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I. WPROWADZENIE:
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim jest jednostką Policji podległą
Komendzie Stołecznej 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 3,27% powierzchni województwa mazowieckiego.
W skład administracyjny powiatu wchodzą dwa miasta: Mińsk Mazowiecki i Sulejówek, trzy
gminy miejsko - wiejskie: Halinów, Kałuszyn i Mrozy oraz gminy Cegłów (od 01.01.2022 ponownie
miasto), Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Siennica i Stanisławów. Liczba
mieszkańców to niemal 155 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 na dzień 31 grudnia
2021 roku):


Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim (155 etatów policyjnych) obejmują miasto i
gminę Mińsk Mazowiecki oraz gminę Siennica,



Komisariat Policji w Stanisławowie (25 etatów policyjnych) obejmuje gminę Dobre, Jakubów i
Stanisławów,



Komisariat Policji w Halinowie (27 etatów policyjnych) obejmuje miasto i gminę Halinów, gminę
Dębe Wielkie,



Komisariat Policji w Mrozach (29 etatów policyjnych) obejmuje miasto i gminę Mrozy, gminy:
Cegłów i Latowicz, miasto i gminę Kałuszyn – gdzie z kolei zadania realizuje Posterunek Policji
w Kałuszynie (7 etatów policyjnych wyodrębnionych ze struktury Komisariatu Policji w
Mrozach),



Komisariat Policji w Sulejówku (26 etatów policyjnych): miasto Sulejówek.
Dzięki podpisanym porozumieniom z wójtami gmin Dębe Wielkie, Dobre i Cegłów

uruchomiliśmy Punkty Przyjęć Dzielnicowego, zlokalizowane w pomieszczeniach administrowanych
przez władze danej gminy. Takie rozwiązanie jeszcze bardziej przybliża policję społeczeństwu i wpisuje
się w realizację założeń programu "Dzielnicowy Bliżej Nas". Kolejne punkty przyjęć dzielnicowego są
zaplanowane i będą uruchamiane w ramach bieżącej współpracy z władzami gmin.
Komenda Powiatowa Policji realizuje zadania ustawowe związane zapewnieniem bezpieczeństwa
publicznego oraz ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń, a także inicjowaniem i
3

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 i zadania priorytetowe Komendanta Głównego Policji na lata 2021 –
2023”.
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CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI

II.

W 2021 roku skala przestępczości ogólnej w powicie mińskim przedstawiała się w następujący
sposób. Odnotowano wzrost wszczętych postępowań oraz wzrost przestępstw stwierdzonych.
Wykrywalność nieznacznie spadła i wyniosła 68,2%. Graficzny obraz przestępczości ogólnej
przedstawia poniższy wykres:
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W kategorii przestępczości ogólnej mińska komenda z osiągniętą wykrywalnością na poziomie
68,2 % uplasowała się na drugim miejscu spośród wszystkich komend powiatowych i rejonowych
garnizonu warszawskiego.
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W kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym odnotowano wzrost ilości wszczętych
przestępstw oraz przestępstw stwierdzonych. Wykrywalność przestępstw kryminalnych nieznacznie
spadła do poziomu 62,8%. Wykres przedstawia skalę przestępczości na przestrzeni ostatnich czterech
lat.
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W tej kategorii przestępstw, Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim uplasowała się
na trzecim miejscu w garnizonie warszawskim, wśród innych komend powiatowych i rejonowych.
Przestępczość kryminalna w 7-miu kategoriach przestępstw przedstawiała się następująco:
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Odnotowano znaczny wzrost ilości wszczętych postępowań oraz stwierdzonych przestępstw, przy
jednoczesnym spadku wykrywalności do poziomu 31,6 %.
W 2021 roku odnotowano wzrost w liczbie przestępstw stwierdzonych w większości kategorii
przestępstw. Spadek nastąpił jedynie w dwóch kategoriach: bójka i pobicie oraz uszczerbek na zdrowiu.
Kategoria uszkodzenia rzeczy pozostała na niezmienionym poziomie 103 przestępstw.
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1. KRADZIEŻE
W 2021 roku odnotowano zauważalny znaczny wzrost liczby przestępstw stwierdzonych w tej
kategorii. W skali powiatu mińskiego stwierdzono 103 kradzieże więcej w porównaniu z 2020 rokiem.
Kradzieże dotyczyły głównie drobnych przedmiotów: narzędzi budowlanych, telefonów
komórkowych, portfeli oraz większych jak np. rowerów. Popełniano je w miejscach publicznych, w
okolicach urzędów, w sklepach i na targowiskach.
Przedmiotem kradzieży były ponadto, 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.
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
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wyniósł

27,63

%.

