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Obszar działania Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim obejmuje
1385 km kw i zamieszkiwany jest przez 57.667 osób (według stanu na 30 września
2013), z czego 26.396 mieszkańców liczy stolica powiatu – Bielsk Podlaski. Powiat
ma charakter głównie rolniczy, posiada dobre warunki dla rozwoju przemysłu rolnospożywczego, branży budowlanej. Przez jego teren wiodą szlaki komunikacyjne
łączące Zachód ze Wschodem oraz Północą Południem, co jest ważnym aspektem
rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej. Charakterystycznym dla tego powiatu
jest także bogate dziedzictwo kulturowe i religijne, mające swój wyraz w
różnorodności zabytków, obrzędów religijnych i miejscowych obyczajów.
Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim wynosi 105
etatów policyjnych oraz 24,9 etatów pracowników cywilnych. Na dzień 1 stycznia br
służbę pełni 101 policjantów. Wakatów jest 4, znajdują się w Wydziale Prewencji -2 i
Posterunku Policji w Brańsku – 2.
Funkcjonująca na terenie powiatu Komenda Powiatowa Policji, bezpośrednio
obsługuje teren miasta i gminy Bielsk Podlaski oraz gmin Wyszki, Boćki, Orla. W tych
trzech gminach, po jednym na każdą, mieszczą się punkty przyjęć dzielnicowych.
Miasto i gminę Brańsk oraz gminę Rudka obsługuje bezpośrednio Posterunek
Policji w Brańsku, w którym służbę pełni dziesięciu f-szy, w tym trzech dzielnicowych.
Na terenie działania KPP w Bielsku Podlaskim dominują drobne kradzieże i
włamania

do

budynków

gospodarczych

i

niezamieszkałych

posesji,

gdzie

przedmiotem zainteresowania sprawców jest paliwo, złom oraz rowery. Odnotowano
większe niż w latach poprzednich próby kradzieży oraz kradzieże z włamaniem do
domów jednorodzinnych. W zdecydowanej większości sprawcy byli „spłoszeni” przez
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domowników lub przypadkowe osoby, bądź z uwagi na brak przedmiotów będących
w zainteresowaniu ( pieniądze, biżuteria) powodowali nieznaczne straty. Dość duża
jest ujawnialność nietrzeźwych kierujących, sprawców przestępstw narkotykowych, a
także sprawców uszkodzenia mienia.
Zasadniczym zadaniem policji jest zapobieganie, zwalczanie i ograniczanie
przestępczości. Kierunki działań dla naszej jednostki zostały wyznaczone przez
Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji. Wynikają one
m. in. z „PRIORYTETÓW I ZADAŃ PRIORYTETOWYCH na Lata 2013-2015 … „
oraz

bieżących

analiz

dotyczących

obciążenia

zadaniami

służbowymi

poszczególnych wydziałów i komórek.
Przy

realizacji

zadań

wzięto

pod

uwagę:

społeczne

i

gospodarcze

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.
Dynamika oraz wykrywalność przestępczości
Przestępczość ogółem. Na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji
w Bielsku Podlaskim od kilku lat utrzymuje się tendencja spadkowa ilości
popełnionych przestępstw (poza 2010 rokiem - gdzie na większą liczbę przestępstw
stwierdzonych wpłynęły czyny w liczbie 504 rozliczone w jednym postępowaniu pod
koniec 2010 roku). W 2013 roku odnotowano 953 przestępstwa i jest nich mniej o
382 jak w roku 2012. Według wskaźnika procentowego stanowi to spadek o 28,6% w
stosunku do roku ubiegłego. Wykrywalność przestępczości ogólnej wyniosła 76,6% i
była mniejsza o 7,2% niż w roku poprzednim.
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Rysunek 1. Dynamika oraz wykrywalność przestępczości (ogólna) w powiecie bielskim w latach 20032013

Rysunek 2. Dynamika oraz wykrywalność przestępczości ogólnej w powiecie bielskim w latach 20032013
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Przestępczość kryminalna. W 2013 roku zanotowano 509 przestępstw
kryminalnych, poprzednio - 612, co jest spadkiem o 16,8% w stosunku do roku
ubiegłego. W perspektywie ostatnich pięciu lat przestępczość kryminalna spadła o
ponad połowę.

Rysunek 3. Dynamika oraz wykrywalność przestępczości kryminalnej w powiecie bielskim w latach
2003-2013

W 2013 roku osiągnięto wskaźnik o wykrywalności sprawców przestępstw –
60,2%, jest on niższy o 6,6% od ubiegłorocznego. Pomimo spadku poziom
wykrywalności utrzymuje się na wysokim poziomie porównując lata poprzednie.
Przestępczość gospodarcza
W 2013 roku poziom pracy w zakresie przestępczości gospodarczej
kształtował się na

dobrym poziomie. W tym roku udowodniono popełnienie 71

czynów przestępczych w prowadzonych 74 postępowaniach (o 6 więcej niż w 2012
roku). Ogólna liczba przestępstw stwierdzonych jest mniejsza o 257 - nie
prowadzono w 2013 roku spraw wieloczynowych. Na podstawie czynności
operacyjnych wszczęto 23 postępowania przygotowawcze tj. o cztery więcej jak w
roku ubiegłym.
Osiągnięte wyniki świadczą o zaangażowaniu w pracy służb policyjnych
realizujących tę specyficzną dziedzinę walki z przestępczością, tym niemniej należy
dążyć do zwiększenia ich efektywności. W strukturze przestępczości gospodarczej
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dominowały takie przestępstwa jak oszustwa, w tym internetowe (51 postępowań),
wyłudzenie dotacji z ARiMR (3 postępowania), wyrób alkoholu etylowego bez
wymaganego zezwolenia (1 postępowania), kradzież energii elektrycznej (6
postępowania), udaremnienie wykonania egzekucji komorniczej (2 postępowania),
podrobienie dokumentów(2 postępowania), przerobienie nr identyfikacyjnych w
pojazdach(2

postępowania),

niszczenie

prawnie

chronionego

obiektu

(1postępowanie), fałszowanie rachunkowości( 1 postępowanie),naruszenie praw
pracowniczych(1 postępowanie), kłusownictwo(1 przestępstwo).

