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Rejon działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku obejmuje województwo 
podlaskie, które jest regionem przygranicznym, połoŜonym w północno-wschodniej Polsce. 
Na północnym odcinku o długości 102 km graniczy ono z Republiką Litewską, od wschodu 
zaś na odcinku 240 km z Republiką Białoruś. Sąsiaduje z województwami: warmińsko-
mazurskim, mazowieckim i lubelskim. Obszar województwa obejmuje 2,02 mln ha, co w 
przeliczeniu wynosi 20 187 km2 i stanowi 6,5% powierzchni kraju1. Liczba mieszkańców 
wynosi prawie 1 mln 200 tys.2. 

Analizując stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa 
podlaskiego naleŜy stwierdzić, Ŝe w ciągu ostatnich 7 lat rozmiar przestępczości uległ 
obniŜeniu. NajniŜszą liczbę przestępstw stwierdzonych oraz wszczęć postępowań 
przygotowawczych zanotowano w 2010 roku i poziom ten z niewielkimi wahaniami utrzymał 
się w 2011 i 2012 roku. Sytuacja obecnie wydaje się stabilizować na poziomie około 25 000 
przestępstw stwierdzonych oraz około 23 000 wszczęć postępowań przygotowawczych. 
Wskaźnik wykrywalności w latach 2006-2010 nie przekraczał 69%, natomiast w 2011 i 2012 
roku wyniósł nieco ponad 70%.  
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Rysunek 1. Liczba przestępstw stwierdzonych, wszczętych postępowań przygotowawczych  
i wskaźnik wykrywalności w latach 2006-2012 – KWP w Białymstoku 

 

Obserwowane trendy przestępczości w ujęciu trzyletnim wskazują nieznaczny wzrost 
poziomu przestępczości kryminalnej (2010 – 15 306, 2012 – 16 014), przy spadku 
przestępczości gospodarczej (2010 – 3055, 2012 - 2562). W podstawowych 7 kategoriach 
przestępstw kryminalnych średnio w latach 2010-2012 stwierdzano około 10 tys. przestępstw. 
W przypadku przestępstw kradzieŜy z włamaniem, kradzieŜy mienia, uszczerbku na zdrowiu 
zanotowano niewielki wzrost liczby przestępstw stwierdzonych. Natomiast znaczny spadek 
wystąpił w kategorii przestępstw rozbójniczych (2010 – 643; 2012 – 488). W okresie lat 
2010-2012 wzrosła liczba stwierdzonych przestępstw narkotykowych z 1179 w 2010 roku do 
1439 w 2012 roku. 

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie podlaskim w znacznej 
mierze determinowany jest aktywnością policjantów słuŜby prewencji. W latach 2010-2011 
do słuŜby patrolowej i obchodowej rocznie kierowano średnio ponad 132 tys. policjantów, 
natomiast w roku 2012, w związku z ograniczeniem w województwie podlaskim liczby 
etatów policyjnych, do słuŜby skierowano łącznie prawie 129 tys. policjantów. 

                                                 
1 Polska w Unii Europejskiej, GUS, Warszawa 2006. 
2 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_ludnosc_stan_struktura_30062012.pdf  
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Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców zaleŜy nie tylko od liczby patroli policyjnych, ale 
takŜe od ich skuteczności i czasu reakcji na zgłoszenie. Średni czas przybycia policjantów na 
miejsce zdarzenia od chwili zgłoszenia w 2012 r. na terenie miejskim 5 m. 47 s., a wiejskim 
14 m. 47 s. 

W trakcie słuŜb policjanci zatrzymywali corocznie znacznie ponad 6 tys. osób na 
gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu. Efektywność w tym 
zakresie wynosiła około 45%. Natomiast efektywność zatrzymań na gorącym uczynku w 7 
wybranych kategoriach przestępstw (kradzieŜ mienia, w tym samochodów, kradzieŜ z 
włamaniem, bójki lub pobicia, przestępstwa rozbójnicze, uszczerbek na zdrowiu oraz 
uszkodzenie mienia) kształtowała się w granicach 6,5%. W okresie 2010-2012 policjanci 
województwa podlaskiego rocznie ujawniali średnio około 250 tys. wykroczeń. 

 
 2010 2011 2012 

Zatrzymania na gorącym uczynku 6183 6879 6622 

Podejrzani ogółem 14 338 15 017 14 311 

Wskaźnik efektywności 43,1% 45,8% 46,3% 
 

Tabela 1. Zatrzymania osób na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub w bezpośrednim 
pościgu 

W prowadzonych badaniach opinii publicznej mieszkańcy Podlasia wysoko oceniają 
skuteczność pracy policjantów, a obecność patroli w miejscach publicznych z poprawą 
bezpieczeństwa bezpośrednio wiąŜe trzy czwarte ankietowanych mieszkańców naszego 
województwa. Ponad 86% badanych stwierdziło, Ŝe czuje się bezpiecznie3. 

WaŜnym aspektem w działaniach prewencyjnych jest diagnozowanie i przeciwdziałanie 
zjawiskom demoralizacji nieletnich i zjawisk patologicznych. Prowadzone analizy w tym za-
kresie wskazują na utrzymujące się na terenie województwa podlaskiego następujące zagro-
Ŝenia: alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania i wykorzystywanie seksualne. 

Występowanie tego typu zjawisk jest uwarunkowane przede wszystkim połoŜeniem 
geograficznym (rejon przygraniczny i związany z tym przemyt środków psychoaktywnych), 
wysokim wskaźnikiem ubóstwa i bezrobocia oraz zagraniczną migracją dorosłych 
mieszkańców województwa (pojawienie się tzw. „eurosieroctwa” i braku właściwej opieki 
nad dziećmi). 

Istotnym zagadnieniem w działalności Policji na terenie województwa podlaskiego jest 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na terenie województwa podlaskiego w okresie od 2010 
do 2012 r. zauwaŜalny jest spadek ogólnej liczby wypadków drogowych (2010 – 848; 2011  
– 818, 2012 – 767). Jednocześnie w 2012 roku zanotowano spadek w porównaniu z 2010  
i 2011 rokiem liczby zabitych w wypadkach drogowych (2010 – 146, 2011 – 152, 2012 – 
131). Podobnie kształtuje się sytuacja w przypadku liczby osób, które doznały obraŜeń ciała 
w wyniku wypadków drogowych (2010 – 1126, 2011 – 1008, 2012 – 970). 

Istotnym problemem w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest nietrzeźwość 
kierujących. Podejmowane policyjne działania ukierunkowane na ujawnianie nietrzeźwych 
kierujących skutkowały wzrostem zatrzymań kierowców będących pod wpływem alkoholu 
(2010 – 5658, 2011 – 6318, 2012 – 6330). 

Stan bezpieczeństwa na drogach województwa podlaskiego kształtowany jest przez nasi-
lenie ruchu pojazdów związane, m.in.: z rozwojem motoryzacji, tranzytowym połoŜeniem 
województwa podlaskiego, stanem infrastruktury drogowej oraz poziomem świadomości 
wszystkich uczestników ruchu drogowego.  

                                                 
3 Polskie badanie przestępczości – część piata, KGP 2012. 
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W województwie podlaskim w 2012 roku spadła liczba imprez masowych (2010 – 405, 
2011 – 410, 2012 – 324) zabezpieczanych przez Policję. W trakcie realizacji zadań słuŜbo-
wych w związku i w trakcie zabezpieczenia imprez masowych liczba osób zatrzymywanych 
w związku z podejrzeniem popełnieniem czynów kwalifikowanych jako przestępstwo lub 
wykroczenie kształtowała się następująco: 2010 – 10, 2011 - 34, 2012 – 25. 