Poniżej

wykres

przedstawiający skalę przestępstw kradzieży na przestrzeni ostatnich czterech lat:
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2. KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM
W 2021 roku w powiecie mińskim, odnotowano wzrost przestępstw stwierdzonych w tej kategorii
przestępczości. W okresie sprawozdawczym odnotowano o 22 przestępstwa więcej w porównaniu do
2020 roku.
Włamywano się przede wszystkim do domów mieszkalnych i domków letniskowych, sklepów i
pomieszczeń gospodarczych, oraz samochodów w tym także do zbiorników z paliwem w samochodach
ciężarowych. Przedmiotem zainteresowania sprawców były: pieniądze, biżuteria, sprzęt rtv, narzędzia i
materiały budowlane, sprzęt komputerowy a także wyposażenie samochodów oraz paliwa. Policjanci
wielokrotnie prowadzili działania kontrolno-prewencyjne, polegające na zwiększeniu patroli

w

miejscach występowania zdarzeń z kategorii kradzieży z włamaniem.
Wykres przedstawia dane dotyczące przestępstw kradzieży z włamaniem na przestrzeni ostatnich
czterech lat.
300

178

193

177

178
151

150

138

155

120
24,1

27,93

30,22

2019

2020

24,29

0
2018

postępowania wszczęte

stwierdzone

2021

wykrywalność w %

Wskaźnik wykrywalności przestępstw kradzieży z włamaniem wyniósł 24,29%.
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3. KRADZIEŻE I KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM DO SAMOCHODÓW
W okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost przestępstw kradzieży samochodów o 25
przypadków. W analizowanym okresie odnotowaliśmy 53 kradzieże pojazdów. 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 części
samochodowych.
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.
Działania funkcjonariuszy wspomagali biegli i konsultanci, którzy pomagali w weryfikacji
legalności oraz pochodzenia sprawdzanych części i samochodów. Jak wynika z analizy spraw,
najczęściej kradzionymi samochodami były auta marek japońskich: Toyota, Honda a także inne Audi,
Mazda, czy Lexus.
Powyższe działania przełożyły się na osiągniętą wykrywalność na poziomie 15,09 %.
Wykres przedstawia skalę przestępczości samochodowej w latach 2018 - 2021 na terenie powiatu
mińskiego.
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4. BÓJKI I POBICIA
W 2021 roku odnotowano spadek liczby przestępstw stwierdzonych w tej kategorii. Na terenie
całego powiatu mińskiego stwierdzono o 6 przestępstw mniej w porównaniu do 2020 roku, uzyskując
wartość 11 zdarzeń.
Przestępstwa te popełniano głównie w rejonach lokali rozrywkowych, w prywatnych lokalach
oraz na terenie prywatnych posesji.
Wykres przedstawia skalę tego zjawiska w okresie od 2018 do 2021 roku:
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Wskaźnik wykrywalności przestępstw bójek i pobić wyniósł 81,82 % i był nieznacznie niższy niż
w roku ubiegłym.
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5. USZKODZENIE RZECZY
W 2021 roku liczba uszkodzeń mienia utrzymała się na takim samym poziomie jak w roku
ubiegłym. Stwierdzono 103 przestępstwa z tej kategorii zdarzeń.
Podobnie jak w poprzednich latach niszczono nie tylko prywatne mienie, ale też elementy
infrastruktury miejskiej bądź gminnej, oraz te będące własnością przedsiębiorstw kolejowych.
W celu przeciwdziałania tego rodzaju przestępstwom, policjantom pionu prewencji przekazywano
zadania skutecznego egzekwowania zachowań niezgodnych z prawem i patrolowania miejsc
zagrożonych, w których dochodziło do tego rodzaju przestępstw. Wskaźnik wykrywalności przestępstw
uszkodzenia mienia wzrósł ustabilizował się na poziomie 37,86 %.
Wykres przedstawia ilość wszczęć, liczbę przestępstw stwierdzonych oraz wykrywalność na
przestrzeni 2018 - 2021 r.:
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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 2021 roku odnotowano o 14 zdarzeń
mniej w porównaniu do roku ubiegłego.
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:
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Wskaźnik wykrywalności przestępstw w tej kategorii wyniósł 93,33%. Analizując zamieszczony
wykres należy zauważyć, że od lat utrzymuje się wysoka wykrywalność tej kategorii zdarzeń.
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7. PRZESTĘPCZOŚĆ ROZBÓJNICZA
W 2021 roku nastąpił minimalny wzrost przestępstw rozbójniczych, w których zawierają się takie
przestępstwa jak: rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze. Stwierdzono o 1 przestępstwo
więcej w porównaniu do 2020 roku tj. 13 zdarzeń.
Przedmiotem zainteresowania sprawców tych przestępstw były głównie telefony komórkowe i
pieniądze. Przestępstwa te popełniano porą nocną, w punktach rozrywkowych i w okolicach osiedli,
przystanków komunikacji publicznej. Wskaźnik wykrywalności w tej kategorii przestępstw wyniósł w
2021 roku – 69,23%.
Poniższy wykres przedstawia przestępczość rozbójniczą na przestrzeni ostatnich czterech lat na
terenie powiatu mińskiego:
20