Przemyt papierosów i alkoholu na terenie działania KPP stał się zajęciem
mało intratnym. Stwierdzono jedynie trzy wykroczenia akcyzowe. Spadła liczba
obcokrajowców zza wschodniej granicy odwiedzających nasz kraj i zniknął problem
ich działalności przestępczej w tym przedmiocie. Nie trudnią się nim na skalę
przestępczą również obywatele powiatu.

Podejrzani i aresztowani sprawcy przestępstw
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 społecznego
poczucia sprawiedliwości. Zarzuty popełnienia przestępstw przedstawiono 597
podejrzanym, w tym przestępstw kryminalnych 232 podejrzanym (spadek o 74). Z tej
liczby podejrzanych 12 zostało tymczasowo aresztowanych - taka sama liczba jak w
roku ubiegłym.
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Rysunek 4. Ustaleni sprawcy przestępstw oraz tymczasowo aresztowani w latach 2003-2013

Wybrane kategorie przestępczości
Służby policyjne odnotowały spadek liczby przestępstw w 7 kategoriach z 376
w 2012 roku do 316 w 2013 roku, co stanowi spadek o 16,0 %. Uzyskano
wykrywalność 43,0 %. Jest ona niższa w stosunku do roku 2012 o 7,9% .

Rysunek 5. 7 kategorii w latach 2003-2013

7

W 2013 roku stwierdzono popełnienie 11 rozbojów, wymuszeń i kradzieży
rozbójniczych, ich liczba była niższa o 2 niż w roku 2012. Zatrzymano 15 sprawców
(w tym dwóch tymczasowo aresztowano). Uzyskano wykrywalność na poziomie
81,8% tj. mniejszą o 10,5% niż w roku poprzednim.

Rysunek 6. Dynamika przestępczości i wykrywalność w kategorii rozboje w latach 2003-2013

W 2013 roku w kategorii bójka i pobicie stwierdzono 5 przestępstw, tj. o 13
mniej niż w roku poprzednim, gdzie uzyskano wykrywalność na poziomie 100%,
wzrost o 11,1%.

Rysunek 7. Dynamika przestępstw oraz wykrywalność w kategorii bójka i pobicie w latach 2003-2013
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W 2013 roku stwierdzono 18 przestępstw w kategorii uszczerbek na zdrowiu tj.
o 5 więcej niż w roku poprzednim. Uzyskano wykrywalność 88,9%, tj. mniej o 11,1%
niż w roku poprzednim.

Rysunek 8. Dynamika przestępstw oraz wykrywalność w kategorii uszczerbek na zdrowiu w latach
2003-2013

Odnotowano spadek ilości kradzieży z włamaniem ze 139 w roku 2012, do
122 w roku 2013, tj. mniej o 17, ( spadek o 12,2 %). Dynamika na przestrzeni
ostatnich lat tego rodzaju przestępstw utrzymuje się na ustabilizowanym stałym
poziomie. Wykrywalność wynosiła 34,7% i była niższa od ubiegłorocznej o 17,6%.

Rysunek 9. Dynamika oraz wykrywalność kradzieży z włamaniem w latach 2003-2013
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W 2013 roku stwierdzono 118 przestępstw kradzieży, co stanowi spadek o 26
w stosunku do roku 2012, ( mniej o 18,1 procenta). Wykrywalność wyniosła 41,2 % i
była niższa w stosunku do roku ubiegłego o 1,7 %.

Rysunek 10. Zagrożenie kradzieżami w latach 2003-2013

W

powiecie

bielskim

zagrożenie

kradzieżami

samochodów

spadło

pięciokrotnie (stwierdzono jedną kradzież samochodu, w 2013 roku, 6 w 2012 roku ).
Nie udało się ustalić sprawcy powyższego przestępstwa. Wspólnie z policjantami z
innych powiatów przeprowadzono działania mające na celu dalsze ograniczenie tej
przestępczości. Akcja pod kryptonimem Litcar która przyniosła pozytywne efekty.

Rysunek 11. Dynamika kradzieży samochodów w latach 2003-2013
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W

analizowanym

okresie

stwierdzono

42

przestępstwa

w

kategorii

uszkodzenie rzeczy, tj. mniej o 14,3% niż w roku poprzednim. Uzyskano
wykrywalność 35,7, tj. większą o 3%.

