). 

W okresie sprawozdawczym policjanci KPP w Kościanie przeprowadzili  w zakresie 

działań i programów prewencyjnych  skierowanych do dorosłych -  1044   spotkań 

środowiskowych, prelekcji i szkoleń. 

W 2004 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. 

W analizowanym okresie czasu policjanci z KPP w Kościanie zabezpieczyli 103 imprezy o 

charakterze masowym tj. o 2 więcej  niż w 2003 roku. W tym było 63 imprez sportowych i 40 

kulturalnych.  

Szacuje się, że koszty poniesione przez Komendę Powiatową Policji w Kościanie na 

prawidłowe zabezpieczenie imprez o charakterze masowym w 2004 roku wynoszą łącznie – 

28.283,71-zł, a w 2003 roku wyniosły 40.433,31 zł (łącznie z zabezpieczeniem protestów 

społecznych) tj. KPP w Kościanie poniosła w 2004 r. o 12.149, 60-zł mniejsze koszty niż w 

2003 roku. Należy dodać, iż z ogólnej liczby poniesionych nakładów 7.275,52-zł. to 
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szacunkowa kwota kosztów poniesionych w związku z zabezpieczeniem jednego meczu 

„Obra” Kościan – „Lechia” Gdańsk.   

W 2004 roku na terenie działania KPP w Kościanie nie odnotowano przypadków 

zagrożeń ładunkami wybuchowymi.  

 
   6. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
 
 Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, a w szczególności Sekcji Ruchu 

Drogowego czuwają nad bezpieczeństwem ruchu na sieci dróg o łącznej długości ok. 750km.  

Poniższa tabela przedstawia ilość zdarzeń drogowych oraz ich skutki w 2004 roku w 

porównaniu z poprzednimi latami. 

 
Wypadki Kolizje Zabici Ranni  

Rok 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 
Razem 111 114 109 390 404 555 19 13 8 176 166 169 

 
 
Z zestawienia danych wynika, że na tych drogach w analizowanym okresie zaistniało 109 

wypadków (zdarzeń drogowych, w których przynajmniej 1 osoba doznała obrażeń ciała) i 555 

kolizji. W porównaniu z rokiem 2003 było o 5 mniej wypadków drogowych, a o 151 więcej 

kolizji. Statystyczny wzrost liczby zarejestrowanych kolizji związany był z obowiązkiem 

zgłaszania Policji wszelkich zdarzeń drogowych objętych obowiązkowym ubezpieczeniem, 

wprowadzony ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych  i nie można na tej podstawie 

wnioskować o wzroście zagrożenia w ruchu drogowym. Dynamika wypadków drogowych 

wyniosła 95,6%.  

Na uwagę zasługuje fakt, że drugi rok z rzędu wystąpił spadek ofiar  śmiertelnych, których w 

2004 roku było 8 – dynamika 61,5%.  

Natomiast rannych zostało 169 osób tj. o 3 osoby więcej w stosunku do roku poprzedniego 

(dynamika 101,8%).  

Podobnie jak w poprzednich latach do większości zdarzeń drogowych przyczynili się 

kierujący tj. 591, w których 7 osób zginęło, a 159 zostały ranne. Najczęściej sprawcami byli 

kierujący samochodami osobowymi. Nietrzeźwi kierujący spowodowali 21 zdarzeń z 9 

ofiarami, w tym jedną śmiertelną. Ilość zdarzeń z udziałem nietrzeźwych kierujących wzrosła 

o 0,9%.  
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Natomiast piesi spowodowali 13 zdarzeń, w których 1 osoba zginęła, a 9 zostało rannych. 

Nietrzeźwi piesi spowodowali 5 zdarzeń drogowych w których 3 osoby zostały ranne.  

Niezmiennie głównymi przyczynami wypadków drogowych były: nie dostosowanie 

prędkości, nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe wyprzedzanie.  

Większość, bo 61,7% zdarzeń drogowych zaistniało na obszarze zabudowanym, ale ofiar 

więcej odnotowuje się na obszarze niezabudowanym. Najwięcej (60%) wypadków i kolizji 

zdarzyło się na prostym odcinku drogi.  

Podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej zdarzeń zanotowano w piątki, a najmniej 

zagrożonym dniem była niedziela. Najwięcej kolizji i wypadków zaistniało od godz. 9.00 do 

16.00. Najbardziej zagrożonym obszarem było miasto Kościan – 203 zdarzenia (30,6% ogółu 

wypadków i kolizji).  

Znaczący wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym osiągnięto na głównym ciągu 

komunikacyjnym tj. drodze nr 5. Spadła liczba wypadków drogowych (dynamika 73,7%), 

ofiar śmiertelnych (dynamika 40%), rannych (dynamika 84%).  

Nie odnotowano zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne.  

W 2004 roku wszczęto 343 postępowania przygotowawcze o przestępstwa drogowe 

(dynamika 97,4%) w tym 295 w sprawie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości 

(dynamika 99%). W przeprowadzonych postępowaniach stwierdzono 316 takich czynów z 

art. 178a kk (dynamika 109,3%). W trzech przypadkach sprawcami byli nieletni (w 2003 roku 

– pięciu). O wypadki drogowe (w rozumieniu art. 177 kk) wszczęto 48 dochodzeń (dynamika 

88,9%) i stwierdzono 39 czynów w tej kategorii (dynamika 121,9%). Wykrywalność w 

kategorii przestępstw drogowych wyniosła 100%, tak samo jak w poprzednich latach.  

Policjanci skierowali do sądu 205 wniosków o ukaranie za wykroczenia drogowe, tj. o 107 

więcej niż w 2003 roku (dynamika 209,2%). W tym skierowano 4 wnioski o ukaranie 

pieszych, a 17 wniosków o ukaranie za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu.  

Wobec 6.644 uczestników ruchu drogowego zastosowano postępowanie mandatowe 

(dynamika 119,7%) a w tym wobec 6438 kierujących i 206 pieszych.  

Wobec 10.807 osób zastosowano pouczenie, a w analogicznym okresie 2003 roku wobec 

18.949.  

Nastąpił znaczny spadek liczby pouczeń na rzecz wzrostu środków represyjnych.  

Ponadto zatrzymano 75 uprawnień do kierowania, w tym w 70 przypadkach za kierowanie w 

stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu (dynamika 118,6%) oraz 504 dowody 

rejestracyjne. 
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W ramach realizacji ,,Strategii działania Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie w 

2004 roku” policjanci SRD uczestniczyli w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w 

miejscach publicznych poprzez monitorowanie przejazdów kibiców na mecze piłkarskie, 

kontrolowali parkingi, bary i stacje paliw przy drodze krajowej nr 5, pełnili służby w rejonach 

miejscowości wypoczynkowych. Ponadto wprowadzono patrole mieszane i wspólne działania 

ze Strażą Miejską w Kościanie w ramach akcji ,,Pieszy”.  

Co miesiąc, we współpracy ze wszystkimi pionami, prowadzono działania ,,Dyskoteka”.  

Analizowano zdarzenia drogowe pod kątem wyłudzeń odszkodowań z firm 

ubezpieczeniowych.  

Dyslokację służb dostosowywano do aktualnych zagrożeń. 

Ograniczano angażowanie policjantów ruchu drogowego do innych czynności i uzyskując 

 80,25% efektywności udziału w służbie na drodze. Jest to jeden z najwyższych wskaźników 

w województwie.  

W 2004 roku SRD podejmowała niżej wymienione działania na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa na drogach: cyklicznie prowadzono działania w ramach akcji ,,Pomiar” i 

,,Pieszy”, zintegrowane działania ,,Dyskoteka”, ,,Prędkość” na terenie Powiatu Poznańskiego, 

 prowadzono działania związane z feriami, wakacjami, świętami i długimi weekendami. 

W trakcie spotkań z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi propagowano zasady bezpiecznej jazdy i 

bezpiecznego korzystania z dróg, prowadzono działania ze służbami celnymi, oraz kontrole 

dopuszczalnych prędkości z użyciem fotoradaru. 

W ramach promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego SRD zorganizowała powiatowe 

eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w których wzięło udział 100 dzieci.  

Wspólnie z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń zorganizowano akcję pod nazwą 

,,Widoczny rower”, w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 

drogowego. Natomiast w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci przeprowadzono konkurs 

plastyczny ,,Pieszy bezpieczny na drodze”.  

