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ZADANIA KOORDYNOWANE PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KOŚCIANIE W LATACH 2005-2007 
Lp. Cel działania Przyczyny 

powstania 
Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 

1. Poprawa 
efektywności 
zapobiegania i 
skuteczności 
zwalczania 
przestępczości 
pospolitej. 

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

1. Podniesienie poziomu efektywności 
działań wykrywczych i dowodowych 
służby pionu kryminalnego w zakresie 
zwalczania przestępczości pospolitej oraz 
poprawa rozpoznania środowisk 
nieletnich. 
Mierniki : 
-wskaźniki przestępczości w 
poszczególnych kategoriach na 10 tyś. 
mieszkańców, 
-wskaźniki wykrywalności przestępstw, 
-poziom pracy operacyjnej, 
-liczba efektywnych oględzin, 
-wskaźnik skuteczności odzyskanego 
mienia, 
-wskaźnik skuteczności zrealizowanych 
poszukiwań osób ukrywających się przed 
organami ścigania, 
-udział nieletnich w przestępczości. 
 
2.  Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
w miejscach publicznych poprzez poprawę 
efektywności służby. 
Mierniki: 
-wskaźniki wykorzystania służb 
patrolowych i obchodowych, 
-czas reakcji na zgłoszenie obywatela, 
-wskaźnik zatrzymań sprawców na 
gorącym uczynku do ilości postępowań. 

Samorządy 
Lokalne, 
Dyrektorzy 
Szkół, Straże 
Miejskie, 
Łowieckie, 
Leśne, 
Rybackie, 
Żandarmeria, 
PSP, OSP, 
SOK, 
Spółdzielnie 
Mieszkaniowe, 
Gminne 
Komisje 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych, 
KWP w 
Poznaniu , inne 
jednostki 
Policji, 
Prokuratura, 
OPS, CPR, 
Uczelnie, UC, 
UKS, Sądy,  
itp.   

Do 31-12-
2007 
 

KPP 
 
 

Półroczne lub 
roczne okresy 
rozliczeniowe 
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Lp. Cel działania Przyczyny 
powstania 

Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 

   3. Kontynuować realizację programów 
prewencyjnych nakierowanych na 
przeciwdziałanie różnym zagrożeniom. 
Mierniki: 
-wyniki badań ankietowych, 
-dane statystyczne. 
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Lp. Cel działania Przyczyny 
powstania 

Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 

2. Skuteczne 
zwalczanie 
przestępczości 
zorganizowanej, 
gospodarczej i 
korupcyjnej przez 
wyspecjalizowane 
służby operacyjne 
i dochodzeniowe 
 

-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. Podniesienie poziomu efektywności 
działań pionu do walki z przestępczością 
gospodarczą i korupcyjną. 
Mierniki: 
-dane statystyczne, 
-dynamika wszczęć postępowań 
przygotowawczych. 
 
2. Szerokie stosowanie metod pracy 
operacyjnej w ujawnianiu wszelkich 
nieprawidłowości w obrocie gospodarczym i 
korzystanie z najnowszych zdobyczy techniki 
również przy pozbawianiu sprawców 
owoców przestępstw. 
Mierniki: 
-dane statystyczne, 
-wskaźnik efektywności odzyskanego mienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KWP w 
Poznaniu, inne 
jednostki Policji, 
Prokuratura, 
Banki, Firmy 
Ubezpieczeniowe, 
US, UKS, UC, 
ABW, Samorządy 
Lokalne 

Do 31-12-
2007 
 

KPP Półroczne lub 
roczne okresy 
rozliczeniowe 
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Lp. Cel działania Przyczyny 
powstania 

Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 

3. Poprawa stanu 
bezpieczeństwa 
w ruchu 
drogowym 
 

-wzrost ilości zdarzeń 
drogowych, 
-niewystarczająca 
sieć dróg do 
nasycenia pojazdami, 
-fatalny stan 
techniczny dróg, 
-duża ilość 
nietrzeźwych 
uczestników ruchu 
drogowego, 
-słaba znajomość 
przepisów ruchu 
drogowego, 
-niski poziom 
świadomości 
bezpiecznego 
korzystania z dróg 

1. Ograniczenie liczby wypadków na drogach 
szczególnie ze skutkiem śmiertelnym. 
Mierniki: 
-liczba wypadków drogowych, 
-liczba ofiar śmiertelnych. 
 
2. Poprawa organizacji pracy policjantów 
ruchu drogowego i dostosowanie czas i 
miejsce pełnienia służby do występujących 
zagrożeń. 
Mierniki: 
-wskaźnik efektywności wykorzystania 
policjantów ruchu drogowego, 
-dane statystyczne. 
 