Mając na uwadze dąŜenie do ograniczania rozmiarów przestępczości oraz podnoszenie 
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i sprawności działania Policji na terenie województwa 
podlaskiego, sformułowano lokalne Priorytety. Dotyczą one w szczególności podnoszenia 
efektywności działań w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej, a takŜe 
eliminowania zachowań szczególnie uciąŜliwych dla mieszkańców województwa 
podlaskiego. 

Działania Policji w województwie podlaskim w latach 2013-2015 ukierunkowane będą 
na realizację Priorytetów i zadań określonych przez Komendanta Głównego Policji, a takŜe 
wynikających z lokalnych uwarunkowań Priorytetów oraz zadań ustalonych przez 
Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. 
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1. PRIORYTETY I ZADANIA USTANOWIONE DLA WSZYSTKICH KOMEND 

WOJEWÓDZKICH POLICJI PRZEZ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

I. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na 
zdarzenie 
1. Optymalizacja zabezpieczenia prewencyjnego poprzez skierowanie większej liczby sił 

policyjnych do pełnienia słuŜby o charakterze patrolowo-interwencyjnym i obchodowym. 
2. Optymalne wykorzystanie sił i środków będących w dyspozycji dyŜurnego, zapewniających 

prawidłową obsługę zdarzeń. 
3. Usprawnianie przepływu informacji pomiędzy słuŜbą kryminalną i słuŜbą prewencyjną. 
4. Upowszechnianie w Policji debaty społecznej jako formy komunikowania się ze 

społeczeństwem w sprawach dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
5. Kontynuowanie przedsięwzięć mających na celu kształtowanie efektywnej współpracy słuŜby 

kryminalnej z sądami i prokuratorami i innymi słuŜbami. 
6. Podniesienie efektywności pracy Policji w zakresie poszukiwań osób (w tym osób 

zaginionych). 
 

II. Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach 
1. Zwiększenie liczby policjantów ruchu drogowego pełniących bezpośrednio słuŜbę na drogach. 
2. Aktywizacja działań na rzecz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, zwłaszcza 

pieszych. 
3. Wzmocnienie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu wzrostu poziomu 

bezpieczeństwa na drogach. 
 

III. Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez 
skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą 

1. Podjęcie działań zwiększających skuteczność ujawniania przestępstw gospodarczych, w tym 
popełnianych w cyberprzestrzeni oraz ścigania ich sprawców.   

2. Utrwalanie prawidłowej praktyki w zakresie ujawniania, identyfikacji, zabezpieczania i 
odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa (mającego związek z przestępstwem). 

 

IV. Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia słuŜby/pracy policjantom i 
pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań 
1. Poprawa warunków lokalowych i stanu technicznego pomieszczeń słuŜbowych. 
2. Zapewnienie optymalnych warunków do doskonalenia sprawności fizycznej oraz umiejętności 

strzeleckich policjantów. 
3. DąŜenie do obniŜenia poziomu wakatów w Policji. 

 

V. Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie 
nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych 
1. Usprawnienie procesu pozyskiwania i wykorzystania funduszy zewnętrznych przez Policję. 

 

VI. Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych 
1. Kontynuacja współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie zabezpieczania imprez 

masowych (samorządy, organizatorzy, SOK, StraŜ Gminna/Miejska). 
 
 
 

2. WNIOSKI Z DIAGNOZY LOKALNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PODLA-

SKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI ORAZ USTANOWIONE 

NA ICH PODSTAWIE PRIORYTETY I ZADANIA LOKALNE 
 

Przeprowadzona diagnoza lokalna pozwala na sformułowanie ogólnych wniosków/pos-
tulatów kierunkujących działalność Policji w województwie podlaskim na lata 2013-2015,  
a mianowicie: 

– realizacja działań zmierzających do kształtowania pozytywnych zachowań w ruchu 
drogowym poprzez róŜnego rodzaju akcje, festyny, skierowane do wszystkich 
uczestników ruchu drogowego; 
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– dąŜenie do zwiększenia liczby funkcjonariuszy ruchu drogowego pełniących słuŜbę na 
drogach oraz doposaŜenie ich w nowoczesny sprzęt specjalistyczny; 

– podniesienie efektywności działań w zakresie zatrzymań sprawców w siedmiu 
kategoriach przestępstw najbardziej uciąŜliwych społecznie; 

– zapewnienie rzetelnego opracowywania analiz stanu bezpieczeństwa i porządku na 
potrzeby dyslokacji słuŜby patrolowej i właściwej realizacji wypracowanych 
wniosków; 

– podnoszenie profesjonalizmu podejmowanych działań i podnoszenia poziomu 
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz zaufania do działań Policji; 

– podejmowania inicjatyw, w tym w ramach Systemu Wczesnej Interwencji, mających 
na celu wyeliminowanie (ograniczenie) liczby wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem 
policjantów i pracowników Policji, a w szczególności pod wpływem alkoholu; 

– poprawy skuteczności prowadzonych postępowań przygotowawczych w zakresie 
zwalczania przestępczości narkotykowej szczególnie dotyczącej wprowadzania do 
obrotu i udzielania środków odurzających i substancji psychotropowych; 

− zintensyfikowanie efektywności pracy operacyjnej w zakresie obrotu i udzielania 
środków odurzających i substancji psychotropowych; 

− intensyfikacja działań na rzecz poprawy warunków pracy funkcjonariuszy i pracowni-
ków cywilnych zatrudnionych w jednostkach Policji województwa podlaskiego po-
przez podnoszenie jakości infrastruktury oraz wyposaŜenia; 

− podjęcie działań na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przydzielonych na 
remonty i inwestycje w ramach Programu Standaryzacji Obiektów Policji; 

− doskonalenie umiejętności menedŜerskich kadry kierowniczej. 
 

PowyŜsze wnioski będą częściowo realizowane w ramach Priorytetów Komendanta 
Głównego Policji na lata 2013-2015, ale dodatkowo wskazują na zasadność przyjęcia lokal-
nych Priorytetów na lata 2013-2015 ustalonych przez Podlaskiego Komendanta Wojewódz-
kiego Policji. 
 

PRIORYTETY I ZADANIA LOKALNE 

I. Ograniczanie przestępczości narkotykowej, w szczególności w zakresie udzielania i 
wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych 

1. Poprawa efektywności działań wykrywczych w zakresie udzielania i wprowadzania do obrotu 
środków odurzających i substancji psychotropowych. 

 

II. Eliminacja negatywnych zachowań wpływających na poczucie bezpieczeństwa 
1. Ograniczenie zagroŜenia przestępczością i zachowaniami szczególnie uciąŜliwymi społecznie. 
2. Ograniczenie zagroŜeń wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
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TABELA KOMPETENCYJNA NA ROK 2013 DOTYCZ ĄCA PRIORYTETÓW Z KGP 
PRIORYTET: I.  Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie 

Lp.     ZADANIE 
MIERNIK 

(NARZĘDZIE 
OCENY) 

SPOSÓB 
REALIZACJI ZADANIA 

OSOBY/PODMIOTY 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA REALIZACJ Ę 

PARTNERZY/ 
PODMIOTY 

WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA 
(data rozpoczęcia i 

zakończenia) 

Miernik nr 1. 
Liczba bezwzględna 
policjantów 
skierowanych do słuŜby 
patrolowej i obchodowej 
wszystkich komórek 
organizacyjnych (poza 
OPP i SPPP) danej 
jednostki Policji 

1. Racjonalizacja planowania słuŜby poprzez 
pełniony nadzór, zmierzająca do utrzymania 
na poziomie nie niŜszym niŜ w roku ubiegłym 
liczby policjantów spoza ogniw patrolowo-
interwencyjnych i dzielnicowych kierowa-
nych do słuŜby zewnętrznej. 
2. Opracowywanie miesięcznych analiz 
„Biuletyn słuŜby prewencyjnej podlaskiej 
Policji” w celu zdiagnozowania problemów  
w jednostkach terenowych woj. podlaskiego 
w zakresie efektywnego wykorzystania sił 
zewnętrznych – ewentualne opracowywanie 
wniosków doskonalących. 
3. Przeprowadzanie sprawdzeń 
doraźnych/patroli oficerskich zgodnie  
z procedurą P-SZJ/037 w jednostkach 
osiągających najsłabsze rezultaty w celu 
szczegółowego ustalenia przyczyn takiego 
stanu rzeczy - co najmniej jedno w kwartale. 

