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I. WPROWADZENIE: 

  

 Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim jest jednostką Policji podległą                       

pod Komendę Stołeczną Policji w Warszawie oraz jest jedną z 9 komend powiatowych                                                               

w granicach działania Garnizonu Stołecznego. 

 Powierzchnia powiatu, a tym samym zasięg działania Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 

Mazowieckim wynosi 1164 km², co stanowi  3,3 % powierzchni województwa mazowieckiego.  

 W skład powiatu wchodzi 5 miast i 337 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców                                  

to ponad 150 tysięcy osób,  co stanowi prawie 3 % ludności województwa  mazowieckiego. 

 Struktura terytorialna jednostek Policji wyodrębnionych i podległych Komendantowi 

Powiatowemu Policji w Mińsku Mazowieckim przedstawia się następująco (stan obecny na dzień 07 

marca 2018 roku): 

 Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim (157 etaty policyjne) obejmuje  Miasto i 

Gminę Mińsk Mazowiecki oraz Gminę Siennica, 

 Komisariat Policji w Stanisławowie (26 etatów policyjnych) obejmuje Gminę Dobre, Jakubów i 

Stanisławów, 

 Komisariat Policji w Halinowie (27 etatów policyjnych) obejmuje Miasto i Gmina Halinów, 

Gminę Dębe Wielkie, 

 Komisariat Policji w Mrozach (28 etatów policyjnych) obejmuje Miasto i Gminę Mrozy, Gminy: 

Cegłów i Latowicz, Miasto i Gminę Kałuszyn – gdzie z kolei zadania realizuje Posterunek Policji 

w Kałuszynie (6 etatów policyjnych wyodrębnionych ze struktury Komisariatu Policji w 

Mrozach), 

 Komisariat Policji w Sulejówku (26 etatów policyjnych): Miasto Sulejówek. 

 Komenda Powiatowa Policji realizuje zadania ustawowe związane zapewnieniem bezpieczeństwa 

publicznego oraz ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń, a także inicjowaniem i 

organizowaniem działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw                      i 

wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, 

samorządowymi i organizacjami społecznymi. 

  Komenda Powiatowa Policji realizuje swoje zadania w oparciu o ustawę o Policji z dnia                          

6 kwietnia 1990 roku, a także szereg aktów prawnych związanych bezpośrednio z działalnością Policji, 

a także w oparciu o Priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018. 
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II.  CHARAKTERYSTYKA  PRZESTĘPCZOŚCI 

 

W 2017 roku skala przestępczości ogólnej w powicie mińskim przedstawiała się w następujący 

sposób. Odnotowano nieznaczny wzrost liczby przestępstw wszczętych przy jednoczesnej poprawie 

wykrywalności do poziomu 73,18%. Spadła natomiast ilość przestępstw stwierdzonych. Graficzny 

obraz przestępczości ogólnej przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 

 

W kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym odnotowano wzrost ilości wszczętych 

przestępstw przy jednoczesnym spadku przestępstw stwierdzonych. Wykrywalność przestępstw 

kryminalnych wzrosła do poziomu 64,85%. Wykres przedstawia skalę przestępczości na przestrzeni 

ostatnich czterech lat. 
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Przestępczość kryminalna w 7 - miu kategoriach przestępstw w 2017 roku przedstawiała się 

następująco:  

 

 

Odnotowano spadek ilości wszczętych postępowań oraz stwierdzonych przestępstw, przy 

nieznacznym spadku wykrywalności do poziomu 37,2%. 

W 2017 roku odnotowano spadek liczby przestępstw w kategoriach: kradzież cudzej rzeczy 

(znacznie ograniczono kradzieże rowerów, poprzez między innymi „akcję znakowania”), kradzież z 

włamaniem, uszkodzenie rzeczy czy kradzieże samochodów. Wzrost liczby przestępstw odnotowano w 

takich kategoriach jak: uszczerbek na zdrowiu, przestępstwa "narkotykowe" (posiadanie środków 

odurzających lub substancji psychotropowych), przestępstwa dotyczące działalności gospodarczej. 

Wzrost liczby przestępstw stwierdzonych był między innymi wynikiem efektywnej pracy 

policjantów w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych i rozwojem przedmiotowym, 

którego efektem było ujawnienie większej ilości czynów popełnionych przez ustalonego (ustalonych) w 

sprawie sprawcę (sprawców). 
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Systematycznie działania kontrolno-prewencyjne oraz czynności operacyjne i dochodzeniowo            

-śledcze w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, doprowadziły  do zauważalnego 

wzrostu skuteczności ścigania sprawców przestępstw i tym samym osiągnięcia wykrywalności                    

na poziomie 73,2 % (jednej z najwyższej wykrywalności wszystkich przestępstw stwierdzonych wśród 

jednostek Garnizonu Stołecznego).  

 

 

Poniższy wykres przedstawia podział wszystkich przestępstw stwierdzonych z uwzględnieniem 

KPP Mińsk Mazowiecki i jednostek podległych w 2017 roku: 
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1. KRADZIEŻE 

 

W 2017 odnotowano zauważalny spadek liczby przestępstw stwierdzonych w tej kategorii. W 

skali powiatu mińskiego stwierdzono 45 kradzieży mniej w porównaniu z 2016 rokiem. 

Kradzieże dotyczyły głównie drobnych przedmiotów: torebek, portfeli, dokumentów, telefonów 

komórkowych i narzędzi budowlanych. Popełniano je w miejscach publicznych, w okolicach urzędów, 

w sklepach, na targowiskach, w przychodniach i szkołach. 

Przedmiotem kradzieży były jeszcze różnego rodzaju przedmioty metalowe, które kradziono w 

celu zbycia ich na skupach złomu. Sprawcy wykorzystywali łatwy dostęp do opisywanych przedmiotów 

i kradli na nieogrodzonych posesjach. 

Dzięki  akcji prewencyjnej „Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj bezpłatnie swój rower” 

znacznie ograniczono kradzieże rowerów. Policjanci z prewencji i pionu kryminalnego prowadzili 

działania kontrolne, ukierunkowane na zwalczanie drobnej przestępczości, głównie na rynkach i 

targowiskach. 

W lokalnych mediach i na stronie internetowej pojawiały się komunikaty dotyczące sposobów 

działania złodziei i zawierające wskazówki oraz porady dla mieszkańców, co należy robić, aby nie stać 

się pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa. 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw kradzieży wyniósł 30,19% w 2017 roku,                                   

dla porównania w 2016 roku wyniósł 27,3%. Poniżej wykres przedstawiający skalę tego typu 

przestępstw na przestrzeni ostatnich czterech lat: 
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2. KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM 

 

W 2017 roku odnotowano spadek liczby przestępstw stwierdzonych w tej kategorii przestępczości 

w powiecie mińskim.  W okresie sprawozdawczym odnotowano o 109 przestępstw stwierdzonych mniej 

w porównaniu z 2016 rokiem.  

Włamywano się przede wszystkim do pomieszczeń gospodarczych, sklepów, garaży, 

nowobudowanych domów jednorodzinnych oraz domów mieszkalnych i domków letniskowych, 

samochodów, a także zbiorników z paliwem w samochodach ciężarowych. 

Przedmiotem zainteresowania sprawców były narzędzia i materiały budowlane, biżuteria, 

pieniądze, sprzęt komputerowy i RTV, a także wyposażenie samochodów oraz paliwa. 

Jeżeli chodzi o kradzież paliw ze zbiorników, poprzez włamanie, to ich liczba znacznie spadła, co 

było wynikiem systematycznych działań kontrolno-prewencyjnych w rejonach parkingów dla 

ciężarówek oraz innych miejsc, gdzie parkowane były ciężarówki. 

Policjanci wielokrotnie prowadzili działania kontrolno-prewencyjne, polegające na zwiększeniu 

patroli  w miejscach występowania zdarzeń z kategorii kradzież z włamaniem. 