Rysunek 12. Dynamika oraz wykrywalność w kategorii uszkodzenie rzeczy w latach 2003-2013

Przestępczość narkotykowa
Przeciwdziałanie narkomanii od kilku lat jest jednym z priorytetowych zadań
bielskiej policji. Utrzymano wysoki poziom efektywności pracy w tym zakresie. Liczba
wszczęć przestępstw w ostatnich latach jest większa w porównaniu do podobnych do
naszego powiatów. Statystycznie zanotowano spadek przestępstw z 75 w roku 2012
do 61 w 2013 roku. Popełnienie przestępstw udowodniono 30 sprawcom, w tym
siedmiu nieletnim. Wszczęto 29 postępowań, o 1 więcej niż w roku ubiegłym.
Osiągnięto wykrywalność 91,8%. W

strukturze przestępczości narkotykowej

dominowała uprawa konopi indyjskich, odpłatne i nieodpłatne ich udzielanie zarówno
dorosłym, jak i w mniejszym zakresie nieletnim. Pięć postępowań dotyczyło uprawy
konopi włóknistych.
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Rysunek 13. Dynamika przestępczości narkotykowej w latach 2003-2013.

Najczęściej zażywanymi narkotykami są marihuana, amfetamina, tabletki
Ekstazy, oraz grzybki halucynogenne. Środki odurzające sprowadzane były z
Warszawy, Białegostoku, Łomży oraz krajów: Belgii, Holandii. W niektórych
przypadkach sprawcy prowadzili nielegalne hodowle konopi indyjskich, pozyskiwali
susz, a następnie udzielali innym osobom z terenu powiatu bielskiego. W rejonie
szkół powiatu bielskiego zatrzymano jedna osobę pełnoletnią, która zajmowała się
rozprowadzeniem narkotyków na terenie placówek oświatowych. Ujawniono jeden
przypadek przemytu marihuany za granicy przez mieszkańca miasta Brańsk.
Sprawcy przestępstw narkotykowych to ludzie młodzi w wieku od 17 do 28 lat.
W tym przedziale jest największe zapotrzebowanie na te środki oraz na takim
procederze można bardzo szybko dorobić się pieniędzy.
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Przestępczość i patologie wśród nieletnich

W 2013 roku 22 nieletnich dokonało 38 czynów karalnych. W stosunku do
roku 2012 nastąpił spadek liczby nieletnich o 29, ale odnotowano wzrost liczby
popełnionych przez nich czynów karalnych o 13 (ogółem38). Nieletni dopuścili się 3,7
% ogółu wszystkich przestępstw.
Nieletni dopuszczali się

bójka i pobicie ( 3 przestępstwa), uszczerbek na

zdrowiu (4 przestępstwa),uszkodzenie mienia ( 3 przestępstwa). Zanotowano 2
przypadki udziału w przestępstwach narkotykowych przez siedmiu nieletnich.

Rysunek 14. Dynamika przestępczości nieletnich w latach 2009-2013

Pod wpływem alkoholu ujawniono 18 osób małoletnich. (spadek o 5) z czego 5
dziewcząt oraz 13 palących papierosy. Na terenie szkół ujawniono 2 nieletnich
będących pod działaniem alkoholu (spadek o 1). Skontrolowano 232 punktów
sprzedaży alkoholu podczas działań pod nazwą „Nieletni” oraz „ Patrol szkolny”.
Przeprowadzono również działania w zakresie przeciwdziałania zjawisku sprzedaży
alkoholu małoletnim w Bielsku Podlaskim. Najpierw przeprowadzona została
kampania informacyjno- edukacyjna w śród sprzedawców, a następnie działania
kontrolne podczas których ukarano mandatami 11 osób za spożywanie alkoholu w
miejscu zabronionym przez ustawę.
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Jednym z zadań bielskiej Policji jest ujawnianie osób sprzedających lub
podających alkohol osobom małoletnim (art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w
trzeźwości)

oraz

rozpijających

takie

osoby

(art.

208

kk). W

2013

roku

przeprowadzono 10 postępowań sprawdzających z art. 43 ust 1 Ustawy o
wychowaniu w trzeźwości oraz z artykułu 208 kk). Z uwagi na niechętny stosunek
pokrzywdzonych

do

współpracy

z policją,

wykrycie

sprawców powyższych

występków jest niezwykle trudne, zwłaszcza, że w przypadku art. 208 kk. należy
udowodnić wielokrotne, powtarzające się zachowanie sprawcy.
Na terenie szkół powiatu bielskiego nie ujawniono środków odurzających.
Sprzedaż narkotyków stwierdzono w rejonie ulic Mickiewicza, Północnej, Targowicy
Miejskiej, 3 Maja. Policjanci w 2013 roku ujawnili 3 nieletnich posiadających środki
odurzające oraz 30 dorosłych. Nieletni do lat 13 na terenie działania tut. KPP
dopuścili się 14 czynów zabronionych. Podczas wymienionych działań funkcjonariusz
wylegitymowali 338 nieletnich.
Reasumując stwierdzić należy, że stan porządku i bezpieczeństwa na terenie
wszystkich szkół był zadowalający. Z roku na rok obniża się poziom patologicznych
zachowań młodzieży szkolnej.

Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości i osób
zaginionych.