W 2004 roku występowano z wnioskami do zarządów dróg w sprawie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, w zakresie oznakowania pionowego, poziomego oraz 

organizacji ruchu.  

Należy stwierdzić, że policjanci pionu ruchu drogowego swoją pracą i podejmowanymi 

działaniami prewencyjno profilaktycznymi skutecznie przyczynili się do poprawy 

bezpieczeństwa na drogach powiatu. 
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     7. Praca służb wspomagających i logistycznych, w tym w zakresie kadr i szkolenia, 

finansów, zaopatrzenia, transportu, inwestycji i remontów oraz łączności i informatyki  

 

   Kadry i szkolenie 

 

     W 2004 roku podobnie jak w poprzednich latach stan etatowy KPP w Kościanie wynosił 

121 etatów policyjnych (pomimo, iż według obowiązujących naliczeń winien być zwiększony 

do 123), 5 pracowników korpusu służby cywilnej i 8,5 etatu przeliczeniowego pracowników 

cywilnych. Natomiast stan zatrudnienia na dzień 31.12.2004 r. wynosił 116 policjantów (w 

analogicznym okresie poprzedniego roku 117 policjantów), 5 pracowników korpusu służby 

cywilnej i 9 pracowników cywilnych. Dodatkowo 1 osoba w sezonie zimowym  zatrudniana 

jest w ramach prac zleconych. Na koniec 2004 roku liczba wakatów na stanowiskach 

policyjnych spadła do 5, ale przez większość okresu rozliczeniowego sięgała 8. Tak 

wysokiego wskaźnika wakatów nie odnotowano w KPP w Kościanie na przestrzeni kilku 

ostatnich lat co niewątpliwie miało wpływ na efekty pracy jednostki. 

Przyjęto do służby z dniem 25 marca 2004 roku 2 policjantów oraz z dniem 27 grudnia 3 

kolejnych, 2 przyjęto ze stanu Oddziału Prewencji Policji KWP w Poznaniu. Dodatkowo 

zatrudniono na stanowisku pomocniczym technika ds. informatyki od 01.04.2004r 

pracownika w ramach umowy z PFRON. Niewątpliwie dużą pomoc zwłaszcza w pracy 

kancelaryjno-biurowej odegrali stażyści zatrudniani przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Kościanie na zasadzie umowy z Komendantem Powiatowym Policji w Kościanie.  

Praktycznie prawie przez cały rok staż w jednostce odbywało od 5 do 8 stażystów. 

W 2004 roku ubyło ze służby 8 policjantów.  

Zgodnie z harmonogramem w KPP prowadzono szkolenia w ramach doskonalenia 

zawodowego. Policjant ze stanu KPP został przeszkolony uzyskując certyfikat uprawniający 

do prowadzenia wyszkolenia strzeleckiego. Przeszkolony policjant sprawuje funkcję 

instruktora rekreacji ruchowej specjalność samoobrona i prowadzi zajęcia w wymiarze 1 

godziny tygodniowo.  

W 2004 roku na szkolenie podstawowe i profilowane skierowano 6 osób, na 

szkolenie specjalistyczne 6, wyższe szkolenie 2, doskonalenie zawodowe realizowane w 

szkołach 10, egzamin oficerski 1, egzamin podoficerski zdało 6 osób, a aspirancki 3.  

Poza policjantami z jednostki do prowadzenia zajęć doskonalenia zawodowego wykorzystano 

policjantów z KWP w Poznaniu tj. Laboratorium Kryminalistyczne 1, Zespół Psychologów 2, 

Wydział Kadr i Szkolenia oraz eksperci z KWP 3, Wydział Prewencji 1. Ponadto korzystano 
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również z wykładowców spoza Policji tj. z zakresu współpracy z państwami UE 

przedstawiciela Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu jak również z zakresu 

prewencji kryminalnej specjalistę od zabezpieczeń budowlano-technicznych i elektrycznych z 

Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego ,,Metalplast” w Poznaniu. 