Wykres przedstawia dane dotyczące przestępstw kradzieży z włamaniem na przestrzeni ostatnich 

czterech lat. 

 

 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw kradzieży z włamaniem wyniósł  24,57%. Dla porównania 

w roku poprzednim wykrywalność wyniosła 44,2% jednak wyższa była też liczba przestępstw 

stwierdzonych. 
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3. KRADZIEŻE I KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM DO SAMOCHODÓW 

 

W 2017 roku odnotowano spadek liczby przestępstw stwierdzonych w tej kategorii przestępczości 

o 7 przypadków. 

 W ramach prowadzonych działań ukierunkowanych na ujawnianie i zwalczanie przestępczości 

samochodowej policjanci podejmowali następujące czynności służbowe:  

 prowadzili kontrole warsztatów,  

 sprawdzali autokomisy,  

 kontrolowali parkingi samochodowe,  

 prowadzili kontrole pojazdów pod kątem ich legalności i źródła pochodzenia,  

 sprawdzali i legitymowali podejrzane osoby, pojawiające się w miejscach zagrożonych 

przestępczością samochodową, 

 zatrzymywali osoby podejrzane o popełnienie kradzieży samochodu bądź paserstwo cześć 

samochodowych. 

 Powyższe działania przełożyły się na osiągnięte wyniki statystyczne. 

 W 2017 roku policjanci realizujący zadania z zakresu zwalczania przestępczości samochodowej 

odzyskali 19 samochodów różnych marek, rozbili także 9 "dziupli samochodowych. 

 Policyjne realizacje związane z ujawnieniem kradzionych aut i samochodów, do których napraw 

posłużyły kradzione części, przeprowadzono w większości w powiecie mińskim. 

 Policjanci ściśle współpracowali z wydziałem do walki z przestępczością samochodową Komendy 

Stołecznej Policji, a także innymi jednostkami w garnizonie stołecznym i kraju - w zakresie wspólnych 

działań bądź wymiany informacji. 

 W działaniach, funkcjonariuszy wspomagali biegli i konsultanci, którzy pomagali w weryfikacji 

legalności oraz pochodzenia sprawdzanych części i samochodów. 

 Najczęściej kradzionymi samochodami były auta marek japońskich, takich jak: Honda, Toyota lub 

francuskich - Citroen czy Peugeot. 
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 Wykres przedstawia skalę przestępczości samochodowej w latach 2014 - 2017 na terenie powiatu 

mińskiego. 

 

 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw kradzieży i kradzieży poprzez włamanie do samochodu 

wzrósł i wyniósł 23,64%. Dla porównania w 2016 roku wynosił 12,2%. 
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4. BÓJKI I POBICIA 

 

W 2017 roku odnotowano spadek liczby przestępstw stwierdzonych w tej kategorii. Na terenie 

całego powiatu mińskiego stwierdzono 11 przestępstw mniej w porównaniu do 2016 roku. 

 Przestępstwa te popełniano głównie w rejonach lokali rozrywkowych, w prywatnych lokalach 

oraz w okolicach szkół, a także na prywatnych posesjach. 

 Wykres przedstawia skalę tego zjawiska w okresie od 2014 do 2017 roku: 

 

 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw bójek i pobić wyniósł 83,33% i był niższy w porównaniu z 

rokiem poprzednim. Wykrywalność tej przestępczości w powiecie mińskim była wyższa od średniej 

wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła ...... %. 
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5. USZKODZENIE RZECZY 

 

 W 2017 roku spadła liczba uszkodzeń cudzej rzeczy. Stwierdzono 46 przestępstw mniej w tej 

kategorii w porównaniu do 2016 roku.  

 W dalszym ciągu niszczono nie tylko prywatne mienie, ale też elementy infrastruktury miejskiej 

bądź gminnej, a także te będące własnością przedsiębiorstw kolejowych. Najwięcej uszkodzeń mienia 

dotyczyło samochodów na parkingach osiedlowych.  

W celu przeciwdziałania tego rodzaju przestępstwom, zadaniowano policjantów pionu prewencji 

pod kątem skutecznego egzekwowania zachowania zgodnego z prawem i patrolowania miejsc 

zagrożonych, w których dochodziło do tego rodzaju przestępstw. 

Wykres przedstawia ilość wszczęć, liczbę przestępstw stwierdzonych oraz wykrywalność na 

przestrzeni 2014 - 2017 r.: 

 

 

 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw uszkodzenia rzeczy wyniósł 46,15% i byłnajwyższy od 

czterech lat. 
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6. USZCZERBEK NA ZDROWIU 

  

W tej kategorii przestępstw, dotyczących spowodowania lekkiego lub ciężkiego uszczerbku na 

zdrowiu, skutkującego naruszeniem czynności narządów ciała, w 2017 roku odnotowano o 2 mniej  

przestępstw stwierdzonych w porównaniu do 2016 roku.  

 Przestępstwa w tej kategorii były niejednokrotnie następstwem czynów zabronionych, związanych 

między innymi ze znęcaniem się fizycznym sprawców nad bliskimi czy też pobiciem bądź użyciem 

przemocy w wyniku przestępstw rozbójniczych. 

 Na poniższym wykresie przedstawiono skalę tego zjawiska na przestrzeni ostatnich czterech lat: 

 

 

 

 

 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw w kategorii uszczerbek na zdrowiu wyniósł 87,23% w 2017 

roku, dla porównania w 2015 roku wynosił 83,7%. Ostatnie lata pokazują, że wykrywalność tego 

przestępstwa utrzymuje sie na stałym wysokim poziomie. 
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7. PRZESTĘPCZOŚĆ ROZBÓJNICZA 

 

W 2017 roku nastąpił spadek liczby przestępstw rozbójniczych, czyli rozbojów, kradzieży 

rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych. Stwierdzono 4 przestępstwa mniej w porównaniu do 2016 

roku. 

Przedmiotem zainteresowania sprawców tych przestępstw były głównie telefony komórkowe i 

pieniądze. Przestępstwa te popełniano porą nocną, w okolicach osiedli, przystanków i dworców 

komunikacji publicznej, a także w rejonach szkół, dyskotek i lokali rozrywkowych.  

Jedną z głośniejszych spraw była sprawa rozboju do którego doszło na przełomie stycznia i lutego 

zeszłego roku. Policjanci ustalili, że w kilku salonach gier w Mińsku Mazowieckim sprawcy dokonali 

rozbojów na pracownikach tych salonów. Funkcjonariusze wytypowali podejrzewanego o te czyny 

mieszkańca Mińska Mazowieckiego Damiana Ł. W wyniku dalszej pracy, policjanci ustalili dwie 

pozostałe osoby mające związek ze zdarzeniami. Policjanci zebrali również materiał dowodowy w 

postaci odzieży w której dokonywali rozbojów. Zabezpieczyli ponadto nagrania z kamer monitoringu. 

Prokurator przedstawił mężczyznom zarzuty rozbojów. Wobec dwóch zastosował dozór policji. 

Wobec jednego ze sprawców Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 

aresztowania. 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw w kategorii przestępstw rozbójniczych wyniósł w 2017 

roku - 66,67%. 

Wykres obrazuje przestępczość rozbójniczą na przestrzeni ostatnich czterech lat: 
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8. PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA 

 

W 2017 roku stwierdzono (ujawniono) 37 przestępstw narkotykowych więcej w porównaniu do 

2016 roku. Ogólnie patrząc na ostatnie lata ten wynik jest z roku na rok poprawiany. Jest to kategoria 

wymagająca od Policji głównie własnych działań,  związanych z dokładnym rozpoznaniem środowisk 

przestępczych i wzmożonych działań kontrolnych osób pod kątem nielegalnego posiadania środków 

odurzających. W ostatnich latach położono większy nacisk na wykrywanie przestępstw związanych z 

udzielaniem środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Większa liczba 

ujawnionych przestępstw narkotykowych świadczy wyłącznie o zwiększeniu policyjnych działań. 

