
Wągrowiec, dnia 21 stycznia 2021 r.

OCENA

STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

PUBLICZNEGO 

NA TERENIE POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

w 2020 r.



I. DANE OGÓLNE

 W 2020 roku na terenie naszego powiatu wszczęto 1162 postępowań

przygotowawczych, tj.  o 87 mniej, a niżeli  w roku uprzednim. Spowodowało

uzyskanie wskaźnika dynamiki wszczęć na poziomie 93 %.

Wypracowana  wykrywalność  ogólna  we  wszystkich  kategoriach

przestępstw  wyniosła  83,7  %  (tj.  o  1,9  %  niższa  od  ubiegłorocznej).

Odnotowano  981  przestępstwa  stwierdzone  a  więc  o  9  mniej  niż  w  roku

poprzedzającym (dynamika wyniosła 99,09 %).

Wynikiem prowadzonych postępowań przygotowawczych było ustalenie

581 podejrzanych w stosunku, do których w 696 przypadkach wniesiono akt

oskarżenia,  a  wobec  34  podejrzanych  zastosowano  środek  zapobiegawczy

w postaci tymczasowego aresztowania.

Dane te przedstawiono na poniższym wykresie.

1. Stan przestępczości ogółem
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2. Stan przestępczości kryminalnej

W zakresie przestępstw kryminalnych, mających podstawowe znaczenie

dla  poczucia  bezpieczeństwa  mieszkańców,  odnotowano  656  przestępstw

stwierdzonych, tj. o 51  mniej aniżeli w roku uprzednim. Tym samym dynamika

wyniosła 92,8%. Natomiast odnotowano wykrywalność na poziomie 83,3% tj.

o 0,7% wyższy niż rok wcześniej.

W tej kategorii wszczęto 787 spraw, tj. o 71 postępowań mniej aniżeli

w roku ubiegłym. Wskaźnik dynamiki wyniósł 91,7 %. 

Szczegółowe  dane  dotyczące  przestępstw  kryminalnych  przedstawiono

na poniższym wykresie.

Na  poniższym  wykresie  przedstawiono  „stosunek  przestępstw

kryminalnych do pozostałych kategorii przestępstw”. 
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Procentowy udział przestępstw kryminalnych w ogólnej

liczbie popełnionych przestępstw

II.WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPSTW 

KRYMINALNYCH

1. Uszczerbek na zdrowiu

W kategorii  uszczerbku  na  zdrowiu  (art.  156  i  157  kk)  odnotowano

dynamikę wszczęć na poziomie 46,7 % (wszczęto 7 spraw tj.  o 8 mniej niż

w  roku  poprzedzającym).  Wskaźnik  dynamiki  przestępstw  stwierdzonych

wyniósł 118,2 % (stwierdziliśmy 13 czynów tj. o 2 więcej niż w ubiegłym roku).

Wykrywalność tych przestępstw wyniosła 92,3%. 
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Uszczerbek na zdrowiu

2. Bójka i pobicie

W kategorii  bójek  i  pobić  odnotowano  dynamikę  wszczęć  na  poziomie

128,6 %  (9 wszczęć tj. o 2 wszczęte postępowanie więcej niż przed rokiem)

Jednocześnie odnotowaliśmy dynamikę przestępstw stwierdzonych na poziomie

150  %  (12  przestępstw  –  o  4  więcej  niż  w  roku  poprzedzającym).

Wykrywalność w tej kategorii wyniosła 100%.

Bójka i pobicie
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3. Kradzież z włamaniem

Dynamika wszczęć wyniosła 110,7% (31 postępowań tj. o 3 więcej niż

rok  wcześniej).  Dynamika  przestępstw  stwierdzonych  wyniosła  132,7%

(odnotowaliśmy 73 czynów tj. o 18 więcej niż w roku ubiegłym). Wykrywalność

wzrosła o 7,1% i wyniosła 67,1% 

Dane dotyczące kradzieży z włamaniem przedstawiono poniżej

Kradzież z włamaniem

4. Kradzieże 

W  zakresie  kradzieży,  dynamika  wszczęć  wyniosła  84,1%

(58 postępowań, tj. o 11 mniej niż w roku ubiegłym), zaś dynamika przestępstw

stwierdzonych wyniosła 83,7% (72 przestępstwa tj. o 14 przestępstw mniej niż

w  roku  ubiegłym).  Uzyskano  wykrywalność  na  poziomie  76,4%  tj.  wyższą

o 13,6%. w stosunku do 2019 r.

Poniżej zawarto dane na temat kradzieży.
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Kradzieże

5. Rozboje, kradzieże i wymuszenia rozbójnicze

W  okresie  2020  r.  wszczęto  w  tej  kategorii  4  postępowania

przygotowawcze tj.  o  4  mniej  niż  rok  wcześniej  (dynamika  wyniosła  50%).

Stwierdzono 6 przestępstw (o 2 przestępstwa mniej niż w roku 2019, dynamika

przestępstw  stwierdzonych  wyniosła  75%)  Osiągnięto  wykrywalność

kształtującą  się  na  poziomie  100  % Pozostała  na  tym samym poziomie  co

w 2019 r. 
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Rozboje, kradzieże i wymuszenia rozbójnicze

6. Kradzieże samochodów

W 2020 r. nie wszczynano żadnych postępowań przygotowawczych dot.

kradzieży samochodów. Odnotowano jednak 2 przestępstwa stwierdzone, które

były  konsekwencją  spraw  prowadzonych  z  roku  ubiegłego.  Dynamika

przestępstw  stwierdzonych  wyniosła  18,2%)  Osiągnięto  wykrywalność  na

poziomie 100%, tj. wzrost o 36,4% w stosunku do 2019 r. 

Dane odnoszące się do tej kategorii przestępstw zawarto poniżej.

Kradzieże samochodów
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7. Uszkodzenie mienia

W  zakresie  uszkodzenia  rzeczy,  dynamika  wszczęć  wyniosła  90,4%

Wszczęto 47 postępowań tj. o 5 postępowań mniej niż w roku 2019. Dynamika

przestępstw  stwierdzonych  wyniosła  68%  W  tej  kategorii  przestępstw

stwierdzono 34 przypadki  uszkodzeń mienia,  tj.  o  16 przestępstw mniej  niż

w roku 2019. Uzyskano wykrywalność na poziomie 60% czyli takim samym jak

w 2019 r. 

Uszkodzenie mienia

8. Przestępczość narkotykowa

W  tej  kategorii  przestępstw  wszczęto  ogółem  47  postępowania

przygotowawcze (tj.  o 5 więcej  niż  w roku poprzednim):  dynamika wszczęć

wyniosła  111,9%.  Stwierdzono  dokonanie  107  czynów  tj.  o  8  przestępstw

więcej w stosunku do 2019 r.– dynamika wyniosła 108,1%. Łącznie w 2020 r.

zabezpieczono 9 241,90 g narkotyków. 
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Wszczęcia i czyny stwierdzone dot. postępowań w sprawach

narkotykowych

Przykłady  najpoważniejszych  przestępstw  do  jakich  doszło

w 2020 r. na terenie powiatu wągrowieckiego. 

1. W dniu 14 listopada 2020 r. w Skokach w wynajmowanym pokoju 49

letni mężczyzna znajdując się w stanie nietrzeźwości, podczas awantury

domowej  przy  użyciu  noża  kuchennego,  zadając  po  jednym  ciosie

w  okolice  brzucha  usiłował  dokonać  zabójstwa  48  letniej  mieszkanki

Skoków  oraz  36  letniego  mężczyzny,  również  mieszkańca  Skoków.

Sprawca  został  zatrzymany.  Przedstawiono  mu  zarzut  usiłowania

zabójstwa. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci

tymczasowego  aresztowania.  Pokrzywdzonym  udzielono  pomocy

medycznej, zostali hospitalizowani.

2. W dniu 09 grudnia 2020 r. na terenie gminy 44 letni mieszkaniec gminy

Skoki będąc w stanie nietrzeźwości podczas kłótni z bratem znajdującym

się  również  w  stanie  nietrzeźwości  zranił  go  nożem w okolicy  dolnej

części  twarzy.  Sprawca  został  zatrzymany  przedstawiono  mu  zarzut

usiłowania  zabójstwa.  Zastosowano  wobec  niego  najsurowszy  środek
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zapobiegawczy w postaci  tymczasowego aresztowania na okres trzech

miesięcy.

3. W  dniu  09  września  2020  r.  w  Wągrowcu  pomiędzy  43  letnim

mieszkańcem Wągrowca, a jego 37 letnim szwagrem w domu doszło do

sprzeczki  na tle  finansowym. W pewnym momencie  43 latek wyszedł

z  pokoju  do  kuchni,  skąd  zabrał  nóż  kuchenny,  a  następnie  wszedł

ponownie  do  pokoju  i  zadał  swojemu  szwagrowi  cios  nożem  prosto

w serce. Oddalił  się w nieustalonym kierunku. W wyniku odniesionych

obrażeń pokrzywdzony zmarł. Niezwłocznie podjęto działania mające na

celu  zatrzymanie  sprawcy.  W  wyniku  podjętych  czynności  sprawcę

zabójstwa  zatrzymany  na  jednej  z  ulic  w  Wągrowcu.  Znajdował  się

w  stanie  nietrzeźwości.  Przedstawiono  mu  zarzut  zabójstwa.

Zastosowano  wobec  niego  środek  zapobiegawczy  w  postaci

tymczasowego aresztowania.

III. Praca Dochodzeniowo - Śledcza

W 2020  roku  wszczęto  1162  nowych  postępowania  przygotowawcze

a zakończono 1132 z tego:

 wobec 537 podejrzanych skierowano akty oskarżenia;

 wobec 23  nieletnich sprawców czynów karalnych skierowano materiały

do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego;

umorzono między innymi z powodu: 

 braku znamion czynu zabronionego – 279;

 niewykrycia sprawców – 170;

 zawieszono – 77 spraw.  

Ponadto  należy  wskazać,  że  policjanci  łącznie  przeprowadzili  865

postępowań  sprawdzających  z  czego  w  578  przypadkach  wszczęcie

postępowania  przygotowawczego  poprzedzone  było  przeprowadzeniem

postępowania  sprawdzającego.  W  pozostałych  przypadkach  postępowania

sprawdzające nie dało podstaw do wszczęcia postępowań przygotowawczych.

Średni  koszt  postępowania  w  naszej  jednostce  wyniósł  20,40  zł.  W  203



przypadkach  zastosowano  art.  335  k.p.k.  Wskaźnik  procentowy  postępowań

przygotowawczych  w  których  zastosowano  art.  335  k.p.k.  wyniósł  29,2%.

Wskaźnik  procentowy  postępowań  umorzonych  wobec  braku  znamion

przestępstwa wyniósł 24,6% i był niższy o 3,7% w stosunku do roku 2019. 

Na koniec roku osiągnięto wskaźnik zaległości na poziomie 1,59.

W ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych zabezpieczono

mienie na łączną kwotę 242 513.

IV.  POSZUKIWANIA

Niezwykle ważnym zadaniem Policji, jest prowadzenie poszukiwań osób

ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także

prowadzenie poszukiwań osób zaginionych. 

W okresie od stycznia do końca grudnia 2020 r.  wszczęto 156 spraw

poszukiwawczych z czego zrealizowanych zostało 119 zatrzymań osób, co daje

76% skuteczności zatrzymań.

Próg satysfakcji na koniec roku kalendarzowego został wyznaczony przez

KWP Poznań na poziomie 71 % tj. o 5 % więcej niż zakładany. 

Ze  wszystkich  prowadzonych  spraw  poszukiwawczych  w  2020  r.

dokonano  zatrzymań  na  podstawie  22  listów  gończych.  Odnotowano  31

wpływów listów gończych z czego zrealizowano 22.

Na początek 2020 roku prowadzono czynności  w oparciu  o 47 listów

gończych. Natomiast na koniec 2020 r. prowadzono czynności na podstawie 56

listów gończych. Taka ilość nie pozwoliła na realizację miernika nr MM5 KGP

dot.  skuteczności  poszukiwań  osób  ukrywających  się.  Wartość  miernika

założona  to  1,00.  Uzyskano  natomiast  wartość  miernika  na  poziomie  1,19.

Osiągnięto 71 % skuteczności zatrzymań osób na podstawie listów gończych.

Nastąpił  wzrost  o  9  przypadków  wszczęć  poszukiwań  na  podstawie  listów

gończych. 

W związku z prowadzonymi czynnościami poszukiwawczymi w garnizonie

wielkopolskim  tutejsza  jednostka  uplasowała  się  na  25  miejscu  spośród  31

jednostek. 



W 2020 r. wszczęto 18 spraw związanych z zaginięciem osób. Zaginięcia

dotyczyły w 7 przypadkach pierwszego I, a w 2 przypadkach poziomu II oraz

w 9 przypadkach poziomu III. Na koniec 2020 r. zakończono 17 spraw zaginięć

osób. Natomiast jedna ze spraw nadal jest w prowadzeniu. 

Miernik nr 15 dot. poszukiwań osób zaginionych osiągnął wartość 100%.

Na początku 2020 r. prowadzono jedną sprawę dot. zaginięcia osoby. Na koniec

grudnia 2020 r. również prowadzono jedną sprawę z tej kategorii.

V.  EFEKTY PRACY ZESPOŁU TECHNIKÓW 

KRYMINALISTYKI

W  2020  r.  funkcjonariusze  Zespołu  Techniki  Kryminalistycznej

wykonywali  czynności  podczas  233  zdarzeń  –  oględzin.   W  ramach  grupy

operacyjno-procesowej  policjanci  zabezpieczyli  241  śladów  i  przedmiotów.