W 2013 roku w wyniku działań Policjantów zostało zatrzymanych 18 osób
poszukiwanych listami gończymi. W dalszym ciągu poszukujemy 26 osób
ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Część osób została zatrzymana
dzięki współpracy z policjantami krajów zachodnich, w tym w ramach Interpolu.
W ubiegłym roku wszczęto i zakończono 24 sprawy poszukiwawcze dotyczące
osób zaginionych z tego 5, które zostały zaliczone do kategorii pierwszej. Istaniało
potencjalne podejrzenie, że mogą znajdować się w sytuacji bezpośrednio
zagrażającej życiu i zdrowiu. W związku z tym angażowano maksymalne siły
policyjne we współdziałaniu z zawodową oraz ochotniczą Strażą Pożarną, Strażą
Graniczną oraz ochotnikami.
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Zdarzenia przestępcze będące w zainteresowaniu opinii społecznej

Do przestępstw które bulwersowały opinię publiczną (wybrane przykłady)należy
zaliczyć:
1. Najprawdopodobniej w nocy z 11/12 listopada 2013 roku na terenie powiatu
bielskiego

podczas

libacji

alkoholowej

pomiędzy

dwoma

samotnie

mieszkającymi braćmi doszło do kłótni. Jeden z uczestników

zadał co

najmniej pięć ciosów nożem w okolice klatki piersiowej oraz przedramienia
lewej ręki co skutkowało zgonem mężczyzny. Sprawca zabójstwa został
tymczasowo aresztowany .
2. W październiku 2013 roku zatrzymano na gorącym uczynku dwóch sprawców
z terenu miasta Bielsk Podlaski którzy na terenie kompleksu leśnego w rejonie
miejscowości

Sobótka

uprawiali

krzaki

ziela

konopi.

W

toku

przeprowadzonego postępowania zabezpieczono 15 krzaków z czego można
było uzyskać około 3 kg gotowego suszu wartości rynkowej około 90000zł.
3. W nocy 05 sierpnia 2013roku w Bielsku Podlaskim do domu prywatnego miała
miejsce kradzież. Nieznani sprawcy zabrali w celu przywłaszczenia sprzęt
komputerowy

wartości

7000zł.

Podczas

przeprowadzonych

czynności

operacyjno-procesowych policjanci ustali sprawców, którzy się ukrywali. Jeden
z nich został zatrzymany w Poznaniu gdy przechodził przez przejście dla
pieszych na czerwonym świetle. Pokrzywdzony odzyskał sprzęt a sprawcy
trafili do Sądu.

Wartość mienia zabezpieczonego na poczet kar i roszczeń
W wyniku przestępstw dokonanych na terenie działania Komendy Powiatowej
Policji w Bielsku Podlaskim wyrządzone zostały szkody w mieniu o wartości
1.195.315 tj. o 31438 większe niż w roku ubiegłym. Odzyskano mienie o wartości
2054541 zł. W roku 2013 zabezpieczono mienie o wartości 97030zł.
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Rysunek 15. Wartość mienia zabezpieczonego na poczet kar i roszczeń w latach 2003-2013

Wartość

zabezpieczonego

mienia

stanowiła

16,42%

wartości

strat.

Zwiększenie wartości mienia zabezpieczonego i odzyskanego ma na celu uczynienie
działalności przestępczej nieopłacalną.

Wybrane efekty działań służby prewencyjnej

Bardzo duży wpływ na kształtowanie dyscypliny społecznej oraz zapewnienie
poczucia bezpieczeństwa miały działania podejmowane przez funkcjonariuszy pionu
prewencji i ruchu drogowego.
Wykroczenia. Służby te w 2013 roku ujawniły łącznie 11771 wykroczeń, za
które w 486 przypadkach sporządzono wnioski o ukaranie. Ilość tych wykroczeń była
o 1,5% niższa niż w roku ubiegłym. W strukturze wykroczeń tradycyjnie dominowały
wykroczenia drogowe. Za ich popełnienie sporządzono 247 wniosków o ukaranie, w
tym 52 za kierowanie pojazdami w stanie po użyciu alkoholu.
Wnioski o ukaranie. Skierowano do sądu 516 wniosków o ukaranie wobec
sprawców wykroczeń przeciwko mieniu i liczba ich była o 58 wyższa niż w 2011 roku.
Mandaty.

Za

wykroczenia

represjonowane

w

drodze

postępowania

mandatowego ukarano łącznie 6983 osób na kwotę 950294 zł. W 2012 roku 8095
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osób ukarano na kwotę 1148840 zł. Tak więc liczba ukaranych spadła o 1112 osoby,
przy jednoczesnym zminimalizowaniu zakresu stosowania środków oddziaływania
wychowawczego poprzestano na pouczeniu 4931 sprawców wykroczeń (więcej o
735).
Liczba

patroli.

Wychodząc

naprzeciw

oczekiwaniom

społecznym

w

Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim utrzymano dotychczasowy
system dyslokacji służby patrolowej.
W związku z wyczerpaniem możliwości zwiększenia liczby policjantów
patrolujących powiat, zwrócono się do samorządu miasta Bielska Podlaskiego o
sfinansowanie dodatkowych patroli pieszych. Projekt uzyskał akceptację radnych i
patrole te pojawiły się w centrum miasta oraz w rejonach najbardziej zagrożonych
osiedli miasta w okresie od 1 maja do 30 listopada 2013 roku. Łącznie zrealizowano
310 służb ponadnormatywnych. Dodatkowo do patrolowania miejsc zagrożonych
zaangażowano policjantów służby kryminalnej - 255 służb 8-godzinnych. W roku
2013 łącznie zrealizowano – 5556 służb, co daje średnio 15 policjantów dziennie (
bez ruchu drogowego, służb ponadnormatywnych), w roku poprzednim liczba
służb wynosiła 14, 5 dziennie.