Wzmożone działania operacyjne policjantów pionu kryminalnego oraz kontrolne w ramach służby 

prewencyjnej, miały decydujący wpływ na ujawnialność przestępstw narkotykowych. 

Świadczy to o zaangażowaniu policjantów w działania wykrywcze i dążeniu do utrzymania 

wysokiej efektywności w kwestii rozpoznawania środowisk przestępczych. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia  2017 roku policjanci KPP w Mińsku Mazowieckim 

zabezpieczyli łącznie 7 800,5 gramów narkotyków. 

Policjanci zabezpieczyli następujące rodzaje narkotyków: 

 1170,4 gramów amfetaminy 

 5787 gramów marihuany 

 833 gramów konopii indyjskich 

 1,1 grama haszyszu 

 0,3 grama kokainy 

 6,3 gramów mefedronu 

 2,4 gramów innych narkotyków 

 

Policjanci przy realizacjach w sprawach narkotykowych współpracowali między innymi: z 

wydziałem do walki z przestępczością narkotykową KSP, wydziałem kryminalnym KSP, wydziałem 

realizacyjnym KSP, Zarządem CBŚP w Warszawie oraz ościennymi jednostkami Policji, w tym 

również KRP i KPP. 

Najważniejsze policyjne realizacje w 2017 roku: 

I. Funkcjonariusze zajmujący  się zwalczaniem przestępczości narkotykowej prowadzili w okresie 

letnim tego roku, działania zmierzające do ograniczenia zjawiska narkomanii. W wyniku pracy 

śledczych ustalono że na terenie gminy Siennica dochodzi do handlu narkotykami. Policjanci zatrzymali 

podejrzewanego o te czyny. Przedstawiono mu dwa zarzuty: handlu narkotykami, amfetaminą, w ilości 

nie mniejszej niż 70 gramów oraz zarzut posiadania w miejscu zamieszkania znacznych ilości 
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narkotyków tj. 41 gramów amfetaminy. 

Wobec mężczyzny sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 

II. W dniu 24 marca 2017 roku pełniąc służbę patrolową na terenie Mińska Mazowieckiego 

policjanci zauważyli podejrzanie zachowującego się mężczyznę, który kilkukrotnie wchodził i 

wychodził z garażu przy ul. Szpitalnej. Po krótkiej obserwacji postanowili sprawdzić co mężczyzna robi 

w tym garażu. Po krótkiej rozmowie pan wydał  dobrowolnie torebkę foliową tzw. dealerkę w której 

znajdował się susz roślinny tj. marihuana. Policjanci postanowili sprawdzić również garaż, z którego 

wychodził wielokrotnie mężczyzna. Wspólnie udali się do wnętrza, w którym ujawnili na blacie 

warsztatowym kostkę koloru ciemno-zielonego struktura przypominającą zbrylowany susz, dwa 

pojemniki w którym również ujawniono susz roślinny, 10 krzaków konopi indyjskich z kwiatostanem, o 

wymiarach od 60 cm do 95 cm. 

W wyniku przeszukania ogólnie zabezpieczono około 200 gram suszu roślinnego i 10 krzaków 

konopi indyjskiej. Ponadto w garażu znajdowało się perfekcyjnie przygotowane pomieszczenie  wraz z 

lampami i wiatrakami do uprawy konopi. 

W powyższej sprawie zostało przeprowadzone postępowanie, w którym mężczyzna usłyszał zarzut 

posiadania środków odurzających. Wobec sprawcy zastosowano poręczenie majątkowe oraz zakaz 

opuszczania kraju. 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw w kategorii przestępstw narkotykowych wyniósł 97,18%. 

Dla porównania w 2016 roku wynosił 95,7%. 

Na wykresie zobrazowana została skala przestępczości narkotykowej: 
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9. PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA 

 

W 2017 roku stwierdzono/ujawniono 28 przestępstw gospodarczych więcej w porównaniu            

do 2016 roku. 

W tej kategorii przestępczości - działania Policji polegają na dokładnym i drobiazgowym 

gromadzeniu informacji. Skuteczne wykrywanie tego rodzaju przestępczości wymaga czasu, który 

poświęcany jest na gromadzeniu dowodów, mających potwierdzić popełnienie przestępstwa.  

W 2017 roku odnotowano podobnie jak w latach ubiegłych zwiększone zainteresowanie 

mieszkańców składaniem zawiadomień dotyczących oszustw internetowych na portalach aukcyjnych 

oraz portalach z ogłoszeniami, a także portalach społecznościowych. 

Wzmożone działania policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej 

spowodowały utrzymanie wysokiego poziomu ujawnialności przestępstw gospodarczych. 

Przestępstwa wykryte dotyczyły przede wszystkim nielegalnego posiadania towarów 

bezakcyzowych, a także innych sfer gospodarczych, między innymi wyłudzeń kredytowych                   

czy też kradzieży energii elektrycznej. Miała na to wpływ ścisła współpraca z rejonami energetycznymi, 

bankami, Służbą Celną, Strażą Graniczną. 

Policjanci z wydziału do walki z korupcją i przestępczością gospodarczą mińskiej komendy 

zajmowali się  dość szerokim katalogiem spraw dotyczących różnych sfer i dziedzin społecznych. 

Oprócz przestępczości akcyzowej, oszustw finansowych, wyłudzeń bankowych, przestępstw 

przeciwko środowisku i przestępstw internetowych, funkcjonariusze prowadzili też sprawy dotyczące 

podrabiania znaków towarowych. 

Policjanci ściśle współpracowali z weterynarią i sanepidem, biorąc kilka razy w roku aktywny 

udział w kontrolach punktów zajmujących się sprzedażą mięsa pochodzącego z uboju na rynkach            

i targowiskach. 

Policjanci reagowali też od razu na wszelkie sygnały społeczne oraz informacje dotyczące handlu 

bezakcyzowymi towarami. W związku z tym prowadzili szereg kontroli rynków, w tym mińskiego 

targowiska, we współpracy z funkcjonariuszami Służby Celnej.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku policjanci z wydziału do walki                            

z przestępczością gospodarczą i korupcją mińskiej komendy: 

 zabezpieczyli 271 560 sztuk papierosów, gdzie wartość uszczuplenia podatku akcyzowego 

wynosiła  88 257 złotych, 
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Wykres przedstawia skalę zjawiska na przestrzeni ostatnich czterech lat: 

 

 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw w kategorii przestępstw gospodarczych wyniósł 69,46% i 

był wyższy w porównaniu do 2016 roku w którym wykrywalność wyniosła 67,3%. 
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10. PRZESTĘPCZOŚĆ KORUPCYJNA 

 

W 2017 roku stwierdzono 3 przestępstwa korupcyjne mniej w porównaniu do 2016 roku. 

Ujawnione i stwierdzone przestępstwa korupcyjne dotyczyły osób, w stosunku do których 

podejmowano czynności służbowe, w ramach kontroli drogowych bądź innych czynności, a które 

usiłowały udzielić policjantom korzyść majątkową w celu skłonienia ich do naruszenia przepisów prawa 

i odstąpienia od czynności, lub też takie obietnice składały.  

Wszystkim osobom próbującym „skorumpować” policjantów, przedstawiano zarzuty karne,             

a prokuratura stosowała wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci policyjnych dozorów, 

poręczeń majątkowych lub zakazów opuszczania kraju. 

Wykrywalność tego przestępstwa od 2014 roku utrzymuje sie na stałym poziomie 100%. Wykres 

przedstawia skalę zjawiska: 
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III. PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH 

  

 W 2017 roku w powiecie mińskim odnotowano spadek liczby czynów karalnych, których 

dopuścili się nieletni, a co jest z tym związane spadek liczby nieletnich sprawców czynów karalnych. 

