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„Roczne sprawozdanie z działalności
Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim” oraz
„Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2015 r.”

I.

Charakterystyka terenu działania Komendy Powiatowej Policji
w Bielsku Podlaskim
Obszar działania KPP w Bielsku Podlaskim obejmuje swoim zasięgiem

teren powiatu bielskiego o powierzchni 1385 km kw. Powiat bielski znajduje się
w południowej części woj. podlaskiego i bezpośrednio graniczy z powiatami
białostockim,

hajnowskim,

siemiatyckim

oraz

wysoko

mazowieckim.

Jest szóstym pod względem wielkości powiatem w woj. podlaskim.
W

powiecie

zamieszkuje

57 144 osób (dane z 01.01.2015 roku
– GUS). Stolicą powiatu jest miasto
Bielsk

Podlaski,

w

którym

zamieszkuje 26 249 mieszkańców –
co stanowi prawie 46 % całej
populacji powiatu. Miasto jest 5 pod
względem ilości zamieszkujących go
mieszkańców w woj. podlaskim.
Powiat bielski jest na 53 pozycji
na 370 powiatów i miast na prawach powiatów w Polsce pod względem
powierzchni oraz na 216 pozycji na 370 powiatów i miast na prawach powiatów
w Polsce pod względem liczby ludności. Gęstość zaludnienia to 41 osób na km
kwadratowy.
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Rozpiętość powiatu w linii północ południe to około 54 km, natomiast
granice powiatu w linii wschód zachód to około 58 km.
Funkcjonująca na terenie powiatu Komenda Powiatowa Policji,
bezpośrednio obsługuje teren miasta i gminy Bielsk Podlaski oraz gmin Wyszki,
Boćki, Orla. W w/w gminach, znajdują się punkty przyjęć interesantów,
w których dyżury w wyznaczonych godzinach pełnią dzielnicowi.
Jedyny na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Bielsku
Podlaskim podległy Posterunek Policji znajduje się w odległości ok. 25 km
w mieście Brańsk, który obsługuje bezpośrednio miasto i gminę Brańsk
oraz gminę Rudka. Funkcjonowanie jedenastoosobowego Posterunku Policji jest
bardzo ważną sprawą dla lokalnego samorządu i mieszkańców miasta
oraz gminy. Posterunek regularnie wspierany jest przez patrole ruchu
drogowego, patrole operacyjne służby kryminalnej oraz służby patrolowe z KPP.
Samorządy gmin oraz miast stale wspierają Policję uczestnicząc
np. w częściowym

finansowaniu

remontów,

zakupu

sprzętu,

paliwa,

radiowozów.

II.

Stan etatowy
Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim wynosi

105 etatów policyjnych oraz 24,9 etatów cywilnych.
Na dzień 1 stycznia 2016 roku służbę pełni 103 policjantów, są 2 wakaty
znajdujące się w Ogniwie Patrolowo Interwencyjnym Wydziału Prewencji.
Do służby w KPP W Bielsku Podlaskim w 2015 roku nie przyjęto nowych
funkcjonariuszy. Na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim przebywało
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3 funkcjonariuszy, na długotrwałych zwolnieniach lekarskich przebywało
2 policjantów.
Siedmiu funkcjonariuszy przebywało na kilkumiesięcznych kursach
specjalistycznych zorganizowanych przez Szkoły Policji w Pile i Legionowie,
oraz w WSPOL w Szczytnie.
III.

Priorytety działania Policji
Ochrona

bezpieczeństwa

i

porządku

publicznego,

wykrywanie

przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców jest głównym zadaniem
Policji. Jednocześnie dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych istotne
znaczenie ma współpraca administracji publicznej, organów bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz organizacji społecznych. Z doświadczeń ostatnich
lat zarówno naszego kraju, jak i innych państw jednoznacznie wynika,
że skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa obywateli wymaga skoordynowanych
działań administracji rządowej i samorządowej oraz wsparcia obywateli
min. poprzez aktywizowanie społeczności lokalnych i organizacji społecznych.
Znaczącą rolę w tym procesie odgrywa edukacja i ochrona społeczeństwa,
w szczególności dzieci i młodzieży przed patologiami i przemocą.
Kierunki działań Policji zostały wyznaczone przez Komendanta
Głównego Policji i określone w „Priorytetach i Zadaniach Priorytetowych
Komendanta Głównego Policji na lata 2013-2015”.
Na tej podstawie Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku biorąc
pod uwagę bieżące analizy stanu bezpieczeństwa wyznaczył zadania
dla poszczególnych jednostek Policji w garnizonie podlaskim.
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Poniższe tabele przedstawiają omawiane priorytety.
Priorytety Komendanta Głównego Policji
PRIORYTET I

Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką
i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie

PRIORYTET II

Działania Policji skierowane na wzrost poziomu
bezpieczeństwa na drogach

PRIORYTET III

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

PRIORYTET IV

Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia
służby/pracy policjantom i pracownikom policji
w celu doskonalenia jakości wykonywanych
przez nich zadań

PRIORYTET V

Usprawnienie pracy Policji poprzez
wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych
rozwiązań teleinformatycznych i finansowych