Problemy związane ze stanem dyscypliny służbowej były na bieżąco omawiane w trakcie 

szkoleń i odpraw służbowych. W 2004 roku do KPP w Kościanie wpłynęło 17 skarg tj. tyle 

samo ile było w 2003 roku. Skargi najczęściej dotyczyły zasadności i sposobu 

przeprowadzenia interwencji oraz niewłaściwego stosunku do interesantów w czasie służby. 

W sprawie tych skarg przeprowadzono postępowania, które wykazały, że skargi były 

bezzasadne. Ponadto wykonano czynności do 4 postępowań skargowych, gdzie skargi 

wpłynęły do innych instytucji – w 2003 roku było 14 takich skarg. Ogólnie skarg na 

policjantów było mniej. Wnioski płynące ze skarg zostały omówione z policjantami w celu 

uniknięcia skarg w przyszłości. 

Podczas szkoleń, narad i odpraw do służby przełożeni wszystkich szczebli dbają o 

podwyższenie poziomu przygotowania zawodowego policjantów oraz o poprawę wizerunku 

Policji w kontaktach ze społeczeństwem. 

 

Finanse.  

 

Rok 2004 jest kolejnym rokiem finansowym jednostki, gdzie KPP w Kościanie 

wykonuje zadania związane z obsługą akredytywy finansowej udzielonej przez dysponenta III 

stopnia środków budżetowych tj. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w 

Poznaniu. Ze względu na brak jakiejkolwiek informacji o wysokości planu finansowego dla 

jednostki oraz o stopniu realizacji nie można ustosunkować się do tego zagadnienia. Należy 

jednak zaznaczyć, że z punktu widzenia jednostki powiatowej wprowadzone programy 

oszczędnościowe wydają się bardziej skuteczne i racjonalne w przypadku pozostawienia tych 

środków w gestii komendanta powiatowego. Przeszkodą we właściwej realizacji polityki 

finansowej okazała się wprowadzona zmiana ustawy budżetowej, dzięki której samorządy i 

inne instytucje uprawnione prawie całkowicie  wstrzymały pomoc finansową dla Policji ze 

względu na wprowadzony 40% podatek od wpływów ze środków specjalnych.   

W 2004 roku przyjęto darowizny finansowe i rzeczowe oraz sprzęt do 

nieodpłatnego użytkowania na ogólną wartość – 187.086,83-PLN według poniższego 

zestawienia. 

A. Darowizny rzeczowe łącznej wartości – 171.437,83-PLN  w tym: 



 30

1. Drukarka do alkotestu do stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo” w Poznaniu 

wartości 2.098,40-PLN, 

2. Samochód osobowy oznakowany Skoda Octawia 1.8T dla potrzeb ruchu drogowego 

od Starostwa Powiatowego w Kościanie wartości 83.000,-PLN (zawarto porozumienie 

o wspólnym sfinansowaniu zakupu pomiędzy Stowarzyszeniem „Stop Śmierci” w 

Kościanie – 60.000,-PLN, Starostwem Powiatowym w Kościanie – 8.000,-PLN, 

Gminą Kościan (wiejska) – 5.000,-PLN, Gminą Krzywiń – 5.000,-PLN oraz Gminą 

Śmigiel – 5.000,-PLN). 

3. Notebook m-ki Toshiba wraz z licencjonowanym oprogramowaniem od Starostwa 

Powiatowego w Kościanie wartości 5.751,47-PLN. 

4. Prace remontowo budowlane związane z pobudowaniem recepcji wraz z podjazdem, 

schodami i sanitariatem spełniające potrzeby osób niepełnosprawnych, „niebieskiego 

pokoju” oraz pomieszczenia do pracy policjantów Zespołu ds. Nieletnich i Patologii w 

budynku KPP w Kościanie. Wartość nakładów poniesionych przez Starostwo 

Powiatowe to – 60.212,13-PLN. 

5. Wyposażenie i umeblowanie pomieszczeń opisanych w p. 4 od wiejskiej Gminy 

Kościan wartości – 11.525,84-PLN. 

6. Cyfrowy aparat fotograficzny i karta pamięci dla potrzeb ruchu drogowego od 

stowarzyszenia „Stop Śmierci” w Kościanie wartości – 1.700,-PLN. 

7. Radarowy miernik prędkości dla ruchu drogowego od stowarzyszenia „Stop Śmierci” 

w Kościanie wartości – 6.999,99-PLN. 