Taki stan rzeczy może wynikać z dużego nakładu pracy położonej na profilaktykę w szkołach. Poniższy 

wykres przedstawia liczbę czynów karalnych i nieletnich sprawców w 2016 i 2017 roku: 

 

 

 Z policyjnych statystyk wynika, że najwięcej czynów karalnych popełnili gimnazjaliści pomiędzy 

14 a 16 rokiem życia.  

 Nieletni najwięcej przestępstw popełniali w takich kategoriach jak: kradzież, kradzież z 

włamaniem, przestępczość narkotykowa, a także uszczerbek na zdrowiu. Nieletni dopuszczali się 

czynów karalnych w miejscu zamieszkania, na terenie oraz w rejonie szkoły, a także w rejonie dworców 

komunikacji publicznej, kolejowej i autobusowej. 

 W zakresie rozpoznania przestępczości nieletnich policjanci współpracowali ze wszystkimi 

placówkami oświatowymi w powiecie mińskim, poradniami oraz Sądem Rodzinnym i Nieletnich  w 

Mińsku Mazowieckim. 

 Ograniczaniu przestępczości nieletnich służyły nie tylko skuteczne działania prewencyjne, ale też 

profilaktyka i edukacja prowadzona w placówkach oświatowych w całym powiecie mińskim.  
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IV. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA ORAZ INTERWENCYJNA 

WOBEC NIELETNICH 

 

Policjanci z Wydziału ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii realizowali czynności                         

w postępowaniach dotyczących przestępczości nieletnich, rozpoznawali również zawiadomienia szkół, 

instytucji oraz osób w zakresie ujawnionych przypadków demoralizacji wśród dzieci oraz młodzieży 

szkolnej. 

W 2017 roku policjanci zajmujący się problematyką nieletnich : 

 ujęli 42 nieletnich którzy samowolnie oddalili sie z domu rodzinnego lub Młodzieżowych 

Ośrodków Wychowawczych, 

 zorganizowali 451 spotkań z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami, 

 Na terenie Mińska Mazowieckiego w godzinach zajęć szkolnych, w okolicach szkół, przystanków 

i dworców komunikacyjnych, kilka razy w tygodniu pojawiał się patrol szkolny. Funkcjonariusze 

reagowali na zachowania niezgodne z prawem, a także realizowali wspólnie spotkania edukacyjno – 

profilaktyczne w placówkach oświatowych. 

Efekty Patrolu Szkolnego: 

 zrealizowano 64 wspólnych patroli szkolnych, 

 przeprowadzono 126 interwencji, 

 wylegitymowano 141 osób, 

 nałożono 21 mandatów karnych,  

 pouczono 31osób. 

 Współpraca ze szkołami w zakresie edukacji oraz profilaktyki była i jest głównym wyznacznikiem 

oraz kierunkiem działania mińskich policjantów w tym zakresie. Zadania te realizowane były między 

innymi przez patrol szkolny, składający się z policjanta oraz strażnika miejskiego, który patrolował 

rejony szkół w Mińsku Mazowieckim w godzinach nauki szkolnej.  

 Duży wkład w działalność edukacyjno profilaktyczną wnieśli policjanci wydziału do spraw 

wykroczeń, nieletnich i patologii, wydziału ruchu drogowego, dzielnicowi, technicy kryminalistyki oraz 

oficer prasowy. Policjanci angażowali się w szereg przedsięwzięć służących bezpieczeństwu dzieci i 

młodzieży, inicjując i organizując wiele spotkań profilaktycznych. 

 Dużym zainteresowaniem w placówkach oświatowych, głównie  w przedszkolach, cieszyły się 

spotkania w ramach programu prewencyjnego „Z borsukiem bezpiecznej”. W 2017 roku zorganizowano 

12 takich spotkań. 

 Policjanci z wydziału do spraw wykroczeń, nieletnich i patologii mińskiej komendy w 2017 roku 

przeprowadzili cykl spotkań dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów na temat właściwego zachowania 
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się na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz w sytuacji nagłego wtargnięcia 

niebezpiecznego napastnika na teren placówki oświatowej. W szkoleniach tych uczestniczyli również 

dzielnicowi oraz policjanci zajmujący się rozpoznaniem minersko – pirotechnicznym. Szkolenia te 

cieszyły się dużym zainteresowaniem szkół. 
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V. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

  

W 2017 roku  policjanci z Wydziału  Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 

Mazowieckim oraz podległych Komisariatów, uczestniczyli w wielu akcjach i programach 

prewencyjnych, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego w powiecie mińskim. 

Działalność prewencyjna była ukierunkowana na zapobieganie przestępczości i prowadzenie 

skutecznych interwencji w przypadku ujawnienia zachowań naruszających porządek prawny.  

Policjanci poza poprawą skuteczności działań prewencyjnych, położyli nacisk na utrzymanie jak 

najlepszego czasu reakcji na zdarzenie oraz poprawę efektywności zatrzymań sprawców na gorącym 

uczynku popełnienia przestępstwa bądź w bezpośrednim pościgu po popełnieniu przestępstwa. 

W 2017 roku realizowano również szereg działań kontrolno-prewencyjnych, a także tych 

związanych z zabezpieczeniem imprez masowych oraz meczów piłkarskich. 

W 2017 roku utrzymano na bardzo dobrym poziomie czas reakcji na zdarzenie, czyli czas              

od chwili przyjęcia zgłoszenia do chwili podjęcia interwencji. I tak: 

 w przypadku tzw. zgłoszenia pilnego, czas reakcji na zdarzenie wyniósł - 7 minut i 27 sekundy 

 w przypadku tzw. zgłoszenia zwykłego, czas reakcji na zdarzenie wyniósł - 9 minut i 50 sekund 

 

Wykres przedstawia porównanie liczby interwencji z ich podziałem na poszczególne kategorie w 

powiecie mińskim w latach 2014 - 2017: 
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W 2017 roku  realizowano założenia związane ze zwiększaniem policyjnych patroli                            

i kierowaniem do służby większej liczby policjantów, szczególnie w te miejsca, które mieszkańcy 

wskazywali Policji jako zagrożone. Były to również miejsca wskazane na Krajowej Mapie Zagrożeń 

Bezpieczeństwa. Wszystkie punkty zakreślone na mapie były ujmowane w planach dyslokacji służby, a 

policjanci z prewencji byli zadaniowani do skutecznego weryfikowania, ujawniania oraz eliminowania 

wskazanych przez mieszkańców zagrożeń. W 2017 roku zwiększano liczbę policyjnych służb patrolowo 

- interwencyjnych oraz obchodowych. 

Dzięki środkom finansowym przekazanym przez władze miasta Mińska  Mazowieckiego, gminy 

Cegłów i gminy Dębe Wielkie, na rzecz tworzenia dodatkowych służb ponadnormatywnych, 

zwiększono dzięki temu liczbę patroli prewencyjnych. Policjanci korzystali z możliwości odpłatnego 

pełnienia służby, w czasie wolnym i podczas urlopów.  

Dzięki takiej właśnie możliwości, dyslokowano większą liczbę patroli w miejsca zagrożone, w 

celu właściwego oddziaływania prewencyjnego oraz skutecznego egzekwowania prawa. 

 

  Działania policjantów realizujących zadania prewencyjne były ukierunkowane, oprócz 

oddziaływania prewencyjnego, mającego na celu przeciwdziałanie występowaniu zachowań 

niezgodnych z prawem, również skuteczne zatrzymywanie sprawców przestępstw.  

  

Wykres przedstawia liczbę zatrzymanych sprawców przestępstw na gorącym uczynku popełnienia 

przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu, w porównaniu do liczby wszczętych spraw z 7-iu kategorii 

przestępstw kryminalnych w latach  2014 - 2017: 

 

 

 

W 2017 roku policjanci z prewencji realizowali szereg czynności prewencyjnych, takich jak 

doprowadzenia. W  2017 roku zrealizowano 218 doprowadzeń, gdzie: 

 79 osób doprowadzono do wytrzeźwienia, 

 23 osoby doprowadzono do prokuratury, 

 24 osób doprowadzono do sądów, 
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 55 osób doprowadzono do zakładów karnych, 

 18 osób doprowadzono do innych organów. 