PRIORYTET VI

Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
imprez masowych

Przy planowaniu zadań wzięto pod uwagę, przede wszystkim oczekiwania
społeczne,

uwarunkowania

lokalne,

położenie

geograficzne

powiatu,

doświadczenia z realizacji zadań w latach poprzednich, prognozy zagrożeń,
realne i rzeczywiste możliwości działania, doświadczenie, umiejętności
policjantów i kadry kierowniczej naszej jednostki.
Poziom realizacji zadań oceniany jest za pomocą mierników określonych
przez KGP dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji w kraju.
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Realizacja mierników przez KPP w Bielsku Podlaskim
1. Priorytet I
- Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję
Policji na zdarzenie.
Zadanie 1. Optymalizacja zabezpieczenia prewencyjnego poprzez skierowanie
większych sił policyjnych do pełnienia służby o charakterze patrolowointerwencyjnym i obchodowym.
Miernik nr 1 – liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby
patrolowej i obchodowej wszystkich komórek organizacyjnych (poza OPP i SPP)
danej jednostki Policji.
Liczba bezwzględna uzyskana w 2014 roku – 5811 służb
Liczba bezwzględna uzyskana w 2015 roku – 6238 służb
Wartość docelowa w 2015 roku - 6440 służb
Różnica – 202 służby
Średnia ilość służb uzyskana w 2014 roku – 153
Średnia ilość służb uzyskana w 2015 roku – 169
W 2015 roku dla KPP w Bielsku Podlaskim zaplanowano o 788 więcej
służb niż w 2014 roku. Wykonano o 427 więcej służb niż w roku 2014.
Zadanie 2. Optymalne wykorzystanie sił i środków będących w dyspozycji
dyżurnego, zapewniających prawidłową obsługę zdarzeń.
Miernik nr 3 – czas reakcji na zdarzenie w woj. podlaskim
W 2015 roku KGP określiła nw. maksymalne czasy reakcji na zdarzenie
(w minutach):
- w terenie miejskim – 6.20 osiągnięto średni czas reakcji na poziomie – 6.03,
- w terenie wiejskim – 15.00 osiągnięto średni czas reakcji na poziomie – 14.23.
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2. Priorytet II
- Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa
na drogach.
Zadanie 1. Zwiększenie liczby policjantów ruchu drogowego pełniących
bezpośrednio służbę na drogach.
Miernik nr 8 – Procentowy udział policjantów ruchu drogowego
pełniących bezpośrednio służbę na drodze.
Stan etatowy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Bielsku Podlaskim
w 2015 roku to 13 funkcjonariuszy.
W 2014 roku uzyskano wartość na poziomie 61,86 % wartość docelowa
ustalona na 2015 rok również wynosi 61,86 %, wartość uzyskana w 2015 roku
to 60,36% jest to poziom o 1,5 % niższy od zakładanego do osiągnięcia.
Zadanie nr 2. Aktywizacja działań na rzecz bezpieczeństwa niechronionych
uczestników ruchu drogowego.
Miernik nr 9 – Procentowy udział wypadków drogowych spowodowanych
przez pieszych, a efektywność zastosowanych środków prawnych w stosunku
do tych użytkowników.

W 2014 roku na terenie KPP w Bielsku Podlaskim piesi spowodowali
3,1 % wypadków drogowych. Reakcja (efektywność zastosowanych środków
prawnych w stosunku do tych użytkowników) wynosiła 7%.
W 2015 roku na terenie pow. bielskiego piesi spowodowali 3,4 %
wypadków drogowych wartość reakcji wynosiła 10 % i jest to wzrost ilości
zastosowanych środków prawnych wobec tych użytkowników o 6,6 %.
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3. Priorytet VI
- Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.
Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa imprez masowych.
Celem wszystkich jednostek organizacyjnych Policji jest dążenie
do osiągnięcia 100% wartości braku zakłóceń porządku publicznego w związku
z imprezami masowymi skutkującymi interwencjami Policji. W 2015 roku
na terenie powiatu bielskiego odbyły się 4 imprezy masowe w trakcie, których
nie doszło do zakłóceń ładu i porządku publicznego.
IV.

Poziom, dynamika i wykrywalność przestępczości na terenie powiatu
bielskiego w 2015 roku.
Na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku

Podlaskim od kilku lat utrzymuje się tendencja spadkowa ilości popełnionych
przestępstw. W 2015 roku wszczęto 627 postępowań przygotowawczych
tj. o 62 mniej niż w roku 2014. Dynamika wszczętych postępowań wynosi 91.

Rysunek 1. Liczba postępowań przygotowawczych oraz wykrywalność przestępczości
(ogólna) w powiecie bielskim w latach 2005-2015.
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V.

Poziom Przestępczości Kryminalnej

Rysunek 2. Liczba przestępstw stwierdzonych w kategorii przestępczości kryminalnej oraz
dynamika wykrywalności na terenie powiatu bielskiego w 2015 roku.

W 2015 roku wszczęto 330 postępowań przygotowawczych tj. o 42 mniej
niż w 2014 roku. Stwierdzono popełnienie 365 przestępstw tj. o 45 mniej niż
w roku 2014. Czyny karalne nieletnich utrzymały się na tym samym poziome
tj. 14 przestępstw w 2014 i 2015 roku. Wykryto 188 przestępstw tj. o 182 mniej
niż w roku 2014. Dynamika przestępstw wynosi 75,2.
W 2015 roku wykrywalność przestępstw kryminalnych osiągnęła
poziom 50,7 % i jest niższa o 9,9 % niż w roku 2014.
VI.

Poziom przestępczości gospodarczej
W 2015 roku w KPP w Bielsku Podlaskim wszczęto 75 postępowań

przygotowawczych dot. przestępczości gospodarczej, tj. o 2 więcej niż w roku
2014. Stwierdzono popełnienie 327 czynów przestępczych, czyli o 158
przestępstw więcej niż w roku 2014. Dynamika w tej kategorii przestępczości
wynosi 193, 5. W 2015 roku wykryto 290 przestępstw tj. o 136 więcej niż w
roku 2014. Dynamika w przestępstwach wykrytych wynosi 188,3.
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Wykrywalność w 2015 roku wyniosła 88,7 % i jest o 1,4 % niższa niż
w roku 2014.

Rysunek 3. Porównanie poziomów (bezwzględna liczba przestępstw stwierdzonych)
przestępczości kryminalnej, i gospodarczej na przestrzeni ostatnich 10 lat
na terenie powiatu bielskiego.

VII. Podejrzani

i

tymczasowo

aresztowani

sprawcy

przestępstw

kryminalnych.
Przestępstwa o charakterze kryminalnym z uwagi na swoją dokuczliwość
społeczną postrzegane są zawsze, jako najbardziej groźne, godzą one, bowiem
w najistotniejsze dobra ludzkie, takie jak życie, zdrowie, mienie, czy wolność.
Wykrywalność sprawców tych przestępstw ma istotne znaczenie dla poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców.
W 2015 roku zarzuty popełnienia przestępstw przedstawiono 362
podejrzanym (o 74 niż w roku 2014), w tym przestępstw kryminalnych 144
podejrzanych (spadek o 35), z tej liczby 7 zostało tymczasowo aresztowanych –
to 9 mniej niż w roku ubiegłym.
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Rysunek 4. Ustaleni sprawcy przestępstw oraz tymczasowo aresztowani w latach 2005-2015.

VIII. Wybrane kategorie przestępczości
Na terenie powiatu bielskiego odnotowano spadek liczby przestępstw
w 7 kategoriach najbardziej dokuczliwych społecznie: Kradzież, kradzież
z włamaniem, rozbój, zniszczenie mienia, bójka i pobicie, z 232 przestępstw
stwierdzonych w 2014 roku do 207 w 2015 roku, co stanowi różnicę
o 25 dokonanych przestępstw.
Uzyskano

wykrywalność

31,9%.