18

18
14

15
13

12
10

9

10

66,67

72,22

2018

2019

83,33

69,23

0
postępowania wszczęte

2020
stwierdzone

2021
wykrywalność w %

14

8. PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA
W 2021 roku stwierdzono (ujawniono) 30 przestępstw narkotykowych więcej w porównaniu do
2020 roku. 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.
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 2021 roku policjanci KPP w Mińsku Mazowieckim
zabezpieczyli łącznie ponad 10 kilogramów różnego rodzaju narkotyków. Głównie mefedronu (8,5 kg),
marihuany (0,57 kg), amfetaminy (0,63 kg) i pochodnych metamfetaminy (0,43 kg). Funkcjonariusze
zlikwidowali także 1 plantację konopii indyjskich.
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.
Wskaźnik wykrywalności przestępstw narkotykowych wyniósł 98,77% i jest najwyższy na
przestrzeni ostatnich czterech lat.
Na wykresie zobrazowana została skala przestępczości narkotykowej:
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9. PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA
W 2021 roku stwierdzono o 70 przestępstw gospodarczych więcej w porównaniu do 2020 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 2021 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. Wiele z otrzymanych zgłoszeń
dotyczyło oszustw popełnionych podczas transakcji prowadzonych na portalach społecznościowych i
internetowych stronach ogłoszeniowych. Sprawcy wykorzystywali do popełniania przestępstw fałszywe
linki do bankowości internetowych.
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 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 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.
Wykres przedstawia skalę zjawiska przestępczości gospodarczej na przestrzeni ostatnich
czterech lat:
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Wskaźnik wykrywalności w kategorii przestępstw gospodarczych wyniósł 51,9%.
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10. PRZESTĘPCZOŚĆ KORUPCYJNA
W 2021 roku stwierdzono 2 przestępstwa korupcyjne, o jedno mniej w porównaniu do 2020 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 wielu lat utrzymuje sie na stałym poziomie 100%. Wykres
przedstawia skalę zjawiska:
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III. PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH
W 2021 roku w powiecie mińskim odnotowano wzrost ilości czynów karalnych, których dopuścili
się nieletni, i co jest z tym ściśle związane wzrost nieletnich sprawców czynów karalnych. Poniższy
wykres przedstawia liczbę czynów karalnych na przestrzeni ostatnich lat:
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Poniższy wykres przedstawia liczbę nieletnich sprawców czynów karalnych na przestrzeni ostatnich lat:
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Z policyjnych statystyk wynika, że najwięcej czynów karalnych popełnili uczniowie pomiędzy 14 a 16
rokiem życia.
Nieletni najwięcej przestępstw popełniali w takich kategoriach jak: bójka i pobicie, uszkodzenie
rzeczy, oraz przestępstwa związane ze zjawiskiem narkomanii. Nieletni dopuszczali się czynów
karalnych w miejscu zamieszkania, na terenie oraz w rejonie szkoły (w okresie obowiązywania nauki
stacjonarnej), a także w rejonie dworców komunikacji publicznej.
W zakresie rozpoznania przestępczości nieletnich policjanci współpracowali ze wszystkimi
placówkami oświatowymi w powiecie mińskim, poradniami oraz Sądem Rodzinnym i Nieletnich w
Mińsku Mazowieckim.
Minimalizowanie zjawiska przestępczości nieletnich służyły podejmowane działania prewencyjne.
W 2021 roku nadal były one prowadzone w ograniczonej formie z uwagi na zagrożenie epidemiczne
Covid-19.