Najczęściej zabezpieczanymi śladami na miejscach zdarzeń były:

-ślady mechanoskopijne 

-ślady biologiczne 

-ślady traseologiczne

-ślady daktyloskopijne

-ślady chemiczne

-ślady osmologiczne

-mikroślady

-broni palnej

oraz zabezpieczone przedmioty na miejscu zdarzeń

Funkcjonariusze  pionu  techniki  kryminalistycznej  brali  również  udział

w 201  innych  czynnościach  niż  oględziny,  między  innymi  takich  jak:  sekcja

zwłok,  przeszukanie,  eksperyment  procesowy.  Wykonywano  także  szkice

kryminalistyczne. Wykonano - 440 dokumentacji  fotograficznych z metrykami

oraz płytą CD.



Zarejestrowano - 50 osób z wykorzystaniem urządzenia LIVE SCAN wraz

z sygnalityką, gdzie ujęto również znaki  szczególne – tatuaże. Pobierano do

eliminacji  linie  papilarne.  Pobierano  także  DNA do  rejestracji.  Dane  te  były

rejestrowane w KSIP. 

Pobierano  DNA  do  eliminacji  osób,  wykonywano  potwierdzenia

tożsamości  osób  ze  zdjęciem.  Na  zlecenie  Sądu  Rejonowego  w  Wągrowcu

technicy  uczestniczyli  w  przesłuchaniach  nieletnich.  Do  tych  czynności

wykonywane były metryki identyfikacyjne wraz z nośnikami tj. płytami DVD. 

VI. WYNIKI PRACY PIONU PG 

1. Dane ogólne dot. przestępczości gospodarczej 

W 2020 r. wszczęto 176 postępowań przygotowawczych o przestępstwa

gospodarcze tj.  o 5 postępowań mniej  niż w roku 2019. Dynamika wszczęć

wyniosła  97,2%.  W  tej  kategorii  na  podstawie  materiałów  operacyjnych

wszczęto 50 postępowań.

Na  materiałach  operacyjnych  wszczęto  5  postępowań  korupcyjnych.

Dynamika  wszczęć  postępowań  korupcyjnych  na  materiałach  operacyjnych

wyniosła 250% 

We  wszystkich  tych  postępowaniach  stwierdzono  183  przestępstwa

gospodarcze i 3 przestępstwa korupcyjne. Wskaźnik dynamiki dla przestępstw

gospodarczych i korupcyjnych wyniósł 80,2 %.



Dane dot. przestępczości gospodarczej

VII. REALIZACJA  ZADAŃ  PRZEZ SŁUŻBĘ 

PREWENCJI

1. Działania patrolowe i represyjne

W 2019  r.  policjanci  KPP  w  Wągrowcu  wykonali  ogółem 7840  służb

patrolowych i  obchodowych (o  488  mniej  niż  założono  dla  naszej  jednostki

i o 424 więcej niż w ubiegłym roku) –  średnio dziennie na terenie powiatu

pełniło służbę 21,5 policjantów (bez funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego).

Ze  względu  na  specyfikę  zagrożenia  przestępczością  i  wykroczeniami

większość służb pełniona była na II i III zmianie tzn. między 14:00 a 6:00 dnia

następnego. 

W  omawianym  okresie  policjanci  prewencji  ujawnili  5218  wykroczeń

które represjonowano:

• Nakładając 2996 mandatów karnych;

• Udzielając 1909 pouczeń;

• sporządzając  313  notatek  stanowiących  podstawę  do  wszczęcia

postępowań o wykroczenia;

W  2020  r.  na  podległym  terenie  policjanci  pionu  prewencji  dokonali

zatrzymania  239  sprawców  przestępstw  na  tzw.  „gorącym  uczynku"  lub

w bezpośrednim pościgu. 
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Policjanci  służb  prewencyjnych  wylegitymowali  łącznie  29  976  osób.

Podejmowano czynności dotyczące 4194 zgłoszonych interwencji.

W  związku  ze  zgłoszonymi  interwencjami  oraz  zawiadomieniami

o  przestępstwie  dot.  przemocy  domowej  oraz  znęcania  funkcjonariusze

Komendy  Powiatowej  Policji  w  Wągrowcu  w  101  przypadkach  wdrażali

procedurę  „Niebieskie  Karty”  dotyczącej  przemocy  w  rodzinie.  Ustalono,  że

sprawcami przemocy było 90 mężczyzn i 10 kobiet. Przypadki znęcania dot. 89

osób dotkniętych przemocą tj. 81 dorosłych oraz 8 dzieci. 

W 2020 r. w związku z panującą epidemią COVID-19 policjanci tutejszej

jednostki reagowali na popełnianie wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem

obostrzeń związanych z epidemią. 

Łącznie funkcjonariusze tutejszej jednostki w 798 przypadkach nałożyli

mandaty  na  sprawców tego  typu  wykroczeń.  Przeprowadzono  97  czynności

wyjaśniających  w  sprawach  o  wykroczenia  związane  nieprzestrzeganiem

obostrzeń związanych z COVID-19.

Dokonano  270  sprawdzeń  obiektów  pod  kątem  zapisów  zapisów

określonych w aktach prawnych związanych z obostrzeniami, a ponadto w 25

przypadkach przeprowadzono tego typu sprawdzenia wspólnie z pracownikami

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wągrowcu. 

Średni czas reakcji funkcjonariuszy KPP w Wągrowcu na zdarzenia pilne

wyniósł  9  minut  i  41  sek.  przy  zakładanym  11  w  związku  z  zgłoszonymi

zdarzeniami i interwencjami. 

Pilne interwencje dotyczą:

1. istnienia zagrożenia życia, zdrowia i mienia;

2. możliwości  zatrzymania  sprawcy  na  gorącym  uczynku  lub

w bezpośrednim pościgu;

3. istnienia konieczności zapobieżenia innym realnym zagrożeniom.

2. Służba  ochronna

W Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w tut. jednostce w 2020 r.

osadzono 491 osób, a z tej liczby zatrzymano:

- do wytrzeźwienia 98 osób (w tym 4 kobiety);



- podejrzanych o popełnienie przestępstwa 304 osoby;

- na polecenie Sądu, Prokuratora 89 osób.

3. Wywiady i spotkania dzielnicowych

W  ramach  realizowanych  zadań  policjanci  służby  prewencyjnej

przeprowadzili  5788  wywiadów.  Zorganizowano  łącznie  660  spotkań

dzielnicowych ze społeczeństwem.

Policjanci  sprawdzili  łącznie  13  131  osób  objętych  kwarantanną  oraz

izolacją domową. 

4. Realizacja programów z zakresu prewencji kryminalnej

W  roku  2020  na  terenie  działania  KPP  w  Wągrowcu  kontynuowano

programy  prewencyjne  ukierunkowane  na  zapobieganie  i  przeciwdziałanie

przestępczości. 

Trudna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem pandemii koronawirusa

ograniczała  możliwość  organizacji  bezpośrednich  spotkań,  stawiając  przed

policjantami  realizującymi  zadania  z  zakresu  profilaktyki  społecznej  nowe

wyzwania dotarcia do grupy docelowej za pomocą środków alternatywnych –

komunikacji za pomocą socialmediów, przeprowadzenia kampanii o oszustwach

we  współpracy  z  księżmi  Kościoła  Katolickiego  a  także  przygotowanie

i  publikacja  informacji  na  stronie  internetowej  komendy  oraz  portalu

społecznościowego Facebook.

Do  najważniejszych  z  realizowanych  programów  należy  zaliczyć

Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem

Bezpieczniej  oraz  programy  prewencyjne  Komendy  Wojewódzkiej  Policji

w Poznaniu

- „Razem Bezpieczniej” -  Program ukierunkowany na ogólne działania dla

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,  realizowany przy współpracy

z instytucjami państwowymi na i administracji samorządowe oraz organizacjami

pozarządowymi. Główne cele tego programu to:

• Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania;



• Przemoc w rodzinie;

• Bezpieczeństwo w szkole;

• Bezpieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej;

• Bezpieczeństwo  w  ruchu  drogowym,  (  Ogólnopolski  Turniej  Ruchu

Drogowego);

• Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej;

• Ochrona dziedzictwa narodowego.

Adresatami założeń tego programu to mieszkańcy powiatu wągrowieckiego. 

-  „Bezpieczne  Miasto”  -  program  skierowany  głównie  do  społeczności

miejskiej powiatu wągrowieckiego. W ramach tego programu realizowanych jest

szereg  działań  mających  na  celu  poprawę  stanu  bezpieczeństwa  w  ruchu

drogowym.  Założenia  dot.  czynności  związanych  z  tym  programem  to

przeprowadzenie akcji oznaczenia nieruchomości. Celem wykonywanych przez

policjantów czynności jest włączanie się w także w akcję wsparcia organizacji

imprez, takich jak dzień dziecka, festyny i imprezy dla dziec, imprez związanych

z  czasową  zmianą  organizacji  ruchu.  Bardzo  ważną  rolę  odgrywają  także

działania  mające  na  celu  uświadamianie  mieszkańców  co  do  prawidłowego

zabezpieczenia  nieruchomości,  przygotowania  do  podróży,  wypoczynku  nad

wodą,  zachowania  na  cmentarzu  podczas  Święta  Zmarłych  i  zachowań

w obiektach handlowych.

- „Bezpieczna Wieś” - program ten skierowany był głównie do mieszkańców

wsi  na  terenie  powiatu.  Podstawowym założeniem programu była  realizacja

spotkań  z  mieszkańcami  organizowanymi  przez  sołectwa  i  radnych.  Jedną

z  form  tych  spotkań  było  propagowanie  zachowania  ograniczającego

przestępczość.  Założeniem  było,  aby  program  realizowany  był  przez  rewiry

dzielnicowych  podległe  KPP  Wągrowiec.  Przede  wszystkim  miał  polegać  na

przeprowadzaniu  rozmów z  mieszkańcami  wsi,  w  których  szczególną  uwagę

należało zwracać na prawidłowe zabezpieczenia posesji, obiektów gospodarstw

aby  uchronić  się  przed  kradzieżami  i  włamaniami.  Rozmowy miały  dotyczyć

kwestii  zachowaniu  środków  ostrożności  przy  trzymaniu  psów,  a  także

możliwości zagrożeń kradzieżami podczas wobec osób starszych lub samotnie

mieszkających.  Program  uwzględniał  również  spotkania  z  dziećmi



zamieszkującymi tereny wiejskie i informacje o niebezpieczeństwach związanych

z okresem żniw, obchodzenia się z agresywnymi zwierzętami.

-  „Bezpieczne  Życie  Seniorów” -  program  ukierunkowany  na  poprawę

bezpieczeństwa osób starszych. Realizacja programu programu miała polegać

na  współpracy  ze  Strażą  Pożarną,  Powiatową  Stacją  Sanitarno-

Epidemiologiczną, a także z klubami seniora działającymi na terenie powiatu

Formą tego  programu były  głównie  spotkania  z  seniorami  i  wskazanie  tym

osobom metod działania i zagrożeń ze strony sprawców przestępstw.

-  „  Bezpieczna szkoła”  -  to  program ukierunkowany głównie na poprawę

bezpieczeństwa  w  szkołach.  Realizacja  programu  miała  polegać  przede

wszystkim  na  organizacji  spotkań  z  dziećmi  i  młodzieżą,  rodzicami

i nauczycielami, a także współtworzenia imprez szkolnych. Głównym założeniem

programu  było  uświadamianie  dzieci  i  młodzieży  o  zagrożeniach  płynących

z zażywania środków odurzających, internetu oraz odpowiedzialności prawnej

za  popełnianie  czynów  karalnych.  Spotkania  miały  odbywać  się  również

z rodzicami uczniów szkół gimnazjalnych. 

- „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” - Założeniem tego programu miała być

realizacja szeregu czynności profilaktycznych, uświadamiających uczniów klas 1-

3 szkół podstawowych o zasadach ruchu drogowego. Realizacja programu miała

odbywać się z inicjatywy i wspólnie z WORD Piła. Założenia programu  miały

dotyczyć  bezpieczeństwa  na  drogach  w  głównej  mierze  podczas  spotkań

profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w domu, na

placach zabaw i przydomowych podwórkach. Program przewidywał rozdawanie

podczas  spotkań  elementów  odblaskowych  pozyskanych  przy  współpracy

z WORD Piła, WORD Poznań oraz samorządów lokalnych.

- „Dopalacze niszczą życie” - program miał na celu przekazywanie wiedzy

na  temat  konsekwencji  psychologicznych,  neurologicznych,  społecznych

i  prawnych  zażywania  substancji  zastępczych  i  środków  odurzających  oraz

wskazanie  sposobów  zapobiegania  istniejącym  zagrożeniom.  Program

w  założeniu  miał  być  adresowany  dla  młodzieży  oraz  kadry  dydaktycznej.

W  jego  ramach  przewidywano  przeprowadzenie  szeregu  pogadanek

w  placówkach  szkolnych  na  terenie  powiatu  wągrowieckiego,  a  także

przeprowadzenie  kolejnej  edycję  konkursu   o  nazwie  „wolny  od uzależnień”



Program  ten  miał  być  skierowany  do  uczniów  szkół  gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych.

- „Dwie strony sieci” -  program zakładał  realizację działań informacyjnych

i edukacyjnych w obszarze cyberzagrożeń, adresowanych zarówno do młodzieży

z ostatnich klas szkół podstawowych jak i pierwszych klas szkół gimnazjalnych

a  także  pedagogów,  psychologów  i  rodziców.  Realizacja  programu  miała

odbywać  się  na  zasadzie  spotkań  i  pogadanek  w  szkołach  podstawowych

i gimnazjach dotyczących bezpieczeństwa w sieci i odpowiedzialności prawnej

w związku z popełnianiem czynów karalnych za pośrednictwem multimediów.

