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PRIORYTETY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W 2018 R. 

 

 

 

Priorytet I – Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia 
             współpracy ze społeczeństwem 

1. Dostosowanie aktywności Policji do zdiagnozowanych potrzeb w obszarze 
profilaktyki zagrożeń społecznych (w tym w obszarze przeciwdziałania 
patologiom społecznym, cyberzagrożeniom). 

2. Zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną przez organizację debat 
społecznych z uwzględnieniem wniosków z analizy zagrożeń lokalnych  
(np. mapy zagrożeń). 

3. Rozszerzenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym władzami 
samorządowymi, w obszarze dotyczącym wspierania i finansowania działań 
Policji o charakterze profilaktycznym. 

4. Dostosowanie etatowe struktur organizacyjnych Policji w obszarze działań 
profilaktycznych realizowanych przez Policję na poziomie powiatowym, 
miejskim, rejonowym do zidentyfikowanych potrzeb.  

5. Wzmocnienie działań prospołecznych w ramach współpracy Policji  
z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami.  

6. Poszerzenie współpracy dzielnicowych ze społecznością lokalną. 

 

 

Priorytet II – Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji 
                             i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń w tym 
                            cyberprzestępczości 

1. Intensyfikacja prowadzenia form pracy operacyjnej w zakresie zwalczania 
cyberprzestępczości. 

2. Utrwalenie prawidłowej praktyki w zakresie ujawniania, identyfikacji, 
zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa 
(mającego związek z przestępstwem). 

3. Zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości narkotykowej. 

4. Podjęcie działań zwiększających skuteczność ujawniania przestępstw 
gospodarczych i ścigania ich sprawców w kluczowych obszarach 
przestępczości gospodarczej, tj. przestępstw dotyczących podatku od towarów 
i usług VAT, podatku akcyzowego, przestępstw na szkodę interesów UE oraz 
przestępstw dotyczących zamówień publicznych. 

5. Rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości motywowanej nienawiścią. 
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Priorytet III – Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości 
                        najbardziej uciążliwej społecznie 

1. Zwiększanie skuteczności Policji w zapobieganiu przestępstwom  
i wykroczeniom (polegających m.in. na dostosowaniu liczby policjantów 
pełniących służbę patrolowo-interwencyjną, dzielnicowych i wywiadowczą do 
zidentyfikowanych potrzeb) 

2. Optymalne wykorzystanie sił i środków będących w dyspozycji dyżurnego 
jednostki organizacyjnej Policji, zapewniających prawidłową obsługę zdarzeń. 

3. Aktywizacja działań Policji w zwalczaniu tzw. 7 kategorii przestępstw. 

4. Wzmocnienie współpracy służby prewencyjnej i kryminalnej na rzecz procesu 
wykrywczego poprzez stałą wymianę informacji dotyczących aktualnych 
zagrożeń. 

5. Utrzymanie wysokiej skuteczności poszukiwań osób, w szczególności osób 
zaginionych. 

6. Zwiększenie możliwości wykorzystania baz danych DNA i AFIS poprzez 
utworzenie stanowisk dostępowych do bazy danych DNA w pracowniach 
genetyki sądowej LK KWP/KSP, poprawę regulacji prawnych dot. 
wprowadzania danych do baz DNA i AFIS jak również podniesienia 
świadomości funkcjonariuszy z zakresu  wykorzystania informacji uzyskanych  
z krajowych i zagranicznych baz DNA i AFIS. 

7. Optymalizacja działań na rzecz zwalczania przestępczości "pseudokibiców".  

 

 

Priorytet IV – Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa 
                           w ruchu drogowym 

1. Zapewnienie optymalnej liczby policjantów RD pełniących bezpośrednio 
służbę na drogach. 

2. Zwiększenie bądź utrzymanie udziału policjantów RD w ogólnopolskich 
działaniach kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

 

 

Priorytet V – Optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
                       imprez masowych  

1. Dążenie do standaryzacji przy realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem 
imprez masowych w jednostkach organizacyjnych Policji, które nie posiadają 
wyodrębnionych komórek sztabowych. 

2. Wzmocnienie współpracy Policji z podmiotami zewnętrznymi w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych. 
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Priorytet VI – Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez 
                            sukcesywne podwyższanie kompetencji zawodowych 
                            funkcjonariuszy i pracowników Policji 

1. Stworzenie możliwości do utrzymywania odpowiedniego poziomu sprawności 
fizycznej poprzez działania o charakterze organizacyjnym i logistycznym  

2. Podniesienie poziomu wiedzy policjantów, którzy pełnią służbę odpowiednio:  
w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu drogowego lub 
są przewidziani do jej pełnienia; na stanowisku dzielnicowego; dyżurnego w 
jednostce organizacyjnej Policji. 

 

 

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

1. Zmniejszenie uzależnienia realizacji zadań w obszarze IT od firm 
zewnętrznych. 

2. Poprawa warunków lokalowych i stanu technicznego pomieszczeń 
służbowych. 

3. Ujednolicenie wyposażenia bojowego jednostek i komórek 
antyterrorystycznych (uzbrojenie, umundurowanie i środki transportu). 

4. Zapewnienie wysokiej aktywności w pozyskiwaniu funduszy pomocowych. 

5. Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury dla sieci radiowych, radioliniowych  
i teleinformatycznych. 

 

 

 

USTANOWIONE PIORYTETY LOKALNE DLA KWP W OLSZTYNIE 
 

Priorytet I - Zwalczanie i zapobieganie negatywnym zjawiskom właściwym 
rejonom nadgranicznym. 
 

1. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej. 
2. Zwiększanie efektywności operacyjnej i procesowej policjantów pionu  

dw. z przestępczością gospodarczą. 
 

Priorytet II – Bezpieczeństwo w rejonach szczególnie atrakcyjnych 
turystycznie. 
 

1. Poprawa poczucia bezpieczeństwa na terenach wodnych w sezonie letnim. 