Jest

ona

niższa

w

stosunku

do roku 2014 o 4,7 %.
W 2015 roku stwierdzono popełnienie 4 rozbojów, ich liczba była taka
sama jak w roku 2014. Zatrzymano 3 sprawców (w tym dwóch tymczasowo
aresztowano). Uzyskano wykrywalność na poziomie 75% identyczną jak w roku
ubiegłym.
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Rysunek 5. Liczba rozbojów i wymuszeń rozbójniczych na terenie powiatu bielskiego
w latach 2005-2015.

Odnotowano również spadek ilości kradzieży z włamaniem z 98 w roku
2014, do 75 w roku 2015. Porównując na przestrzeni ostatnich lat dynamika
tego rodzaju przestępstw obniża się. Bardzo wyraźny jest trend malejący.
Wykrywalność wynosiła 21% i była niższa od ubiegłorocznej o 11 %.
Zatrzymano 17 sprawców kradzieży z włamaniem tj. o 5 więcej niż w roku
ubiegłym.

Rysunek 6. Przestępstwa stwierdzone kradzieży z włamaniem na terenie powiatu bielskiego
w latach 2005-2015.
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Rysunek 7. Poziom wykrywalności kradzieży z włamaniem na terenie powiatu bielskiego
w latach 2005-2015.

W 2015 roku na terenie działania KPP w Bielsku Podlaskim w trakcie
prowadzenia postępowań przygotowawczych stwierdzono dokonanie 83
przestępstw kradzieży, co stanowi wzrost o 15 w stosunku do roku 2014.
Wykrywalność wyniosła 26,2% i była wyższa w stosunku do roku ubiegłego
o 1,6 %.
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Rysunek 8. Liczba kradzieży i poziom wykrywalności na terenie powiatu bielskiego
w latach 2005-2015.

W powiecie bielskim wzrosło zagrożenie kradzieżami samochodów
wzrosło, podobnie jak na terenie całego województwa. Stwierdzono 7 kradzieży
pojazdów 2015 roku, 3 w 2014 roku. Ustalono 1 sprawcę kradzieży.

Rysunek 9. Ilość kradzieży pojazdów na terenie pow. bielskiego w latach 2005-2015.
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Kolejną grupą przestępstw kryminalnych mających wpływ na stan
porządku i bezpieczeństwa publicznego stanowią czyny skierowane przeciwko
życiu i zdrowiu obywateli (bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu).
W 2015 roku w KPP w Bielsku Podlaskim wszczęto w tej kategorii
9 postępowań

przygotowawczych

w

trakcie,

których

stwierdzono
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przestępstw, ustalono 15 podejrzanych i jest to wzrost o 5 w porównaniu do roku
2014. Wykrywalności wynosi ponad 90%.

Rysunek 10. Poziom wykrywalności przestępstwa uszczerbek na zdrowiu na terenie powiatu
bielskiego w latach 2005-2015.

IX.

Przestępczość narkotykowa.
Przeciwdziałanie narkomanii od kilku lat jest jednym z priorytetowych

zadań bielskiej policji. Liczba wszczęć postępowań przygotowawczych
w ostatnich latach jest większa w porównaniu do podobnych do naszego
powiatów. Statystycznie zanotowano porównywalną do roku ubiegłego liczbę
postępowań wszczętych do roku ubiegłego.
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Popełnienie przestępstw udowodniono 26 sprawcom, w tym dziewięciu
nieletnim. Osiągnięto wykrywalność 90,5 %.
Najczęściej popełniane przestępstwa w tej kategorii to posiadanie
środków odurzających lub substancji psychotropowych, handel lub udzielanie
innej osobie, produkcja środków odurzających (uprawy roślin konopi
indyjskich) oraz wewnątrz wspólnotowy przemyt.

Rysunek 11. Liczba wszczęć postępowań przygotowawczych dot. przestępczości
narkotykowej na terenie pow. bielskiego w latach 2005-2015.

Najczęściej zabezpieczane na terenie powiatu bielskiego substancje
kontrolowane to marihuana, amfetamina, tabletki ekstazy oraz grzyby
halucynogenne. Środki odurzające sprowadzane były z Warszawy, Białegostoku
oraz Belgii, Holandii. W niektórych przypadkach sprawcy prowadzili nielegalne
hodowle konopi indyjskich, pozyskiwali susz, a następnie udzielali innym
osobom z terenu powiatu bielskiego.
Sprawcy przestępstw narkotykowych to ludzie młodzi w wieku od 17 do
28 lat.
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Wartość mienia zabezpieczonego w ramach prowadzonych

X.

postępowań przygotowawczych
W 2015 roku w wyniku przestępstw na terenie pow. bielskiego odzyskano
mienie o wartości 78 760 zł. W roku 2014 zabezpieczono mienie
o wartości 126 530 zł.

Rysunek 12. Wartość mienia zabezpieczonego w ramach prowadzonych postępowań
przygotowawczych w KPP w Bielsku Podlaskim w latach 2005-2015.

XI.

Przestępczość i patologie wśród nieletnich
W 2015 roku nieletni dopuścili się popełnienia 15 czynów karalnych

(poprzednio, tj. w 2014 roku – 15). Sprawcami czynów karalnych było
14 nieletnich (poprzednio 10), tj. wzrost o 4.
Zdecydowaną większość czynów karalnych popełnionych przez nieletnich
stanowiły przestępstwa kryminalne: 14 czynów nieletnich.
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W rozbiciu na poszczególne kategorie:
przestępstwa rozbójnicze: 3 czyny – 4 nieletnich
bójka, pobicie: 1 czyn – 1 nieletni
przestępstwa narkotykowe: 9 czynów – 6 nieletnich (posiadanie i
udzielanie środków odurzających)
przestępstwa drogowe – 1 czyn – 1 nieletni
nietrzeźwy kierujący: 1 czyn – 1 nieletni
Wśród bardziej znaczących spraw prowadzonych w przypadku nieletnich
wymienić należy:
– w sierpniu kradzież biżuterii złotej na kwotę 4 tysięcy złotych przez 15-letnią
bielszczankę na szkodę jej matki. Biżuteria została następnie sprzedana przez
dorosłą osobę w zakładzie jubilerskim. Sprawa została skierowana do sądu
rodzinnego,
– w październiku jednego dnia trzej nieletni w wieku 15-17 lat w trzech
sklepach spożywczych dokonali kradzieży dokumentów, telefonu komórkowego
o wartości 900 złotych z torebki na zapleczu sklepu na szkodę jednej
z pracownicy.
Ponadto nieletni popełnili 27 wykroczeń, które były czynami karalnymi
bądź zabronionymi większość z tych czynów stanowiły kradzieże sklepowe
(art. 119 par 1 Kodeksu wykroczeń) – 17 czynów.
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Rysunek 13. Dynamika przestępczości nieletnich w latach 2005-2015.