Rysunek 16. Liczba policjantów skierowanych do służby patrolowo-interwencyjnej
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Dzielnicowi. Wzorem lat ubiegłych utrzymywano wysoki wskaźnik udziału
dzielnicowych w służbie obchodowej, który wyniósł 56,3 %. W okresie letnim
dzielnicowi odbyli kilka spotkań z mieszkańcami swoich rejonów, szczególnie w
okresie organizowanych imprez i festynów letnich, wykorzystując specjalnie do tego
celu zakupiony namiot. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mogli poznać swoich
dzielnicowych i podzielić się z nimi uwagami i spostrzeżeniami na temat stanu
porządku i bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania.
Ponadto policjanci KPP w Bielsku Podlaskim w 2013roku:
•

przeprowadzili łącznie 5922 interwencji (więcej o 690), w tym 902 domowych
(więcej o 434),

•

•

przeprowadzili 1696 wywiadów o 38 więcej z czego:
◦

662 na potrzeby Sądów i Prokuratur,

◦

881 na potrzeby jednostek Policji,

◦

153 na potrzeby innych podmiotów.

za popełnienie przestępstw i wykroczeń oraz do wytrzeźwienia osadzili łącznie
364 osoby z czego 189 za popełnienie przestępstwa (o 32 więcej), 30 na
polecenie sądu lub prokuratury i 175 osób do wytrzeźwienia o (2 mniej)

•

skierowali 99 wniosków do Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych o 41 więcej niż w roku ubiegłym.

•

wylegitymowali 12359 osób,

•

zatrzymali 145 uprawnienia do kierowania (o 9 więcej) i 882 dowodów
rejestracyjnych (o 157 mniej).

Ruch drogowy

W 2013 roku na drogach powiatu bielskiego przybyło 750 pojazdów,
zwiększając tym samym liczbę zarejestrowanych pojazdów do 44049, poruszających
się na naszych drogach.
Wypadki drogowe. W 2013 roku zaistniało 28 wypadków drogowych (spadek
o 18), w których stwierdzono 7 osób zabitych (spadek o 7) oraz 32 osób
rannych (spadek o 12). Kolizji drogowych zarejestrowano 438 (spadek o 12).
W szczegółowym rozbiciu wygląda to następująco:
•

Na terenie miasta Bielsk Podlaski było 8 wypadków w których 1 osoba
zginęła a 7 zostało rannych. Kolizji drogowych odnotowano 204,
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•

Na drodze krajowej nr 19, na odcinku rzeka Narew – Piotrowo
Krzywokoły, było 7 wypadków, w których zginęły 2 osoby a 7 doznało
obrażeń ciała. Kolizji drogowych odnotowano – 115,

•

Na drodze krajowej nr 66, na odcinku Mień - Malinniki odnotowano -9
wypadków w których 2 osoby zginęło a 10 zostało rannych. Kolizji
drogowych na tej drodze odnotowano 60,

•

Na drodze wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Szczyty
Dzięciołowo nie odnotowano wypadków drogowych . Kolizji drogowych
zaistniało 14,

•

Na drodze wojewódzkiej nr 681 na odcinku Niemyje Stare – Wólka
Pietkowska był 1 wypadek w którym 1 osoba ranna. Kolizji drogowych
odnotowano 14,

•

Na pozostałych drogach powiatowych i gminnych było 11 wypadków w
których 3 osoby zginęły a 14 osób odniosło obrażenia ciała. Kolizji
drogowych odnotowano 242.

W 2013 roku zagrożone miejsca na terenie miasta Bielsk Podlaski to ulica
Mickiewicza,

skrzyżowanie

ulic

Kazimierzowska-Jagiellońska,

Białowieskiej

i

Kleszczelowskiej oraz ul. Piłsudskiego. Najpoważniejsze wypadki miały miejsce w
kwietniu 2013 roku na drodze krajowej nr 19 w rejonie miejscowości Knorydy, w
wyniku którego 2 osoby zginęły oraz na drodze 66 w maju gdzie zginęła 1 osoba i 2
zostały ranne .

W szczególności na wskazane drogi i ulice były kierowane patrole

ruchu drogowego celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu kołowym.

Rysunek 17. Ilość pojazdów zarejestrowanych w powiecie bielskim, kolizje i wypadki drogowe
w latach 2003-2013
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Rysunek 18. Ilość rannych, wypadków i zabitych w latach 2003-2013

Nietrzeźwi kierujący. Eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących służy
poprawie bezpieczeństwa. W 2013 roku bielscy policjanci ujawnili 349 nietrzeźwych
użytkowników dróg, wobec 381 w roku ubiegłym (spadek o 32). Zbadano stan
trzeźwości 16084 kierujących o 4127 więcej niż w 2012r.

Rysunek 19. Liczba ujawnionych nietrzeźwych kierowców w latach 2003-2013
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Wideokamera. Poprawie bezpieczeństwa na drogach służyło również
represjonowanie

kierowców znacznie

przekraczających

dozwoloną prędkość.

Nieocenionym narzędziem do realizacji tego celu okazało się urządzenie rejestrujące
prędkość typu „Wideokamera”.
Liczba ujawnionych wykroczeń przez „Wideokamerę” wyniosła 1827.
Dotyczyły następujących wykroczeń: Przekroczenie dopuszczalnej prędkości (1185),
przejeżdżanie (najeżdżanie) ciągłej linii (135), nieprawidłowa zmiana kierunku jazdy
lub pasa ruchu( 39), niedostosowanie się do znaków lub sygnałów drogowych (123),
nieprawidłowe wyprzedzanie(143), nieustąpienie pierwszeństwa pieszym (9), inne
(369).