Naczelnik Wydziału 
Prewencji KWP  
w Białymstoku 

KMP/KPP woj. 
podlaskiego 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 

1.  Optymalizacja 
zabezpieczenia 
prewencyjnego poprzez 
skierowanie większej 
liczby sił policyjnych do 
pełnienia słuŜby  
o charakterze patrolowo - 
interwencyjnym  
i obchodowym 

Miernik nr 2. 
Ocena pracy policjantów 
pełniących słuŜbę  
w pobliŜu miejsca 
zamieszkania 

1. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowością 
realizacji zadań przez słuŜby prewencyjne – 
monitorowanie wydarzeń nadzwyczajnych 
z udziałem funkcjonariuszy (czynna napaść 
na funkcjonariusza, naruszenie nietykalności 
funkcjonariusza, uszkodzenie mienia 
policyjnego): 
 - indywidualna analiza kaŜdego przypadku, 
 - sporządzenie analiz kwartalnych 

z wnioskami do realizacji przez jednostki 
terenowe Policji, 

 - sprawdzenie wykorzystania wniosków  

Naczelnik Wydziału 
Prewencji KWP  
w Białymstoku 

KMP/KPP woj. 
podlaskiego 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 
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w procesie doskonalenia zawodowego  
w toku realizowanych patroli oficerskich  
i sprawdzeń doraźnych (co najmniej  
w 4 jednostkach Policji w roku). 

2. Organizacja w ramach doskonalenia lokal-
nego zajęć dla  policjantów woj. podlaskiego  
z zakresu taktyki i techniki interwencji (kon-
trola pojazdów i doprowadzania) przeprowa-
dzanych w ramach strefowych grup szkole-
niowych. 

2.  Optymalne 
wykorzystanie sił  
i środków będących  
w dyspozycji dyŜurnego, 
zapewniających 
prawidłowa obsługę 
zdarzeń 

Miernik nr 3. 
Czas reakcji na zdarzenie 

1. BieŜące monitorowanie średniego czasu od 
momentu przyjęcia informacji o zdarzeniu, do 
chwili przybycia na miejsce policjantów i 
przekazania informacji zwrotnej dyspozyto-
rowi o rozpoczęciu interwencji. 
2. Analiza (przeprowadzana codziennie) czasu 
reakcji na zdarzenia w poszczególnych 
KMP/KPP na podstawie danych SWD -  
w przypadku stwierdzenia znaczącego (powy-
Ŝej 10 min.) opóźnienia reakcji na zdarzenie, 
nieuzasadnionego względami obiektywnymi, 
weryfikowanie jego przyczyn i opracowywa-
nie wniosków do KMP/ KPP o ich elimino-
wanie w przyszłości. 

Naczelnik Sztabu 
Policji KWP  
w Białymstoku 

KMP/KPP woj. 
podlaskiego 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 

3.  Usprawnianie przepływu 
informacji pomiędzy 
słuŜbą kryminalną  
i słuŜbą prewencyjną 

Miernik nr 4. 
Ocena współpracy 
pomiędzy słuŜbą 
prewencyjną,  
a kryminalną dokonana 
przez policjantów tych 
słuŜb oraz ocena 
aktywności przełoŜonych 
w tym obszarze 

1. Podniesienie zaangaŜowania kierowników 
komórek kryminalnych i prewencji w organi-
zację przepływu informacji pomiędzy nadzo-
rowanymi komórkami – przeprowadzenie co 
najmniej jednego sprawdzenia doraźnego / pa-
trolu oficerskiego w roku w kaŜdej jednostce 
Policji woj. podlaskiego, zgodnie z procedurą  
P-SZJ/037 Nadzór merytoryczny nad pracą 
pionów podległych, obejmującego powyŜszą 
problematykę, opracowywanie wniosków do-
skonalących. 
2. Poprawa przepływu informacji o zagroŜe-
niach - udział policjanta słuŜby kryminalnej  
w odprawach do słuŜby prewencyjnej (przeka-
zywanie informacji o zaistniałych zdarzeniach 

Naczelnik Wydziału 
Kryminalnego KWP  
w Białymstoku 

KMP/KPP woj. 
podlaskiego 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 



9 

i przekazywanie zadań doraźnych). 
3. Przekazywanie wytycznych dla słuŜb pre-
wencyjnych na podstawie ustalonych obsza-
rów zagroŜenia - przynajmniej raz w miesią-
cu. 

4.  Upowszechnianie w Po-
licji debaty społecznej 
jako formy komuniko-
wania się ze społe-
czeństwem w sprawach 
dot. bezpieczeństwa  
i porządku publicznego 

Miernik nr 5. 
Liczba debat 
społecznych 
przypadających na 
jednostkę Policji w 
danym roku 

1. Organizacja co najmniej dwóch debat 
społecznych w kaŜdym powiecie 
województwa podlaskiego. 
2. Przeprowadzenie wśród uczestników 
debaty ankiet dotyczących badania poczucia 
bezpieczeństwa oraz oceny skuteczności 
Policji i pracy policjantów  
3. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu 
debaty – kaŜdorazowo. 
4. Realizacja postulatów – na bieŜąco, 
sprawozdanie z podjętych czynności i ich 
rezultatów zostanie przedstawione na kolejnej 
debacie 

Naczelnik Wydziału 
Prewencji KWP  
w Białymstoku 

KMP/KPP woj. 
podlaskiego 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 

5.  Kontynuowanie 
przedsięwzięć mających 
na celu kształtowanie 
efektywnej współpracy 
słuŜby kryminalnej  
z sądami i prokuratorami 
i innymi słuŜbami 

Miernik monitorowany: 
Ocena współpracy 
pomiędzy Policją, 
prokuraturą, sądami  
i innymi słuŜbami 

1. Monitorowanie współpracy 
poszczególnych jednostek Policji garnizonu 
białostockiego z nadzorującymi je 
prokuraturami oraz sądami - nałoŜenie na 
komendantów miejskich powiatowych Policji 
woj. podlaskiego wymogu inicjowania  
w systemie kwartalnym cyklicznych narad  
z udziałem kierownictwa prokuratur 
rejonowych, poświęconych stwierdzonym 
problemom, ujawnionym 
nieprawidłowościom i koordynacji działań 
ukierunkowanych na poprawę wyników 
pracy.  
2. W przypadku zaistnienia potrzeby 
współpracy z innymi słuŜbami uprawnionymi 
do prowadzenia postępowań 
przygotowawczych nawiązywanie takiej 
współpracy w przypadku pojawienia się 
problemów wymagającego wzajemnych 
konsultacji działań wspomagających bądź 
koordynujących dane zagadnienie. 