3. Prowadzenie szeroko zakrojonych działań 
prewencyjno – edukacyjne w celu 
minimalizowania zagrożeń bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. 
Mierniki: 
-dane statystyczne, 
-badania ankietowe mieszkańców. 

Zarządcy dróg, 
samorządy 
lokalne, KWP w 
Poznaniu, 
WORD, Straże 
Miejskie, PSP, 
OSP, 
Stowarzyszenie 
„Stop Śmierci”, 
dyrektorzy szkół, 
firmy 
ubezpieczeniowe, 
inni nie 
wymienieni, 

Do 31-12-
2007 
 

KPP 
 

Półroczne lub 
roczne okresy 
rozliczeniowe 
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Lp. Cel działania Przyczyny 
powstania 

Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 

4. Wprowadzenie 
skutecznych 
mechanizmów 
ograniczania 
skutków 
występowania 
katastrof, 
poważnych 
wypadków, 
klęsk 
żywiołowych i 
innych wydarzeń 
nadzwyczajnych.
 

-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

1.  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 poza policyjnych. 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. 
Mierniki: 
-ocena działań zgrywających, 
 
2. 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. 
Mierniki: 
-ocena poziomu współdziałania w likwidacji 
skutków zdarzeń. 
 
3. Skrócić czas osiągania gotowości bojowej 
oraz efektywności zabezpieczenia imprez 
masowych. 
Mierniki: 
-poziom gotowości bojowej, 
-udział sił policyjnych w zabezpieczeniu 
imprez  masowych. 

Samorządy 
Lokalne, KWP 
w Poznaniu, 
Jednostki 
Ościenne 
Policji, PSP, 
OSP, Straże 
Miejskie i inne 
służby i 
inspekcje, 
Zarządcy 
Dróg, Zakłady 
Pracy, 
Szpitale, 
Szkoły. 

Do 31-12-
2007 
 

KPP 
 

Półroczne lub 
roczne okresy 
rozliczeniowe 
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Lp. Cel działania Przyczyny 
powstania 

Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 

5. Sprawne 
zaspokajanie 
zidentyfikowanych 
potrzeb 
szkoleniowych 
policjantów i 
pracowników 
policji. 
 

-ciągłe zmiany w 
przepisach ogólnie 
obowiązujących 
oraz dotyczących 
pracy Policji, 
-potrzeba 
współpracy z 
organami ścigania 
państw UE, 
-słaba znajomość 
obowiązujących 
procedur, 
-skargi na 
działalność Policji, 
-chęć podnoszenia 
wiedzy i 
umiejętności 
zawodowych. 

1. Modyfikować system doskonalenia 
zawodowego dostosowując go do potrzeb i 
oczekiwań policjantów i pracowników 
Policji.  
Mierniki: 
-wyniki egzaminów kończących szkolenie, 
-badania ankietowe, 
-wnioski z postępowań skargowych i 
dyscyplinarnych. 
 
2. Kierować policjantów i pracowników 
Policji na szkolenia resortowe oraz 
organizowane przez podmioty zewnętrzne 
zarówno krajowe jak i zagraniczne. 
Mierniki: 
-wyniki sprawdzianów w doskonalenia 
zawodowym, 
-stopień znajomości języków obcych, 

Szkoły 
policyjne, 
uczelnie 
cywilne, 
Ośrodki 
Szkolenia przy 
KWP, 
Dyrektorzy 
Szkół, 
Samorządy 
Lokalne, 

Do 31-12-
2007 
 

KPP 
 

Półroczne lub 
roczne okresy 
rozliczeniowe 
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Lp. Cel działania Przyczyny 
powstania 

Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 

6. Wdrożenie 
efektywnych 
metod 
zarządzania 
jednostką i 
elastycznego 
systemu 
zarządzania 
zasobami 
ludzkimi. 

-opór na nowe 
naukowe metody 
zarządzania firmą,  
-słaba wydajność 
szkół resortowych, 
-ciągłe zmiany 
systemu szkolenia, 
-braki w 
wyposażeniu, 
-nierównomierne 
obciążenia pracą w 
poszczególnych 
jednostkach i na 
stanowiskach, 
-niechęć do zmian, 
-brak efektywnego 
systemu 
motywacyjnego, 
-niemożność 
realizowania przyjętej 
polityki kadrowej. 

1. Wdrożenie efektywnych metod zarządzania 
zasobami ludzkimi. 
Mierniki: 
-zgodność etatu jednostki z obowiązującymi 
przepisami, 
-wskaźnik stanowisk policyjnych do 
cywilnych w służbach wspomagających i 
logistycznych. 
 