XII. Zdarzenia przestępcze będące w zainteresowaniu opinii społecznej
Do przestępstw, które bulwersowały opinię publiczną (wybrane przykłady)
należy zaliczyć:
Zatrzymanie sprawcy zabójstwa

W styczniu dyżurny bielskiej Policji powiadomiony został o mężczyźnie
ugodzonym nożem na terenie miasta. Funkcjonariusze ustalili, że w jednym
z mieszkań przy ulicy Mickiewicza odbywała się libacja alkoholowa.
W pewnym momencie pomiędzy uczestnikami spotkania doszło do sprzeczki,
w trakcie, której 28-latek został ugodzony nożem. Młody mężczyzna zmarł.
W związku z tą sprawą mundurowi zatrzymali 46-letnią kobietę oraz dwóch
mężczyzn w wieku 20 i 54 lat. Okazało się, że wszyscy byli nietrzeźwi.
Ostatecznie 20-letni bielszczanin usłyszał zarzut zabójstwa z art. 148 par 1 kk.
Zatrzymanie sprawcy usiłowania podpalenia budynku ARiMR.

W listopadzie 53-latek wtargnął do budynku Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku Podlaskim, a następnie rozlał tam
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łatwopalną ciecz i groził podpaleniem. Interweniujący policjanci z narażeniem
własnego życia obezwładnili mężczyznę. Funkcjonariusze ujawnili przy nim
trzy pojemniki wypełnione łatwopalną cieczą w ilości około 35-litórów oraz
butlę z gazem. Na szczęście sprawca nie zdołał podpalić budynku i pracownicy
agencji nie odnieśli żadnych obrażeń. Jak się jednak okazało, chwilę wcześniej
sprawca podpalił należący do niego zaparkowany nieopodal samochód 53-latek
usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru
zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach oraz życiu i zdrowiu wielu osób.
Mężczyzna trafił do aresztu
Zatrzymani sprawcy włamań do myjni samochodowych

W październiku bielscy policjanci ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn
podejrzanych o włamania do automatów myjni samoobsługowych na terenie
miasta. Funkcjonariusze ustalili, że 31 i 36-latek od maja do początku września
2015 roku włamali się do kilku „myjek” w rejonach ulic Piłsudskiego,
Białowieska oraz Rejonowej, gdzie przecinając kłódki sterowników myjni
zabierali kasetki z pieniędzmi. Łączną wartość strat pokrzywdzeni oszacowali
na ponad 14 tysięcy złotych. Mężczyźni usłyszeli osiem zarzutów kradzieży
z włamaniem.

XIII. Wybrane efekty działań służby prewencyjnej
Policjanci KPP w Bielsku Podlaskim w 2015 roku:
przeprowadzili łącznie 7902 interwencji, z czego w miejscach
publicznych

6498,

domowych

1397,

„Niebieskiej Karty” 175
przeprowadzili 2133 wywiady, z czego:
◦

197 na potrzeby Sądów i Prokuratur,

◦

1906 na potrzeby jednostek Policji,

◦

21 na potrzeby innych podmiotów.
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skutkujące

sporządzeniem

za popełnienie przestępstw i wykroczeń oraz do wytrzeźwienia osadzili
łącznie 238 osób, z czego 144 za popełnienie przestępstwa, 23 na
polecenie sądu lub prokuratury i 54 osoby do wytrzeźwienia o (22 mniej
niż w roku 2014),
skierowali

76

wniosków

do

Miejskich

i

Gminnych

Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
wylegitymowali 18 979 osób.
W 2015 roku skierowano do służby patrolowej i obchodowej 6238
policjantów (służba 8 godzinna), co stanowi wzrost o 427. Z czego 310 służb
stanowiły służbę w ramach patroli ponadnormatywnych sfinansowanych przez
samorząd miasta Bielsk Podlaski.
Patrole „płatne” zostały skierowane od 1 kwietnia 2015 roku
do 11 listopada 2015 roku w miejscach o największym zagrożeniu, wskazane
przez

mieszkańców

oraz

wytypowane

na

podstawie

analizy

stanu

bezpieczeństwa i porządku na potrzeby służby patrolowej. Uwzględniono także
potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli samorządu miasta Bielsk Podlaski oraz
wnioski i skargi mieszkańców, w tym uzyskane w trakcie debat społecznych.
Pod uwagę wzięto także doniesienia medialne, oraz zagrożenia rozpoznane
w trakcie trwania imprez i uroczystości.
Do pełnienia służb ponadnormatywnych wyznaczono policjantów z ogniw
patrolowych i dzielnicowych a także dochodzeniowców, dyżurnych, policjantów
ruchu drogowego, którzy wyróżniali się zaangażowaniem w służbie i wynikami.
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Rysunek 14. Liczba policjantów skierowanych do służby patrolowo-interwencyjnej.

Wykroczenia. Służby prewencyjne KPP w Bielsku Podlaskim na ogólną
liczbę wykroczeń ujawnionych na terenie powiatu bielskiego (9669) ujawniły
2742, za które w 486 przypadkach sporządzono wnioski o ukaranie.
W strukturze wykroczeń tradycyjnie dominowały wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Za ich popełnienie sporządzono
321 wniosków o ukaranie, w tym 30 za kierowanie pojazdami w stanie
po użyciu alkoholu.
Mandaty. Za wykroczenia represjonowane w drodze postępowania
mandatowego ukarano łącznie 6221 osób na kwotę 739 890 zł.
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XIV. Ruch drogowy
Na terenie działania KPP w Bielsku Podlaskim w okresie dwunastu miesięcy
2015