W 2017 roku policjanci realizowali również zadania związane z ujawnianiem i ściganiem 

sprawców wykroczeń.  

Czynności prowadzone przez Policję kończyły się w następujący sposób: 

 nałożono 3 556 mandatów karnych, 

 zastosowano 906 pouczeń. 

Ujawnione przez Policję wykroczenia dotyczyły następujących kategorii: 

 zakłócenia porządku i spokoju publicznego – 144 wykroczeń, 

 naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia – 24 wykroczeń, 

 przeciwko mieniu – 208 wykroczeń, 

 przeciwko obyczajności – 264 wykroczeń, 

 przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 293 wykroczeń, 

 przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 3120 wykroczenia, 

 naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 417 wykroczeń. 

 W 2017 roku policjanci pionu prewencji zarówno z Komendy Powiatowej                                 

oraz z Komisariatów, brali udział w zabezpieczeniach prewencyjnych, nie tylko w powiecie mińskim, 

ale też w Warszawie. 

 W 2017 roku policjanci w ramach działalności prewencyjnej organizowali własne autorskie 

ćwiczenia, których celem było sprawdzenie współdziałania Policji z innymi służbami w zakresie 

prowadzenia działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. 

 Policjanci z wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim wzięli 

udział w treningu sztabowym pod kryptonimem „DYŻUR 2017”, organizowanym przez Stołeczne 

Stanowisko Kierowania Komendy Stołecznej Policji. Tematem treningu było: Uruchomienie procedur 

związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w ramach funkcjonowania stałego dyżuru 

jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji”. 

W ćwiczeniach udział wzięło 8 policjantów. 
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 Policjanci z pionu prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim brali również 

aktywny udział w eliminacjach  do policyjnych konkursów oraz turniejów, zajmując w nich czołowe 

lokaty: 

 asp. szt. Janusz CHMIELOWSKI - starszy dzielnicowy Zespół Dzielnicowych  

KP Mrozy – finalista konkursu dla dzielnicowych garnizonu stołecznego Policji pt. „Priorytety w 

służbie dzielnicowego i ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa”     

 sierż. szt. Wojciech NIEDZIÓŁKA i sierż. Krzysztof KRAJEWSKI – 22 miejsce spośród 

wszystkich jednostek garnizonu stołecznego w II Etapie Zawodów Policjantów Prewencji Turniej 

Par Patrolowych „Patrol Roku 2017”  
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VI. DZIELNICOWI 

 

W 2017 roku w związku z wprowadzeniem ogólnokrajowego programu „Dzielnicowy bliżej nas”, 

policjanci realizujący zadania w ramach zespołów dzielnicowych w Komisariatach Policji oraz rewiru 

dzielnicowych wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, 

podejmowali szereg przedsięwzięć mających przybliżyć mieszkańcom nie tylko samego dzielnicowego, 

ale też mających doprowadzić do wzmocnienia roli dzielnicowego, a tym samym zacieśnienia 

współpracy Policji z lokalnymi społecznościami. 

Dzielnicowi realizowali szereg różnych inicjatyw, ukierunkowanych zarówno na organizację 

konsultacji społecznych oraz spotkań w szkołach i klubach seniora, ale też działań prewencyjnych, które 

wynikały z opracowywanych w cyklach półrocznych planów działań priorytetowych. 

 Plany priorytetowe to narzędzie, które zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi dzielnicowych, 

ma w swoisty sposób uspołecznić zadania realizowane przez dzielnicowych i służyć zwiększeniu 

kontaktów dzielnicowego ze społeczeństwem, dla skutecznego współdziałania z mieszkańcami na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Określone przez dzielnicowych zadania wynikają z 

oczekiwań społecznych, wskazanych między innymi podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze 

społeczeństwem, a także wynikają z bieżącej analizy zagrożeń, w tym również tych zamieszczonych na 

Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzielnicowych z mińskiej komendy w realizacji tych zadań 

w 2017 roku wspomagali strażnicy miejscy w Mińsku Mazowieckim i Sulejówku. 

W celu usprawnienia kontaktu z dzielnicowymi udostępniono mieszkańcom ogólnopolską 

aplikacje mobilną „Moja Komenda”, dzięki której każdy zainteresowany mógł wyszukać nie tylko 

jednostkę Policji, ale też konkretnego dzielnicowego, a przy tym nawiązać z nim bezpośredni kontakt 

telefoniczny oraz e-mailowy. 

W 2017 roku policjanci – dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim: 

 zatrzymali 87 sprawców na gorącym uczynku we wszystkich kategoriach przestępstw, 

 ujawnili i zatrzymali 26 osób  poszukiwanych, 

 doprowadzili  28 osób do Sądów, Prokuratur, Zakładów Karnych i innych instytucji, 

 wylegitymowali 12 146 osób, 

 nałożyli 1225 mandaty karne, 

 pouczyli za popełnione wykroczenia 801 osób. 

 zorganizowali 548 spotkań ze społeczeństwem i lokalnym samorządem, 
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VII. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 

 

W 2017 roku na drogach powiatu mińskiego odnotowano o 84 zdarzenia drogowe więcej w 

porównaniu do 2016 roku. Statystyka bezpieczeństwa na drodze przedstawiała się w sposób 

następujący: 

 104 kolizji mniej, 

 20 wypadków mniej, 

 36 osób rannych mniej, 

 2 zabitych więcej. 

 

 

Wykres przedstawia bilans zaistniałych zdarzeń na drogach powiatu mińskiego w latach 2014 - 2017: 

 

Najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych to: 

 Nieudzielenie pierwszeństwa  przejazdu (33,3% wszystkich zdarzeń w 2017 roku) 

 Do kolejnych, najczęściej występujących przyczyn można też zaliczyć: 

 Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, 

 Nieprawidłowe wyprzedzanie, 

 Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu 

  

 Najwięcej wypadków spowodowali: 

 kierujący samochodami osobowymi (81,3% w 2017 roku) 

Zdarzenia
drogowe

Wypadki Kolizje Ranni Śmiertelne

2014 1493 165 1328 197 18

2015 1523 154 1369 214 18

2016 1483 139 1344 187 17

2017 1569 123 1446 155 19
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 Na podstawie analizy zdarzeń drogowych zaistniałych w 2017 roku, na poszczególnych rodzajach 

dróg publicznych, odnotowano następującą liczbę wypadków drogowych: 

 

 Na drogach krajowych – 44 wypadki drogowe,  

 Na drogach wojewódzkich – 19 wypadków drogowych, 

 Na drogach powiatowych – 10 wypadków drogowych, 

 Na drogach miejskich – 28 wypadków drogowych, 

 Na drogach gminnych – 20 wypadki drogowe. 

 

 

Wykres przedstawia liczbę wypadków drogowych oraz ich skutków na drogach powiatu mińskiego w latach                  

2014-2017: 

 

 

W 2017 roku w związku z udziałem osób pieszych w zdarzeniach drogowych, położono nacisk na 

działania mające służyć ich bezpieczeństwu, ale też działania polegające na ujawnianiu wykroczeń 

popełnianych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego.  

Piesi dopuszczali się następujących naruszeń w ruchu drogowym: 

 Nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi,  

 Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, 

 Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, 

 Chodzenie po niewłaściwej stronie jezdni i leżenie na jezdni. 

2014 2015 2016 2017

Wypadki drogowe 163 154 139 123

Ranni ogółem 217 214 187 155

Ofiary śmiertelne 18 18 17 19
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Policjanci kontrolowali pieszych pod kątem obowiązkowego posiadania elementów odblaskowych 

po zmroku poza terenem zabudowanym.  