Naczelnik Wydziału 
Dochodzeniowo-
Śledczego KWP  
w Białymstoku 

sądy, prokuratura, 
KMP/KPP woj. 
podlaskiego, inne 
słuŜby posiadające 
uprawnienia do 
prowadzenia 
postępowań 
przygotowawczych 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 
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3. Monitorowanie jakości prowadzonych 
postępowań przygotowawczych na podstawie 
danych sprawozdawczych w zakresie pracy 
dochodzeniowo-śledczej wprowadzanych do 
systemu SESPol w części dotyczącej 
wystąpień prokuratury lub sądu.  
W przypadku stwierdzenia w danej jednostce 
Policji w okresie sprawozdawczym łącznej 
liczby ponad 5-ciu takich wystąpień 
dokonywanie sprawdzeń doraźnych  
w przedmiocie ujawniania wskazanych 
wystąpieniami uchybień w prowadzonych 
postępowaniach. 
4. Monitorowanie oraz eliminowanie 
przyczyn bezzasadnie długotrwałego 
prowadzenia postępowań przygotowawczych 
poprzez: 
  - przeprowadzanie w systemie kwartalnym 
analizy ilościowej tych postępowań i na jej 
podstawie kierowanie pism do jednostek  
o wyjaśnienie przyczyn zaległości; 
  - przeprowadzenie w systemie półrocznym 
po 1 sprawdzeniu doraźnym w tych 
jednostkach Policji woj. podlaskiego,  
w których nie osiągnięto poprawy w tym 
zakresie. 
5. W przypadku sygnalizowanego przez sąd 
lub prokuraturę obniŜenia poziomu 
prowadzonych postępowań  organizowanie 
przy współudziale ww. instytucji szkoleń dla 
młodych staŜem niedoświadczonych 
funkcjonariuszy Policji prowadzących 
postępowania przygotowawcze z zakresu 
prawa karnego materialnego i procesowego. 

6.  Podniesienie 
efektywności pracy 
Policji w zakresie 
poszukiwań osób (w tym 
osób zaginionych) 

Miernik nr 6. 
Skuteczność 
poszukiwania osób 
zaginionych 

1. Obejmowanie nadzorem ogólnym spraw 
zawiłych tj. dotyczących zaginięć 
zakwalifikowanych do kategorii I. 
2. Udział funkcjonariuszy Wydziału 
Kryminalnego KWP w Białymstoku  

Naczelnik Wydziału 
Kryminalnego KWP  
w Białymstoku 

KMP/KPP woj. 
podlaskiego 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 
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w prowadzeniu powaŜniejszych spraw 
poszukiwawczych, celem wsparcia siłami 
osobowymi, środkami technicznymi 
będącymi w dyspozycji WK KWP  
w Białymstoku. 
3. Delegowanie policjantów do prowadzenia 
zajęć doskonaląco teoretycznych dla 
policjantów z jednostek terenowych Policji  
z przedmiotowego zakresu - zgodnie z 
zapotrzebowaniem zgłaszanym przez 
jednostki terenowe policji woj. podlaskiego – 
nie rzadziej niŜ raz w roku. 
4. Monitorowanie efektywności realizacji 
miernika skuteczności poszukiwania osób 
zaginionych - w uzasadnionych przypadkach 
przeprowadzenie sprawdzeń doraźnych  
w jednostkach podległych, opracowywanie 
wniosków, zaleceń, wytycznych do realizacji. 
5. BieŜące monitorowanie prawidłowości 
rejestracji w systemie KSIP osób zaginionych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Miernik nr 7. 
Skuteczność 
poszukiwania osób 
ukrywających się przed 
organami ścigania lub 
wymiaru sprawiedliwości 

1. Obejmowanie nadzorem ogólnym spraw 
zawiłych dot. poszukiwania niebezpiecznych 
przestępców,  w uzasadnionych przypadkach 
przejmowanie do dalszego prowadzenia. 
2. Udział funkcjonariuszy Wydziału 
Kryminalnego KWP w Białymstoku  
w realizacjach powaŜniejszych spraw 
poszukiwawczych - wsparcie jednostek 
terenowych siłami osobowymi i środkami 
technicznymi będącymi w dyspozycji WK 
KWP w Białymstoku. 
3. Delegowanie policjantów do prowadzenia 
zajęć doskonaląco teoretycznych dla 
policjantów z jednostek terenowych Policji  
z przedmiotowego zakresu - zgodnie  
z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez 
jednostki terenowe Policji woj. podlaskiego 
(nie rzadziej niŜ raz w roku). 

Naczelnik Wydziału 
Kryminalnego KWP  
w Białymstoku 

KMP/KPP woj. 
podlaskiego 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 
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4. Monitorowanie efektywności realizacji 
miernika skuteczności poszukiwań osób 
ukrywających się przed wymiarem 
sprawiedliwości, w uzasadnionych 
przypadkach przeprowadzenie sprawdzeń 
doraźnych w jednostkach podległych, 
opracowywanie wniosków, zaleceń, 
wytycznych do realizacji. 
5. BieŜące monitorowanie prawidłowości 
rejestracji w systemie KSIP dokumentów 
stanowiących podstawę do wszczęcia 
poszukiwań procesowych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.  

PRIORYTET: II.  Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach 

Lp.     ZADANIE 
MIERNIK 

(NARZĘDZIE 
OCENY) 

SPOSÓB 
REALIZACJI 

ZADANIA 

OSOBY/PODMIOTY 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA REALIZACJ Ę 

PARTNERZY/ 
PODMIOTY 

WSPÓŁPRACUJĄE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA 
(data rozpoczęcia i 

zakończenia) 

1. Zwiększenie liczby 
policjantów ruchu 
drogowego pełniących 
bezpośrednio słuŜbę na 
drogach 

Miernik nr 8. 
Procentowy udział 
policjantów ruchu 
drogowego pełniących 
bezpośrednio słuŜbę na 
drodze 

1. Analizowanie struktur organizacyjnych 
jednostek Policji pod kątem: 
− uzupełnienie wakatów znajdujących się  

w strukturach RD w poszczególnych jed-
nostkach do końca I półrocza 2013 r.  
(6 wakatów – stan na dzień 1.01.2013 r.), 

− ukierunkowywanie komendantów miej-
skich i powiatowych Policji na koniecz-
ność utrzymywania 10% udziału liczby 
etatów pionu ruchu drogowego w ogólnej 
liczbie etatów jednostki. 

2. Ograniczanie kierowania policjantów RD 
do zadań niezwiązanych z bezpieczeństwem 
ruchu drogowego – monitorowanie poprzez 
analizę kart statystycznych policjantów RD  
(co kwartał), realizacja patroli oficerskich (raz  
w miesiącu), realizacja czynności sprawdzają-
cych (w zaleŜności od potrzeb). 
3. Analiza poziomu udziału policjantów RD 

Naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego 
KWP w Białymstoku 

KMP/KPP woj. 
podlaskiego 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 
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w pełnieniu słuŜby na drogach – w systemie 
comiesięcznym, opracowywanie 
ewentualnych zaleceń doskonalących. 

Miernik monitorowany: 
Ocena zaangaŜowania 
Policji w zapewnienie 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym  

a. Prowadzenie analiz stanu bezpieczeństwa 
w RD oraz opracowanie wniosków i poleceń 
doskonalących w cyklach miesięcznych. 
b. Dostosowywanie dyslokacji słuŜby do 
występujących zagroŜeń. 
c. Realizowanie zgłaszanych potrzeb  
w zakresie działań profilaktyczno-edukacyj-
nych w zakresie RD - zrealizowanie 100% 
zasadnych zapotrzebowań. 

Naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego 
KWP w Białymstoku 

KMP/KPP woj. podla-
skiego 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 

2.  Aktywizacja działań na 
rzecz bezpieczeństwa 
niechronionych 
uczestników ruchu, 
zwłaszcza pieszych 

Miernik nr 9. 
Procentowy udział 
wypadków drogowych 
spowodowanych przez 
określonych 
uŜytkowników drogi 
(kierowca-pieszy) 
a efektywność 
zastosowanych środków 
prawnych w stosunku do 
tych uŜytkowników 

1. Prowadzenie działań kontrolno-prewen-
cyjnych w oparciu o analizy stanu bezpie-
czeństwa i harmonogram działań na 2013 rok 
zatwierdzony przez KGP – 42 działania. 
2. Mobilizowanie jednostek terenowych do 
organizowania działań własnych ukierunko-
wanych na kierujących - pieszych - co naj-
mniej 1 w tygodniu. 
3. Wykorzystanie monitoringu miejskiego do 
ujawniania wykroczeń w relacji kierowca – 
pieszy. 
4. Inicjowanie poprawy infrastruktury dro-
gowej: 
− uczestnictwo w komisjach dokonujących 
oceny projektów budowy i modernizacji 
dróg; 
− opiniowanie projektów zmian organizacji 
ruchu; 
− uczestnictwo w przeglądach dróg 
wspólnie z zarządcami. 