roku

zaistniało

29

wypadków

drogowych

(w

porównaniu

do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek o 3 wypadki drogowe)
w wyniku, których śmierć poniosło 6 osób (w porównaniu do tego samego
okresu 2014 roku nastąpił spadek o 5 zabitych) obrażeń ciała doznało 35 osób
(w porównaniu do roku 2014 nastąpił wzrost o 10 rannych). Zarejestrowano 450
kolizji drogowych (w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku
odnotowano wzrost o - 18), w których wystąpiły wyłącznie straty materialne.
Bezpieczeństwo na poszczególnych drogach powiatu przedstawia się
następująco:
Na terenie miasta Bielsk Podlaski; zaistniało 235 kolizji i 6 wypadków,
w których 6 osób zostało rannych,
Na drodze krajowej nr 19 na odcinku rzeka Narew – Piotrowo
Krzywokoły; odnotowano 8 wypadków drogowych, w których zginęły
2 osoby i 9 osób zostało rannych, kolizji drogowych odnotowano 83,
Na drodze krajowej nr 66 na odcinku Mień – Malinniki; zaistniało
8 wypadków drogowych, w których zginęło 2 osoby i 10 osób zostało
rannych, kolizji drogowych odnotowano 31,
Na drodze wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Szczyty
Dzięciołowo; odnotowano 1 wypadek drogowy, w którym 1 osoba została
ranna i 8 kolizji drogowych,
Na drodze wojewódzkiej nr 681 na odcinku Niemyje Stare – Wólka
Pietkowska; odnotowano 1 wypadek drogowy, w którym 1 osoba została
ranna i 7 kolizji drogowych,
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Na pozostałych drogach powiatowych i gminnych było; 5 wypadków
drogowych, w których 2 osoby zginęły, a 8 osób odniosło obrażenia ciała.
Kolizji drogowych odnotowano 102.
W okresie dwunastu miesięcy 2015 roku zagrożone miejsca na terenie
miasta Bielsk Podlaski to:
- ulica Mickiewicza (ze względu na usytuowanie dużej liczby obiektów
handlowych i instytucji publicznych i związany z tym ruch pieszych
i pojazdów),
- skrzyżowanie ulic Białowieska z ulicą Kleszczelowską,
- skrzyżowanie ulicy Mickiewicza z ulicą 3-go Maja i Kopernika,
- droga powiatowa nr 1694B Brańsk – Klichy, na której wydarzyły się dwa
wypadki drogowe (1 osoba poniosła śmierć i jedna została ranna).
Na pozostałych

drogach

powiatu

bielskiego

zdarzenia drogowe

występowały w różnych miejscach i nie wyodrębniono miejsc szczególnie
niebezpiecznych.
Stwierdzić należy, że miejscami szczególnie zagrożonymi na terenie
powiatu bielskiego są miejscowości położone przy drogach krajowych nr 19
(Piliki, Knorydy, Proniewicze) i 66 (Grabowiec, Łubin Kościelny, Patoki) oraz
drodze wojewódzkiej nr 681 ze względu na bardzo dużą ilość poruszających się
tam pojazdów, a także niechronionych uczestników ruchu drogowego
(tj. pieszych i rowerzystów).
Do głównych przyczyn wypadków i kolizji zaliczyć należy:
nadmierna prędkość lub niedostosowana do warunków ruchu –
niejednokrotnie brawura, brak wyobraźni,
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nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu,
nie stosowanie się do sygnalizacji świetlnej,
nieprawidłowe omijanie, wymijanie i wyprzedzanie, wyprzedzanie
na trzeciego,
jazda pod wpływem alkoholu,
nieprawidłowa zmiana pasa ruchu,
przechodzenie przez jezdnie w miejscu niedozwolonym, oraz chodzenie
po niewłaściwej stronie drogi dodatkowo dosyć często bez elementów
odblaskowych szczególnie w porze wieczorowo nocnej,
nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych.
Powyższe przyczyny to około 80% zdarzeń drogowych zarejestrowanych
przez Policję.
Największą liczbę zdarzeń drogowych stanowili:
kierujący pojazdami osobowymi – 74,3% ogółu,
osoby piesze – 3,8% ogółu,
kierujący samochodami ciężarowymi – 19,8% ogółu,
kierujący rowerami – 2,1% ogółu.
Oprócz obsługi wypadków i kolizji drogowych policjanci WRD realizując
cel strategiczny w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jakim
jest sukcesywne zmniejszanie zdarzeń drogowych w 2015 roku przeprowadzili
na terenie powiatu bielskiego działania pod kryptonimami: Prędkość,
Bezpieczna Podróż, Motocykl, Truck - Bus, Pasy, Alkohol i Narkotyki,
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Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego, Bezpieczny Weekend, Bezpieczny
Wypoczynek Dzieci i Młodzieży”, Trzeźwy Poranek, Trzeźwe Popołudnie
i Trzeźwa Niedziela, Trzeźwy Powiat oraz Dyskoteka.
W okresie 12 miesięcy 2015 roku funkcjonariusze WRD zastosowali
w stosunku do uczestników ruchu drogowego 6614 środków prawnych w tym
pouczyli 1382 osoby, nałożyli ogółem 5128 mandatów karnych, sporządzili 104
wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego II Wydziału Karnego w Bielsku
Podlaskim, zatrzymali 916 dowodów rejestracyjnych i 119 uprawnień
do kierowania pojazdami.
Badaniu na zawartość alkoholu w organizmie poddano 20 686
kierujących, ujawniając 128 kierujących będących w stanie nietrzeźwości lub
po użyciu alkoholu.
Wszystkie te działania spowodowały ograniczenie ilości zdarzeń
drogowych. Znacząco wpłynęło to także na poprawę porządku i bezpieczeństwa
w zakresie ruchu drogowego.
Podsumowując stwierdzić należy, iż wszystkie wymienione działania oraz
przedsięwzięte środki mają na celu zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych
na terenie powiatu bielskiego. W miejsca zagrożone są dyslokowane patrole
WRD z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, a także patrole
WRD Komendy Wojewódzkiej Policji Białymstoku.
Organizowano wspólne działania z Podlaskim Oddziałem Straży
Granicznej Placówką w Dubiczach Cerkiewnych, oraz Inspekcją Transportu
Drogowego Odziałem w Bielsku Podlaskim celem poprawy bezpieczeństwa
podróżujących.
Należy podkreślić, że każde zdarzenie drogowe, a w szczególności,
w którym są osoby zabite i ranne jest dokładnie analizowane. Wnioski z analiz
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są wdrażane do realizacji przez policjantów pełniących służbę na drogach.
Pozwala to na skuteczniejsze prowadzenie działań prewencyjno - kontrolnych
w miejscach zagrożonych. O konieczności poprawy lub zmiany rozwiązań
komunikacyjnych informowane są także odpowiedzialne za nie instytucje.

Rysunek 15. Liczba wypadków w latach 2005-2015.

Rysunek 16. Ilość kolizji w latach 2005-2015.
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Rysunek 17. Ilość zabitych w wypadkach w latach 2005-2015.

Rysunek 18. Ilość rannych w latach 2005-2015.