8. Nagrywarka plyt CD dla ruchu drogowego od stowarzyszenia „Stop Śmierci” w 

Kościanie wartości 150,-PLN. 

B. Darowizny finansowe w formie porozumień o łącznej wartości – 8.000,-PLN 

w tym: 

1. Środki z przeznaczeniem na zakup alkotestu przez TU WARTA w wysokości 1.000,-

PLN przekazane na konto środka specjalnego KWP w Poznaniu. 

2. Środki na dodatkowe służby i nagrody dla policjantów z Gminy Krzywiń w wysokości 

– 7.000,-PLN (rozliczono zgodnie z porozumieniem). 

C. Nieodpłatne przekazanie do użytkowania mienia o łącznej wartości 2.649,00-

PLN w tym: 

1. Licencjonowanie oprogramowanie Microsoft WORD XP dla potrzeb Sekcji Ruchu 

Drogowego od stowarzyszenia „Stop Śmierci” w Kościanie (na 10lat) wartości 

649,00-PLN. 
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2. Wyposażenie i dekoracja recepcji w budynku KPP z Gminy Krzywiń wartości 1.000,-

PLN. 

3. Wyposażenie i meble do pomieszczeń recepcji w budynku KPP z Gminy Śmigiel 

wartości 1.000,-PLN. 

D. Wyłożenie kostką obejścia i wjazdu do Posterunku Policji w Krzywiniu 

wykonane w ramach kontynuacji prac remontowych rozliczonych w 2003 roku 

finansowanych w całości ze środków Gminy Krzywiń. Poniesione koszty na modernizację 

chodnika przy ul. Kościańskiej w 2004 roku to kwota 5.000,-PLN.  

 

 

Zaopatrzenie.  

 

Sprawy zaopatrzenia w materiały i sprzęt dla potrzeb KPP w Kościanie 

realizowane są na poziomie minimalnym przez merytoryczne wydziały logistyczne KWP w 

Poznaniu. Nadal uzupełnienia stanu wymagają takie urządzenia jak radary czy urządzenia do 

pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, kserokopiarki, latarki, baterie-

akumulatorki do tego sprzętu. Najpilniejsze potrzeby to wymiana zużytych i nieestetycznych 

kamizelek odblaskowych (przynajmniej 100 sztuk na przestrzeni roku). Uzupełnienie braków 

i wymiana na atestowane kamizelki kuloodporne, wymiana broni osobistej, zakup amunicji do 

szkoleń strzeleckich. Do prowadzenia szkoleń oraz pracy operacyjno – dochodzeniowej, 

zabezpieczenia imprez masowych i działań z zakresu prewencji kryminalnej i profilaktyki w 

ruchu drogowym niezbędnym wydaje się już zakup rzutnika multimedialnego, dobrej klasy 

cyfrowego aparatu fotograficznego, cyfrowej kamery wideo łącznie z oprogramowaniem i 

osprzętem do obróbki materiałów fotograficznych.  

KPP w Kościanie do tej pory sporadycznie korzysta z udostępnianego sprzętu różnych 

instytucji, który jednak nie może być wykorzystany w czynnościach procesowych. W 

jednostce brak przynajmniej jednego kompletnego zestawu do nagrywania przesłuchań i z 

możliwością zainstalowania w „niebieskim pokoju” przy przykładowo okazaniu niejawnym.  

Należy zauważyć, że sprawy funkcjonowania zaopatrzenia z pewnością zmieniają się na 

lepsze, jednak nie da się pominąć faktu niewystarczającego wyposażenia w podstawowy 

sprzęt i narzędzia niezbędne w codziennej pracy policjantów. 
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Transport. 