5. Prowadzenie działań profilaktyczno 
edukacyjnych z najmłodszymi uczestnikami 
ruchu drogowego – zrealizowanie 100% 
zasadnych zapotrzebowań placówek 
oświatowo-wychowawczych. 

Naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego 
KWP w Białymstoku 

KMP/KPP woj. podla-
skiego, Podlaski Urząd 
Wojewódzki, Urząd 
Marszałkowski, 
GDDKiA, Podlaski Za-
rząd Dróg Wojewódz-
kich, WORD, Inspek-
cja Transportu Drogo-
wego, śandarmeria 
Wojskowa, Izba Celna, 
StraŜ Graniczna, StraŜ 
Miejska, Krajowe Cen-
trum Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, 
BRD KGP 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 
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3.  Wzmocnienie współpracy 
z podmiotami 
pozapolicyjnymi w celu 
wzrostu poziomu 
bezpieczeństwa na 
drogach 

Miernik monitorowany: 
Ocena współpracy  
z podmiotami 
pozapolicyjnymi 
 

1. AngaŜowanie podmiotów pozapolicyjnych 
do wspólnych działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 1 raz 
w miesiącu. 
2. Organizowanie konferencji z udziałem 
podmiotów pozapolicyjnych poświęconych 
bezpieczeństwu ruchu drogowego – 1 raz  
w roku, 
3. Uczestniczenie we wspólnych 
przedsięwzięciach (konferencje, warsztaty) 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym – w zaleŜności od 
potrzeb. 
4. Prowadzenie zajęć podczas szkoleń 
organizowanych przez podmioty 
pozapolicyjne oraz uczestniczenie  
w szkoleniach organizowanych przez te 
podmioty. 
5. Pozyskiwanie środków na prowadzenie 
działań profilaktycznych. 
6. Współorganizowanie ogólnopolskich tur-
niejów dla dzieci i młodzieŜy; Motoryzacyj-
nego i Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu 
Drogowym – 2 przedsięwzięcia. 
7. Organizowanie wspólnych polsko-litews-
kich patroli na terenie przygranicznym – co 
najmniej 2 w miesiącu. 

Naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego 
KWP w Białymstoku 

Podlaski Urząd Woje-
wódzki, Urząd Mar-
szałkowski, Urząd 
Miejski, GDDKiA, 
Podlaski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, 
WORD, Inspekcja 
Transportu Drogowe-
go, śandarmeria Woj-
skowa, Izba Celna, 
StraŜ Graniczna, StraŜ 
Miejska, Automobil-
klub Podlaski, Policja 
litewska 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 

PRIORYTET: III.  Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę  
z przestępczością gospodarczą 

Lp.     ZADANIE 
MIERNIK 

(NARZĘDZIE 
OCENY) 

SPOSÓB 
REALIZACJI ZADANIA 

OSOBY/PODMIOTY 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA REALIZACJ Ę 

PARTNERZY/ 
PODMIOTY 

WSPÓŁPRACUJĄE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA 
(data rozpoczęcia i 

zakończenia) 

1.  Podjęcie działań 
zwiększających 
skuteczność ujawniania 
przestępstw 

Miernik monitorowany: 
Liczba przestępstw 
stwierdzonych 
przypadających na 

1. Podniesienie poziomu pracy z osobowymi 
środkami pracy operacyjnej - rozbudowa sie-
ci osobowych środków pracy. 
2. Monitorowanie poziomu wskaźnika oraz 

Naczelnik Wydziału  
dw. z Przestępczością 
Gospodarczą KWP  
w Białymstoku 

KMP/KPP woj. podla-
skiego, Naczelnik Wy-
działu Wywiadu Kry-
minalnego KWP  

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 
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jednego funkcjonariusza 
zajmującego się 
wykonywaniem 
czynności 
dochodzeniowo-
śledczych oraz 
operacyjnych  
w obszarze zwalczania 
przestępczości 
gospodarczej 

poprawności danych wprowadzanych do 
KSIP w zakresie podstaw. 
wszczęcia postępowania przygotowawczego 
oraz ustalenia czynu zabronionego i opraco-
wywanie wytycznych do realizacji (przepro-
wadzanie do 10-go kaŜdego miesiąca). 
3. Podniesienie efektywności i jakości pracy 
operacyjnej w poszczególnych jednostkach 
miejskich i powiatowych wyraŜającej się we 
wzroście ilości postępowań przygotowaw-
czych wszczętych na podstawie materiałów 
operacyjnych. 
4. Poprawa poziomu nadzoru bezpośrednie-
go oraz nadzoru instancyjnego - realizacja 
sprawdzeń doraźnych dotyczących nadzoru 
przez przełoŜonych, wypracowywanie wnio-
sków, zaleceń i wytycznych na podstawie 
stwierdzonego stanu faktycznego – co naj-
mniej 7 sprawdzeń w ciągu roku. 
4. WzmoŜenie nadzoru nad prowadzonymi 
postępowaniami przygotowawczymi w za-
kresie ich rozwoju podmiotowo-przedmioto-
wego - obejmowanie nadzorem waŜnych 
spraw lub przejmowanie do realizacji przez 
Wydział dw. z PG KWP w Białymstoku. 

w Białymstoku, 
Koordynatorzy 
wskazani w decyzji 
PKWP, 
Podmioty pozapolicyjne: 
- prokuratury, sądy, or-
gany administracji rzą-
dowej i samorządowej, 
- inne instytucje i orga-
ny kontroli państwo-
wej: 
- SłuŜba Celna 
- StraŜ Graniczna 
- UKS, GIIF, PIH, 
PIW, PIS, ITD i in. 

gospodarczych, w tym 
popełnianych  
w cyberprzestrzeni oraz 
ścigania ich sprawców   

Miernik nr 10. 
Udział funkcjonariuszy 
faktycznie zajmujących 
się wykonywaniem 
czynności dochodzenio-
wo-śledczych oraz ope-
racyjnych w obszarze 
zwalczania przestęp-
czości gospodarczej  
w ogólnej liczbie funk-
cjonariuszy faktycznie 
zatrudnionych w gar-
nizonie, określany 
procentowo 

1. Kwartalne analizowanie struktur 
organizacyjnych PG w jednostkach Policji 
województwa podlaskiego – opracowywanie 
ewentualnych zaleceń doskonalących. 
2. Analizowanie w cyklach półrocznych pot-
rzeb szkoleniowych wynikających ze zmian 
zagroŜeń w obszarze PG oraz sposobach dzia-
łania sprawców przestępstw PG – organizowa-
nie zajęć doskonalenia zawodowego w zaleŜ-
ności od potrzeb wynikających z analizy lub 
zapotrzebowania jednostek terenowych. 
3. Kwartalne monitorowanie poziomu 
kierowania funkcjonariuszy PG do innych 
zadań – opracowywanie ewentualnych 

Naczelnik Wydziału  
dw. z Przestępczością 
Gospodarczą KWP  
w Białymstoku 

KMP/KPP woj. podla-
skiego, Naczelnik Wy-
działu Wywiadu Kry-
minalnego, Wydziału 
Kadr i Szkolenia KWP 
w Białymstoku, 
 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 
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zaleceń doskonalących. 
4. Realizacja sprawdzeń doraźnych dotyczą-
cych problematyki udziału funkcjonariuszy 
faktycznie zajmujących się wykonywaniem 
czynności dochodzeniowo-śledczych oraz 
operacyjnych w obszarze zwalczania 
przestępczości gospodarczej – przynajmniej 
7 w roku. 