IV. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA ORAZ INTERWENCYJNA NA
RZECZ MAŁOLETNICH
Policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii realizowali czynności w postępowaniach
dotyczących przestępczości nieletnich, rozpoznawali również zawiadomienia instytucji oraz osób w
zakresie ujawnionych przypadków demoralizacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, działalność profilaktyczna została ograniczona i
odbywała się doraźnie, głównie podczas okresów obowiązywania nauki stacjonarnej w szkołach i w
czasie spadków zachorowań na Covid-19.
W 2021 roku policjanci zajmujący się problematyką nieletnich :
 ujawnili 21 nieletnich pod wpływem alkoholu
 u 2 nieletnich ujawniono środki psychoaktywne
 prowadzili 21 poszukiwań nieletnich na podstawie nakazów doprowadzeń wydanych przez sąd
rodzinny ( 4 osoby zostały zatrzymane, 3 osoby same powróciły do ośrodka wychowawczego, 12
nakazów zostało odwołanych, 2 są nadal w prowadzeniu)
 policjanci skierowali do Sądu Rodzinnego w Mińsku Mazowieckim 256 wniosków w sprawach
nieletnich.
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Policjanci zorganizowali w szkołach 120 spotkań z młodzieżą z zakresu bezpieczeństwa, w
których udział wzięło ponad 4800 uczniów. Tematyka jaka obowiązywała podczas spotkań dotyczyła w
szczególności bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, w ruchu drogowym, bezpieczeństwa nad wodą,
w miejscu wypoczynku – ferie, wakacje), cyberzagrożenia, cyberprzestępczość, odpowiedzialność
prawna nieletnich oraz zasady poruszania się po drogach na hulajnodze, rowerze, quadzie.
W ramach prowadzonej profilaktyki, policjanci z zespołu nieletnich zorganizowali dwa konkursy
profilaktyczne „Cyber – bezpieczniaki”, oraz „Dobre rozwiązania potrzebne na wczoraj”.
Przy organizacji konkursu „Cyber – bezpieczniaki” współpracowano z MCPS Warszawa,
Samorządem Województwa Mazowieckiego i Wójtem Gminy Stanisławów. Konkurs kierowany był do
uczniów klas I –VIII Szkół Podstawowych. Zadaniem konkursowym było atrakcyjne przedstawienie w
formie komiksu zdarzeń lub sytuacji, związanych z zagrożeniami w internecie, które będą miały walor
profilaktyczny.
Podczas organizacji konkursu „Dobre rozwiązania potrzebne na wczoraj”, współpracowano z
Samorządem Województwa Mazowieckiego i OSP w Dębem Wielkim. Konkurs kierowany był do
uczniów szkól podstawowych powiatu mińskiego klas I - VIII. Każdy uczestnik konkursu miał wykonać
pracę w formie plakatu na kartce A3. Poza grafiką należało umieścić telefony, adresy stron, nazwy
instytucji czy osób godnych zaufania, do których możemy się zwrócić o pomoc w trudnej sytuacji.
Ocenie podlegało zaprezentowanie tematu w sposób ciekawy, tak by inne osoby mogły skorzystać z
przedstawionej wiedzy, liczyła się również estetyka i samodzielność.
Policjanci z zespołu nieletnich brali udział w różnego rodzaju piknikach i festynach, m.in. w
pikniku rodzinnym w Stanisławowie, w festynie dla dzieci i młodzieży w Latowiczu, w festynie
organizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ładzyniu, udział w II Święcie Pierwszej Pomocy
organizowanym przez OSP w Grzebowilku. Funkcjonariusze współpracowali również z pracownikami
PSSE w Mińsku Mazowieckim prowadząc m. in. kontrole miejsc letniego wypoczynku dla dzieci.
Zorganizowali i przeprowadzili szkolenie dla nauczycieli z zakresu rozpoznawania substancji
psychoaktywnych. Zaprezentowano zawartość walizki edukacyjnej, którą otrzymaliśmy z Samorządu
Województwa Mazowieckiego zawierającej eksponaty substancji psychotropowych.
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V. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA
W 2021 roku działalność prewencyjna policjantów z Wydziału