Rysunek 19. Liczba ujawnionych nietrzeźwych kierowców w latach 2005-2015.
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XV. Działalność profilaktyczna
Bielska Policja podejmuje działania w zakresie profilaktyki społecznej
na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej.
Prowadzone są liczne spotkania profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą
oraz dorosłymi głównie w ramach dwóch wiodących programów:
1. - „Stop patologiom”
2. - „Uwaga zagrożenie”
„Stop patologiom”
Celem głównym programu jest zapobieganie zwiększaniu się liczby
przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz popularyzowaniu wśród
społeczeństwa wiedzy o patologiach społecznych takich jak narkomania,
alkoholizm.
W ramach programu prowadzone są następujące działania:
„Odpowiedzialności prawna osób nieletnich”
W ramach realizacji działań w 2015 r. zorganizowano 54 spotkania
skierowane do młodzieży i dorosłych (rodzice, kadra pedagogiczna),
które objęły łącznie 1399 uczestników. Zajęcia dotyczyły odpowiedzialności
prawnej osób nieletnich. W bieżącym roku duży nacisk kładziony był
na problematykę dopalaczy.
„Nie bądźmy obojętni”
Działania mające na celu identyfikowanie oraz monitorowanie problemu
bezdomności a także zamarznięć w sezonie jesienno-zimowym.
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Ujawniono 5 miejsc zagrożonych na terenie miasta Bielsk Podlaski,
które to miejsca wielokrotnie kontrolowano (458). W ramach współpracy
z MOPS oraz GOPS sporządzono wykazy osób z grupy tzw. podwyższonego
ryzyka. Były one odwiedzane przez dzielnicowych (103 razy). Prowadzono
również działania interwencyjne wobec osób zagrożonych zamarznięciem,
w wyniku, których dowieziono w celu wytrzeźwienia: do miejsca zamieszkania
(12), do izby wytrzeźwień (9), do placówki służby zdrowia (2). Ponadto
wielokrotnie zamieszczano informacje w mediach (strona internetowa, prasa,
lokalna TV kablowa) nt. pomocy osobom narażonym na wychłodzenie
organizmu.
„Cyberprzemoc”
Działania mające na celu podniesienie świadomości nt. zagrożeń
płynących z niewłaściwego korzystania z Internetu.
W roku 2015 przeprowadzono łącznie 18 spotkań skierowanych do dzieci
i młodzieży z terenu powiatu bielskiego (565) oraz uczestniczono w spotkaniu
z osobami dorosłymi (70) podczas wywiadówki szkolnej o powyższej tematyce.
„Nie ufaj bezgranicznie”
Realizacja powyższej kampanii profilaktycznej ma na celu podniesienie
poziomu bezpieczeństwa osób wyjeżdżających za granicę i cudzoziemców
przyjeżdżających do Polski w celach nieturystycznych.
W roku 2015 przeprowadzono 21 spotkań o powyższej tematyce
skierowanych głównie do najstarszych uczniów szkół ponad gimnazjalnych
(454 uczestników). Warto dodać, że przy realizacji powyższych spotkań
współpracowano z PUP w Bielsku Podlaskim (spotkanie dla osób bezrobotnych,
w którym uczestniczyło 12 osób) oraz SG (3).
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Policjanci dokonywali licznych kontroli punktów sprzedaży alkoholu
pod kątem sprzedaży osobom nieletnim. Kontrolowali w/w punkty w ramach
działań „Nieletni”. Przeprowadzono 15 działań, a ich efektem była kontrola
362 takich miejsc.
Pracownicy i funkcjonariusze Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich
i Patologii KPP w Bielsku Podlaskim włączyli się po raz kolejny w organizację
„Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki”. Tegoroczne działania odbyły się
w Domanowie (gm. Brańsk). W ramach działań przeprowadzono: szkolenie dla
kadry pedagogicznej, warsztaty dla uczniów dot. bezpieczeństwa podczas
wakacyjnego wypoczynku oraz problematyki uzależnień, pokaz tresury psa
służbowego a także przegląd sprzętu policyjnego. W działania włączył się wójt
Gminy Brańsk, który ufundował dzieciom słodkie upominki. W działaniach
wzięło udział łącznie 120 dzieci.
W sezonie wakacyjnym prowadzono działania profilaktyczne na terenie
powiatu bielskiego polegające na rozstawieniu namiotu profilaktycznego,
gdzie kolportowano ulotki dot. dopalaczy (6 działań, 530 uczestników).
„Uwaga zagrożenie”
Na program „Uwaga zagrożenie” składa się określony katalog działań
mających na celu propagowanie bezpiecznych zachowań zwłaszcza wśród
dzieci.
W ramach programu prowadzone są następujące działania:
„Bezpieczne ferie”
Działania mające na celu ograniczenie negatywnych zdarzeń z udziałem
dzieci i młodzieży oraz zapewnienie wszystkim osobom korzystającym
z różnych form wypoczynku zimowego, warunków do bezpiecznego spędzania
czasu.
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W 2015 r. przeprowadzono łącznie 33 spotkania edukacyjne z dziećmi
w wieku szkolnym i przedszkolnym w powiecie bielskim, które były skierowane
do

1503

odbiorców.

Przeprowadzając

wyżej

wymienione

zajęcia

współpracowano z Państwową Strażą Pożarną, Sanepidem, KRUS czy Strażą
Graniczną. Kontrolowano miejsca sprzedaży alkoholu (27) oraz placówki
wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
„Bezpieczne wakacje”
Podobne cele są realizowane podczas działań w sezonie wakacyjnym.
W trakcie spotkań propagowane są bezpieczne sposoby zachowania się
w różnych sytuacjach, przede wszystkim kształtowane są umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach zagrożenia.
W 2015 r. przeprowadzono łącznie 69 spotkań, których odbiorcą było
3814 osób. Kontrolowano miejsca sprzedaży napojów alkoholowych (89)
oraz miejsca wypoczynku letniego.
Współpracowano z Urzędem Miasta w Bielsku Podlaskim w wyniku,
czego pozyskano środki w kwocie ok. 2040 zł, które przeznaczono na zakup
namiotu profilaktycznego oraz upominków dla dzieci biorących udział
w konkursach przy stoisku profilaktycznym.
Ofertę wakacyjną dodatkowo wzbogacono poprzez liczne własne
inicjatywy takie jak: „Dni otwarte”, utworzenie „Ruchomego punktu
informacyjnego”