Miernik monitorowany: 
Wskaźnik skuteczności 
odzyskania mienia  

2.  Utrwalanie prawidłowej 
praktyki w zakresie 
ujawniania, identyfikacji, 
zabezpieczania  
i odzyskiwania mienia 
pochodzącego  
z przestępstwa (mającego 
związek z przestępstwem) 

Miernik nr 11. 

Wartość mienia 
zabezpieczonego 

1. Monitorowanie w cyklach kwartalnych 
prawidłowości wykazywania w prowadzo-
nych postępowaniach przygotowawczych 
danych dotyczących wysokości strat oraz 
wartości zabezpieczonego mienia – w przy-
padku uchybień opracowywanie zaleceń 
doskonalących. 
2. Realizacja sprawdzeń doraźnych ukierun-
kowanych na ocenę poziomu realizacji czyn-
ności i wykorzystania w postępowaniach 
przygotowawczych informacji z czynności 
operacyjnych w zakresie ujawniania skład-
ników majątkowych i mienia podejrzanych – 
co najmniej 7 w roku. 
3. Realizacja sprawdzeń doraźnych w jed-
nostkach nie osiągających zakładanych 
wartości miernika, ustalenie przyczyn oraz 
wypracowanie wniosków doskonalących –  
w zaleŜności od potrzeb. 
4. Współdziałanie z podmiotami pozapoli-
cyjnymi w zakresie ujawniania majątku 
podejrzewanych mogącego podlegać 
zabezpieczeniu w prowadzonych 
postępowaniach przygotowawczych –  
w zaleŜności od potrzeb. 

Naczelnik Wydziału  
dw. z Przestępczością 
Gospodarczą KWP  
w Białymstoku 

KMP/KPP woj. podla-
skiego, Naczelnik Wy-
działu Wywiadu Kry-
minalnego KWP  
w Białymstoku, 
Koordynatorzy ds. za-
bezpieczenia mienia 
wyznaczeni  
w KMP/KPP na pod-
stawie decyzji PKWP, 
BOM KGP, 
 
 
 
 
 
 
 
 
UKS, GIIF i inne 
instytucje i organy 
kontroli 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 
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PRIORYTET: IV. Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia słuŜby/pracy policjantom i pracownikom policji  
w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań 

Lp.     ZADANIE 
MIERNIK 

(NARZĘDZIE 
OCENY) 

SPOSÓB 
REALIZACJI ZADANIA 

OSOBY/PODMIOTY 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA REALIZACJ Ę 

PARTNERZY/ 
PODMIOTY 

WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA 
(data rozpoczęcia i 

zakończenia) 

Miernik nr 12. 
Sprawozdanie z dzia-
łalności inwestycyjnej 
(MI) i (MII) 
 
 
 
Miernik nr 13. 
Sprawozdanie z dzia-
łalności remontowej 
(MR) 

1. Opracowanie propozycji do projektu planu 
zadań inwestycyjnych i przekazanie  
w terminie do BLP KGP. 
2. Realizacja inwestycji pn. „KPP w Sokółce 
– budowa budynku garaŜowo-magazynowe-
go wraz z zapleczem dla psów słuŜbowych 
oraz zagospodarowaniem terenu”. 
3. Opracowanie propozycji do projektu planu 
zadań remontowych i przekazanie w terminie 
do BLP KGP. 
4. Realizacja zadania pn. „Obiekty KWP – 
realizacja zaleceń PIS MSW, realizacja 
zaleceń pokontrolnych Biura Kontroli KGP  
i Wydziału Kontroli KWP w Białymstoku, 
realizacja zaleceń wynikających z kontroli 
okresowych”. 
5. Realizacja zadania pn. „Obiekty KWP – 
realizacja zaleceń PIS MSW, realizacja 
zaleceń pokontrolnych Biura Kontroli KGP 
i Wydziału Kontroli KWP w Białymstoku, 
realizacja zaleceń wynikających z kontroli 
okresowych”. 

Naczelnik Wydziału 
Zaopatrzenia, 
Inwestycji i Remontów 
KWP w Białymstoku 

KMP/KPP woj. 
podlaskiego 
 
KGP, KPP w Sokółce, 
wykonawcy wyłonieni 
w ramach PZP. 
 
KMP/KPP woj. 
podlaskiego 
KGP, komórki 
organizacyjne KWP, 
OPP i SPAP w 
Białymstoku, 
wykonawcy wyłonieni 
w ramach PZP. 
KGP, właściwe 
KMP/KPP woj. 
podlaskiego, 
wykonawcy wyłonieni 
w ramach PZP. 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 

1. Poprawa warunków 
lokalowych i stanu 
technicznego 
pomieszczeń słuŜbowych 

Miernik nr 14. 
Poziom zadowolenia  
z warunków lokalowych 
policjantów i pracow-
ników Policji 

1. Przegląd stanu technicznego 
nieruchomości zgodnie z harmonogramem. 
2. BieŜące prace konserwacyjne  
w pomieszczeniach słuŜbowych zgodnie ze 
zidentyfikowanymi lub zgłaszanymi 
potrzebami. 
3. Wykonywanie oraz montaŜ mebli, w tym 
zabudowy stałej, zgodnie ze zgłaszanym 
zapotrzebowaniem. 

Naczelnik Wydziału 
Zaopatrzenia, 
Inwestycji i Remontów 
KWP w Białymstoku 

 01.01.2013 – 
31.12.2013 r 
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Miernik nr 15. 
Poziom zadowolenia  
z wyposaŜenia stano-
wiska pracy policjantów  
i pracowników Policji 

1. Analiza stanu zaopatrzenia w sprzęt 
techniki specjalnej, kwaterunkowy oraz 
biurowy w stosunku do norm naleŜności oraz 
zgłaszanych i identyfikowanych potrzeb. 
2. Pozyskiwanie sprzętu techniki specjalnej, 
kwaterunkowego oraz biurowego w ramach 
Funduszu Wsparcia Policji oraz darowizn 
rzeczowych. 
3. Zakup sprzętu techniki specjalnej, 
kwaterunkowego oraz biurowego adekwatnie 
do zgłaszanych potrzeb, przysługujących 
norm naleŜności oraz posiadanych środków 
finansowych. 

Naczelnik Wydziału 
Zaopatrzenia, 
Inwestycji i Remontów 
KWP w Białymstoku 

Komórki organizacyjne 
KWP, KP(M)P woj. 
podlaskiego, dostawcy 
wyłonieni w ramach 
PZP. 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 

2.  Zapewnienie 
optymalnych warunków 
do doskonalenia 
sprawności fizycznej oraz 
umiejętności strzeleckich 
policjantów 

Miernik nr 16. 
Poziom zadowolenia  
z warunków utrzymania 
odpowiedniego poziomu 
sprawności fizycznej, 
oraz bazy i wyposaŜenia 
strzelnicy do zajęć 
systematycznych 
wyszkolenia 
strzeleckiego 

1. Opracowywanie harmonogramów wyko-
rzystania posiadanych własnych obiektów 
sportowych (sali gimnastycznej, siłowni, ma-
ty itp.) w celu realizacji zajęć WF i innych 
przedsięwzięć sportowych. 
2. Opracowywanie miesięcznych grafików 
wykorzystania policyjnej strzelnicy ćwiczeb-
nej KWP w celu zapewnienia prawidłowej 
realizacji zajęć i sprawdzianów strzeleckich. 
3. Przeprowadzanie atestu strzelnicy - raz  
w roku. 
4. Nawiązywanie kontaktów, współpracy  
z podmiotami zewnętrznymi (szkołami, klu-
bami sportowymi, samorządami lokalnymi) 
w celu korzystania z posiadanych przez te 
podmioty obiektów sportowych do realizacji 
zajęć wychowania fizycznego policjantów  
i innych przedsięwzięć mających na celu 
podnoszenie sprawności fizycznej. 
5. Monitorowanie udziału policjantów w za-
jęciach wychowania fizycznego oraz wy-
szkolenia strzeleckiego poprzez przeprowa-
dzenie sprawdzeń doraźnych w komórkach  
i jednostkach organizacyjnych Policji (przy-
najmniej raz w roku). 
 