Prewencji Komendy

Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim oraz podległych komisariatów, 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 2021 roku nadal utrzymano na bardzo dobrym poziomie czas reakcji na zdarzenie "PILNE",
czyli czas mierzony od chwili przyjęcia zgłoszenia do chwili podjęcia interwencji. Do kategorii zdarzeń
określanych jako "PILNE" zaliczamy:
 możliwość zatrzymania sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku
 zgłoszenie zagrożenia życia lub zdrowia
 zgłoszenie zagrożenia utraty mienia w wielkich rozmiarach.
Czas reakcji na zdarzenie osiągnięty przez policjantów wyniósł 7 minut i 44 sekundy. Wartość
oczekiwana przez Komendę Stołeczną Policji wynosi 9 minut i 54 sekundy.
Policjanci przeprowadzili ponad 25 tys. interwencji.
W 2021 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 2021 roku na terenie działania Komendy Powiatowej
Policji w Mińsku Mazowieckim, odnotowano 1123 zgłoszenia naniesione w Krajowej Mapie Zagrożeń
Bezpieczeństwa. 471 przypadków było potwierdzonych i wyeliminowanych, co stanowiło 41,9%
wszystkich zgłoszeń. 489 zgłoszeń było niepotwierdzonych, 109 uznano za żart lub pomyłkę.
Najwięcej, bo aż 324 ze wszystkich zgłoszeń dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości.
Dzięki środkom finansowym przekazanym przez władze miast i gmin powiatu mińskiego,
na rzecz tworzenia dodatkowych służb ponadnormatywnych, organizowano dodatkowe patrole
prewencyjne. Policjanci korzystali z możliwości odpłatnego pełnienia służby, w czasie wolnym i
podczas urlopów.
W ten sposób możliwe było, dyslokowanie większej liczby patroli w miejsca zagrożone, w celu
właściwego oddziaływania prewencyjnego oraz skutecznego egzekwowania prawa.
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Działania policjantów realizujących zadania prewencyjne były ukierunkowane, oprócz
oddziaływania prewencyjnego, mającego na celu przeciwdziałanie występowaniu zachowań
niezgodnych z prawem, również na 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 2018 - 2021:
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W 2021 roku policjanci z prewencji realizowali szereg czynności takich jak doprowadzenia.
Zrealizowano 130 doprowadzeń, gdzie:


41 osób doprowadzono do wytrzeźwienia,



15 osób doprowadzono do prokuratury,



14 osób doprowadzono do sądów,



39 osób doprowadzono do zakładów karnych,



21 osób doprowadzono do innych organów.
W 2021 roku policjanci realizowali również zadania związane z ujawnianiem i ściganiem

sprawców wykroczeń.
Czynności prowadzone przez Policję kończyły się w następujący sposób:


nałożono 2750 mandatów karnych,



zastosowano 633 pouczenia.
W

2021

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.
Policjanci brali udział w ćwiczeniach sztabowych organizowanych przez instytucje i służby
powiatu mińskiego. W analizowanym okresie policjanci wzięli udział w 1 ćwiczeniu sztabowym pn.
„TOPÓR 2021”
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VI. DZIELNICOWI
W 2021 roku kontynuowano ogólnokrajowy 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 doprowadzić do wzmocnienia roli dzielnicowego, a tym samym zacieśnienia współpracy Policji
z lokalnym społeczeństwem. Z uwagi na obowiązujący nadal stan epidemii działania te zostały
ograniczone, a ilość spotkań ze społeczeństwem zmniejszyła się. Kontakty utrzymywano poprzez środki
teleinformatyczne.
Dzielnicowi realizowali działania wynikające 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 i komisariatów w
realizacji tych zadań w 2021 roku wspomagali strażnicy miejscy z Mińska Mazowieckiego i Sulejówka.
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 2021 roku dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim i podległych
komisariatów:
 zatrzymali 85 sprawców przestępstw na gorącym uczynku ich popełnienia,
 ujawnili i zatrzymali 155 osób poszukiwanych,
 wylegitymowali 13 083 osoby,
 nałożyli 3456 mandatów karnych,
 pouczyli za popełnione wykroczenia 738 osób.
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VII. DZIAŁANIA POLICJI W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE
W ramach działań mających na celu ujawnianie i zapobieganie zjawisku patologii społecznej –
przemocy w rodzinie, w 2021 roku podejmowano czynności w ramach procedury niebieskiej karty, i
tak:
 wypełniono 212 formularzy „Niebieska Karta – A” stwierdzających przemoc w rodzinie, (w 182
przypadkach były to formularze wszczynające procedurę, w 30 przypadkach wypełnienie formularza
dotyczyło rodziny w trakcie trwającej procedury)
 wypełniono 85 formularzy „Niebieska Karta – A” w mieście i 127 na wsi,
 ustalono 265 osób, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą,
w tym: 199 kobiet, 20 mężczyzn, 46 małoletnich (25 dziewcząt i 21 chłopców),
 ustalono 213 osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, w tym: 203
mężczyzn i 10 kobiet i 1 nieletni,
 zatrzymano 45 osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
 ustalono 183 osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będąc pod
wpływem alkoholu, było to 180 mężczyzn i 3 kobiety,
 stwierdzono następujące rodzaje przemocy w rodzinie: 193 przypadki przemocy fizycznej, 1
przypadek przemocy ekonomicznej, 209 przypadków przemocy psychicznej oraz 30 przypadków
innego rodzaju przemocy
W ramach realizacji procedury niebieskiej karty związanej z przemocą w rodzinie, policjanci z
Rewiru

Dzielnicowych

w

Mińsku

Mazowieckim

i

dzielnicowi

w

Komisariatach

Policji

w Stanisławowie, Halinowie, Mrozach, Sulejówku oraz Posterunku Policji w Kałuszynie, odbyli
w 2021 roku:


134 spotkania w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych,



891 spotkań w grupach roboczych.
Policjanci utrzymywali stały kontakt z pracownikami Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy

Społecznej w całym powiecie mińskim.
Wzrastająca świadomość prawna ofiar przemocy, aktywność Policji w zakresie udzielania
wsparcia i pomocy oraz działalność ośrodków pomocy społecznej w zakresie poradnictwa dla osób
dotkniętych przemocą, to bez wątpienia czynniki, które miały wpływ na zwiększenie ilości
wypełnianych formularzy „Niebieskiej Karty”, a tym samym przełamanie tzw. „ciemnej” liczby
przypadków, które nie są zgłaszane.
To również wynik właściwej policyjnej oceny i dokładnego sprawdzania przez policjantów
podczas przeprowadzanej interwencji domowej, czy nie dochodzi do przemocy w rodzinie.
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VIII. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
W 2021 roku na drogach powiatu mińskiego odnotowano o 10 zdarzeń drogowych więcej w
porównaniu do 2020 roku. Statystyka bezpieczeństwa na drodze przedstawiała się w sposób
następujący:
 4 kolizje mniej,
 14 wypadków więcej,
 7 osób rannych więcej,
 Tyle samo ofiar śmiertelnych co w 2020 roku - 14.
Wykres przedstawia bilans zaistniałych zdarzeń na drogach powiatu mińskiego w latach 2018 - 2021:
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Najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych to:
 nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (38,9 % wszystkich zdarzeń drogowych)
Najwięcej wypadków spowodowali:
 kierujący samochodami osobowymi (83% wszystkich kierujących)
Najwięcej wypadków zaistniało:
 na drogach krajowych („2”, „92” i „50”) – 37
Dni tygodnia najbardziej zagrożone wypadkami:
 poniedziałek i czwartek – 18,8 % spośród wszystkich zdarzeń drogowych
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Na podstawie analizy zdarzeń drogowych zaistniałych w 2021 roku, na poszczególnych rodzajach
dróg publicznych, odnotowano następującą liczbę wypadków:
 Na drogach krajowych – 37 wypadków drogowych,
 Na drogach wojewódzkich – 25 wypadków drogowych,
 Na drogach powiatowych – 13 wypadków drogowych,
 Na drogach miejskich – 31 wypadków drogowych,
 Na drogach gminnych – 12 wypadków drogowych.

Wykres przedstawia liczbę wypadków drogowych oraz ich skutków na drogach powiatu mińskiego w latach 2018-2021:
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Jednym

z elementów kontroli drogowych było badanie trzeźwości kierujących pojazdami

mechanicznymi oraz rowerzystów. W przypadku widocznego podejrzenia kierowania po alkoholu,
policjanci dokonywali pomiaru w celu oznaczenia ilości alkoholu w organizmie.
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Wykres przedstawia ilość wszystkich kierowców w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu, ujawnionych na drogach
powiatu mińskiego przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim
w latach 2018-2021:
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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 SMOG

 Akcja Prędkość,

 Bezpieczne Wakacje,

 Akcję Truck&Bus,

 Bezpieczne Ferie,

 Akcję Pasy,

 Bezpieczna Droga do Szkoły,

 Akcję Alco-driver,

 Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego,

 Akcja Komórka
oraz w wielu innych, w tym również własnych – autorskich działaniach o charakterze kontrolnoprewencyjnym „Bezpieczna prędkość” „W karnawale na sygnale”.
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.
Ze szczególna troską i dbałością 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. Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem podróżujących przeprowadzając liczne
kontrole drogowe, pomiary prędkości, czy kontrole stanu technicznego pojazdów.
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Wykres przedstawia efekty pracy policjantów Wydziału Ruchu Drogowego w latach 2018 – 2021:
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Policjanci zatrzymywali też prawa jazdy stosując niejednokrotnie tzw. „fakultatywne”
zatrzymanie prawa jazdy - w sytuacji stworzenia zagrożenia niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W 2021 roku zatrzymano 222 prawa 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.
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.
Policjanci z wydziału ruchu drogowego na wniosek dyrektorów szkół podstawowych brali udział
w egzaminach na kartę rowerową.
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IX. KADRY i STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Na dzień 1 stycznia 2021 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim stan
etatowy wynosił 262 stanowiska policyjne, stan zatrudnienia - 248 policjantów. Jednostka posiadała 14
wakatów.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan etatowy wynosił 262 stanowiska policyjne, stan zatrudnienia
– 254 policjantów. Jednostka posiadała 8 wakatów.
W 2021 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,
 9 policjantów przeniosło się do innych jednostek Policji,
 4 policjantów przeszło na emeryturę.
Na dzień 1 stycznia 2021 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 2021 roku stan zatrudnienia nie zmienił się.
Na dzień 1 stycznia 2021 roku stan zatrudnienia pracowników cywilnych, nie będących członkami
korpusu służby cywilnej wynosił 28 pracowników, w tym 5 osób pracujących w ramach zastępstwa. Na
dzień 31 grudnia 2021 roku stan zatrudnienia wynosił 25 pracowników, w tym 2 osoby pracujące w
ramach zastępstwa.