W ramach  programu  miał  zostać  zorganizowany  konkurs  na  komiks  i  spot

reklamowy o nazwie „Dwie strony sieci” skierowany do uczniów klas VI szkół

podstawowych oraz uczniów klas I gimnazjów.

W  związku  z  wybuchem  epidemii  Covid-19  i  obostrzeniami  z  tym

związanych nie zdołano jednak zrealizować większości założeń przedstawionych

powyżej programów. 

Stosowano, jednak działania niestandardowe, jak choćby zaangażowanie

księży  dekanatu  do  informowania  ludzi  o  sposobach  działania  oszustów.

Informacje  o  charakterze  prewencyjnym promujące  działania  Policji  podczas

realizacji  poszczególnych  programów  zamieszczone  zostały  na  stronie

internetowej jednostki.

W związku z  obostrzeniami  epidemiologicznymi działania  w większości

skupiły się na czynnościach związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się

wirusa  Covid-19.  Miały  głównie  charakter  informacyjny  zmierzający  do

wyegzekwowania szeregu zachowań jak np. zachowania dystansu społecznego

i stosowania maseczek ochronnych.  

5. Przestępczość nieletnich

W roku 2020, nieletni dopuścili się 23 czynów karalnych, co przy ogólnej

liczbie 981 przestępstw stwierdzonych na terenie naszego powiatu stanowiło

2,34%.



Zestawienie przestępczości nieletnich przedstawia poniższa tabela.

Rok Przestępstwa

stwierdzone

Czyny karalne

popełnione przez

nieletnich

Procentowy udział

czynów karalnych

nieletnich do ogółu

przestępstw

stwierdzonych

2010 1648 85 5,2

2011 1894 248 13,1

2012 2041 103 5,0

2013 1991 26 1,2

2014 1623 74 4,6

2015 1149 48 4,2

2016 1094 56 5,11

2017 1094 49 4,48

2018 1173 48 4,09

2019 1152 46 3,99

2020 981 23 2,34

Procentowy udział czynów karalnych dokonanych przez nieletnich do
ogółu przestępstw stwierdzonych na terenie powiatu

97,66%

2,34%



Dynamika czynów stwierdzonych popełnionych przez nieletnich 

Nieletni

sprawcy przestępstw

Rok Osoby

podejrzane o

popełnienie

przestępstwa na

terenie jednostki

Nieletni sprawcy

czynów karalnych

Procentowy

udział nieletnich

sprawców w

odniesieniu do

ogółu osób

podejrzanych

2010 992 70 7,1

2011 1135 122 10,7

2012 1198 106 8,8

2013 1006 22 2,2

2014 705 75 10,6

2015 628 44 7,0

2016 660 23 6,62

2017 591 47 7,95

2018 706 47 6,65

2019 648 46 7,09

2020 558 29 5,19
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Udział procentowy nieletnich sprawców do ogółu osób podejrzanych

Najczęściej dopuszczali się następujących czynów karalnych:

• Bójka, pobicie – 1 sprawca;

• Uszkodzenie mienia – 3 sprawców;

• Kradzież cudzej rzeczy – 2 sprawców;

• Przestępstwa narkotykowe – 7 sprawców;

• Kradzież z włamaniem – 2 sprawców;

• Rozboje, kradzież rozbójnicza i wymuszenia rozbójnicze – 1 sprawca;

• Inne – 7 sprawców. 

Funkcjonariusze KPP w Wągrowcu ujawnili 31 nieletnich pod wpływem

alkoholu.  Byli  oni  przekazywani  rodzicom  lub  opiekunom,  a  o  zaistniałych

zdarzeniach informowano sądy i podejmowano odpowiednie działania. 

Ponadto stwierdzono 2 przypadki ujawnienia nieletnich znajdujących się

pod wpływem, narkotyków. 

Tutejsza  jednostka  zajmowała  się  także  108  poszukiwaniami

opiekuńczymi  z  czego  17  prowadzonych  było  na  podstawie  nakazu

doprowadzenia  wydanego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Wągrowcu  oraz  w  5

przypadkach prowadziła poszukiwania poziomu III zaginionych małoletnich.

94,81%

5,19%
sprawcy przestępstw
nieletni sprawcy 
czynów karalnych



VIII. Działania z zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu

Drogowym

1. Statystyka ogólna

W  2020  roku  na  drogach  powiatu  wągrowieckiego  doszło  do  36

wypadków,  w  wyniku  których  śmierć  poniosły  4  osoby,  a  35  osób  zostało

rannych. W tym okresie zaistniało 453 kolizje drogowe.

W porównaniu do roku 2019 nastąpił:

• spadek liczby wypadków drogowych o 6 - dynamika 85,7%;

• nastąpił spadek liczby osób zabitych tj. z 5 do 4 osób – dynamika - 80%;

• spadek liczby rannych o 13 - dynamika 72,9%;

• spadek liczby kolizji o 68 -  dynamika 86,9%.

Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych były w 2020 r.:

• Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 76 zdarzeń;

• Niezachowanie odległości między pojazdami – 74 zdarzenia; 

• Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 66 zdarzeń;

• Nieprawidłowe cofanie – 48 zdarzeń; 

• Inne przyczyny – 23 zdarzeń; 

• Nieprawidłowe wyprzedzanie – 20 zdarzeń; 

• Nieprawidłowe skręcanie – 16 zdarzeń; 

• Nieprawidłowe omijanie – 14 zdarzeń;  

• Nieprawidłowe wymijanie – 12 zdarzeń; 

• Nieustąpienie  pierwszeństwa  pieszemu  na  przejściu  dla  pieszych  –  9

zdarzeń; 

• Zmęczenie – zaśnięcie – 7 zdarzeń; 

• Nieprawidłowe zatrzymanie – postój – 4 zdarzenia; 

• Nieprzestrzeganie znaków i sygnałów drogowych – 4 zdarzenia; 

• Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej – 3 zdarzenia; 

• Omijanie pojazdu przed przejściem dla pieszych – 1 zdarzenie; 

• Nieustąpienie  pierwszeństwa  pieszemu  przy  skręcaniu  w  drogę

poprzeczną – 1 zdarzenie; 



• Nieustąpienie pieszemu w innych okolicznościach – 1 zdarzenie;

• Nieprawidłowe zawracanie – 1 zdarzenie;

• Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu – 1 zdarzenie;

• jazda bez wymaganych świateł – 1 zdarzenie.

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 

1. W dniu 17.03.2020 r. ok godz. 15:27 w miejscowości Kaliszany, kierujący

motocyklem  Suzuki  trzydziestoletni  mężczyzna  jadąc  z  przeciwnego

kierunku  jazdy,  na  prostym odcinku  drogi  powiatowej  1602P  uderzył

w przyczepę do rozrzucania obornika ciągniętą przez ciągnik rolniczy New

Holand, który wykonywał manewr skrętu w lewo. Kierujący motocyklem

został  z  licznymi  obrażeniami  zabrany  przez  Lotnicze  Pogotowie

Ratunkowe do szpitala w Pile. W wyniku poniesionych obrażeń kierujący

motocyklem zmarł. 

2. W  dniu  13.03.2020  r.  ok  godz.  19:40  na  drodze  powiatowej  1557P

w Gołańczy,  na łuku drogi,  29 letni  mieszkaniec powiatu nakielskiego

kierując  samochodem  Opel  Astra  uderzył  w  drzewo.  W  wyniku

odniesionych  obrażeń  pomimo  prowadzonej  reanimacji  przez  Zespół

ratownictwa Medycznego nastąpił zgon mężczyzny. 

3. W  dniu  23.01.2020  r.  ok  godz.  1:15  na  drodze  wojewódzkiej

o  oznaczeniu  nr  196  w  pobliżu  miejscowości  Wiatrowo  kierujący

samochodem marki Lexus pięćdziesięcioletni mieszkaniec gm. Skoki na

prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził

do  czołowego zderzenia  z  samochodem Citroen Berlingo  kierowanego

przez czterdziestoletniego mieszkańca Wągrowca. Kierujący samochodem

Citroen został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

do Wielospecjalistycznego Szpitala w Poznaniu w stanie bardzo ciężkim.

W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. 

4. W dniu 10.09.2020 r. o godz. 13:05 kierujący motorowerem, 74 letni

mieszkaniec  Wągrowca  na  ul.  11  Listopada  w  Wągrowcu,  wykonując

nieprawidłowy  manewr  skrętu  w  lewo  i  tym  samym  wymuszając

pierwszeństwo przejazdu doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym

z przeciwnego kierunku kierującym pojazdem marki BMW kierowanym



przez 23 letniego mieszkańca gm. Wągrowiec. Kierujący motorowerem

w stanie ciężkim został przetransportowany do Szpitala Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Wągrowcu, gdzie w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. 

Do największej ilości wypadków doszło w Wągrowcu. Również na terenie

Wągrowca  odnotowano  największą  ilość  osób  rannych  w wyniku  wypadków

drogowych. Do śmierci dwóch osób doszło na terenie gminy Wągrowiec. Jeden

wypadek ze skutkiem śmiertelnym zdarzył się w Wągrowcu, a kolejny na terenie

gminy Gołańcz. 

Tabela  ilustrująca  liczbę  zdarzeń  drogowych,  wypadków  i  rannych
z podziałem na dni tygodnia

Liczba

zdarzeń

Liczba

wypadków

Liczba

zabitych

Liczba

rannych

Liczba kolizji

poniedziałek 63 7 0 9 56

wtorek 77 7 1 6 70

środa 78 4 0 4 74

czwartek 73 6 2 4 67

piątek 74 4 1 4 70

sobota 69 3 0 3 66

niedziela 55 5 0 5 50

Z  informacji  przedstawionych  w  powyższej  tabeli  wynika,  że  do
największej  ilości  zdarzeń  drogowych  w 2020  r.  dochodziło  we  wtorki  oraz
środy, a następnie w czwartki i piątki. 

Tabela  ilustrująca  ilość  zdarzeń  drogowych,  zabitych  i  rannych

w poszczególnych kategoriach wiekowych

Wiek    Liczba

wypadków

Liczba

zabitych

Liczba rannych Liczba kolizji

7-14 0 0 0 1

15-17 0 0 0 2

18-24 8 0 10 72

25-39 13 2 11 103

40-59 5 0 5 87

60 plus 8 2 7 72

b/d 0 0 0 3



Najwięcej zdarzeń drogowych spowodowali kierujący pojazdami w wieku od 25 

do 39 lat. 

Tabela  ilustrująca  liczbę  zdarzeń  drogowych,  zabitych  i  rannych

których sprawcami byli piesi w odniesieniu poszczególnych kategorii

wiekowych

Wiek Liczba

wypadków

Liczba

zabitych

Liczba

rannych

Liczba

kolizji

15-17 0 0 0 1

18-24 1 0 1 0

60 plus 1 0 1 1

Tabela  ilustrująca  liczbę  zdarzeń  drogowych  w  odniesieniu  do

mężczyzn i kobiet

Płeć Liczba

wypadków

Liczba

zabitych

Liczba rannych Liczba kolizji

kobieta 6 0 7 115

mężczyzna 28 4 28 338

Zdecydowanie większą ilość zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie

powiatu wągrowieckiego spowodowali mężczyźni

2. Ujawnianie nietrzeźwych kierujących

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu w 2020 roku ujawnili

151 nietrzeźwych kierujących tj.  o 10 więcej niż w roku poprzedzającym, co

dało dynamikę na poziomie 107%. Pojazdami mechanicznymi poruszało się 86

osób, a kolejne osoby to rowerzyści - 65 osób.

Dane  z  zakresu  zatrzymanych  kierujących  w  stanie  nietrzeźwości

przedstawiono poniższym wykresie.



Ujawnieni kierujący w stanie nietrzeźwości w latach 2012 – 2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ogółem 367 322 259 293 211 183 160 141 151

Kierowcy  pojazdów

mechanicznych

136 133 87 153 101 99 102 78 86

Rowerzyści 231 189 172 140 110 84 58 63 65

Policjanci  Ruchu  Drogowego  ujawnili  11  158  wykroczeń  w  ruchu

drogowym i wobec sprawców tych wykroczeń nałożyli 7345 mandatów karnych

oraz 273 wnioski o ukaranie. Zastosowali 2287 pouczeń. Ponadto zatrzymali 925

dowodów rejestracyjnych i 257 praw jazdy. 

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Wągrowcu  podejmowała  szereg

przedsięwzięć  mających  na  celu  ograniczenie  ilości  zdarzeń  drogowych.

Polegały  one  na  propagowaniu  bezpiecznego  poruszania  się  po  drogach

uczestników ruchu jak również działań dyscyplinujących, takich jak „Prędkość”

„Alkohol i Narkotyki”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Pasy”, „Bus

Truck”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczny weekend”

Siły i środki dyslokowano na podstawie prowadzonych na bieżąco analiz

zdarzeń drogowych. Patrole policjantów RD wzmacniano kierując do wspólnej

służby z nimi policjantów prewencji. 

Działania policjantów Wydziału Ruchu Drogowego były ukierunkowane

przede  wszystkim  na  ujawnianie  wykroczeń  mających  główny  wpływ

na powstawanie zdarzeń drogowych tj. przekraczanie prędkości, nieprawidłowe

wyprzedzanie,  prowadzenie  pojazdów  pod  wpływem  alkoholu.  Kierowane

patrole  do  służby  wyposażane  były  w  urządzenia  do  pomiaru  trzeźwości

kierujących i testery narkotykowe.