 

Naczelnik Wydziału 
Kadr i Szkolenia KWP 
w Białymstoku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoły, kluby 
sportowe, ośrodki 
sportu i rekreacji, 
samorządy lokalne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 
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6. Utrzymanie strzelnicy w stanie technicz-
nym niezbędnym do utrzymania atestu do-
puszczalności jej do uŜytkowania. 
7.  BieŜąca konserwacja wyposaŜenia 
strzelnicy. 

Naczelnik Wydziału 
Zaopatrzenia, 
Inwestycji i Remontów 
KWP w Białymstoku 

KMP/KPP woj. 
podlaskiego, Wydział 
Finansów KWP  
w Białymstoku 

3.  DąŜenie do obniŜenia 
poziomu wakatów  
w Policji 

Miernik nr 17. 
Realizacja przez 
komendy wojewódzkie 
(stołeczną) Policji limitu 
przyjęcia do słuŜby  
w Policji, określonego 
przez Komendanta 
Głównego Policji 
 

1. Rozpropagowanie stosownych informacji 
dotyczących moŜliwości ubiegania się o słuŜ-
bę w Policji poprzez umieszczenie ogłoszenia 
Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Policji dotyczącego terminów przyjęć do 
słuŜby w danym roku, jak równieŜ wymagań 
stawianych kandydatom do słuŜby w Policji - 
ogłoszenia zamieszcza się odpowiednio na 
stronach internetowych KWP w Białymstoku, 
BIP KWP w Białymstoku, siedzibach woje-
wódzkich i powiatowych urzędów pracy, jak 
równieŜ w lokalnej prasie. 
2. Organizowanie z osobami, które złoŜyły 
komplet dokumentów wymaganych od kan-
dydatów do słuŜby w Policji, spotkań mają-
cych na celu przekazanie informacji dotyczą-
cej procedury doboru do słuŜby w Policji - 
około 2 razy w miesiącu. 
3. Przeprowadzenie postępowania kwalifika-
cyjnego wobec kandydatów do słuŜby w Po-
licji mającego na celu wyłonienie najlepszych 
kandydatów – zgodnie z właściwymi przepi-
sami. 
4. Opracowanie list rankingowych zawierają-
cych najlepszych kandydatów przewidywa-
nych do przyjęcia do słuŜby w Policji - około 
14 dni przed planowanym terminem doboru 
do słuŜby. 
5. Przeprowadzenie procedury związanej  
z przyjęciem do słuŜby - zgodnie z terminami 
przyjęć określonymi w ogłoszeniu Komen-
danta Głównego Policji. 
6. Uczestnictwo w spotkaniach organizowa-
nych przez szkoły, uczelnie wyŜsze oraz 

Naczelnik Wydziału 
Kadr i Szkolenia KWP 
w Białymstoku 

KMP/KPP woj. 
podlaskiego, uczelnie 
wyŜsze oraz szkoły 
średnie, wojewódzki  
i powiatowe urzędy 
pracy, Wojewódzka 
Komisja Lekarska 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 



20 

 

 
 

urzędy pracy w celu rozpropagowania moŜli-
wości przyjęcia do słuŜby w Policji. W wy-
padku zagroŜenia wykonania przyznanego 
limitu przyjęć do słuŜby, wychodzenie z ini-
cjatywą organizowania takich spotkań. 

PRIORYTET: V.  Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań  
teleinformatycznych i finansowych 

Lp.     ZADANIE 
MIERNIK 

(NARZĘDZIE OCENY)  
SPOSÓB 

REALIZACJI ZADANIA 

OSOBY/PODMIOTY 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA REALIZACJ Ę 

PARTNERZY/ 
PODMIOTY 

WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA 
(data rozpoczęcia i 

zakończenia) 

Miernik nr 18. 
Stosunek liczby projek-
tów zgłoszonych przez 
komendy wojewódzkie 
Policji do dofinansowa-
nia w ramach funduszy 
pomocowych ze źródeł 
krajowych i zagranicz-
nych do liczby projektów 
komend wojewódzkich 
Policji przyjętych do 
dofinansowania w ra-
mach funduszy pomoco-
wych ze źródeł krajo-
wych i zagranicznych. 

1. Usprawnienie procesu 
pozyskiwania i wykorzys-
tania funduszy 
zewnętrznych przez 
Policję 

Miernik nr 19. 
Stosunek środków po-
zyskanych przez komen-
dy wojewódzkie Policji 
w ramach funduszy po-
mocowych ze źródeł 
krajowych i zagranicz-
nych do środków pra-
widłowo rozliczonych. 

1. Zapewnienie optymalnego zatrudnienia 
pracowników zajmujących się 
pozyskiwaniem i rozliczaniem środków 
pomocowych. 
2. Identyfikacja potencjalnych źródeł 
finansowania. 
3. Składanie wniosków o dofinansowanie. 
4. Realizacja projektów zgodnie z umową  
o dofinansowanie. 

Naczelnik Wydziału 
Finansów KWP  
w Białymstoku 

Instytucje zarządzające  
 i pośredniczące 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 
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PRIORYTET: VI. Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych 

Lp.     ZADANIE 
MIERNIK 

(NARZĘDZIE OCENY)  
SPOSÓB 

REALIZACJI ZADANIA 

OSOBY/PODMIOTY 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA REALIZACJ Ę 

PARTNERZY/ 
PODMIOTY 

WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA 
(data rozpoczęcia i 

zakończenia) 

1. Kontynuacja współpracy 
z podmiotami pozapoli-
cyjnymi w zakresie 
zabezpieczania imprez 
masowych (samorządy, 
organizatorzy, SOK, 
StraŜ Gminna/Miejska) 

Miernik nr 20. 
Wystandaryzowane 
sprawozdanie dla KWP  
o charakterze 
jakościowym 

1. Organizowanie spotkań roboczych przez: 
KMP/KPP woj. podlaskiego, KWP w Bia-
łymstoku przed rozpoczęciem rundy piłkars-
kiej z elementami podsumowania rundy 
zakończonej, jak i po zakończeniu  
w ramach tzw. podsumowania. 
2. Organizacja spotkań ad hoc w przypadku 
wystąpienia nieoczekiwanego problemu bez-
pośrednio związanego z bezpieczeństwem 
uczestników imprez masowych. 
3. Współpraca z podmiotami pozapolicyj-
nymi w ramach Interdyscyplinarnego Zespo-
łu Wojewody Podlaskiego - aktywny udział 
w spotkaniach organizowanych w ramach 
zespołu. 