W ciągu 2004 roku z użytkowania w KPP w Kościanie wycofano 1 pojazd po 

wypadku drogowym. Przybyły dwa samochody osobowe z czego jeden został zakupiony 

przez starostwo powiatowe, a drugi przekazany z KWP w Poznaniu. Pozostało w 

użytkowaniu 18 pojazdów co stanowi nieco ponad połowę limitu wynikającego z naliczeń dla 

naszej jednostki. Pomimo otrzymania 8 nowych samochodów osobowych w latach 2002-2004 

dalej odczuwalne są potrzeby w zapewnieniu większej ilości pojazdów zwłaszcza przy 

zabezpieczaniu imprez masowych o szerszym zasięgu lub wystąpienia akcji protestacyjnych 

na drogach. Najistotniejsze potrzeby to: pojazd dla NPP typu furgon, więźniarka, pojazd nie 

oznakowany dla służb operacyjnych, ambulans techniki kryminalistycznej do obsługi zdarzeń, 

a także samochód dostawczy do obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki i podległych 

posterunków. Nie bez znaczenia dla stanu bezpieczeństwa na drogach wydaje się zasilenie 

Sekcji Ruchu Drogowego w przynajmniej 2 motocykle.     

 

Inwestycje i remonty. 

 

W ramach limitu finansowego w plamie KWP na potrzeby remontowe i 

modernizacyjne KPP w Kościanie planowano środki w wysokości 120.000 zł. W  2004 roku 

wykonano jedynie naprawę części pokrycia dachowego budynków garażowych w KPP, 

drobne naprawy uszkodzonej instalacji centralnego ogrzewania w Posterunku Policji w 

Krzywiniu oraz w ramach prac towarzyszących pobudowaniu recepcji odnowiono część 

korytarza na parterze budynku KPP i zainstalowano wideodomofon. Braki środków 

finansowych na modernizację i odnowienie obiektów KPP w Kościanie doprowadził do 

istotnych uszkodzeń pokryć dachowych na budynkach, zwłaszcza w KPP na garażach, gdzie 

zacieki i mróz spowodowały rozsadzenie stropów, ścian i odpadanie tynków pogarszając stan 

techniczny i wizualny tych obiektów. Od dwóch lat z protokołów pokontrolnych wynika, że 

gruntownej modernizacji wymaga baza gospodarcza dla psów służbowych w KPP w 

Kościanie i podległych posterunkach. Ze względów bezpieczeństwa pilnym wydaje się 

wyrównanie powierzchni przed budynkiem i na podwórzu KPP. To samo dotyczy 

pomieszczenia dyżurnych i wejścia głównego do budynku KPP. Od kilku lat we wszystkich 

protokołach pokontrolnych wykazuje się potrzebę pilnego remontu pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych, które jednocześnie winny spełniać kryteria izby wytrzeźwień, pomieszczenia 

szyfrów oraz gruntowną modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w PP w 
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Krzywiniu. Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa należy przestawić piece w PP w 

Śmiglu. 

 

Łączność i informatyka. 

 

W 2004 roku dzięki rozbudowie centralki dyspozytorskiej w budynku KPP znacznie 

udoskonalono łączność przewodową w jednostce wycofując z eksploatacji starą awaryjną 

centralę telefoniczną. Zdecydowanej poprawie uległa również jakość uzyskiwanych połączeń 

po łączach resortowych. Za pośrednictwem KWP w Poznaniu wprowadzono możliwość 

korzystania z internetu co ułatwiło pracę pionu prewencji w zakresie zabezpieczania imprez 

masowych i prewencji kryminalnej oraz obsługi strony internetowej jednostki. Uciążliwy 

wobec coraz większego obciążenia pracą biurową jest brak zakupów sprzętu biurowego typu 

– maszyny do pisania, komputery, drukarki, faksy czy radiotelefony. Sprzęt wycofany z 

użytku i uszkodzony nie jest zastępowany nowym. Bez inwestycji w sprzęt i nowoczesne 

rozwiązanie obiegu poczty elektronicznej oraz przy bardzo ograniczonym dostępie do baz 

danych (UKSP) trudno będzie dorównać podstawowym standardom w tym zakresie 

obowiązującym w innych państwach UE. Dokuczliwym w pracy jest również brak 

licencjonowanego oprogramowania komputerowego oraz różnorodność stosowanych 

programów w poszczególnych jednostkach Policji. 