wspólnie

z

WOPR

na

terenie

miejskiej

pływalni

czy prowadzenie wakacyjnych działań „Rowerem bezpiecznie do celu”
polegających min. na znakowaniu rowerów. Wszystkie działania cieszyły się
wielkim zainteresowaniem zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.
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„Bezpieczna droga do szkoły/domu”
Celem działań jest poszerzenie wiedzy najmłodszych uczniów szkół
podstawowych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W 2015 r. przeprowadzono 97 spotkań z dziećmi klas 0-III szkół
podstawowych oraz przedszkolaków w powiecie bielskim (3364 odbiorców).
Dzięki współpracy z Urzędem Miasta w Bielsku Podlaskim oraz
Urzędami Gmin w Orli i Brańsku pozyskano fundusze na zakup odblasków,
celem rozpropagowania ich wśród najmłodszych uczestników działań (855 szt.
zawieszek, opasek i kamizelek odblaskowych). Przekazywano je podczas
spotkań profilaktycznych, ale również podczas festynów, działań pn.: „Badanie
natężenia ruchu drogowego” z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielsku
Podlaskim, czy też akcji „Znicz”.
XVI. Przemoc w rodzinie
Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji prowadzona jest
procedura „Niebieskiej Karty”, która na dzień 31.12.2015 r. obejmuje 51 rodzin
( 57- 2014 r.). Na terenie miasta Bielsk Podlaski -24 rodziny, na terenie Gminy
Bielsk Podlaski – 5 rodzin, Gminy Wyszki – 4 rodziny, Gminy Orla – 2 rodziny,
Gminy Boćki – 8 rodzin, Miasto i Gmina Brańsk – 8 rodzin.
W 2015 r. liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty” utrzymała
się na podobnym poziomie jak w 2014 r.
W analizowanym okresie statystycznym policjanci prowadzili łącznie 614
interwencji domowych. W znacznej mierze były to interwencje przeprowadzone
na terenie miejskim 358, natomiast na terenie wiejskim 256. Liczba
wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” wyniosła 143, liczba formularzy
wszczynających procedurę wyniosła – 116, natomiast 27 to liczba kolejnych
przepadków przemocy w rodzinie w trakcie już trwającej procedury.
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W analizowanym okresie odnotowano 230 ofiar przemocy, najczęściej
były to kobiety (143), mężczyzn – (6). W większości sytuacja taka niekorzystnie
odbija się na nieletnich – 81 osób. Liczba sprawców pod wpływem alkoholu
wyniosła 97 osób (100 – 2014 r.), takie osoby często izolowano ze względu
na bezpieczeństwo domowników:
- 22 osoby – doprowadzono do wytrzeźwienia do Izby Wytrzeźwień,
- 21 osób – doprowadzono do PDOZ lub doprowadzono do wytrzeźwienia,
- liczba zatrzymanych prewencyjnie – 29 osób.

W 2015 r. wszczęto 25 postępowań przygotowawczych dotyczących
przemocy domowej, w której prowadzono procedurę „Niebieskiej Karty”
przeciwko sprawcom znęcania. Zakończono aktem oskarżenia 17 spraw
(w 2014 – 25 postępowań, 7 – zakończono aktem oskarżenia).
Policja w zakresie przemocy w rodzinie współpracowała z Miejskimi
i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym, Kuratorami,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Miejskimi i Gminnymi
Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim prowadziła liczne działania
profilaktyczne. Przeprowadzono 2 szkolenia z zakresu procedury „Niebieskiej
Karty” dla kadry pedagogicznej i pracowników szkół tj. Zespołu Szkół
w Augustowie

(34

osoby

przeszkolone)

w Domanowie (14 osób przeszkolonych).
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oraz

Szkole

Podstawowej

W ramach kampanii „Białej wstążki„ przeprowadzono 7 spotkań
z uczniami Zespołu Szkół im. W. Reymonta w Bielsku Podlaskim (161 osób).
W

ramach

„Tygodnia

Pomocy

Osobom

Pokrzywdzonym”

przeprowadzono 2 spotkania z kadrą pedagogiczną i rodzicami w czasie
wywiadówki szkolnej w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku
Podlaskim i Zespole Szkół w Orli (80 osób).
XVII. Doskonalenie zawodowe policjantów
Zrealizowano wszystkie zaplanowane zajęcia jak też tematy zlecane przez
KWP w Białymstoku i zagadnienia wynikające z potrzeb bieżących.
Przeprowadzono również szereg szkoleń z udziałem pracowników KWP,
w trakcie, których poruszana była tematyka m.in. korupcji w środowisku
policyjnym, procedury „Niebieskiej Karty”, taktyki i techniki interwencji, zajęć
wychowania fizycznego oraz wyszkolenia strzeleckiego.
O jakości kadry naszej jednostki świadczyć może m.in. liczba wyróżnień
w formie nagród pieniężnych udzielonych przez Komendanta Wojewódzkiego
Policji, który wyróżnił 6 funkcjonariuszy KPP w Bielsku Podlaskim nagrodami
pieniężnymi na łączną kwotę 2400 zł.
Dwóch policjantów, w uznaniu zaangażowania i dotychczasowej postawy
otrzymało przedterminowe awanse na wyższy stopień policyjny. Minister Spraw
Wewnętrznych odznaczył czterech policjantów odznaką „Zasłużony Policjant”.
XVIII.

Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji

W 2014 roku budynek Komendy Policji został wyremontowany w ramach
rządowego „Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji” na kwotę
ok. 1 mln. zł. Dodatkowo został zakupiony sprzęt kwaterunkowy za kwotę
125 tyś. zł oraz sprzęt łączności i informatyki za kwotę 30 tyś. zł. Celem
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programu była poprawa warunków obsługi i przyjęć interesantów, a także
warunków służby i pracy policjantów oraz pracowników policji. Zamontowano
windę dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowano pomieszczenia recepcji,
pokoju przyjęć i interesantów, świetlicę, salę odpraw, pokoje socjalne,
monitoring

wewnętrzny

jednostki,

wymieniono

instalacje

elektryczne,

wodnokanalizacyjne, instalacje przeciwpożarowe.
W listopadzie 2015 r. zakończył się trzeci i ostatni etap remontu budynku
Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim przeprowadzonego
w ramach „Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji”. Podczas
tego etapu prac został odnowiony i dostosowany do obecnych wymogów plac
komendy wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Podczas listopadowej
uroczystości

została

przecięta

wstęga

wyremontowanego terenu.
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symbolizująca