Inicjowano  zmiany  w  infrastrukturze  drogowej,  wykonano  wspólnie

z zarządcami dróg wiosenny i jesienny przegląd infrastruktury drogowej.

Na  bieżąco  była  prowadzona  polityka  informacyjna  społeczeństwa

za pomocą lokalnych mediów o głównych przyczynach wypadków i ich skutkach

oraz  propagowano  bezpieczne  i  prawidłowe  zachowanie  uczestników  ruchu

drogowego. 

 



IX. KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Na  krajową  mapę  zagrożeń  w  roku  2020  na  terenie  powiatu

wągrowieckiego  naniesiono  572  informacje  o  zagrożeniach.  Wszystkie

informacje  zostały  zweryfikowane  przez  funkcjonariuszy  podległych  KPP

w Wągrowcu.

W  296  potwierdzono  i  wyeliminowano,  266  nie  potwierdzono,  a  8

przypadków okazało się żartem.

Odnotowane przypadki dotyczyły:

• Akty wandalizmu  - 37

• Dzikie wysypiska śmieci – 12

• Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 23

• Nielegalne rajdy samochodowe – 48

• wałęsające się bezpańskie psy – 4

• nieprawidłowe parkowanie – 88

• niewłaściwa infrastruktura drogowa – 14

• niszczenie zieleni – 2

• przekraczanie dopuszczalnej prędkości – 235

• spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 76

• miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej – 2

• używanie środków odurzających – 4

• wypalanie traw -1 

• znęcanie się nad zwierzętami – 1

• zła organizacja ruchu – 26

Potwierdzono i wyeliminowano:

• akty wandalizmu – 24

• dzikie wysypiska śmieci – 4

• grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 3

• wałęsające się bezpańskie psy – 1



• nieprawidłowe parkowanie – 65

• niewłaściwa infrastruktura drogowa – 1

• przekraczanie dopuszczalnej prędkości – 180

• spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 15

• zła organizacja ruchu – 3

X.  Realizacja  mierników  i  wskaźników  zawartych

w  strategii  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji

w Poznaniu

Miernik nr 15 KGP 

Skuteczność poszukiwań osób zaginionych – próg satysfakcji – 100%

Miernik określony dla KPP w Wągrowcu został zrealizowany na poziomie 100%

Miernik monitorowany MM5 KGP 

Skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania  lub

wymiarem  sprawiedliwości.  Zakładany  próg  realizacji  miernika  określono  na

100%

Wartość uzyskana przez KPP w Wągrowcu to 71%

Miernik nie został więc zrealizowany.

Miernik nr 8 KGP 

Wartość  mienia  zabezpieczonego  u  podejrzanych  w  postępowaniach

prowadzonych przez Policję we wszystkich kategoriach przestępstw

Wartość oczekiwana dla KPP w Wągrowcu 620 089 PLN

W 2020 r. zabezpieczono wartości 242 513 PLN Miernik nie został zrealizowany.

Wartość realizacji miernika ukształtował się na poziomie 39%



Miernik nr 9 KGP 

Skuteczność zwalczania przestępczości narkotykowej

Wartość oczekiwana dla KPP w Wągrowcu 5000g

Uzyskano wartość 9241,90g  - miernik został osiągnięty.

Miernik monitorowany MM3 KGP 

Skuteczność zwalczania  przestępczości  gospodarczej.  Dynamika wszczęć w 4

wybranych kategoriach PG

Wartość oczekiwana dla KPP w Wągrowcu 100,0%

Uzyskano wartość dynamiki wszczęć na poziomie 83,3% - miernik nie został

osiągnięty.

Miernik monitorowany MM3     

Skuteczność  zwalczania  przestępczości  gospodarczej.  Dynamika  przestępstw

stwierdzonych w 4 wybranych kategoriach PG

Wartość oczekiwana dla KPP w Wągrowcu 120,0%

Uzyskano  wartość  dynamiki  przestępstw  stwierdzonych  na  poziomie  80% -

miernik nie został osiągnięty.

Miernik Nr 13 KGP 

Wykrywalność w 7 – miu wybranych kategoriach przestępstw 

Wartość oczekiwana dla KPP w Wągrowcu 67,1%

Uzyskano  wskaźnik  wykrywalności  na  poziomie  73,5%  -  miernik  został

osiągnięty.



Miernik monitorowany A2 KGP 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem 

Wartość oczekiwana dla KPP w Wągrowcu to wartość nie mniejsza lub równa

85,6%

Uzyskano wartość dynamiki  przestępstw stwierdzonych na poziomie 83,7% -

niższy o 1,9% w stosunku do 2019 t. Miernik nie został osiągnięty.

Miernik Nr 11 KGP

Liczba bezwzględna policjantów służby prewencyjnej (bez (RD) skierowanych

do służby patrolowej i obchodowej danej jednostki organizacyjnej Policji

Ilość służb w 2020 r. KPP w Wągrowcu wyniosła 7840 

Zakładana ilość służb na 2020 r. dla KPP w Wągrowcu – 8328 

Miernik nie został zrealizowany

Miernik Nr 6 KGP

Czas służby dzielnicowego w obchodzie

Czas służby dzielnicowego w 2020 r. w tutejszej jednostce wyniósł 84,6%

Miernik zakładany dla KPP w Wągrowcu wyniósł 75% został zrealizowany. 

Miernik Monitorowany MM4 

Czas reakcji na zdarzenie 

Średni czas reakcji na zdarzenie w 2020 r. dla KPP w Wągrowcu wyniósł 9 min

41 sekund dla 11 minut zakładanych.

Miernik został osiągnięty.

Miernik nr MM7

Wskaźnik  bezpieczeństwa  podczas  ogólnopolskich  działań  kontrolno  –

prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Dla KPP w Wągrowcu zakładano wartość kształtującą się na poziomie 0,1

Miernik został osiągnięty na poziomie 0,14

Miernik nr 17 KGP

Średniodobowa liczba policjantów ruchu drogowego kierowanych do służby na

drodze.



Zakładana wartość miernika dla Komendy Powiatowej w Wągrowcu to wartość

7 funkcjonariuszy komórki ruchu drogowego na dobę.

Miernik  został  zrealizowany.  Uśredniona  wartość  osiągnięta  w  okresie  od

stycznia  do  końca  grudnia  wyniosła  8  funkcjonariuszy  komórki  ruchu

drogowego. 

XI.  WSPÓŁPRACA  I  POMOC  SAMORZĄDÓW

POWIATU WĄGROWIECKIEGO

W  2020  r.  ponownie,  tak  jak  w  latach  poprzednich  spotkaliśmy  się

ze strony władz samorządowych naszego powiatu ze zrozumieniem problemów

z jakimi stykamy się przy realizacji naszych zadań ustawowych. Przejawiło się to

w  przekazaniu  nam  ponownie  środków  finansowych  na  „Fundusz  Wsparcia

Policji”:

1.  Starostwo  Powiatowe w Wągrowcu  –  Fundusz  Wsparcia  Policji  –  50 000

złotych:

• Dofinansowanie zakupu 1 radiowozu nieoznakowanego

2. Urząd Miasta Wągrowca - Darowizna rzeczowa w kwocie 9 868,02 złotych tj.:

• zakup urządzeń do badania alkoholu w wydychanym powietrzu Alcoblow

– 2 szt;

• zakup aparatów fotograficznych marki SONY wraz z kartami pamięci oraz

statywami – 2 szt;

• zakup  programu  komputerowego  Plan  4.0  wykorzystywanego  do

oględzin miejsca zdarzeń  – 1 szt.

3.  Urząd  Miasta  i  Gminy  Gołańcz  -  Darowizna  rzeczowa  w kwocie  2497,97

złotych tj.:

• zakup aparatu fotograficznego CANON – 1 szt;

• lampy led dedykowanej do aparatu fotograficznego CANON – 1 szt. 

• Karty pamięci – 1 szt.

• czytnik kart pamięci – 1 szt. 



XII.  SYTUACJA  KADROWA,  ABSENCJA,

DOSKONALENIE ZAWODOWE, STAN DYSCYPLINY

1. Sytuacja Kadrowa

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. KPP w Wągrowcu dysponowała 133

etatami policyjnymi z 3 wakatami.     

W ubiegłym roku ze stanu jednostki ubyło 7 policjantów tj:

• odeszło na emeryturę – 4;

• przeniesienie do innych jednostek – 2;

• zwolniono – 1.

Nie przenoszono do dalszego pełnienia służby w KPP Wągrowiec żadnych

policjantów. Natomiast przyjęto do służby 9 osób.

Na dzień 31.12.2020 r. KPP Wągrowiec dysponowała 133 etatami przy 1

wakacie.

  Na kursy doskonalenia zawodowego zostali  skierowani funkcjonariusze

w  zakresie  kursu  specjalistycznego  w  zakresie  obsługi  ręcznych  mierników

prędkości.

Pozostałe  kursy  nie  odbyły  się  z  uwagi  na  sytuację  związaną

z obostrzeniami epidemicznymi w kraju. 

2. Absencja

Absencja chorobowa w 2020 roku wyniosła  2495 dni.  Jest  to  spadek

w odniesieniu do 2019 r., gdzie odnotowano w sumie 2825 dni zaliczanych do

absencji chorobowych.  

Wielkość absencji chorobowych w poszczególnych latach przedstawia poniższy

wykres. 



W 2020 r.  na zwolnieniach  lekarskich przebywało  59 funkcjonariuszy.

Dodatkowo 4 funkcjonariuszki  przebywały  na urlopie  macierzyńskim, a  6 na

zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą. 

Stan zwolnień lekarskich w ujęciu miesięcznym przedstawia poniższa tabela.

Miesiąc
Ilość osób na

zwolnieniach

Suma dni

zwolnień

lekarskich

Styczeń 10 190

Luty 16 276

Marzec 21 289

Kwiecień 13 215

Maj 10 221

Czerwiec 8 143

Lipiec 10 176

Sierpień 8 196

Wrzesień 10 151

Październik 20 268

Listopad 20 127

Grudzień 15 243
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W  2020  r.  w  jednostce  zostało  przeprowadzonych  10  postępowań

powypadkowych w związku ze zgłoszonymi wypadkami w służbie, którym uległo

10 policjantów. Główne przyczyny to między innymi.:

 obrażenia powstałe w wyniku upadku - 2 osoby;

 obrażenia  związane  z  naruszeniami  nietykalności  cielesnej

funkcjonariusza w 4 przypadkach;

 obrażenia powstałe podczas przeprowadzanych interwencji – inne

w 1 przypadku.

 W 3 przypadkach doszło do powstania kontuzji podczas ćwiczeń.

 3. Skargi, naruszenia dyscypliny służbowej

W 2020 r. do KPP wpłynęło 15 skarg pod adresem policjantów. Dotyczyły

one sposobu prowadzonych czynności. Żadna ze skarg nie została potwierdzona

W  20  przypadkach  prowadzono  czynności  wyjaśniające,  realizowane

w  oparciu  o  art.  134i  ust.  4  Ustawy  z  dnia  6  kwietnia  1990  r.  o  Policji.

Z czterema policjantami przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące z włączeniem

do akt osobowych. Nie wszczynano postępowań dyscyplinarnych. 

W ramach przyjęć  interesantów,  w trybie  art.  253  k.p.a.  przyjęto 31

obywateli między innymi z takimi problemami jak:

 Prośba o pomoc i poradę w sprawach indywidualnych;

 Prośba o udzielenie informacji;

 Prośba o pomoc w konfliktach sąsiedzkich;

 Ogólne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego.

XIII. Stan techniczny taboru.

Obecnie KPP w Wągrowcu dysponuje łącznie 27 samochodami w tym 18

oznakowanymi i 9 nieoznakowanymi:

- 1 w roczniku 2020;



- 3 w roczniku 2019;

- 3 w roczniku 2018;

- 2 w roczniku 2017;

- 2 w roczniku 2016;

- 7 w roczniku 2015;

- 3 w roczniku 2014;

- 1 w roczniku 2013;

- 3 w roczniku 2009;

- 1 w roczniku 2008;

- 1 w roczniku 2007.

KPP Wągrowiec w 2020 roku otrzymała 1 nowy radiowóz nieoznakowany

marki Kia Cee’d. Pojazdy służbowe łącznie przejechały w 2020 r. 556 514 km

Dynamika przejechanych kilometrów wyniosła tj. 97,9 % w stosunku do roku

2019r – tj. mniej o 12218 km.

Koszty napraw pojazdów wyniosły 33 025,55 zł tj. o 17 159,93 zł mniej

niż w roku poprzedzającym.

Jeden radiowóz o najgorszym stanie technicznym został przekazany do

Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 

W  najbliższym  czasie  1  radiowóz  o  najgorszym  stanie  technicznym

zostanie również przekazany do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 

XIV. Priorytety Komendanta Głównego Policji na rok

2021

1. Optymalizacja  działań  Policji  w  zakresie  zwalczania  kluczowych  rodzajów

przestępczości, w tym cyberprzestępczości.

2. Zwiększenie skuteczności Policji poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań

technologicznych.

3. Podniesienie  efektywności  działań  Policji  w  celu  realizacji  oczekiwań

społecznych



4. Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy. 

XV. PODSUMOWANIE

1. Negatywne elementy

Podsumowując rok 2020 należy stwierdzić, że był to bardzo ciężki okres
z uwagi  na panującą epidemię  COVID-19.  Obostrzenia  związane z  epidemią
sprawiły,  że  policjanci  tutejszej  jednostki  musieli  sprostać  i  odnaleźć  się
w nietypowej sytuacji z którą wcześniej od bardzo dawna się nie stykano. 