 

9. Współpraca z przedstawicielami samorządów i administracji terenowej. 

 

Podstawa współpracy powiatowych służb inspekcji i straży to działalność ustawowej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej przy Starostwie Powiatowym w Kościanie. W 

czerwcu 2003 roku uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego został przyjęty ,,Powiatowy 

program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  i porządku 

publicznego“. W planie zostały uwzględnione podstawowe cele strategii Komendanta 

Powiatowego Policji w Kościanie, natomiast w roku 2004 Rada Powiatu Kościańskiego  

uchwaliła aneks do programu, który w całości zmieniał obszar zadań koordynowanych przez 

Komendanta Powiatowego Policji Kościanie. Aneks ten zawiera praktycznie wszystkie 

podstawowe cele do osiągnięcia zawarte w ,,Planie przedsięwzięć Komendanta Powiatowego 

Policji w Kościanie na 2004 rok”. W realizację programu zaangażowane są wszystkie 

samorządy, straże miejskie oraz instytucje uzależnione od władz samorządowych jak również 

instytucje innych resortów w tym inspekcje i straże obejmujące swoim działaniem powiat. 
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Wysoko cenimy współpracą ze strażami miejskimi, zwłaszcza w Kościanie. Ta 

współpraca to wspólne służby prewencyjne jak i ruchu drogowego, to wspólne 

zabezpieczanie imprez masowych sportowych, kulturalnych i religijnych. To wspólna 

realizacja programów prewencyjnych i z zakresu profilaktyki w ruchu drogowym. To 

wspólne szkolenia oraz współdziałanie przy obsłudze elektronicznego systemu 

monitorowania miasta bardzo przydatnemu w zapewnieniu bezpieczeństwa w obszarze 

monitorowanym. W rejonie monitorowanym zdecydowanie spadła ilość popełnianych 

przestępstw i wykroczeń, a większość ujawnionych nieprawidłowości w formie interwencji 

załatwianych jest przez strażników, sporadycznie korzystających z pomocy policjantów, 

którzy w tym czasie mogą patrolować rejony oddalone od centrum miasta.   

 Współpraca układa się pomyślnie przy uwzględnieniu  korzyści wszystkich stron 

biorących udział w realizowanych przedsięwzięciach. 

Innym obszarem współpracy jest działalność Powiatowego Zespołu Reagowania 

Kryzysowego, którego szefem jest Wicestarosta Kościański. W skład zespołu poza 

Komendantem Powiatowym Policji wchodzą szefowie innych specjalistycznych służb 

inspekcji i straży oraz pełnomocnicy samorządów gminnych. Na  terenach gmin działają 

gminne zespoły w skład, których również wchodzą wyznaczeni policjanci z KPP w Kościanie 

i podległych posterunków. 

Współpraca Policji z samorządem gminnym to zaangażowanie policjantów z Rewiru 

Dzielnicowych w Kościanie oraz podległych posterunków gminnych w realizację 

podstawowych zadań gmin w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego. 

Odpowiedzialni za bezpośrednią współpracę są kierownicy ogniw organizacyjnych KPP 

realizujących zadania na obszarze poszczególnych gmin. Przyjęto zasadę, że na każdej sesji 

rady gmin i powiatu jest obecny policjant, któremu można zadawać pytania jak również 

upoważniony jest on do udzielania odpowiedzi w zakresie swoich kompetencji. Kierownik 

Rewiru Dzielnicowych w Kościanie, Asystent ds. Prewencji Kryminalnej Sekcji Prewencji i 

Kierownicy Posterunków Policji w Czempiniu, Krzywiniu i Śmiglu są członkami Gminnych 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skąd pozyskiwane są materiały 

propagandowe do prewencji kryminalnej szkoleń i działań profilaktyczno-edukacyjnych na 

terenie powiatu. Środki na te cele zabezpieczone są również w budżecie powiatu do 

dyspozycji Komisji. Łącznie Policja w 2004 roku skorzystała z pomocy finansowej 

samorządów na cele prewencyjne i profilaktyczne w wysokości 8.150,-PLN. 
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O dobrej współpracy z samorządami może świadczyć fakt poparcia działań Policji w 

powiecie oraz pomocy finansowej udzielanej do tej pory. Przez okres trzech ostatnich lat 

pomoc ze strony samorządów to łącznie kwota sięgająca 400.000,-PLN.  

Podsumowując należy stwierdzić, że współpraca Policji z samorządami jak również z 

administracją  terenową i innymi instytucjami odbywa się na zasadzie partnerskiej 

współpracy.  