X. INWESTYCJE
Trwa realizacja inwestycji budowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim przy
ul. Łupińskiego. Z uwagi na zerwanie umowy przez dotychczasowego wykonawcę firmę ERBUD,
inwestor ponownie ogłosił przetarg nieograniczony aby wyłonić kolejnego wykonawcę. 21 września
2021 roku wybrana zostaje firma ZAB – BUD, która kontynuuje prace związane z kolejnymi etapami
budowy.
W Komisariacie Policji w Sulejówku przeprowadzono remont dachu. Położono nowe blaszane
poszycie i wymieniono orynnowanie. Pokryto również blachą boczne ściany wiaty parkingowej.
Remont przeprowadzono ze środków finansowe pochodzących z budżetu Policji.
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XI. SKARGI ORAZ WNIOSKI
W 2021 roku do KPP w Mińsku Mazowieckim wpłynęły 2 skargi, przeprowadzono 49
czynności wyjaśniających, prowadzono także 6 postępowań dyscyplinarnych, z których w 2
przypadkach zakończono je upomnieniem, w 1 przypadku umorzeniem, w 2 przypadkach stwierdzono
winę i odstąpiono od ukarania, 1 postępowanie nadal się toczy. W 2020 roku podobnie jak w roku
ubiegłym nie odnotowano skarg potwierdzonych. W 2021 roku kierownictwo KPP Mińsk Mazowiecki
przyjęło 1 interesanta.

XII. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI POWIATOWYMI I
SAMORZĄDOWYMI
Dzięki otrzymanym 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.
Władze powiatu i wszystkie lokalne samorządy wsparły Komendę Powiatową Policji w Mińsku
Mazowieckim łączną kwotą 468 250 złotych.
Poszczególne samorządy przekazały Policji następujące środki finansowe:

2021
Powiat miński

67 000,- zł.

Miasto Mińsk Mazowiecki

65 000,- zł.

Gmina Mińsk Mazowiecki

22 000,- zł.

Gmina Siennica

1 500,- zł.

Gmina Stanisławów

25 882,- zł.

Gmina Dobre

22 834,- zł.

31

Gmina Dębe Wielkie

45 200,- zł.

Miasto i gmina Mrozy

20 500,- zł.

Gmina Latowicz

18 000,- zł.

Gmina Cegłów

18 000,- zł.

Gmina Jakubów

22 834,- zł.

Miasto i gmina Kałuszyn

30 000,- zł.

Miasto i gmina Halinów

47 500,- zł.

Miasto Sulejówek

62 000,- zł.

RAZEM:

468 250 zł.

W 2021 roku środki finansowe wydatkowane były na: nowe radiowozy (362 502,- złotych),
służby ponadnormatywne (57 400 złotych) oraz nagrody (46 300 złotych). W sumie mińska komenda
otrzymała w ramach wsparcia Policji kwotę 468 250 złotych.
W ramach zakupu nowych radiowozów doposażono Komendę Powiatową Policji w Mińsku
Mazowieckim w 6 sztuk nowych pojazdów służbowych. Nowe radiowozy to: nieoznakowany Suzuki
SX4, oznakowana Toyota Corolla z napędem hybrydowym, 4 oznakowane radiowozy Kia Sportage.
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XIII. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
11 września 2021 roku w leśnictwie Jeziorek w gminie Mrozy odbyły się ćwiczenia
powiatowych służb i straży w ramach realizacji zadań wynikających z systemu zarzadzania
kryzysowego pn. „TOPÓR 2021”. W ćwiczeniach tych udział wzięli policjanci mińskiej komendy.
Tym razem założenie do ćwiczeń polegało na informacji o pożarze lasu, który bardzo
szybko rozprzestrzenia się. Powierzchnia pożaru wynosi 3 ha i stale się powiększa. Jednocześnie w tym
kompleksie leśnym zorganizowany jest obóz harcerski, w którym uczestniczy 30 harcerzy i 3
opiekunów. Z uwagi na zagrożenie pożarem komendant obozu zarządził ewakuację, podczas której
zaginęła część z uczestników. Do działań przystąpiły służby.
W ćwiczeniach udział wzięli: zespoły zarządzania kryzysowego z powiatu mińskiego i
miasta i gminy Mrozy, komenda powiatowa państwowej straży pożarnej, ochotnicze straże pożarne z
powiatu mińskiego, 5 mazowiecka brygada obrony terytorialnej, nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki,
ratownictwo medyczne oraz komenda powiatowa policji w Mińsku Mazowieckim.
Ćwiczenia miały na celu doskonalenie służby dyżurnej w realizacji zadań związanych z
wystąpieniem sytuacji kryzysowej, doskonalenie postępowania podczas prowadzenia działań na miejscu
zdarzenia oraz współdziałania policji i innych podmiotów, wypracowanie obiegu informacji pomiędzy
komendą powiatową policji w Mińsku Mazowieckim a innymi służbami.