Funkcjonariusze  musieli  wykonywać  dotychczasowe  obowiązki
i czynności służbowe w szczególnych warunkach spowodowanych zagrożeniem
zarażania się wirusem COVID-19.

Ponadto  na  policjantów  nałożono  również  szereg  obowiązków
związanych z dokonywaniem sprawdzeń osób przebywających na kwarantannie
a  także  wynikających  ze  wspólnych  działań  z  Powiatowym  Inspektorem
Sanitarnym.   

Z  uwagi  na  konieczność  ograniczenia  możliwości  zarażeń,  w tutejszej
jednostce  funkcjonował  system  zmianowy  dla  wszystkich  funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych. 

Zastosowane  rozwiązania  w  znacznym  stopniu  ograniczyły
funkcjonowanie i możliwości prowadzonych czynności.

Jako  elementy  negatywne  wskazać  należy  w  szczególności  wzrost
dynamiki  wszczęć postępowań przygotowawczych dotyczących bójek i  pobić.
Dynamika  ta  została  przekroczona  o  28,6%.  Podobnie  przekroczona  została
także dynamika wszczęć postępowań przygotowawczych dotyczących kradzieży
z włamaniem. Dynamika ta została przekroczona o 10,7%. 

Nie  osiągnięto  także  zadowalającego  wskaźnika  wykrywalności
dotyczącego  kategorii  uszczerbku  na  zdrowiu.  Wskaźnik  ten  był  niższy  od
ubiegłorocznego o 7,7%.

Porównując  rok  2020  r.  do  ubiegłorocznego  należy  stwierdzić,  że  do
negatywnych  elementów  zaliczyć  trzeba  również  spadek  wskaźnika
wykrywalności przestępstw ogółem do 2019 r. Wskaźnik ten wyniósł 83,7% tj.
o 1,9% mniej niż w roku 2019.

Nie osiągnięto zadowalającego miernika Monitorowanego MM% KGP tj.
skuteczności poszukiwań osób ukrywających się. Miernik ten wyniósł 71% i był
niższy w stosunku do zakładanego progu o 29%.

Nie zdołano osiągnąć ubiegłorocznej wartości zabezpieczonego mienia.
Wartość ta w stosunku do 2019 r. była niższa o 1130 242 PLN. 

Jako  negatywny element  należy  uznać  również  Miernik  monitorowany
MM3 KGP dot. skuteczności zwalczania przestępczości gospodarczej związany
z dynamiką wszczęć. Miernik wyniósł 83,3% i był o 16,7 niższy od zakładanego.



Miernik  monitorowany MM3 KGP dot.  skuteczności  zwalczania  przestępczości
gospodarczej związany z dynamiką przestępstw stwierdzonych także nie został
osiągnięty i wyniósł 80%. Należy zwrócić więc szczególną uwagę na pozytywną
realizację tego miernika w przyszłości.

Pozostałe  negatywne  elementy  związane  z  przestępstwami
gospodarczymi  to  dynamika  wszczęć  tych  przestępstw  i  dynamika  wszczęć
postępowań z tej kategorii na materiałach własnych.

W  celu  osiągnięcia  założonych  wartości  i  mierników  związanych
z  przestępstwami  gospodarczymi,  bardzo  ważnym  jest  wypracowanie
właściwego  nadzoru  ze  strony  bezpośrednich  przełożonych  nad
funkcjonariuszami zajmującymi się ta tematyką. 

W  kategoriach  dotyczących  służby  prewencyjnej  stwierdzono  brak
realizacji  Miernika  nr  11  KGP  związanego  z  liczbą  bezwzględną  policjantów
służby prewencyjnej (bez policjantów komórki ruchu drogowego) skierowanych
do służby patrolowej 

W  2021  r.  należy  dążyć  do  poprawy  mierników  i  wskaźników  we
wskazanych powyżej obszarach. Są to istotne mierniki obrazujące jakość i ilość
wykonanej pracy przez policjantów tutejszej jednostki.  

2. Pozytywne elementy

Pozytywnym aspektem odnotowanym w 2020 roku jest  spadek  liczby
wypadków, kolizji osób rannych i zabitych w wyniku zdarzeń drogowych. Rok
2020  pod  tym  względem  na  drogach  naszego  powiatu  okazał  się
bezpieczniejszy od ubiegłorocznego. 

Niewątpliwie  zmniejszenie  ilości  zdarzeń  drogowych,  a  co  z  tym  jest
związane także rannych i zabitych w wyniku tych zdarzeń, miał wpływ właściwy
sposób dyslokacji  służby ruchu drogowego. Zapewniło to odpowiedni poziom
bezpieczeństwa  na  drogach  powiatu  wągrowieckiego.  Kierownictwo  tutejszej
jednostki  dąży  do  efektywniejszej  organizacji  służby  nie  tylko  policjantów
Wydziału  Ruchu  Drogowego,  ale  także  funkcjonariuszy  wszystkich  komórek
organizacyjnej. Właściwa diagnoza powinna zapewnić dalszą minimalizację ilości
wypadków drogowych, a przede wszystkim zminimalizowania osób zabitych na
drogach w powiecie wągrowieckim.

Jako pozytywne elementy należy zakwalifikować osiągnięcie Miernika nr
15 KGP dot. skuteczności poszukiwań osób zaginionych, osiągnięcie miernika nr
9  KGP  tj.  skuteczności  zwalczania  przestępczości  narkotykowej.  Osiągnięto
także właściwy poziom dynamiki wszczęć i dynamiki przestępstw stwierdzonych
związanych  z  przestępstwami  narkotykowymi.  Uzyskano  wymagany  poziom
Miernika  nr  9  KGP  związany  ze  skutecznością  zwalczania  przestępczości
narkotykowej.  Wszczęto  również  o  3  postępowania  korupcyjne  więcej  niż
w roku poprzedzającym. Pozytywem jest także zadowalający koszt postępowań



przygotowawczych  i  właściwy  poziom  udziału  procentowego  postępowań
zakończonych w których zastosowano art. 335 k.p.k. 

Podobnie  pozytywnie  należy  ocenić  osiągnięcie  niskiego  wskaźnika
zaległości postępowań przygotowawczych. Wskaźnik osiągnięty przez tutejszą
jednostkę był niższy niż wskaźnik obrazujący średnią wojewódzką. Należy zatem
stwierdzić,  że  osiągając  taki  właśnie  wskaźnik  policjanci  zakończyli
proporcjonalnie  więcej  postępowań  przygotowawczych  niż  część  jednostek
województwa wielkopolskiego. Taka niska wartość wskazuje, że funkcjonariusze
Komendy  Powiatowej  Policji  w  Wągrowcu  prowadzą  postępowania
przygotowawcze bez przewlekłości. 

W pozostałych kategoriach przestępstw kryminalnych osiągnięte wyniki
przez tutejszą jednostkę odnotowano także na zadowalającym poziomie. 

Osiągnięto  również zadowalające  poziomy mierników tj.:  Miernik  nr  6
KGP  związany  z  czasem  służby  dzielnicowego  w  obchodzie,  Miernik
Monitorowany MM4 związany z czasem reakcji na zdarzenie, Miernik nr MM7
dot.  Wskaźnika  bezpieczeństwa  podczas  ogólnopolskich  działań  kontrolno  –
prewencyjnych  na  rzecz  poprawy  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  oraz
osiągnięto  również  zadowalający  poziom  Miernika  nr  17  KGP  związany  ze
średniodobową liczba policjantów ruchu drogowego kierowanych do służby na
drodze.  

Podsumowując  należy  stwierdzić,  iż  pracę  funkcjonariuszy  Komendy
Powiatowej Policji w Wągrowcu w 2020 roku należy ocenić na dobrym poziomie
z  zastrzeżeniem,  że  koniecznym jest  jednak  uzyskanie  poprawy  w pewnych
obszarach,  przy  jednoczesnych  zachowaniu  wypracowanego  poziomu
w pozostałych kategoriach.  
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	OCENA
	STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
	NA TERENIE POWIATU WĄGROWIECKIEGO
	w 2020 r.
	I. DANE OGÓLNE
	W 2020 roku na terenie naszego powiatu wszczęto 1162 postępowań przygotowawczych, tj. o 87 mniej, a niżeli w roku uprzednim. Spowodowało uzyskanie wskaźnika dynamiki wszczęć na poziomie 93 %.
	Wypracowana wykrywalność ogólna we wszystkich kategoriach przestępstw wyniosła 83,7 % (tj. o 1,9 % niższa od ubiegłorocznej). Odnotowano 981 przestępstwa stwierdzone a więc o 9 mniej niż w roku poprzedzającym (dynamika wyniosła 99,09 %).
	Wynikiem prowadzonych postępowań przygotowawczych było ustalenie 581 podejrzanych w stosunku, do których w 696 przypadkach wniesiono akt oskarżenia, a wobec 34 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
	Dane te przedstawiono na poniższym wykresie.
	1. Stan przestępczości ogółem

	
	2. Stan przestępczości kryminalnej

	W zakresie przestępstw kryminalnych, mających podstawowe znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, odnotowano 656 przestępstw stwierdzonych, tj. o 51 mniej aniżeli w roku uprzednim. Tym samym dynamika wyniosła 92,8%. Natomiast odnotowano wykrywalność na poziomie 83,3% tj. o 0,7% wyższy niż rok wcześniej.
	W tej kategorii wszczęto 787 spraw, tj. o 71 postępowań mniej aniżeli w roku ubiegłym. Wskaźnik dynamiki wyniósł 91,7 %.
	Szczegółowe dane dotyczące przestępstw kryminalnych przedstawiono na poniższym wykresie.
	Na poniższym wykresie przedstawiono „stosunek przestępstw kryminalnych do pozostałych kategorii przestępstw”.
	Procentowy udział przestępstw kryminalnych w ogólnej liczbie popełnionych przestępstw
	II. WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPSTW KRYMINALNYCH
	1. Uszczerbek na zdrowiu

	W kategorii uszczerbku na zdrowiu (art. 156 i 157 kk) odnotowano dynamikę wszczęć na poziomie 46,7 % (wszczęto 7 spraw tj. o 8 mniej niż w roku poprzedzającym). Wskaźnik dynamiki przestępstw stwierdzonych wyniósł 118,2 % (stwierdziliśmy 13 czynów tj. o 2 więcej niż w ubiegłym roku). Wykrywalność tych przestępstw wyniosła 92,3%.
	Uszczerbek na zdrowiu
	2. Bójka i pobicie

	W kategorii bójek i pobić odnotowano dynamikę wszczęć na poziomie 128,6 % (9 wszczęć tj. o 2 wszczęte postępowanie więcej niż przed rokiem) Jednocześnie odnotowaliśmy dynamikę przestępstw stwierdzonych na poziomie 150 % (12 przestępstw – o 4 więcej niż w roku poprzedzającym). Wykrywalność w tej kategorii wyniosła 100%.
	Bójka i pobicie
	3. Kradzież z włamaniem

	Dynamika wszczęć wyniosła 110,7% (31 postępowań tj. o 3 więcej niż rok wcześniej). Dynamika przestępstw stwierdzonych wyniosła 132,7% (odnotowaliśmy 73 czynów tj. o 18 więcej niż w roku ubiegłym). Wykrywalność wzrosła o 7,1% i wyniosła 67,1%
	Dane dotyczące kradzieży z włamaniem przedstawiono poniżej
	Kradzież z włamaniem
	4. Kradzieże

	W zakresie kradzieży, dynamika wszczęć wyniosła 84,1% (58 postępowań, tj. o 11 mniej niż w roku ubiegłym), zaś dynamika przestępstw stwierdzonych wyniosła 83,7% (72 przestępstwa tj. o 14 przestępstw mniej niż w roku ubiegłym). Uzyskano wykrywalność na poziomie 76,4% tj. wyższą o 13,6%. w stosunku do 2019 r.
	Poniżej zawarto dane na temat kradzieży.
	Kradzieże
	5. Rozboje, kradzieże i wymuszenia rozbójnicze

	W okresie 2020 r. wszczęto w tej kategorii 4 postępowania przygotowawcze tj. o 4 mniej niż rok wcześniej (dynamika wyniosła 50%). Stwierdzono 6 przestępstw (o 2 przestępstwa mniej niż w roku 2019, dynamika przestępstw stwierdzonych wyniosła 75%) Osiągnięto wykrywalność kształtującą się na poziomie 100 % Pozostała na tym samym poziomie co w 2019 r.
	Rozboje, kradzieże i wymuszenia rozbójnicze
	6. Kradzieże samochodów

	W 2020 r. nie wszczynano żadnych postępowań przygotowawczych dot. kradzieży samochodów. Odnotowano jednak 2 przestępstwa stwierdzone, które były konsekwencją spraw prowadzonych z roku ubiegłego. Dynamika przestępstw stwierdzonych wyniosła 18,2%) Osiągnięto wykrywalność na poziomie 100%, tj. wzrost o 36,4% w stosunku do 2019 r.
	Dane odnoszące się do tej kategorii przestępstw zawarto poniżej.
	Kradzieże samochodów
	7. Uszkodzenie mienia

	W zakresie uszkodzenia rzeczy, dynamika wszczęć wyniosła 90,4% Wszczęto 47 postępowań tj. o 5 postępowań mniej niż w roku 2019. Dynamika przestępstw stwierdzonych wyniosła 68% W tej kategorii przestępstw stwierdzono 34 przypadki uszkodzeń mienia, tj. o 16 przestępstw mniej niż w roku 2019. Uzyskano wykrywalność na poziomie 60% czyli takim samym jak w 2019 r.
	Uszkodzenie mienia
	8. Przestępczość narkotykowa