otwarcie

XIX. Wsparcie i pomoc samorządu
Nie do przecenienia jest wsparcie udzielane Policji przez samorządy lokalne.
Płatne służby patrolowe. Samorząd miejski Bielska Podlaskiego
przeznaczył kwotę 49 600 zł na dodatkowe płatne służby patroli pieszych, które
znacznie przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie
naszego miasta oraz 19 000 tys. zł na zakup radiowozu policyjnego.
Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim w listopadzie
2015 roku otrzymała trzy nowe radiowozy, w tym dwa radiowozy marki Kia
Cee’d dofinansowane przez lokalne samorządy oraz nieoznakowany Opel Astra
zakupiony ze środków Komendy Głównej Policji. Kwota dofinansowania
z budżetu powiatowego na ten cel wyniosła 16.300 złotych. Przekazane
samochody są dynamiczne, wyposażone w szereg nowoczesnych systemów
zapewniających policjantom maksymalne bezpieczeństwo i komfort pracy.
Modernizacja floty policyjnej poprawiła warunki służby funkcjonariuszy.
Przekazane pojazdy trafiły do funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego
oraz Wydziału Kryminalnego.
Podczas uroczystości poświęcenia i przekazania radiowozów w ramach
podziękowań

za wkład

w poprawę komfortu

i efektywności

pracy

funkcjonariuszy, przedstawiciele samorządów, w tym również Starosta Powiatu
Bielskiego Sławomir Jerzy Snarski oraz Wicestarosta Powiatu Bielskiego Piotr
Bożko otrzymali z rąk Komendanta Wojewódzkiego i Powiatowego Policji
pamiątkowe statuetki.
Ponadto Bank Spółdzielczy w Brańsku w formie darowizny rzeczowej
przekazał dwie drukarki wraz z tonerami o wartości 2890zł. Gmina Miejska
Brańsk przekazała wraz z tonerem o wartości 1500 zł. Gmina Miejska Bielsk
Podlaski przekazał na rzecz KPP Alkometr A2.0 wraz z ustnikami
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o wartości 12 459 zł, ponadto przekazała bielskiej policji namiot wystawowy
o wartości 1740 zł
W okresie letnim Gmina miejska Bielsk Podlaski oraz Gmina wiejska
Brańsk przekazały na rzecz KPP rzutki ratunkowe o łącznej wartości 423,53 zł.

Wartość

darowizn

rzeczowych

oraz

środków

finansowych

przekazanych na fundusz wsparcia Policji wyniosła 133 929,43 zł.
Bez wsparcia zewnętrznego, nie jest możliwe znaczące modernizowanie
wyposażenia bielskiej policji.
Wszystkie wymienione przedsięwzięcia znacząco poprawiły warunki
służby bielskich policjantów, czyniąc ich służbę efektywniejszą i lepiej
postrzeganą społecznie.

Rysunek 20. Dofinansowanie bielskiej policji przez samorządy w 2015 roku.
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XX. Stan dyscypliny
W 2015 roku do Komendy wpłynęło łącznie 24 skargi i wnioski
dotyczące działań policjantów, dotyczyły łącznie 55 różnego rodzaju zarzutów.
Z tego 20 skarg załatwiono we własnym zakresie, jedną skargę zgodnie
z właściwością przesłano do Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim, jedną
pozostawiono bez rozpatrzenia, gdyż skarżący powtórzył zarzuty z poprzedniej
skargi. Dwie skargi zostały wycofane.

2015

2014

2013

2012

Liczba wpływu
skarg i wniosków

24

25

21

21

Liczba skarg
potwierdzonych

0

2

2

1

Najwięcej zarzutów w 2015 roku dotyczyło wykonywania czynności
administracyjnych – 13, sposobu przeprowadzania interwencji – 10,
bezczynności i opieszałości – 9, niekulturalnego stosunku do obywatela – 0,
czynności

dochodzeniowo-śledczych

–

3,

postępowania

w

sprawach

o wykroczenia (mandatowe) – 1, przemocy psychicznej (zastraszania) – 3,
kontroli drogowej – 2, stosowania niedozwolonych metod – 2, inne – 1.
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XXI. Przewinienia dyscyplinarne
W 2015 roku łącznie stwierdzono 7 różnego rodzaju przewinień
dyscyplinarnych popełnionych przez policjantów, które dotyczyły:
- oficerów -1,
- aspirantów - 3,
- podoficerów i szeregowych - 3.
Przewinienia dyscyplinarne dotyczyły:
- naruszenia dyscypliny służbowej (wewnętrzne regulaminy) - 3,
- naruszenia dyscypliny służbowej jednocześnie znamion wykroczenia - 3,
- nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej - 1.
Z uwagi, iż nie stanowiły one

rażących naruszeń przepisów,

w 4 przypadkach odstąpiono od wszczęcia postępowania i zakończono rozmową
dyscyplinującą. Wszczęto postępowania dyscyplinarne w jednym przypadku,
które zakończyło się karą nagany.

Przewinienia
dyscyplinarne

2015

2014

2013

2012

7

12

2

8

Wszczęcia
postępowań
dyscyplinarnych

1

2

0

4
(z czego 3
nagany)

Przeprowadzenie
rozmów
dyscyplinujących

4

9

2

4
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XXII. Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi
Doskonalono współpracę Policji, realizowano szereg przedsięwzięć
i wspólnych działań m.in. ze Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Inspekcją
Transportu Drogowego, Poradnią Pedagogiczna-Psychologiczna, Miejską
i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Środowiskowym
Domem Pomocy Społecznej, Sanepidem, Hufcem, Urzędem Pracy, PCK,
Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Osiągnięcie prezentowanego stanu porządku i bezpieczeństwa w powiecie
nie byłoby możliwe bez aktywności społeczności lokalnej przejawianej na rzecz
jego poprawy, oraz wszystkich instytucji i organizacji działających w powiecie.
Na szczególne uznanie zasługuje działalność Sądu i Prokuratury.
Bez dobrej współpracy tych instytucji z bielską Policją, nie byłoby możliwe
skuteczne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców różnorodnych
przestępstw i wykroczeń.
Reasumując stwierdzam, że przyjęte do realizacji zadania w 2015 roku
w zdecydowanej

większości

zostały

wykonane.

Osiągnięto

pozytywne,

niejednokrotnie znacznie wyższe wyniki od zaplanowanych.

XXIII. Priorytety i zadania priorytetowe Komendanta Głównego Policji
na lata 2016-2018
1.

Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze
społeczeństwem.

2.

Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych
współczesnych zagrożeń, w tym cyerprzestępczości.

3.

Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej
społecznie.
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4. Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

5. Optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych

6.

Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie
kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji.

7.

Doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji
poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy.

Opracował i wykonał:
podinsp. Marek Alefierowicz
Pierwszy Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim
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