Naczelnik Wydziału 
Sztab Policji KWP  
w Białymstoku 

Wojewoda Podlaski, 
prezydenci oraz 
burmistrzowie miast, 
przedstawiciele klubów 
sportowych (w roli 
organizatorów imprez), 
StraŜ PoŜarna, StraŜ 
Gminna/Miejska, 
przewoźnicy, 
przedstawiciele 
POZPN 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 
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TABELA KOMPETENCYJNA NA ROK 2013 DOTYCZ ĄCA PRIORYTETÓW LOKALNYCH  
PRIORYTET: I. Ograniczanie przestępczości narkotykowej, w szczególności  

w zakresie udzielania i wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych 

Lp.     ZADANIE 
MIERNIK 

(NARZĘDZIE OCENY) 
SPOSÓB 

REALIZACJI ZADANIA 

OSOBY/PODMIOTY 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA REALIZACJ Ę 

PARTNERZY/ 
PODMIOTY 

WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA 
(data rozpoczęcia i 

zakończenia) 

1. Poprawa efektywności 
działań wykrywczych  
w zakresie udzielania  
i wprowadzania do 
obrotu środków odurza-
jących i substancji psy-
chotropowych  

Miernik 1. 
Wskaźnik liczby czynów 
stwierdzonych w kategorii 
przestępstw udzielania  
i wprowadzania do obrotu 
środków odurzających  
i substancji psychotropo-
wych do liczby czynów 
stwierdzonych w tej kate-
gorii za analogiczny okres 
roku poprzedniego 
 
Próg satysfakcji nie mniej 
niŜ 100%  

1. Obejmowanie nadzorem szczególnym 
spraw zawiłych - opracowywanie wniosków 
i zaleceń do realizacji przez jednostki 
terenowe. 
2. W uzasadnionych przypadkach przejmo-
wanie do prowadzenia zawiłych spraw 
operacyjnych. 
3. Udział funkcjonariuszy WK KWP  
w Białymstoku w realizacjach powaŜniej-
szych spraw celem wsparcia siłami osobo-
wymi, środkami technicznymi będącymi  
w dyspozycji WK KWP w Białymstoku. 
4. Monitorowanie zagroŜenia przestępczoś-
cią narkotykową i w uzasadnionych przy-
padkach powoływanie grup operacyjno śled-
czych w zakresie jej zwalczania i zapobiega-
nia. 
5. Delegowanie policjantów do prowadzenia 
zajęć doskonaląco-teoretycznych dla po-
licjantów z jednostek terenowych Policji  
z zakresu działań operacyjnych - zgodnie  
z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez 
jednostki terenowe Policji woj. podlaskiego 
(nie rzadziej niŜ raz w roku w kaŜdej 
jednostce Policji). 
6. Monitorowanie efektywności zwalczania 
przestępczości narkotykowej – przeprowa-
dzenie przynajmniej raz w roku sprawdzenia 
doraźnego dotyczącego podejmowanych 
działań w tym zakresie przez jednostki 
terenowe Policji.  

Naczelnik Wydziału 
Kryminalnego KWP  
w Białymstoku 

KMP/KPP woj. podla-
skiego 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 
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PRIORYTET: II. Eliminacja negatywnych zachowań wpływających na poczucie bezpieczeństwa 

Lp.     ZADANIE 
MIERNIK 

(NARZĘDZIE OCENY) 
SPOSÓB 

REALIZACJI ZADANIA 

OSOBY/PODMIOTY 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA REALIZACJ Ę 

PARTNERZY/ 
PODMIOTY 

WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA 
(data rozpoczęcia i 

zakończenia) 

1. Ograniczenie zagroŜenia 
przestępczością  
i zachowaniami 
szczególnie uciąŜliwymi 
społecznie  

Miernik 2. 
Poczucie zagroŜenia 
mieszkańców w okolicach 
miejsca zamieszkania: 
- napady, rozboje 
(nie więcej niŜ) 20%; 
- zaczepianie przez grupy 
agresywnej młodzieŜy 
(nie więcej niŜ) 20%; 
- niszczenie mienia przez 
wandali (nie więcej niŜ) 
20%. 
 
Źródłem danych słuŜących do 
naliczenia progów satysfakcji są 
wyniki badania społecznego: 
„Polskie Badania Przestępczości. 
Profil obszarów działania komend 
wojewódzkich i Komendy 
Stołecznej Policji”. 
Dane do miernika pochodzą z 
pytania: „Czego, jakich zagroŜeń 
najbardziej obawia się Pan(i) w 
pobliŜu swego miejsca 
zamieszkania?”. Jest to pytanie 
wielokrotnego wyboru, gdzie 
respondenci mogli wskazać 
maksymalnie 3 największe 
zagroŜenie w okolicy miejsca 
zamieszkania. Na potrzeby 
obliczania miernika istotne są 
wskazania na odpowiedzi:  
a) niszczenie mienia przez 
wandali,  
b) zaczepianie przez grupy 
agresywnej młodzieŜy, 
d) napady, rozboje. 
 

1. Doskonalenie pełnienia słuŜby zewnętrz-
nej, a w szczególności skuteczności w za-
kresie zatrzymywania sprawców prze-
stępstw na gorącym uczynku poprzez peł-
niony nadzór, planowana do osiągnięcia 
wartość (stosunek liczby zatrzymanych 
sprawców przestępstw na gorącym uczynku 
lub w bezpośrednim pościgu do liczby 
przestępstw wszczętych w tych kategoriach 
wyraŜony w %) - nie mniejsza niŜ w roku 
ubiegłym. 
2. Zapewnienie właściwego poziomu spo-
rządzanych przez jednostki Policji analiz 
stanu bezpieczeństwa i porządku na potrze-
by dyslokacji słuŜby patrolowej poprzez 
monitorowanie wybranych elementów ana-
liz w cyklach miesięcznych. 
3. Optymalizacja przydzielania i wykorzy-
stania sił wzmocnienia poprzez przeprowa-
dzenie patroli oficerskich zgodnie z proce-
durą P-SZJ/037 w trakcie realizacji działań 
z wykorzystaniem sił wzmocnienia – raz  
w kwartale. 
4. Poprawa organizacji słuŜby patrolowo-
interwencyjnej realizowana poprzez udział 
w posiedzeniach powiatowych/miejskich 
zespołów zadaniowych - przynajmniej raz 
w roku w kaŜdej jednostce garnizonu. 

Naczelnik Wydziału 
Prewencji KWP  
w Białymstoku 

Wydział Sztab Policji 
KWP w Białymstoku, 
Wydział Prezydialny 
KWP w Białymstoku. 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 
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Wzór obliczenia stanowiący 
podstawę naliczenia wartości 
oczekiwanych: 

N

Q
Y

%100×= , gdzie 

Y – oznacza wartość oczekiwaną, 
N – oznacza liczbę wszystkich 
odpowiedzi, 
Q – oznacza liczbę wskazań na 
daną kategorię odpowiedzi. 

2. Ograniczenie zagroŜeń 
wpływających na 
bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym 

Miernik 3. 
Poczucie zagroŜenia 
mieszkańców w okolicach 
miejsca zamieszkania: 
- brawurowo jeŜdŜących 
kierowców – nie więcej niŜ 
17,3%, 
 
Źródłem danych słuŜących do 
naliczenia progów satysfakcji: 
jak wyŜej 

1. Prowadzenie badań stanu trzeźwości kie-
rujących na poziomie 2012 roku, tj. 326 978 
badań. 
2. DąŜenie do efektywnego wykorzystania 
pojazdów wyposaŜonych w wideorejestra-
tory – na poziomie 2012 roku (w 2012 r. 
uŜytkowane były przez 39 082 godziny). 
3. Przeprowadzanie sprawdzeń doraź-
nych/patroli oficerskich zgodnie z procedu-
rą P-SZJ037 – patrol oficerski, co najmniej 
raz w miesiącu lub częściej w zaleŜności 
potrzeb. 

Naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego 
KWP w Białymstoku 

KMP/KPP woj. podla-
skiego 

01.01.2013 – 
31.12.2013 r. 

 
 

Opracowano w Wydziale Prezydialnym KWP w Białymstoku  
na podstawie materiałów przekazanych przez naczelników właściwych  
komórek organizacyjnych KWP w Białymstoku. 
 
Wyk. w 1 egz. AZ/AZ 
 