Wykres przedstawia liczbę wykroczeń popełnionych przez pieszych w powiecie mińskim, w latach 2014 – 2017: 

 

Jednym  z obowiązkowych elementów każdej kontroli drogowej było badanie testerem trzeźwości 

kierujących pojazdami mechanicznymi oraz rowerzystów. W przypadku widocznego podejrzenia 

kierowania po alkoholu, policjanci dokonywali pomiaru w celu oznaczenia ilości alkoholu w 

organizmie. 

Wykres przedstawia ilość wszystkich kierowców w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu, ujawnionych na drogach 

powiatu mińskiego przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego oraz pozostałych komórek organizacyjnych Komendy 

Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w latach 2014-2017: 
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Wykres przedstawia ilość wszystkich rowerzystów w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu, ujawnionych                   

na drogach powiatu mińskiego przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego oraz pozostałych komórek organizacyjnych 

Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w latach 2014-2017 oraz tryb postępowania w związku z 

ujawnionym wykroczeniem: 

 

 

Ważną zmianę wprowadził nowy taryfikator mandatowy z dnia 11 kwietnia 2015 roku, który 

przewiduje, że nietrzeźwego rowerzystę (powyżej 0,5 promila alkoholu) można ukarać mandatem w 

wysokości 500 zł, natomiast za stan po użyciu alkoholu, czyli od 0,2 do 0,5 promila, grozi rowerzyście 

od 300 do 500 zł mandatu. 

 

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wzorem lat poprzednich  realizowali i prowadzili szereg 

działań służących poprawie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, w tym także osób pieszych: 

 

 Akcję Alkohol i Narkotyki, 

 Akcja Prędkość, 

 Akcję Truck&Bus, 

 Akcję Pasy, 

 Akcję Bezpieczny Pieszy – Bezpieczny, Rowerzysta, 

 Akcję Alco-driver, 

 Akcja Komórka 

 Akcja SMOG 

 Bezpieczne Wakacje, 

 Bezpieczne Ferie, 

 Bezpieczna Droga do Szkoły, 
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 Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego, 

oraz w wielu innych, w tym również własnych – autorskich działaniach o charakterze kontrolno-

prewencyjnym. 

 Policjanci z wydziału ruchu drogowego z zaangażowaniem realizowali zadania prewencyjne na 

drogach powiatu mińskiego, pełniąc służbę zarówno w oznakowanych radiowozach, jak również przy 

wykorzystaniu nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami. 

 Kierownictwo mińskiej drogówki konsekwentnie realizowało założenia związane z poprawą 

bezpieczeństwa na drogach powiatu mińskiego, kierując do służby na drodze zwiększone policyjne siły. 

 Ze szczególna troską i w dbałości o jak najlepsze zabezpieczenie dróg i głównych ciągów 

komunikacyjnych w każde święta, a także w okresach wzmożonych wyjazdów urlopowych, związanych 

z feriami zimowymi oraz wakacjami, na drogach powiatu mińskiego zawsze były widoczne patrole 

mińskiej drogówki. 

 

Wykres przedstawia efekty pracy policjantów Wydziału Ruchu Drogowego w latach 2014 – 2017: 

 

 Policjanci zatrzymywali też prawa jazdy stosując niejednokrotnie tzw. „fakultatywne” 

zatrzymanie prawa jazdy - w sytuacji stworzenia zagrożenia niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

 W 2017 roku zatrzymano 259 praw jazdy kierowcom, którzy przekroczyli o 50 km/h dozwoloną 

prędkość obowiązującą w terenie zabudowanym tzw. „50+”. 

Policjanci w sferze działań służących poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

współpracowali ze Strażą Miejską w Mińsku Mazowieckim, OSŻW i Centrum Szkolenia Żandarmerii 

Wojskowej, GDDKiA, Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, Zarządem Dróg Powiatowych 

oraz Zarządem Dróg Miejskich.  

Mandaty karne Pouczenia
Wnioski do

Sądu
Dowody

Rejestracyjne
Prawa Jazdy

2014 15383 207 467 924 137

2015 15773 212 493 1028 213

2016 15841 182 377 932 301

2017 15585 415 422 1029 319
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Policjanci brali udział w lustracji dróg, opiniowali projekty i planowane przedsięwzięcia, 

związane z modernizacją infrastruktury drogowej bądź  zmianami organizacji ruchu, które mogły mieć 

bezpośredni wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.  

Kierownictwo wydziału ruchu drogowego mińskiej Komendy w 2017 roku, wzorem lat ubiegłych, 

brało udział w lustracjach dróg powiatu mińskiego, wspólnie z GDDKiA oraz przedstawicielami 

Zarządów Dróg Wojewódzkich. Lustrowano również drogi powiatowe i gminne, a także w ramach akcji 

prewencyjnej „Bezpieczna droga do szkoły” – rejon przyległy do placówek oświatowych. 

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili liczne spotkania z młodzieżą w ramach 

działalności profilaktyczno edukacyjnej, odwiedzin komendy, współuczestniczyli w organizacji 

Turnieju BRD, brali udział w konferencjach i organizowali pokazy na piknikach i festynach. 

Policjanci z mińskiej drogówki współpracowali również z Sekcją Profilaktyki Społecznej WRD 

KSP i kapelanem mińskiej komendy w zakresie promocji bezpiecznej drogi do szkoły.   

Policjanci z wydziału ruchu drogowego na wniosek dyrektorów szkół podstawowych brali udział 

w egzaminach na kartę rowerową. 

Policjanci z mińskiej drogówki zabezpieczali też przemarsze, pielgrzymki oraz imprezy sportowe 

i rekreacyjne.  

Policjanci z wydziału ruchu drogowego brali również aktywny udział w eliminacjach                     

do policyjnych konkursów oraz turniejów. 

st. asp. Tomasz WIĄCEK – kontroler ruchu drogowego WRD – zajął III miejsce w klasyfikacji 

ogólnej (I miejsce spośród policjantów reprezentujących komendy powiatowe Policji) w konkursie 

„Policjant Roku Ruchu Drogowego”. 
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VIII. KADRY i STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

Na dzień 1 stycznia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim stan 

etatowy wynosił 259 stanowisk policyjnych, stan zatrudnienia - 253 policjantów. Jednostka posiadała 6 

wakatów.  

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan etatowy wynosił 264 stanowiska policyjne, stan zatrudnienia 

– 247 policjantów. Jednostka posiadała 17 wakatów. 

W 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim nastąpiły następujące 

zmiany w stanie zatrudnienia na stanowiskach policyjnych: 

 12 policjantów przeniosło się z innych jednostek Policji, 

 3 policjantów przeniosło się do innych jednostek Policji, 

 14 policjantów przeszło na emeryturę. 

 Na dzień 1 stycznia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim stan 

zatrudnienia w korpusie służby cywilnej wynosił 12 osób, ponadto dwie osoby pracowały w ramach 

zastępstwa.  

 Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan zatrudnienia wynosił 12 osób, ponadto w ramach zastępstwa 

pracowały 2 osoby. 

 Na dzień 1 stycznia 2017 roku stan zatrudnienia pracowników cywilnych, nie będących członkami 

korpusu służby cywilnej wynosił 25 pracowników, w tym 2 osoby pracujące w ramach zastępstwa. 

 Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan zatrudnienia wynosił 25 osoby. Ponadto w ramach zastępstwa 

pracowały 2 osoby. W 2017 roku rozwiązano umowę o pracę za porozumieniem stron  z 4 

pracownikami (w tym 3 osoby w związku z przejęciem na emeryturę), zatrudniono 4 osoby w ramach 

umowy o pracę .   
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IX. ZAOPATRZENIE i WYPOSAŻENIE 

 

W 2017 roku sukcesywnie doposażano Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim, 

wymieniając jednocześnie dotychczas zamortyzowany sprzęt. Zakupione pojazdy w liczbie 7 sztuk 

zostały dofinansowane przez: 

 -Opel Astra oznakowany: Gmina Halinów 

- Opel Astra oznakowany: Gmina Dobre 

- Opel Astra oznakowany: Powiat Miński i Miasto Mińsk Mazowiecki 

- Opel Astra nieoznakowany: Powiat Miński 

- Hyundai i20 oznakowany: Gmina Dębe Wielkie 

- Hyundai i20 oznakowany: Gmina Stanisławów i Jakubów 

- Hyundai i20 oznakowany: Gmina Mrozy, Cegłów i Latowicz 

 

 

X. INWESTYCJE 

  
 Rozpocznie się inwestycja w ramach realizacji złożonego wniosku do Komendy Głównej Policji o 

wyrażenie zgody na ujęcie w Planie Inwestycyjnym  KSP budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w 

Mrozach. 

 Zgodnie z planem Komendy Stołecznej Policji ma to być nowy policyjny obiekt zbudowany od 

podstaw. 

  

 

XI. SKARGI ORAZ WNIOSKI  

 

 W 2017 roku do KPP w Mińsk Mazowiecki wpłynęło 13 skarg, żadna nie została 

potwierdzona. Przeprowadzono 64 czynności wyjaśniające (określone w art. 134i ust. 4 ustawy o 

Policji), z czego : 

5 - czynności wyjaśniających zakończono wnioskami o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych, 

8 - zakończono wnioskiem, iż doszło do przewinienia dyscyplinarnego mniejszej wagi i z 

policjantami przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące. 

Pozostałe czynności wyjaśniające zakończono uznaniem, iż nie zachodzi uzasadnione 

przypuszczenie naruszenia dyscypliny służbowej przez policjantów. 

W 2017 roku w KPP w Mińsku Mazowieckim wszczęto 6 postępowań dyscyplinarnych w 
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stosunku do 6 policjantów. Zakończono 5 postępowań dyscyplinarnych: 

4 – stwierdzeniem winy i odstąpieniem od ukarania, 

1 – umorzeniem postępowania dyscyplinarnego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze 

służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji („dla dobra służby”), 

1 – wydaniem nieprawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary wydalenia ze służby 

 

XII. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI POWIATOWYMI I 

SAMORZĄDOWYMI 

  

Dzięki przekazywanym środkom finansowym organizowano dodatkowe patrole w ramach służb 

ponadnormatywnych i nagrodzono wyróżniających się w służbie funkcjonariuszy. 

Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim przedstawiał wielokrotnie organom 

samorządowym informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz osiągniętych efektach 

działań Policji.  

Poprzez udział w debatach społecznych oraz licznych spotkaniach na szczeblu rad gmin, miast i 

powiatu oraz wspólnot lokalnych, zacieśniono współpracę z lokalnymi społecznościami.  

Władze powiatu i wszystkie lokalne samorządy wsparły Komendę Powiatową Policji               

w Mińsku Mazowieckim łączną kwotą 277 500 złotych, z czego sfinansowano: 

 zakup nowych radiowozów – 186 000 zł 

 służby ponadnormatywne – 45 000 zł 

 nagrody – 40 000 zł 

 kserokopiarka  – 6000 zł 

 odkurzacz - 500 zł 

 

Poszczególne samorządy przekazały Policji następujące środki finansowe: 

 

Powiat Miński 50 000 zł 

Miasto Mińsk Mazowiecki 51 000 zł 

Gmina Mińsk Mazowiecki 1 000 zł 

Gmina Cegłów 14 500 zł 

Gmina Dębe Wielkie 35 500 zł 

Gmina Dobre 22 000 zł 

Miasto i Gmina Halinów 42 500 zł 

Gmina Jakubów 15 000 zł 

Miasto i Gmina Kałuszyn 3 000 zł 

Gmina Latowicz 10 000 zł 

Gmina Mrozy 11 000 zł 

Gmina Siennica 7 000 zł 

Gmina Stanisławów 13 000 zł 

Miasto Sulejówek 2 000 zł 
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 W ramach podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Mińsku 

Mazowieckim, dotyczącym wspólnej akcji „Bądź widoczny świec przykładem bądź dla innych 

drogowskazem”, policjanci z drogówki, komisariatów i dzielnicowi wręczali otrzymane elementy 

odblaskowe tym osobom, które po zmroku nie były wyposażone w obowiązkowe odblaski, ale też 

tym, dla których kamizelka mogła okazać się niezwykle pomocna, szczególnie osobom starszym 

w małych miejscowościach, tam gdzie nie ma wydzielonych chodników i ścieżek dla pieszych. 

 Wspólna akcja Starostwa Powiatowego i Komendy Powiatowej Policji ma na celu 

promowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, a także przeciwdziałanie zdarzeniom, w 

których poszkodowane mogą zostać te osoby, które nie noszą odblasków. 

 W promocję akcji włączyła się redakcja Tygodnika Siedleckiego, opisując ją na łamach 

redagowanego pisma. 
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XIII. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

  

 W 2017 roku w ramach ćwiczeń organizowanych przez Wydział Zarzadzania Kryzysowego i 

Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, Komenda Powiatowa Policji w 

Mińsku Mazowieckim brała czynny i aktywny udział w działaniach mających niwelować zagrożenia i 

sytuacje kryzysowe.  

 W dniach 07 – 08 września 2017 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 

Mazowieckim wspólnie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w 

Mińsku Mazowieckim, jednostkami samorządu terytorialnego, strażami i służbami oraz Oddziałem 

Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, wzięli udział  

w ćwiczeniu organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim z zakresu 

zarządzania i reagowania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, pod kryptonimem „ORZEŁ 

2017”.  

Przez dwa dni działań w ćwiczeniach udział wzięło 39 policjantów przy wykorzystaniu 13 radiowozów.  

Pracownicy Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w ramach całodobowych dyżurów 

alarmowych utrzymywali stały kontakt ze służbą dyżurną mińskiej komendy, w zakresie pomocy w 

akcjach ratowniczych i poszukiwawczych i dbali o stały przepływ informacji ze służbami, w tym 

również z Komendą Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim. 

 Kolejny już rok z rzędu nad właściwym przebiegiem Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym czuwali pracownicy wydziału zarządzania kryzysowego mińskiego Starostwa.  

  

XIV. WSPÓŁPRACA Z WOJSKIEM 

 

W 2017 roku policjanci aktywnie współpracowali ze wszystkimi formacjami wojskowymi, 

Odziałem Specjalnym ŻW i Centrum Szkolenia ŻW,  

a także 23 Bazą Lotnictwa Taktycznego i 2 Grupą Poszukiwawczo Ratowniczą, biorąc udział we 

wspólnych spotkaniach oraz ćwiczeniach sztabowych. 

Idea ścisłej współpracy z żandarmerią wojskową od wielu już lat przyświeca kierownictwu 

mińskiej Komendy Powiatowej.  

Współdziałanie z Żandarmerią jest szczególnie widoczne w dziedzinach związanych z 

bezpieczeństwem publicznym.  

W 2017 roku zrealizowano wspólnie z żandarmami 488 służb patrolowych. 

Ważnym akcentem wzajemnej współpracy z wojskiem był udział w trzeciej edycji pikniku 

bezpieczeństwa zorganizowanym przez 23 Bazę Lotnictwa Taktycznego na lotnisku w Janowie. 
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XV. WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ STOŁECZNĄ POLICJI 

 
 W 2017 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim pełnili 

służbę policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP. Wspólne realizacje prowadzono też  z 

policjantami  z Komend Rejonowych i Powiatowych oraz stołecznych wydziałów: realizacyjnego, 

kryminalnego, wydziału do walki  z przestępczością samochodową i wydziału do walki                          

z przestępczością narkotykową. Korzystano również  z pomocy policjantów z wydziałów:  

do walki z cyberprzestępczością oraz wydziału do spraw odzyskiwania mienia. 