	W tej kategorii przestępstw wszczęto ogółem 47 postępowania przygotowawcze (tj. o 5 więcej niż w roku poprzednim): dynamika wszczęć wyniosła 111,9%. Stwierdzono dokonanie 107 czynów tj. o 8 przestępstw więcej w stosunku do 2019 r.– dynamika wyniosła 108,1%. Łącznie w 2020 r. zabezpieczono 9 241,90 g narkotyków.
	Wszczęcia i czyny stwierdzone dot. postępowań w sprawach narkotykowych
	Przykłady najpoważniejszych przestępstw do jakich doszło w 2020 r. na terenie powiatu wągrowieckiego.
	1. W dniu 14 listopada 2020 r. w Skokach w wynajmowanym pokoju 49 letni mężczyzna znajdując się w stanie nietrzeźwości, podczas awantury domowej przy użyciu noża kuchennego, zadając po jednym ciosie w okolice brzucha usiłował dokonać zabójstwa 48 letniej mieszkanki Skoków oraz 36 letniego mężczyzny, również mieszkańca Skoków. Sprawca został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pokrzywdzonym udzielono pomocy medycznej, zostali hospitalizowani.
	2. W dniu 09 grudnia 2020 r. na terenie gminy 44 letni mieszkaniec gminy Skoki będąc w stanie nietrzeźwości podczas kłótni z bratem znajdującym się również w stanie nietrzeźwości zranił go nożem w okolicy dolnej części twarzy. Sprawca został zatrzymany przedstawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa. Zastosowano wobec niego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
	3. W dniu 09 września 2020 r. w Wągrowcu pomiędzy 43 letnim mieszkańcem Wągrowca, a jego 37 letnim szwagrem w domu doszło do sprzeczki na tle finansowym. W pewnym momencie 43 latek wyszedł z pokoju do kuchni, skąd zabrał nóż kuchenny, a następnie wszedł ponownie do pokoju i zadał swojemu szwagrowi cios nożem prosto w serce. Oddalił się w nieustalonym kierunku. W wyniku odniesionych obrażeń pokrzywdzony zmarł. Niezwłocznie podjęto działania mające na celu zatrzymanie sprawcy. W wyniku podjętych czynności sprawcę zabójstwa zatrzymany na jednej z ulic w Wągrowcu. Znajdował się w stanie nietrzeźwości. Przedstawiono mu zarzut zabójstwa. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
	III. Praca Dochodzeniowo - Śledcza
	W 2020 roku wszczęto 1162 nowych postępowania przygotowawcze a zakończono 1132 z tego:
	wobec 537 podejrzanych skierowano akty oskarżenia;
	wobec 23 nieletnich sprawców czynów karalnych skierowano materiały do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego;
	umorzono między innymi z powodu:
	braku znamion czynu zabronionego – 279;
	niewykrycia sprawców – 170;
	zawieszono – 77 spraw.
	Ponadto należy wskazać, że policjanci łącznie przeprowadzili 865 postępowań sprawdzających z czego w 578 przypadkach wszczęcie postępowania przygotowawczego poprzedzone było przeprowadzeniem postępowania sprawdzającego. W pozostałych przypadkach postępowania sprawdzające nie dało podstaw do wszczęcia postępowań przygotowawczych. Średni koszt postępowania w naszej jednostce wyniósł 20,40 zł. W 203 przypadkach zastosowano art. 335 k.p.k. Wskaźnik procentowy postępowań przygotowawczych w których zastosowano art. 335 k.p.k. wyniósł 29,2%. Wskaźnik procentowy postępowań umorzonych wobec braku znamion przestępstwa wyniósł 24,6% i był niższy o 3,7% w stosunku do roku 2019.
	Na koniec roku osiągnięto wskaźnik zaległości na poziomie 1,59.
	W ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych zabezpieczono mienie na łączną kwotę 242 513.
	IV. POSZUKIWANIA
	Niezwykle ważnym zadaniem Policji, jest prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także prowadzenie poszukiwań osób zaginionych.
	W okresie od stycznia do końca grudnia 2020 r. wszczęto 156 spraw poszukiwawczych z czego zrealizowanych zostało 119 zatrzymań osób, co daje 76% skuteczności zatrzymań.
	Próg satysfakcji na koniec roku kalendarzowego został wyznaczony przez KWP Poznań na poziomie 71 % tj. o 5 % więcej niż zakładany.
	Ze wszystkich prowadzonych spraw poszukiwawczych w 2020 r. dokonano zatrzymań na podstawie 22 listów gończych. Odnotowano 31 wpływów listów gończych z czego zrealizowano 22.
	Na początek 2020 roku prowadzono czynności w oparciu o 47 listów gończych. Natomiast na koniec 2020 r. prowadzono czynności na podstawie 56 listów gończych. Taka ilość nie pozwoliła na realizację miernika nr MM5 KGP dot. skuteczności poszukiwań osób ukrywających się. Wartość miernika założona to 1,00. Uzyskano natomiast wartość miernika na poziomie 1,19. Osiągnięto 71 % skuteczności zatrzymań osób na podstawie listów gończych. Nastąpił wzrost o 9 przypadków wszczęć poszukiwań na podstawie listów gończych.
	W związku z prowadzonymi czynnościami poszukiwawczymi w garnizonie wielkopolskim tutejsza jednostka uplasowała się na 25 miejscu spośród 31 jednostek.
	W 2020 r. wszczęto 18 spraw związanych z zaginięciem osób. Zaginięcia dotyczyły w 7 przypadkach pierwszego I, a w 2 przypadkach poziomu II oraz w 9 przypadkach poziomu III. Na koniec 2020 r. zakończono 17 spraw zaginięć osób. Natomiast jedna ze spraw nadal jest w prowadzeniu.
	Miernik nr 15 dot. poszukiwań osób zaginionych osiągnął wartość 100%. Na początku 2020 r. prowadzono jedną sprawę dot. zaginięcia osoby. Na koniec grudnia 2020 r. również prowadzono jedną sprawę z tej kategorii.
	V. EFEKTY PRACY ZESPOŁU TECHNIKÓW KRYMINALISTYKI
	W 2020 r. funkcjonariusze Zespołu Techniki Kryminalistycznej wykonywali czynności podczas 233 zdarzeń – oględzin. W ramach grupy operacyjno-procesowej policjanci zabezpieczyli 241 śladów i przedmiotów. Najczęściej zabezpieczanymi śladami na miejscach zdarzeń były:
	-ślady mechanoskopijne
	-ślady biologiczne
	-ślady traseologiczne
	-ślady daktyloskopijne
	-ślady chemiczne
	-ślady osmologiczne
	-mikroślady
	-broni palnej
	oraz zabezpieczone przedmioty na miejscu zdarzeń
	Funkcjonariusze pionu techniki kryminalistycznej brali również udział w 201 innych czynnościach niż oględziny, między innymi takich jak: sekcja zwłok, przeszukanie, eksperyment procesowy. Wykonywano także szkice kryminalistyczne. Wykonano - 440 dokumentacji fotograficznych z metrykami oraz płytą CD.
	
	Zarejestrowano - 50 osób z wykorzystaniem urządzenia LIVE SCAN wraz z sygnalityką, gdzie ujęto również znaki szczególne – tatuaże. Pobierano do eliminacji linie papilarne. Pobierano także DNA do rejestracji. Dane te były rejestrowane w KSIP.
	Pobierano DNA do eliminacji osób, wykonywano potwierdzenia tożsamości osób ze zdjęciem. Na zlecenie Sądu Rejonowego w Wągrowcu technicy uczestniczyli w przesłuchaniach nieletnich. Do tych czynności wykonywane były metryki identyfikacyjne wraz z nośnikami tj. płytami DVD.
	VI. WYNIKI PRACY PIONU PG
	1. Dane ogólne dot. przestępczości gospodarczej

	W 2020 r. wszczęto 176 postępowań przygotowawczych o przestępstwa gospodarcze tj. o 5 postępowań mniej niż w roku 2019. Dynamika wszczęć wyniosła 97,2%. W tej kategorii na podstawie materiałów operacyjnych wszczęto 50 postępowań.
	Na materiałach operacyjnych wszczęto 5 postępowań korupcyjnych. Dynamika wszczęć postępowań korupcyjnych na materiałach operacyjnych wyniosła 250%
	We wszystkich tych postępowaniach stwierdzono 183 przestępstwa gospodarcze i 3 przestępstwa korupcyjne. Wskaźnik dynamiki dla przestępstw gospodarczych i korupcyjnych wyniósł 80,2 %.
	Dane dot. przestępczości gospodarczej
	VII. REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ SŁUŻBĘ PREWENCJI
	1. Działania patrolowe i represyjne

	W 2019 r. policjanci KPP w Wągrowcu wykonali ogółem 7840 służb patrolowych i obchodowych (o 488 mniej niż założono dla naszej jednostki i o 424 więcej niż w ubiegłym roku) – średnio dziennie na terenie powiatu pełniło służbę 21,5 policjantów (bez funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego). Ze względu na specyfikę zagrożenia przestępczością i wykroczeniami większość służb pełniona była na II i III zmianie tzn. między 14:00 a 6:00 dnia następnego.
	W omawianym okresie policjanci prewencji ujawnili 5218 wykroczeń które represjonowano:
	Nakładając 2996 mandatów karnych;
	Udzielając 1909 pouczeń;
	sporządzając 313 notatek stanowiących podstawę do wszczęcia postępowań o wykroczenia;
	W 2020 r. na podległym terenie policjanci pionu prewencji dokonali zatrzymania 239 sprawców przestępstw na tzw. „gorącym uczynku" lub               w bezpośrednim pościgu.
	Policjanci służb prewencyjnych wylegitymowali łącznie 29 976 osób. Podejmowano czynności dotyczące 4194 zgłoszonych interwencji.
	W związku ze zgłoszonymi interwencjami oraz zawiadomieniami o przestępstwie dot. przemocy domowej oraz znęcania funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu w 101 przypadkach wdrażali procedurę „Niebieskie Karty” dotyczącej przemocy w rodzinie. Ustalono, że sprawcami przemocy było 90 mężczyzn i 10 kobiet. Przypadki znęcania dot. 89 osób dotkniętych przemocą tj. 81 dorosłych oraz 8 dzieci.
	W 2020 r. w związku z panującą epidemią COVID-19 policjanci tutejszej jednostki reagowali na popełnianie wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem obostrzeń związanych z epidemią.
	Łącznie funkcjonariusze tutejszej jednostki w 798 przypadkach nałożyli mandaty na sprawców tego typu wykroczeń. Przeprowadzono 97 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia związane nieprzestrzeganiem obostrzeń związanych z COVID-19.
	Dokonano 270 sprawdzeń obiektów pod kątem zapisów zapisów określonych w aktach prawnych związanych z obostrzeniami, a ponadto w 25 przypadkach przeprowadzono tego typu sprawdzenia wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wągrowcu.
	Średni czas reakcji funkcjonariuszy KPP w Wągrowcu na zdarzenia pilne wyniósł 9 minut i 41 sek. przy zakładanym 11 w związku z zgłoszonymi zdarzeniami i interwencjami.
	Pilne interwencje dotyczą:
	1. istnienia zagrożenia życia, zdrowia i mienia;
	2. możliwości zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu;
	3. istnienia konieczności zapobieżenia innym realnym zagrożeniom.
	2. Służba ochronna

	W Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w tut. jednostce w 2020 r. osadzono 491 osób, a z tej liczby zatrzymano:
	- do wytrzeźwienia 98 osób (w tym 4 kobiety);
	- podejrzanych o popełnienie przestępstwa 304 osoby;
	- na polecenie Sądu, Prokuratora 89 osób.
	3. Wywiady i spotkania dzielnicowych

	W ramach realizowanych zadań policjanci służby prewencyjnej przeprowadzili 5788 wywiadów. Zorganizowano łącznie 660 spotkań dzielnicowych ze społeczeństwem.
	Policjanci sprawdzili łącznie 13 131 osób objętych kwarantanną oraz izolacją domową.
	4. Realizacja programów z zakresu prewencji kryminalnej