Liczba nałożonych mandatów karnych 1788 na kwotę 296480 zł, liczba

sporządzonych wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego (27), pouczenia (12),
łączny efektywny czas pracy urządzenia (10434,50 h), przejechano kilometrów
(43302,5).
Ogółem w 2013 roku policjanci ruchu drogowego zastosowali w stosunku do
uczestników ruchu 4530 środków prawnych, w tym: nałożyli 4063 mandatów karnych,
pouczyli 371 osób.
Z kategorii wpływających

na

bezpieczeństwo

udokumentowano 2483

przekroczeń prędkości, nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu w 824 przypadkach,
nieprawidłowe wyprzedzanie w 59 przypadkach, naruszenie przepisów o zachowaniu
się wobec pieszych w 5 , wykroczenia popełnione przez pieszych w 51 przypadkach.
Liczba policjantów RD. Bezwzględna liczba policjantów RD kierowanych do
służby na drogach wyniosła średnio 12 policjantów na miesiąc.
Powyższe spowodowało zmniejszenie ilości wypadków oraz liczby osób
rannych i zabitych. Wpłynęło również na poprawę porządku i bezpieczeństwa w
zakresie ruchu drogowego.
Liczba poszkodowanych (zabitych i rannych) w zdarzeniach drogowych
jest najmniejsza w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
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Działalność profilaktyczna

Bielska Policja podejmuje działania z zakresu rozpoznania profilaktycznej pracy na
rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej. Prowadzone
są liczne spotkania profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w ramach
programów:
1. - „Stop patologiom”
2. - „Uwaga zagrożenie”

„Stop patologiom”
Celem

głównym

programu

jest

zapobieganie

zwiększaniu

się

liczby

przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Ustawy o wychowaniu w
trzeźwości

i

przeciwdziałaniu

alkoholizmowi

praz

popularyzowaniu

wśród

społeczeństwa wiedzy o patologiach społecznych: narkomania, alkoholizm.
W ramach realizacji w/w programu w 2013r. zorganizowano łącznie 32 spotkania z
dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi (rodzice, kadra pedagogiczna) dot.
zjawiska narkomanii, alkoholizmu, przestępczości nieletnich, które objęły 1242 osoby.
W 2013r. policjanci dokonywali również licznych kontroli punktów sprzedaży alkoholu
pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim. Kontrolowali w/w punkty w ramach działań
„Nieletni”. Przeprowadzono 15

działań, a ich efektem była kontrola 415 takich
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miejsc. Pod wpływem alkoholu ujawniono 13 osób nieletnich, natomiast 6 osób paliło
papierosy, 15 osób nieletnich popełniło czyny karalne. Przeprowadzono 60 rozmów
profilaktycznych. Kontynuowano współpracę z Miejska oraz Gminna Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy
Społecznej w ramach której Policjanci kontrolowali wspólnie punkty sprzedaży
alkoholu pod kątem sprzedaży osobom nieletnim (kontrolowano wspólnie 30 punkty).
W ubiegłym roku funkcjonariusze przeprowadzili 287 kontroli sklepów pod kątem
naruszenia przepisów z „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi”. Niejednokrotnie kontrole były związane z prowadzonymi na terenie
działa tut. KPP kampanii, takich jak: „Alkohol nieletnim dostęp wzbroniony”,
„Ogólnopolski dzień odpowiedzialnej sprzedaży”, „Pozory mylą, dowód nie”. W
związku z prowadzonymi działaniami kolportowano plakaty, ulotki i materiały
profilaktyczne na terenie lokali gastronomicznych szkół, a także podczas festynów.
Należy zaznaczyć, że również na terenie miasta organizowane były festyny dla dzieci
i młodzieży promujących zdrowy styl życia. W powyższe przedsięwzięcia włączały
się: Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko- Bielskiej
organizując na terenie jednej ze szkół „Parafiadę”. Podczas festynu odbyła się
prelekcja na temat uzależnień, promując zdrowy styl życia, ponadto kolportowano
ulotki poruszające problematykę zjawisk patologii społecznych.
Ponadto po raz pierwszy

Zespół ds. Prewencji Kryminalnej KPP w Bielsku

Podlaskim włączył się w ”Ogólnopolską Noc Profilaktyki ”na terenie miejscowości
Rudka. Podczas spotkania została przedstawiona idea zorganizowanego spotkania,
po czym odbył się zryw wolnych serc oraz odczytano odezwę społeczności Pat.
Wszyscy zgromadzeni trzymali w dłoniach hasła z treściami profilaktycznymi, które
wcześniej przygotowała młodzież. W czasie spotkania można było uczestniczyć w
konkursie plastycznym o tematyce wakacyjnej, a najlepsze prace zostały
nagrodzone. W trakcie działań prowadzono również znakowanie rowerów i
uruchomione było stoisko profilaktyczne wyposażone w ulotki dotyczące programu
Stop Patologiom. Można było również obejrzeć radiowóz i inne wyposażenie oraz
wykonać pamiątkowe zdjęcia.

W ramach tych programów prowadzone są działania:
- „Bezpieczne ferie”
- „Bezpieczne wakacje”
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- „Bezpieczna droga do szkoły, domu”
oraz liczne, cyklicznie prowadzone akcje
- Działania „Stop patologiom”
- Działania „Nie bądźmy obojętni”
- Działania „Nie ufaj bezgranicznie”

„Bezpieczne wakacje/ ferie”
Program mający na celu ograniczenie negatywnych zdarzeń z udziałem dzieci
i młodzieży oraz zapewnienie wszystkim osobom korzystającym z różnych form
wypoczynku,

warunków

do

bezpiecznego

spędzania

czasu.