 

10 .Wnioski, przedsięwzięcia i zalecenia na 2005 rok 

 

W poddanym analizie 2004 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji realizowali plan 

przedsięwzięć Komendanta i generalnie osiągnęli zakładane cele. 

Na podstawie przeprowadzonych badań opinii mieszkańców powiatu kościańskiego na 

temat bezpieczeństwa i Policji można stwierdzić, że mieszkańcy naszego powiatu czują się 

bardzo bezpiecznie. Potwierdzają to również wyniki statystyczne Komendy. Znacznie spadła 

ilość przestępstw kryminalnych, a wykrywalność zaistniałych była tylko nieco niższa w 

stosunku do poprzedniego roku, ale nadal bardzo wysoka. Na przestrzeni trzech ostatnich lat 

wykrywalność ogólna przestępstw nie spadła poniżej 90,0% co plasuje naszą jednostkę nie 

tylko w ścisłej w czołówce województwa, ale i kraju. 

Natomiast niepokojąco niski jest wskaźnik znajomości dzielnicowego przez mieszkańców. 

W związku z tym w 2005 roku należy podjąć intensywne działania w celu poprawy tego stanu 

rzeczy między innymi poprzez wzrost spotkań dzielnicowych ze społeczeństwem, ponowne 

publikacje ich wizerunków i rewirów działania w lokalnej prasie oraz internecie i w miarę 

możliwości finansowych zakup kamizelek z napisem “Dzielnicowy”. W 2004 roku 

poprawiono efektywność i sprawność działań służb patrolowo-obchodowych oraz służby 

ruchu drogowego uzyskując wskaźniki udziału policjantów w służbie patrolowej i 

obchodowej zdecydowanie wyższe od zakładanych. 

W 2005 roku należy dążyć do zapewnienia pełnej obsady etatowej służb patrolowych i 

obchodowych. 

W zakresie pionu ruchu drogowego, w celu utrzymania na wysokim poziomie 

bezpieczeństwa na drogach należy nadal prowadzić działania prewencyjno-edukacyjne, a 

także represyjne szczególnie za wykroczenia w wyniku których zaistniała większość zdarzeń 

drogowych (przekroczenie dozwolonej prędkości, nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu). 

Nadal należy bezwzględnie eliminować z ruchu kierujących pojazdami i innych 

uczestników będących pod działaniem alkoholu. 
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Ponadto należy wdrażać właściwe postawy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

między innymi poprzez środki masowego przekazu. 

W zakresie pionu kryminalnego należy poprawić efektywność zwłaszcza pracy 

operacyjnej przy wykorzystaniu możliwości ustawowych oraz najnowszych zdobyczy 

techniki. Ponadto należy jak najczęściej stosować tymczasowe zajęcie mienia ruchomego na 

poczet kar oraz dążyć do odzyskania mienia w celu poprawy wskaźnika skuteczności. 

W 2004 roku zmniejszyła się ilość zastosowanych środków zapobiegawczych w postaci 

tymczasowego aresztowania. W związku z tym w 2005 roku każdorazowo w przypadku 

wystąpienia okoliczności stanowiących dostateczną podstawę prawną należy występować do 

Prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego co w konsekwencji winno również 

wpłynąć na zmniejszenie liczby spraw zawieszonych, a tym samym skrócenie czasu od 

momentu popełnienia przestępstwa do wymierzenia kary. 

W 2005 roku nie należy spodziewać się dalszego spadku ilości przestępstw kryminalnych. 

Na zmniejszenie ich liczby w 2004 roku miała wpływ m.in. mniejsza ilość złożonych 

zawiadomień o uchylaniu się od płacenia alimentów podyktowana zmianą przepisów 

dotyczących wypłacania alimentów. Należy przewidywać wzrost ilości kradzieży, a 

szczególnie samochodów z przeznaczeniem na uzyskanie części zamiennych oraz wszelkich 

elementów metalowych z przeznaczeniem na złom. 

W związku z powyższym trzeba podjąć intensywne działania zapobiegające i wykrywacze 

które należy uwzględnić w strategii na kolejne lata i które przy właściwym zarządzaniu 

jednostką i zaangażowaniu wszystkich policjantów zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa 

i porządku publicznego w następnych latach. 
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