	W roku 2020 na terenie działania KPP w Wągrowcu kontynuowano programy prewencyjne ukierunkowane na zapobieganie i przeciwdziałanie przestępczości.
	Trudna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem pandemii koronawirusa ograniczała możliwość organizacji bezpośrednich spotkań, stawiając przed policjantami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki społecznej nowe wyzwania dotarcia do grupy docelowej za pomocą środków alternatywnych – komunikacji za pomocą socialmediów, przeprowadzenia kampanii o oszustwach we współpracy z księżmi Kościoła Katolickiego a także przygotowanie i publikacja informacji na stronie internetowej komendy oraz portalu społecznościowego Facebook.
	Do najważniejszych z realizowanych programów należy zaliczyć Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej oraz programy prewencyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
	- „Razem Bezpieczniej” - Program ukierunkowany na ogólne działania dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, realizowany przy współpracy z instytucjami państwowymi na i administracji samorządowe oraz organizacjami pozarządowymi. Główne cele tego programu to:
	Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania;
	Przemoc w rodzinie;
	Bezpieczeństwo w szkole;
	Bezpieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej;
	Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ( Ogólnopolski Turniej Ruchu Drogowego);
	Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej;
	Ochrona dziedzictwa narodowego.
	Adresatami założeń tego programu to mieszkańcy powiatu wągrowieckiego.
	- „Bezpieczne Miasto” - program skierowany głównie do społeczności miejskiej powiatu wągrowieckiego. W ramach tego programu realizowanych jest szereg działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Założenia dot. czynności związanych z tym programem to przeprowadzenie akcji oznaczenia nieruchomości. Celem wykonywanych przez policjantów czynności jest włączanie się w także w akcję wsparcia organizacji imprez, takich jak dzień dziecka, festyny i imprezy dla dziec, imprez związanych z czasową zmianą organizacji ruchu. Bardzo ważną rolę odgrywają także działania mające na celu uświadamianie mieszkańców co do prawidłowego zabezpieczenia nieruchomości, przygotowania do podróży, wypoczynku nad wodą, zachowania na cmentarzu podczas Święta Zmarłych i zachowań w obiektach handlowych.
	- „Bezpieczna Wieś” - program ten skierowany był głównie do mieszkańców wsi na terenie powiatu. Podstawowym założeniem programu była realizacja spotkań z mieszkańcami organizowanymi przez sołectwa i radnych. Jedną z form tych spotkań było propagowanie zachowania ograniczającego przestępczość. Założeniem było, aby program realizowany był przez rewiry dzielnicowych podległe KPP Wągrowiec. Przede wszystkim miał polegać na przeprowadzaniu rozmów z mieszkańcami wsi, w których szczególną uwagę należało zwracać na prawidłowe zabezpieczenia posesji, obiektów gospodarstw aby uchronić się przed kradzieżami i włamaniami. Rozmowy miały dotyczyć kwestii zachowaniu środków ostrożności przy trzymaniu psów, a także możliwości zagrożeń kradzieżami podczas wobec osób starszych lub samotnie mieszkających. Program uwzględniał również spotkania z dziećmi zamieszkującymi tereny wiejskie i informacje o niebezpieczeństwach związanych z okresem żniw, obchodzenia się z agresywnymi zwierzętami.
	- „Bezpieczne Życie Seniorów” - program ukierunkowany na poprawę bezpieczeństwa osób starszych. Realizacja programu programu miała polegać na współpracy ze Strażą Pożarną, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, a także z klubami seniora działającymi na terenie powiatu Formą tego programu były głównie spotkania z seniorami i wskazanie tym osobom metod działania i zagrożeń ze strony sprawców przestępstw.
	- „ Bezpieczna szkoła” - to program ukierunkowany głównie na poprawę bezpieczeństwa w szkołach. Realizacja programu miała polegać przede wszystkim na organizacji spotkań z dziećmi i młodzieżą, rodzicami i nauczycielami, a także współtworzenia imprez szkolnych. Głównym założeniem programu było uświadamianie dzieci i młodzieży o zagrożeniach płynących z zażywania środków odurzających, internetu oraz odpowiedzialności prawnej za popełnianie czynów karalnych. Spotkania miały odbywać się również z rodzicami uczniów szkół gimnazjalnych.
	- „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” - Założeniem tego programu miała być realizacja szeregu czynności profilaktycznych, uświadamiających uczniów klas 1-3 szkół podstawowych o zasadach ruchu drogowego. Realizacja programu miała odbywać się z inicjatywy i wspólnie z WORD Piła. Założenia programu miały dotyczyć bezpieczeństwa na drogach w głównej mierze podczas spotkań profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w domu, na placach zabaw i przydomowych podwórkach. Program przewidywał rozdawanie podczas spotkań elementów odblaskowych pozyskanych przy współpracy z WORD Piła, WORD Poznań oraz samorządów lokalnych.
	- „Dopalacze niszczą życie” - program miał na celu przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji psychologicznych, neurologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz wskazanie sposobów zapobiegania istniejącym zagrożeniom. Program w założeniu miał być adresowany dla młodzieży oraz kadry dydaktycznej. W jego ramach przewidywano przeprowadzenie szeregu pogadanek w placówkach szkolnych na terenie powiatu wągrowieckiego, a także przeprowadzenie kolejnej edycję konkursu o nazwie „wolny od uzależnień” Program ten miał być skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
	- „Dwie strony sieci” - program zakładał realizację działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze cyberzagrożeń, adresowanych zarówno do młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych jak i pierwszych klas szkół gimnazjalnych a także pedagogów, psychologów i rodziców. Realizacja programu miała odbywać się na zasadzie spotkań i pogadanek w szkołach podstawowych i gimnazjach dotyczących bezpieczeństwa w sieci i odpowiedzialności prawnej w związku z popełnianiem czynów karalnych za pośrednictwem multimediów. W ramach programu miał zostać zorganizowany konkurs na komiks i spot reklamowy o nazwie „Dwie strony sieci” skierowany do uczniów klas VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I gimnazjów.
	W związku z wybuchem epidemii Covid-19 i obostrzeniami z tym związanych nie zdołano jednak zrealizować większości założeń przedstawionych powyżej programów.
	Stosowano, jednak działania niestandardowe, jak choćby zaangażowanie księży dekanatu do informowania ludzi o sposobach działania oszustów. Informacje o charakterze prewencyjnym promujące działania Policji podczas realizacji poszczególnych programów zamieszczone zostały na stronie internetowej jednostki.
	W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi działania w większości skupiły się na czynnościach związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19. Miały głównie charakter informacyjny zmierzający do wyegzekwowania szeregu zachowań jak np. zachowania dystansu społecznego i stosowania maseczek ochronnych.
	5. Przestępczość nieletnich

	W roku 2020, nieletni dopuścili się 23 czynów karalnych, co przy ogólnej liczbie 981 przestępstw stwierdzonych na terenie naszego powiatu stanowiło 2,34%.
	Zestawienie przestępczości nieletnich przedstawia poniższa tabela.
	Dynamika czynów stwierdzonych popełnionych przez nieletnich
	Nieletni sprawcy przestępstw
	Najczęściej dopuszczali się następujących czynów karalnych:
	Bójka, pobicie – 1 sprawca;
	Uszkodzenie mienia – 3 sprawców;
	Kradzież cudzej rzeczy – 2 sprawców;
	Przestępstwa narkotykowe – 7 sprawców;
	Kradzież z włamaniem – 2 sprawców;
	Rozboje, kradzież rozbójnicza i wymuszenia rozbójnicze – 1 sprawca;
	Inne – 7 sprawców.
	Funkcjonariusze KPP w Wągrowcu ujawnili 31 nieletnich pod wpływem alkoholu. Byli oni przekazywani rodzicom lub opiekunom, a o zaistniałych zdarzeniach informowano sądy i podejmowano odpowiednie działania.
	Ponadto stwierdzono 2 przypadki ujawnienia nieletnich znajdujących się pod wpływem, narkotyków.
	Tutejsza jednostka zajmowała się także 108 poszukiwaniami opiekuńczymi z czego 17 prowadzonych było na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu oraz w 5 przypadkach prowadziła poszukiwania poziomu III zaginionych małoletnich.
	VIII. Działania z zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
	1. Statystyka ogólna

	W 2020 roku na drogach powiatu wągrowieckiego doszło do 36 wypadków, w wyniku których śmierć poniosły 4 osoby, a 35 osób zostało rannych. W tym okresie zaistniało 453 kolizje drogowe.
	Liczba zdarzeń
	Liczba wypadków
	Liczba zabitych
	Liczba rannych
	Liczba kolizji
	poniedziałek
	63
	7
	0
	9
	56
	wtorek
	77
	7
	1
	6
	70
	środa
	78
	4
	0
	4
	74
	czwartek
	73
	6
	2
	4
	67
	piątek
	74
	4
	1
	4
	70
	sobota
	69
	3
	0
	3
	66
	niedziela
	55
	5
	0
	5
	50
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	0
	0
	1
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	0
	0
	0
	2
	18-24
	8
	0
	10
	72
	25-39
	13
	2
	11
	103
	40-59
	5
	0
	5
	87
	60 plus
	8
	2
	7
	72
	b/d
	0
	0
	0
	3
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	0
	0
	0
	1
	18-24
	1
	0
	1
	0
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	1
	0
	1
	1
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	Liczba wypadków
	Liczba zabitych
	Liczba rannych
	Liczba kolizji
	kobieta
	6
	0
	7
	115
	mężczyzna
	28
	4
	28
	338
	2. Ujawnianie nietrzeźwych kierujących

	Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu w 2020 roku ujawnili 151 nietrzeźwych kierujących tj. o 10 więcej niż w roku poprzedzającym, co dało dynamikę na poziomie 107%. Pojazdami mechanicznymi poruszało się 86 osób, a kolejne osoby to rowerzyści - 65 osób.
	Dane z zakresu zatrzymanych kierujących w stanie nietrzeźwości przedstawiono poniższym wykresie.
	Ujawnieni kierujący w stanie nietrzeźwości w latach 2012 – 2020
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Ogółem
	367
	322
	259
	293
	211
	183
	160
	141
	151
	Kierowcy pojazdów mechanicznych
	136
	133
	87
	153
	101
	99
	102
	78
	86
	Rowerzyści
	231
	189
	172
	140
	110
	84
	58
	63
	65
	Policjanci Ruchu Drogowego ujawnili 11 158 wykroczeń w ruchu drogowym i wobec sprawców tych wykroczeń nałożyli 7345 mandatów karnych oraz 273 wnioski o ukaranie. Zastosowali 2287 pouczeń. Ponadto zatrzymali 925 dowodów rejestracyjnych i 257 praw jazdy.
	Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu podejmowała szereg przedsięwzięć mających na celu ograniczenie ilości zdarzeń drogowych. Polegały one na propagowaniu bezpiecznego poruszania się po drogach uczestników ruchu jak również działań dyscyplinujących, takich jak „Prędkość” „Alkohol i Narkotyki”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Pasy”, „Bus Truck”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczny weekend”
	Siły i środki dyslokowano na podstawie prowadzonych na bieżąco analiz zdarzeń drogowych. Patrole policjantów RD wzmacniano kierując do wspólnej służby z nimi policjantów prewencji.
	Działania policjantów Wydziału Ruchu Drogowego były ukierunkowane przede wszystkim na ujawnianie wykroczeń mających główny wpływ na powstawanie zdarzeń drogowych tj. przekraczanie prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. Kierowane patrole do służby wyposażane były w urządzenia do pomiaru trzeźwości kierujących i testery narkotykowe.
	Inicjowano zmiany w infrastrukturze drogowej, wykonano wspólnie z zarządcami dróg wiosenny i jesienny przegląd infrastruktury drogowej.
	Na bieżąco była prowadzona polityka informacyjna społeczeństwa za pomocą lokalnych mediów o głównych przyczynach wypadków i ich skutkach oraz propagowano bezpieczne i prawidłowe zachowanie uczestników ruchu drogowego.
	
	IX. KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
	Na krajową mapę zagrożeń w roku 2020 na terenie powiatu wągrowieckiego naniesiono 572 informacje o zagrożeniach. Wszystkie informacje zostały zweryfikowane przez funkcjonariuszy podległych KPP w Wągrowcu.
	W 296 potwierdzono i wyeliminowano, 266 nie potwierdzono, a 8 przypadków okazało się żartem.
	Odnotowane przypadki dotyczyły:
	Akty wandalizmu - 37
	Dzikie wysypiska śmieci – 12
	Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 23
	Nielegalne rajdy samochodowe – 48
	wałęsające się bezpańskie psy – 4
	nieprawidłowe parkowanie – 88
	niewłaściwa infrastruktura drogowa – 14
	niszczenie zieleni – 2
	przekraczanie dopuszczalnej prędkości – 235
	spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 76
	miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej – 2
	używanie środków odurzających – 4
	wypalanie traw -1
	znęcanie się nad zwierzętami – 1
	zła organizacja ruchu – 26
	Potwierdzono i wyeliminowano:
	akty wandalizmu – 24
	dzikie wysypiska śmieci – 4
	grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 3
	wałęsające się bezpańskie psy – 1
	nieprawidłowe parkowanie – 65
	niewłaściwa infrastruktura drogowa – 1
	przekraczanie dopuszczalnej prędkości – 180
	spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 15
	zła organizacja ruchu – 3
	X. Realizacja mierników i wskaźników zawartych w strategii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
	Miernik nr 15 KGP
	Skuteczność poszukiwań osób zaginionych – próg satysfakcji – 100%
	Miernik określony dla KPP w Wągrowcu został zrealizowany na poziomie 100%
	Miernik monitorowany MM5 KGP
	Skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości. Zakładany próg realizacji miernika określono na 100%
	Wartość uzyskana przez KPP w Wągrowcu to 71%
	Miernik nie został więc zrealizowany.
	Miernik nr 8 KGP
	Wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych w postępowaniach prowadzonych przez Policję we wszystkich kategoriach przestępstw
	Wartość oczekiwana dla KPP w Wągrowcu 620 089 PLN
	W 2020 r. zabezpieczono wartości 242 513 PLN Miernik nie został zrealizowany. Wartość realizacji miernika ukształtował się na poziomie 39%
	Miernik nr 9 KGP
	Skuteczność zwalczania przestępczości narkotykowej
	Wartość oczekiwana dla KPP w Wągrowcu 5000g
	Uzyskano wartość 9241,90g - miernik został osiągnięty.
	Miernik monitorowany MM3 KGP
	Skuteczność zwalczania przestępczości gospodarczej. Dynamika wszczęć w 4 wybranych kategoriach PG
	Wartość oczekiwana dla KPP w Wągrowcu 100,0%
	Uzyskano wartość dynamiki wszczęć na poziomie 83,3% - miernik nie został osiągnięty.
	Miernik monitorowany MM3
	Skuteczność zwalczania przestępczości gospodarczej. Dynamika przestępstw stwierdzonych w 4 wybranych kategoriach PG
	Wartość oczekiwana dla KPP w Wągrowcu 120,0%
	Uzyskano wartość dynamiki przestępstw stwierdzonych na poziomie 80% - miernik nie został osiągnięty.
	Miernik Nr 13 KGP
	Wykrywalność w 7 – miu wybranych kategoriach przestępstw
	Wartość oczekiwana dla KPP w Wągrowcu 67,1%
	Uzyskano wskaźnik wykrywalności na poziomie 73,5% - miernik został osiągnięty.
	Miernik monitorowany A2 KGP
	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem
	Wartość oczekiwana dla KPP w Wągrowcu to wartość nie mniejsza lub równa 85,6%
	Uzyskano wartość dynamiki przestępstw stwierdzonych na poziomie 83,7% - niższy o 1,9% w stosunku do 2019 t. Miernik nie został osiągnięty.
	XI. WSPÓŁPRACA I POMOC SAMORZĄDÓW POWIATU WĄGROWIECKIEGO
	W 2020 r. ponownie, tak jak w latach poprzednich spotkaliśmy się ze strony władz samorządowych naszego powiatu ze zrozumieniem problemów z jakimi stykamy się przy realizacji naszych zadań ustawowych. Przejawiło się to w przekazaniu nam ponownie środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji”:
	1. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – Fundusz Wsparcia Policji – 50 000 złotych:
	Dofinansowanie zakupu 1 radiowozu nieoznakowanego
	2. Urząd Miasta Wągrowca - Darowizna rzeczowa w kwocie 9 868,02 złotych tj.:
	zakup urządzeń do badania alkoholu w wydychanym powietrzu Alcoblow – 2 szt;
	zakup aparatów fotograficznych marki SONY wraz z kartami pamięci oraz statywami – 2 szt;
	zakup programu komputerowego Plan 4.0 wykorzystywanego do oględzin miejsca zdarzeń – 1 szt.
	3. Urząd Miasta i Gminy Gołańcz - Darowizna rzeczowa w kwocie 2497,97 złotych tj.:
	zakup aparatu fotograficznego CANON – 1 szt;
	lampy led dedykowanej do aparatu fotograficznego CANON – 1 szt.
	Karty pamięci – 1 szt.
	czytnik kart pamięci – 1 szt.
	XII. SYTUACJA KADROWA, ABSENCJA, DOSKONALENIE ZAWODOWE, STAN DYSCYPLINY
	1. Sytuacja Kadrowa

	Wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. KPP w Wągrowcu dysponowała 133 etatami policyjnymi z 3 wakatami.
	W ubiegłym roku ze stanu jednostki ubyło 7 policjantów tj:
	odeszło na emeryturę – 4;
	przeniesienie do innych jednostek – 2;
	zwolniono – 1.
	Nie przenoszono do dalszego pełnienia służby w KPP Wągrowiec żadnych policjantów. Natomiast przyjęto do służby 9 osób.
	Na dzień 31.12.2020 r. KPP Wągrowiec dysponowała 133 etatami przy 1 wakacie.
	Na kursy doskonalenia zawodowego zostali skierowani funkcjonariusze w zakresie kursu specjalistycznego w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości.
	Pozostałe kursy nie odbyły się z uwagi na sytuację związaną z obostrzeniami epidemicznymi w kraju.
	2. Absencja

	Absencja chorobowa w 2020 roku wyniosła 2495 dni. Jest to spadek w odniesieniu do 2019 r., gdzie odnotowano w sumie 2825 dni zaliczanych do absencji chorobowych.
	Wielkość absencji chorobowych w poszczególnych latach przedstawia poniższy wykres.
	W 2020 r. na zwolnieniach lekarskich przebywało 59 funkcjonariuszy. Dodatkowo 4 funkcjonariuszki przebywały na urlopie macierzyńskim, a 6 na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą.
	Stan zwolnień lekarskich w ujęciu miesięcznym przedstawia poniższa tabela.
	
	W 2020 r. w jednostce zostało przeprowadzonych 10 postępowań powypadkowych w związku ze zgłoszonymi wypadkami w służbie, którym uległo 10 policjantów. Główne przyczyny to między innymi.:
	obrażenia powstałe w wyniku upadku - 2 osoby;
	obrażenia związane z naruszeniami nietykalności cielesnej funkcjonariusza w 4 przypadkach;
	obrażenia powstałe podczas przeprowadzanych interwencji – inne w 1 przypadku.
	W 3 przypadkach doszło do powstania kontuzji podczas ćwiczeń.
	
	3. Skargi, naruszenia dyscypliny służbowej

	W 2020 r. do KPP wpłynęło 15 skarg pod adresem policjantów. Dotyczyły one sposobu prowadzonych czynności. Żadna ze skarg nie została potwierdzona
	W 20 przypadkach prowadzono czynności wyjaśniające, realizowane w oparciu o art. 134i ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Z czterema policjantami przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące z włączeniem do akt osobowych. Nie wszczynano postępowań dyscyplinarnych.
	W ramach przyjęć interesantów, w trybie art. 253 k.p.a. przyjęto 31 obywateli między innymi z takimi problemami jak:
	Prośba o pomoc i poradę w sprawach indywidualnych;
	Prośba o udzielenie informacji;
	Prośba o pomoc w konfliktach sąsiedzkich;
	Ogólne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego.
	XIII. Stan techniczny taboru.
	Obecnie KPP w Wągrowcu dysponuje łącznie 27 samochodami w tym 18 oznakowanymi i 9 nieoznakowanymi:
	- 1 w roczniku 2020;
	- 3 w roczniku 2019;
	- 3 w roczniku 2018;
	- 2 w roczniku 2017;
	- 2 w roczniku 2016;
	- 7 w roczniku 2015;
	- 3 w roczniku 2014;
	- 1 w roczniku 2013;
	- 3 w roczniku 2009;
	- 1 w roczniku 2008;
	- 1 w roczniku 2007.
	KPP Wągrowiec w 2020 roku otrzymała 1 nowy radiowóz nieoznakowany marki Kia Cee’d. Pojazdy służbowe łącznie przejechały w 2020 r. 556 514 km Dynamika przejechanych kilometrów wyniosła tj. 97,9 % w stosunku do roku 2019r – tj. mniej o 12218 km.
	Koszty napraw pojazdów wyniosły 33 025,55 zł tj. o 17 159,93 zł mniej niż w roku poprzedzającym.
	Jeden radiowóz o najgorszym stanie technicznym został przekazany do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
	W najbliższym czasie 1 radiowóz o najgorszym stanie technicznym zostanie również przekazany do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
	XIV. Priorytety Komendanta Głównego Policji na rok 2021
	1. Optymalizacja działań Policji w zakresie zwalczania kluczowych rodzajów przestępczości, w tym cyberprzestępczości.
	2. Zwiększenie skuteczności Policji poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
	3. Podniesienie efektywności działań Policji w celu realizacji oczekiwań społecznych
	4. Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy.
	XV. PODSUMOWANIE
	1. Negatywne elementy

	Podsumowując rok 2020 należy stwierdzić, że był to bardzo ciężki okres z uwagi na panującą epidemię COVID-19. Obostrzenia związane z epidemią sprawiły, że policjanci tutejszej jednostki musieli sprostać i odnaleźć się w nietypowej sytuacji z którą wcześniej od bardzo dawna się nie stykano.
	Funkcjonariusze musieli wykonywać dotychczasowe obowiązki i czynności służbowe w szczególnych warunkach spowodowanych zagrożeniem zarażania się wirusem COVID-19.
	Ponadto na policjantów nałożono również szereg obowiązków związanych z dokonywaniem sprawdzeń osób przebywających na kwarantannie a także wynikających ze wspólnych działań z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
	Z uwagi na konieczność ograniczenia możliwości zarażeń, w tutejszej jednostce funkcjonował system zmianowy dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
	Zastosowane rozwiązania w znacznym stopniu ograniczyły funkcjonowanie i możliwości prowadzonych czynności.
	Jako elementy negatywne wskazać należy w szczególności wzrost dynamiki wszczęć postępowań przygotowawczych dotyczących bójek i pobić. Dynamika ta została przekroczona o 28,6%. Podobnie przekroczona została także dynamika wszczęć postępowań przygotowawczych dotyczących kradzieży z włamaniem. Dynamika ta została przekroczona o 10,7%.
	Nie osiągnięto także zadowalającego wskaźnika wykrywalności dotyczącego kategorii uszczerbku na zdrowiu. Wskaźnik ten był niższy od ubiegłorocznego o 7,7%.
	Porównując rok 2020 r. do ubiegłorocznego należy stwierdzić, że do negatywnych elementów zaliczyć trzeba również spadek wskaźnika wykrywalności przestępstw ogółem do 2019 r. Wskaźnik ten wyniósł 83,7% tj. o 1,9% mniej niż w roku 2019.
	Nie osiągnięto zadowalającego miernika Monitorowanego MM% KGP tj. skuteczności poszukiwań osób ukrywających się. Miernik ten wyniósł 71% i był niższy w stosunku do zakładanego progu o 29%.
	Nie zdołano osiągnąć ubiegłorocznej wartości zabezpieczonego mienia. Wartość ta w stosunku do 2019 r. była niższa o 1130 242 PLN.
	Jako negatywny element należy uznać również Miernik monitorowany MM3 KGP dot. skuteczności zwalczania przestępczości gospodarczej związany z dynamiką wszczęć. Miernik wyniósł 83,3% i był o 16,7 niższy od zakładanego. Miernik monitorowany MM3 KGP dot. skuteczności zwalczania przestępczości gospodarczej związany z dynamiką przestępstw stwierdzonych także nie został osiągnięty i wyniósł 80%. Należy zwrócić więc szczególną uwagę na pozytywną realizację tego miernika w przyszłości.
	Pozostałe negatywne elementy związane z przestępstwami gospodarczymi to dynamika wszczęć tych przestępstw i dynamika wszczęć postępowań z tej kategorii na materiałach własnych.
	W celu osiągnięcia założonych wartości i mierników związanych z przestępstwami gospodarczymi, bardzo ważnym jest wypracowanie właściwego nadzoru ze strony bezpośrednich przełożonych nad funkcjonariuszami zajmującymi się ta tematyką.
	W kategoriach dotyczących służby prewencyjnej stwierdzono brak realizacji Miernika nr 11 KGP związanego z liczbą bezwzględną policjantów służby prewencyjnej (bez policjantów komórki ruchu drogowego) skierowanych do służby patrolowej
	W 2021 r. należy dążyć do poprawy mierników i wskaźników we wskazanych powyżej obszarach. Są to istotne mierniki obrazujące jakość i ilość wykonanej pracy przez policjantów tutejszej jednostki.
	
	2. Pozytywne elementy

	Pozytywnym aspektem odnotowanym w 2020 roku jest spadek liczby wypadków, kolizji osób rannych i zabitych w wyniku zdarzeń drogowych. Rok 2020 pod tym względem na drogach naszego powiatu okazał się bezpieczniejszy od ubiegłorocznego.
	Niewątpliwie zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych, a co z tym jest związane także rannych i zabitych w wyniku tych zdarzeń, miał wpływ właściwy sposób dyslokacji służby ruchu drogowego. Zapewniło to odpowiedni poziom bezpieczeństwa na drogach powiatu wągrowieckiego. Kierownictwo tutejszej jednostki dąży do efektywniejszej organizacji służby nie tylko policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, ale także funkcjonariuszy wszystkich komórek organizacyjnej. Właściwa diagnoza powinna zapewnić dalszą minimalizację ilości wypadków drogowych, a przede wszystkim zminimalizowania osób zabitych na drogach w powiecie wągrowieckim.
	Jako pozytywne elementy należy zakwalifikować osiągnięcie Miernika nr 15 KGP dot. skuteczności poszukiwań osób zaginionych, osiągnięcie miernika nr 9 KGP tj. skuteczności zwalczania przestępczości narkotykowej. Osiągnięto także właściwy poziom dynamiki wszczęć i dynamiki przestępstw stwierdzonych związanych z przestępstwami narkotykowymi. Uzyskano wymagany poziom Miernika nr 9 KGP związany ze skutecznością zwalczania przestępczości narkotykowej. Wszczęto również o 3 postępowania korupcyjne więcej niż w roku poprzedzającym. Pozytywem jest także zadowalający koszt postępowań przygotowawczych i właściwy poziom udziału procentowego postępowań zakończonych w których zastosowano art. 335 k.p.k.
	Podobnie pozytywnie należy ocenić osiągnięcie niskiego wskaźnika zaległości postępowań przygotowawczych. Wskaźnik osiągnięty przez tutejszą jednostkę był niższy niż wskaźnik obrazujący średnią wojewódzką. Należy zatem stwierdzić, że osiągając taki właśnie wskaźnik policjanci zakończyli proporcjonalnie więcej postępowań przygotowawczych niż część jednostek województwa wielkopolskiego. Taka niska wartość wskazuje, że funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu prowadzą postępowania przygotowawcze bez przewlekłości.
	W pozostałych kategoriach przestępstw kryminalnych osiągnięte wyniki przez tutejszą jednostkę odnotowano także na zadowalającym poziomie.
	Osiągnięto również zadowalające poziomy mierników tj.: Miernik nr 6 KGP związany z czasem służby dzielnicowego w obchodzie, Miernik Monitorowany MM4 związany z czasem reakcji na zdarzenie, Miernik nr MM7 dot. Wskaźnika bezpieczeństwa podczas ogólnopolskich działań kontrolno – prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz osiągnięto również zadowalający poziom Miernika nr 17 KGP związany ze średniodobową liczba policjantów ruchu drogowego kierowanych do służby na drodze.
	Podsumowując należy stwierdzić, iż pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu w 2020 roku należy ocenić na dobrym poziomie z zastrzeżeniem, że koniecznym jest jednak uzyskanie poprawy w pewnych obszarach, przy jednoczesnych zachowaniu wypracowanego poziomu w pozostałych kategoriach.