W

2013r.

przeprowadzono łącznie74 spotkań edukacyjnych z dziećmi w wieku szkolnym i
przedszkolnym w powiecie bielskim, które były skierowane do 2616 odbiorców.
Przeprowadzając wyżej wymienione zajęcia współpracowano z Państwową Strażą
Pożarną, Strażą Leśną, Sanepidem oraz WOPR. Ofertę wakacyjną dodatkowo
wzbogacono poprzez liczne własne inicjatywy takie jak: „Dni otwarte”, „oraz
utworzenie „Ruchomego punktu informacyjnego” wspólnie z WOPR na terenie
miejskiej pływalni. Wszystkie działania cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród
dzieci jak i dorosłych.

„Bezpieczna droga”

Celem programu jest poszerzenie wiedzy najmłodszych uczniów szkół
podstawowych

na

temat

bezpieczeństwa

w

ruchu

drogowym.

W

2013r.

przeprowadzono 49 spotkań z dziećmi klas 0-III szkół podstawowych oraz
przedszkolaków w powiecie bielskim (1909 odbiorców). Prowadzono kampanię
medialna o charakterze profilaktyczno- edukacyjnym poprzez współpracę z
telewizjami kablowymi (zamieszczono ulotkę informacyjną w Telewizji Kablowej
Hajnówka oraz Telewizji Kablowej Multimedia). Ponadto ukazywały się artykuły w
Kurierze Porannym oraz liczne informacje na stronie internetowej KWP i KPP.
Kontynuowano własne inicjatywy takie jak akcja „jabłko czy cytryna”. Przy współpracy
ze szkołą podstawową w Strabli uczniowie najmłodszych klas miały możliwość
zobaczyć jak wygląda praca policjantów ruchu drogowego. Podczas rutynowej
kontroli kierowcy, którzy łamali przepisy mieli do wyboru wybrać mandat karny lub
cytrynę, natomiast kierowcy którzy nie naruszali przepisów podczas jazdy
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otrzymywali od dzieci jabłko. Działania mają na celu przybliżenie pracy Policji oraz
uświadomienie niebezpieczeństw czyhających na drodze. Ponadto dzieci poznają
przepisy ruchu oraz znaki drogowe.

Działania „Nie ufaj bezgranicznie”
Celem działań jest poszerzenie wiedzy osób kończących edukację na etapie
szkoły średniej, którzy podejmują decyzje podjęciu pracy za granicą. Osobom takim
przekazywana jest wiedza na temat ryzyka jakie podejmują decydując się na wyjazd.
Działania są prowadzone we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Podczas
takich spotkań młodzież dowiaduje się jak sprawdzić pośrednika który oferuje pracę,
poznają warunki życia i pracy w danym kraju oraz w jaki sposób mają postąpić w
przypadku gdy staną się ofiarą handlu ludzmi . W 2013 roku na terenie szkół powiatu
bielskiego zostało przeprowadzonych 23 spotkań dla 604 uczestników.

„Przemoc w rodzinie”
Na terenie działania KPP w Bielsku Podlaskim prowadzona jest procedura
„Niebieskiej karty”, która na dzień 31.12.2013 obejmuje 48 rodzin. Na terenie
miasta Bielsk Podlaski 19 rodzin, na terenie gmin Bielsk Podlaski 5, Boćki 9, Orla 3,
gminy Brańska i miasta 12 rodzin. W 2013r. zwiększyła się liczba rodzin objętych
procedurą niebieskiej karty.

Rysunek 20. Przemoc w rodzinie w latach 2003-2013
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W analizowanym okresie statystycznym policjanci przeprowadzili łącznie 902
interwencje domowe. Liczba sporządzonych notatek urzędowych o przemocy w
rodzinie (Niebieskich kart) wyniosła 47. Były to interwencje przeprowadzane w
większości na terenie miasta(27), a także w terenie wiejskim (20).
W omawianym okresie czasu odnotowano 95 ofiar przemocy, (2012r 87ofiar). Najczęściej były to kobiety(40), (2012r. -39kobiet). Sytuacja taka
niekorzystnie odbijała się na nieletnich(52), (2012r -40). Liczba sprawców przemocy
pod wpływem alkoholu wyniosła 39 osób, (2012r- 36 osób). Przeprowadzono 19
postępowań dotyczących przemocy domowej, przeciwko sprawcom znęcania.
Zakończono aktem oskarżenia 13 postępowań przygotowawczych, (w 2012. 10
postępowań, zakończono aktem oskarżenia).
Policja w tym temacie współpracowała z Ośrodkami Pomocy Społecznej,
Sądem

Rodzinnym

i

kuratorami,

Komisjami

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – do instytucji skierowano
łącznie 303 informacji.

Społeczna ocena i zaufanie do Policji
To opinie mieszkańców pozwalają nam na wyłonienie tych zagadnień,
problemów, na które należy zwrócić szczególną uwagę. W celu osiągnięcia opinii
mieszkańców organizowano debaty społeczne między innymi w Bielsku Podlaskim,
Brańsku, na wybranych osiedlach. Opinie pozwoliły na ukierunkowanie działań Policji
w obszarach, gdzie mieszkańcy zgłaszali uwagi.