XIV. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SŁUŻBAMI
W 2021 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 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 2021 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim pełnili
służbę policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego, Wydziału Ruchu Drogowego, Oddziałów
Prewencji Policji 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
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z pomocy policjantów z wydziałów do walki z cyberprzestępczością oraz wydziału do spraw
odzyskiwania mienia.
Policjanci współpracowali w ramach realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
publicznego, ze strażnikami miejskimi z Mińska Mazowieckiego i Sulejówka, razem pełnili służby
obchodowe i patrolowe.
Akcje ratownicze, poszukiwawcze i zabezpieczenia miejsc wypadków drogowych, to sytuacje w
których zawsze z pomocą przychodzili strażacy. Policjanci z komendy powiatowej, zawsze mogli liczyć
na ich wsparcie, nie tylko z Państwowej Straży Pożarnej, ale też z OSP.
W realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenach kolejowych,
policjanci współpracowali z Komendą Regionalną Straży Ochrony Kolei w Siedlcach.
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim od wielu lat aktywnie współpracuje
z mińskim sanepidem w zakresie ujawniania i zwalczania zagrożeń. W tym roku wspólne działania
skupiły się na zapobieganiu i zwalczaniu zagrożenia epidemia koronawirusa.

DEBATY SPOŁECZNE

XV.

Policjanci w 2021 roku z uwagi na stan epidemii organizowali spotkania ze społeczeństwem w
miesiącach sierpień – październik. W tym czasie przeprowadziliśmy 6 debat w: Halinowie, Dębem
Wielkim, Sulejówku, Cegłowie, Kałuszynie i Jakubowie.

XVI.

DZIAŁALNOŚĆ PRASOWO - INFORMACYJNA

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim prowadzi działalność prasowo –
informacyjną przy wykorzystaniu głównie strony internetowej komendy. Polityka medialna prowadzona
jest również poprzez współpracę z prasą lokalną, ogólnopolskimi mediami radiowo-telewizyjnymi.
Działalność prasowo informacyjna służyła bieżącemu informowaniu społeczeństwa o inicjatywach i
przedsięwzięciach podejmowanych, na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Mińsku
Mazowieckim.
W 2021 roku opracowywano komunikaty prasowe, połączone z materiałami zdjęciowymi z czego
sporą część stanowiły reportaże z zatrzymań sprawców przestępstw oraz materiały profilaktyczne.
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W analizowanym okresie współpracowano z następującymi mediami:
 tygodniki lokalne: „Co Słychać”, „Życie Siedleckie”, „Nowy Dzwon”, „Dzwon”, „Tygodnik
Siedlecki”,
 dziennikami ogólnopolskimi: Super Express, Fakt, Gazeta Stołeczna.
 portalami internetowymi: minskmaz.com, strefa.minsk.com.pl, podlasie24.pl, lokalnie.tv, wirtualny
sulejowek.pl, tygodniksiedlecki.pl, autoswiat.pl, Polska Agencja Prasowa,onet.pl, tvnwarszawa,
tvpinfo
 rozgłośniami radiowymi „Katolickie Radio Podlasie”, „Radio Dla Ciebie”, „Radio RMF FM”, radio
ZET, Program 1 Polskiego Radia,
 stacjami telewizyjnymi i programami: TVP Info, TVP3, TVN24, Polsat News,
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 informacji sporządzono w
liczbie ok. 52 w skali całego 2021 roku.

XVII.

PRIORYTETY I ZAŁOŻENIA NA 2022 ROK

Oprócz bieżącej realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji i Komendanta Stołecznego
Policji na 2022 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 samochodowej i gospodarczej,
 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,

Sprawozdanie przygotował i dane statystyczne opracował:
podkomisarz Marcin Zagórski 22.02.2022 r.
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