2.  Dostosować kanały przepływu informacji 
do systemu zarządzania jednostką i obiegu 
dokumentacji w KWP w Poznaniu w celu 
optymalizacji efektywności działania 
jednostki. 
Mierniki: 
-wyniki kontroli, 
-badania ankietowe, 
 
3.  Prowadzić szkolenia: 
- z kadrą kierowniczą jednostki w zakresie 
relacji interpersonalnych oraz zarządzania 
zasobami ludzkimi, 
- ukierunkowane na podnoszenie u 
policjantów wszystkich pionów umiejętności 
radzenia sobie ze stresem a także 
nawiązywania kontaktów interpersonalnych. 
Mierniki: 
-efektywność pracy, 
-ilość skarg i postępowań dyscyplinarnych, 
 

KWP w 
Poznaniu, 
Uczelnie, 
Psycholodzy, 
Samorządy 
lokalne. 

Do 31-12-
2007 
 

KPP 
 

Półroczne lub 
roczne okresy 
rozliczeniowe 
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powstania 
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7. Rozwijanie 
współpracy 
Policji z 
organami 
samorządu 
terytorialnego 
i innymi 
podmiotami 
zewnętrznymi 
oraz 
pozyskanie i 
efektywne 
wykorzystanie 
środków 
finansowych 
ze źródeł 
zagranicznych 
i krajowych. 

-brak 
wystarczających 
środków 
finansowych na 
podstawową 
działalność 
jednostek 
terenowych Policji, 
-systematyczne 
pogarszanie się 
warunków 
lokalowych, 
-niedostosowanie 
pomieszczeń 
stanowisk do 
wymagań przepisów 
kodeksu pracy, 
-wzrost oczekiwań 
społecznych co do 
jakości usług 
świadczonych przez 
Policję na rzecz 
poprawy 
bezpieczeństwa,  

1. Pozyskiwanie i zaangażowanie 
organów samorządowych i innych 
podmiotów zewnętrznych do 
współdziałania na rzecz bezpieczeństwa i 
porządku publicznego. 
Mierniki: 
-wielkość pozyskanych środków na 
programy profilaktyczne. 
 
2. Polepszyć warunki pracy policjantów i 
pracowników cywilnych ściśle 
przestrzegając przepisy 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. 
Mierniki: 
-wyniki kontroli problemowych, 
-badania ankietowe. 

Samorządy 
Lokalne, 
Stowarzyszenia, 
Fundacje, Banki, 
Towarzystwa 
Ubezpieczeniowe, 
KWP w 
Poznaniu. 

Do 31-12-
2007 
 

KPP 
 

Półroczne lub 
roczne okresy 
rozliczeniowe 
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8. Poprawa 
wizerunku 
Policji w 
społeczeństwie.

- oczekiwania 
społeczne wynikające 
z badań opinii 
publicznej, 
- wzrost oczekiwań 
wynikających z 
porównania 
standardów 
obowiązujących w 
UE, 
- ciągły brak środków 
finansowych, w 
takich jednostkach 
szczebla 
powiatowego, na 
realizację oczekiwań, 
- niedostateczne 
przygotowanie 
zawodowe 
policjantów i 
pracowników policji 
do wytwarzania 
produktu usługowego 
w stosunku do 
mieszkańców 
(zmiana mentalności)

1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku 
Policji w społeczeństwie poprzez: 
-zachęcanie do odwiedzin strony internetowej, 
-przeprowadzanie badań opinii mieszkańców 
na temat pracy Policji, 
-analizowanie zasadności i ilości skarg na 
działalność Policji, 
-zwalczanie korupcji i patologii w Policji. 
Mierniki: 
-liczba odwiedzin strony internetowej, 
-wyniki badań ankietowych, 
-ilość zasadnych skarg. 
 
2. Poprawa standardu obsługi interesantów 
przez Policję jako instytucję świadczącą 
usługi w zakresie poprawy poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców. 
Mierniki: 
-wyniki badań ankietowych, 
-doniesienia medialne, 
-opinie mieszkańców i petentów. 
 
3. Prowadzić szeroko zakrojoną kampanię 
informacyjną promującą korzystny wizerunek 
Policji poprzez spotkania z mieszkańcami, 
środkami masowego przekazu, działania 
prewencyjne. Na bieżąco informować o 
podejmowanych przedsięwzięciach, akcjach i 
działaniach Policji. 
Mierniki: 
-wyniki badań ankietowych,  
-opinie zawarte w materiałach prasowych, 
radiowych, telewizyjnych oraz w Internecie, 
-wnioski ze spotkań z mieszkańcami. 

Prasa lokalna, 
Samorządy 
Powiatowy i 
Gminne, 
rozgłośnie 
radiowe i stacje 
telewizyjne, 
Dyrektorzy 
Szkół, 
Duchowieństwo.

Do 31-12-
2007 
 

KPP 
 

Półroczne lub 
roczne okresy 
rozliczeniowe 