Rysunek 21. Badania opinii społecznej w Bielsku Podlaskim w 2011r. Próba 132 osoby.
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Rysunek 22. Ocena pracy Policji w 2013r.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i porządku w miejscu
zamieszkania podjętych zostało szereg działań we współpracy z samorządem
terytorialnym i jemu podległych jednostek. Prowadzono działania mające na celu
zapobieganie dewastacji mienia. Kontrolowano place zabaw, klatki schodowe,
piwnice.
Kontynuowano realizację także szereg akcji prewencyjnych, skierowanych do
ogółu społeczeństwa, prowadząc cykliczne i doraźne spotkania z mieszkańcami w
różnych formach.
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Liczba interwencji i czas reakcji na zdarzenie. Średni czas oczekiwani na
interwencje w terenie miejskim wyniósł 6 minut i 18 sekund. W terenie pozamiejskim
średni czas na przybycie patrolu wynosił 15min i 52 sekund. Miernik ten jest
monitorowany na bieżąco dzięki wprowadzeniu Systemu Wspomagania Dowodzenia.
Umożliwia on bieżące analizowanie poprawności dyslokacji służby patrolowej.

Rysunek 23. Średni czas oczekiwania na interwencję w poszczególnych miesiącach 2013 roku.

Liczba interwencji w terenie miejskim w 2013 roku wyniosła 3774, wzrost o 7% w stosunku
do roku poprzedniego. Natomiast liczba interwencji w terenie pozamiejskim wyniosła 1451,
tj. spadek o 6,2% w stosunku do roku poprzedniego.

Rysunek 24. Liczba interwencji w terenie miejskim i pozamiejskim.
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Wyróżnienia i nagrody
Doceniając pracę i wyniki w służbie bielskich Policjantów Komendant Główny
Policji nagrodził pięciu funkcjonariuszy. Podlaski Komendant Wojewódzki Policji
wyróżnił także 7 funkcjonariuszy nagrodami pieniężnymi. Jeden policjant, w uznaniu
jego zaangażowania i dotychczasowej postawy otrzymał przedterminowy awans na
wyższy stopień policyjny. Trzech policjantów awansowało na pierwszy stopień
oficerski tj. podkomisarza policji. Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył trzech
policjantów odznaką „Zasłużony Policjant”, natomiast prezydent RP nadał trzem
funkcjonariuszom naszej jednostki medale za Długoletnią Służbę. Za zasługi dla
Policji medale otrzymali wójtowie z gmin Orla oraz Wyszek.
Wsparcie i pomoc samorządu
Nie do przecenienia jest wsparcie udzielane Policji przez samorządy lokalne.
Płatne służby patrolowe. Samorząd miejski Bielska Podlaskiego przeznaczył
kwotę 49600 zł na dodatkowe płatne służby patroli pieszych, które znacznie
przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie naszego miasta
oraz dwa urządzenia Alco blow.
Gmina Bielsk Podlaski przekazała kwotę 5 tyś. na zakup wykładzin i
materiałów remontowych. Wojewódzki Ośrodek Ruchu w Białymstoku przekazał dwa
urządzenia do sprawdzania trzeźwości Alco blow.
Gmina Orla przeznaczyła kwotę 5tys. Zł na zakup zestawu komputerowego z
drukarką i telewizorem. Gmina Boćki również wydała kwotę 5tys. na zakup sprzętu
komputerowego wraz z wyposażeniem.
Gmina Miejska Brańsk, Gmina Wiejska Brańsk i Gmina Rudka przekazały
odpowiednio 10598 zł, 6540 zł, 2700 zł (łącznie 19.838.zł) na zakup laptopów z
oprogramowaniem oraz materiałów informatycznych. Ponadto Gmina Miejska i
Wiejska Brańsk w formie darowizny rzeczowej przekazały dwa urządzenia do
badania stanu trzeźwości do Posterunku Policji w Brańsku. Wpłynie to na poprawę
pracy funkcjonariuszy PP w Brańsku oraz bezpieczeństwo mieszkańców miasta
Brańsk i gminy Brańsk- Rudka.
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Wartość darowizn wyniosła łącznie 89.918,15 zł.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wymienione podmioty, nie bacząc na
różnorodne potrzeby własne, dostrzegły konieczność zainwestowania w lokalne
bezpieczeństwo.

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 25. Dofinansowanie bielskiej policji przez samorządy w 2013 roku.

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,
Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych,

Miejską i Gminną Komisją

Środowiskowym

Domem

Pomocy

Społecznej, Sanepidem, Hufcem, Urzędem Pracy, PCK.
Osiągnięcie zaprezentowanego 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
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pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców różnorodnych przestępstw i
wykroczeń.
Reasumując stwierdzam, że przyjęte do realizacji zadania w 2013 roku w
zdecydowanej większości zostały wykonane. Osiągnięto pozytywne, niejednokrotnie
znacznie wyższe wyniki od zaplanowanych. Na podkreślenie zasługuje przede
wszystkim fakt, ze w 2013 roku odnotowano najniższy poziom przestępczości w tym
przestępczości kryminalnej na przestrzeni ostatnich 10 lat oraz najniższa liczbę
zabitych ofiar wypadków drogowych.

Kategorie

przestępstw,

w

których

nie

zdołano

w

pełni

osiągnąć

zadowalających wyników będą w tym roku objęte szczególnym zainteresowaniem
oraz prowadzone będą nasilone akcje i działania.

Opracował:

Akceptował:

Pierwszy Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji
w Bielsku Podlaskim.

Komendant Powiatowy Policji
w Bielsku Podlaskim

mł. insp. Arkadiusz Sidorski

insp. Wojciech Rutkowski

Wykonano egz. pojedynczy
- powielono
i rozesłano według rozdzielnika
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