 

XVI. WSPÓŁPRACA ZE STRAŻĄ LEŚNĄ 

 

W dalszym ciągu realizowano zapisy porozumienia między Komendą Powiatową Policji w 

Mińsku Mazowieckim, a Nadleśnictwem „Mińsk”, dotyczącego wprowadzenia w życie ramowego 

planu działań na terenie podległym mińskiej Komendzie.  

Organizowano wspólne służby patrolowe. Głównym celem tych służb miało być zapewnienie 

bezpieczeństwa, ładu i porządku na terenach leśnych.  

Utrzymywano stały kontakt z Nadleśnictwem „Mińsk” w zakresie monitorowania zagrożeń na 

terenach leśnych. 

 

XVII. WSPÓŁPRACA ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ 
 

 Policjanci współpracowali w ramach realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

publicznego, ze strażnikami miejskimi z Mińska Mazowieckiego i Sulejówka. 

 Na terenie Mińska Mazowieckiego w godzinach zajęć szkolnych, w okolicach szkół, przystanków 

i dworców komunikacyjnych, kilka razy w tygodniu pojawiał się patrol szkolny. Policjanci ze 

strażnikami zrealizowali wspólnie 66 PATROLI SZKOLNYCH . 

 Policjanci realizowali też spotkania edukacyjno – profilaktyczne w placówkach oświatowych. 

 W Sulejówku policjanci wspólnie z Strażą Miejską pełnili służby obchodowe i patrolowo-

interwencyjne w pierwszych dwóch zmianach od poniedziałku do piątku. 

 Wspólnie ze Strażą Miejską z Sulejówka organizowano spotkania edukacyjne i profilaktyczne w 

placówkach oświatowych. Wspólnie realizowano również porozumienie podpisane w 2017 roku 

dotyczące udzielania pomocy osobom bezdomnym w Mińsku Mazowieckim. Policjanci ze Strażnikami 

Miejskimi w Mińsku Mazowieckim brali udział w kilkudziesięciu różnych zabezpieczeniach imprez na 

terenie miasta: sportowych, rekreacyjnych, religijnych i rozrywkowych. 
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 Strażnicy Miejscy z Mińska Mazowieckiego wspomagali policjantów w propagowaniu akcji 

prewencyjnej „Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj bezpłatnie swój rower”.  

 Dzielnicowi  z mińskiego rewiru korzystali z urządzeń grawerujących przekazanych Policji z 

zasobów Straży Miejskiej. 

 

XVIII. WSPÓŁPRACA ZE STRAŻĄ POŻARNĄ 

 

Akcje ratownicze, poszukiwawcze i zabezpieczenia miejsc wypadków drogowych, w takich 

właśnie sytuacjach, policjanci z Komendy Powiatowej, zawsze mogli liczyć na wsparcie strażaków nie 

tylko z PSP, ale też z OSP. Policjanci ze strażakami uczestniczyli również w spotkaniach 

profilaktycznych dla seniorów. 

 

XIX. WSPÓŁPRACA ZE STRAŻĄ OCHRONY KOLEI 

 

W realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenach kolejowych, 

policjanci współpracowali z Komendą Regionalną Straży Ochrony Kolei w Siedlcach. 

Policjanci wspólnie ze Strażnikami Ochrony Kolei: 

 patrolowali perony, dworce i jednostki pasażerskie pociągów, 

 kontrolowali skupy złomu, pod kątem ujawniania kradzionych elementów infrastruktury kolejowej, 

 prowadzili działania na przejazdach kolejowych, 

 brali udział w akcjach prewencyjnych i profilaktycznych. 

 

XX. WSPÓŁPRACA Z SANEPID-em 

  

 Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim od wielu lat aktywnie współpracuje             

z mińskim sanepidem w zakresie ujawniania i zwalczania zagrożeń. Jedną ze sfer wspólnej działalności 

jest ujawniania środków zastępczych tzw. „dopalaczy”.  

 W następstwie porozumienia podpisanego w 2015 roku policjanci  utrzymywali stały kontakt z 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mińsku Mazowieckim, w celu wymiany 

ewentualnych informacji i wspierania wspólnych działań i przedsięwzięć. 

 

 



 

 

 

 

 

42 

XXI. DEBATY SPOŁECZNE 

 

Policjanci w 2017 roku realizowali i wprowadzali w życie idee organizacji debat społecznych – 

służące zacieśnianiu więzi ze społecznościami lokalnymi. 

W 2017 roku zorganizowano w powiecie mińskim 14 debat na poziomie Miast i Gmin, między 

innymi w: Cegłowie, Siennicy, Jakubowie, Dobrem, Latowiczu, Rudzie i Chrośli, Celinowie, 

Sulejówku, Mrozach, Halinowie, Gminie Mińsk Maz. i w Kałuszynie. 

Policjanci planują również kolejne tego typu spotkania i powtórzenie debat w 2018 roku. 

 

XXII. DZIAŁALNOŚĆ PRASOWO - INFORMACYJNA 

 

 Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim w dalszym ciągu prowadziła szeroką 

politykę medialną, przy wykorzystaniu prasy lokalnej, ogólnopolskiej i mediów radiowo-telewizyjnych. 

Polityka medialna służyła bieżącemu informowaniu społeczeństwa o inicjatywach                           i 

przedsięwzięciach podejmowanych, na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 

Mazowieckim.  

 W 2017 roku na potrzeby mediów prasowych, opracowywano komunikaty prasowe, połączone z 

materiałami zdjęciowymi z czego sporą część stanowiły reportaże ze spotkań z młodzieżą, wzbogacone 

o zdjęcia i filmy. 

 W 2017 roku współpracowano z następującymi mediami: 

 tygodniki lokalne: „Co Słychać”, „ Życie Siedleckie”, „Nowy Dzwon”, „Dzwon”, „Tygodnik 

Siedlecki”, „Lokalna”, „Strefa Mińsk”, „Dzwon”. 

 dziennikami ogólnopolskimi: Super Express, Fakt, Gazeta Stołeczna. 

 portalami internetowymi: minskmaz.com, strefa.minsk.com.pl, podlasie24.pl, lokalnie.tv 

 rozgłośniami radiowymi „Katolickie Radio Podlasie”, „Radio Dla Ciebie”, „Radio RMF FM” 

 stacjami telewizyjnymi i programami: TVP Info,TVP3, TVN24, Polsat News, 

 telewizją regionalną: „Co Słychać TV”. 

Media szeroko prezentowały zarówno sukcesy na płaszczyźnie zwalczania przestępczości,      jak 

też materiały informacyjno-prewencyjne.  

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim przekazywał tygodniowo 

dziennikarzom materiały w formie kroniki kryminalnej. Takich zbiorczych syntez sporządzono około 50 

w skali całego 2017 roku.  
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XXIII. PRIORYTETY I ZAŁOŻENIA NA 2017 ROK 

 

Oprócz bieżącej realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji i Komendanta Stołecznego 

Policji na 2018 rok, policjanci wyznaczają sobie następujący kierunek działań: 

 Utrzymanie wysokiej skuteczności ścigania i wykrywania sprawców przestępstw  i wykroczeń w 

powiecie mińskim, 

 Zwiększenie efektywności w zwalczaniu przestępczości narkotykowej, gospodarczej                       i 

samochodowej, 

 Prowadzenie działań prewencyjnych i profilaktycznych, na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

publicznego, 

 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie działań na rzecz bezpieczeństwa 

pieszych i niechronionych uczestników ruchu drogowego,  

 Aktywna działalność prasowo - informacyjna, współpraca z lokalnymi mediami oraz instytucjami,  

na rzecz wzrostu społecznego zaufania i praca nad właściwym wizerunkiem Policji, jako formacji 

skutecznej i przyjaznej społeczeństwu, 

 Zacieśnianie więzi lokalnych poprzez organizację spotkań ze społeczeństwem. 

 

 

 
Sprawozdanie  przygotował i dane statystyczne opracował: 

asp. Marcin Zagórski  15.03.2018 r. 
 


