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Badania CBOS 

Centrum Badania Opinii Społecznej w badaniu cyklicznym, przeprowadzanym 
w marcu i wrześniu każdego roku, monitoruje opinie dorosłych 

Polaków na temat działalności prezydenta,
parlamentu oraz wybranych instytucji publicznych, w tym Policji.

Ostatnie badanie przeprowadzono w dniach 5 - 15 września 2022 r.
 na próbie 1119 osób.



Źródło: CBOS

OCENY DZIAŁALNOŚCI POLICJI

Z aprobatą o pracy policjantów 
wypowiada się ponad dwie trzecie 

Polaków (68%) - wzrost o 7 punktów 
procentowych, natomiast negatywnie 
ocenia ją niespełna jedna czwarta 

(23%) - spadek o 3 punkty 
procentowe.
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Narkotyki zabezpieczone na terenie powiatu gryfińskiego

Rok 2018 2019 2020 2021 2022

Ilość 
zabezpieczonych 

narkotyków
6,001 kg 3,440 kg 14,489 kg 6,354 kg 12,555 kg

W 2022 roku policjanci zabezpieczyli:
-  Amfetamina 9681,40 g
-  Marihuana 2503,50 g
-  krzaków konopi indyjskich (15 szt.) 330 g
-  MDMA 40,50 g



 

 

 

    

Ujawnienie znacznej ilości narkotyków

W dniu 26.03.2022 roku policjanci WK KPP w Gryfinie 

wspólnie z policjantami OPI, w związku z uzyskaną 

informacją o mężczyźnie posiadającym w miejscowości 

Żelechowo znaczną ilości substancji psychotropowych, 

dokonali przeszukania jego miejsca zamieszkania,

w trakcie którego zabezpieczono 633,3 gramy marihuany, 

98 szt. tabletek ecstasy, oraz 74 sztuk listków LSD. 

Zatrzymany mężczyzna został osadzony w PDOZ KMP 

Szczecin. W powyższej sprawie Prokuratura Rejonowa 

w Gryfinie wszczęła śledztwo, a Sąd Rejonowy 

w Gryfinie zastosował wobec zatrzymanego środek 

zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 

okres 3 miesięcy.. 



 

 

 

    

Ujawnienie znacznej ilości narkotyków

W dniu 22.08.2022 roku na podstawie pracy operacyjnej 

ustalono, że jeden z mieszkańców Gryfina posiada

w miejscu zamieszkania znaczną ilość środków 

odurzających. W trakcie przeprowadzonych działań 

dokonano przeszukania miejsca zamieszkania 

mężczyzny, gdzie ujawniono 742,57 grama amfetaminy. 

Dodatkowo podczas czynności zabezpieczono także 

pieniądze w kwocie 3600 zł. Mężczyznę zatrzymano,

a następnie osadzono w PDOZ KMP Szczecin. 

Prokurator wszczął śledztwo w tej sprawie. Wobec 

zatrzymanego Sąd Rejonowy w Gryfinie zastosował 

środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 

aresztowania na okres 3 miesięcy. 



WYKRYCIE SPRAWCÓW KRADZIEŻY POJAZDÓW

 W okresie od kwietnia 2021 r. do października 2022 r. funkcjonariusze Wydziału 
Kryminalnego KP w Chojnie prowadzili postępowanie przygotowawcze przeciwko trzem 
mężczyznom, mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego oraz lubuskiego,  
podejrzanym o czyn z art. 279 § 1 k.k. i inne.

W kwietniu 2021 r. funkcjonariusze ówczesnego Wydziału do walki 
z Przestępczością Samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na terenie 
działania Komisariatu Policji w Chojnie doprowadzili do zatrzymania dwóch sprawców 
kradzieży z włamaniem samochodu, dokonanej na terenie Niemiec. Po wszczęciu 
postępowania przygotowawczego w kwietniu 2021 r. do czasu zakończenia postępowania 
funkcjonariusze WK KWP w Szczecinie w ramach prowadzonych w sprawie czynności 
aktywnie współpracowali z policjantami KP w Chojnie. 

Zebrany wspólnie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie wszystkim 
podejrzanym zarzutów popełnienia, działając w wspólnie i w porozumieniu, czyniąc sobie 
z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu, 17 kradzieży z włamaniem pojazdów 
grupy VW na terenie Niemiec, niezatrzymania się do kontroli oraz udziału 
w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami z włamaniem pojazdów 
i transportowaniu ich do Polski, tj. o czyny z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz 
art. 178b § 1 k.k i art. 258 § 1 k.k.

Ostatecznie postępowanie przygotowawcze zostało zakończone skierowaniem do 
sądu aktów oskarżenia wobec dwóch mężczyzn i wyłączeniem do dalszego prowadzenia 
materiałów w zakresie przestępstw popełnionych przez trzeciego ze sprawców. 

Powyższe działania funkcjonariuszy KP w Chojnie i KWP w Szczecinie 
są przykładem skutecznego działania Policji w zwalczaniu przestępczości samochodowej.  
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Zabezpieczone mienie

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 Dynamika
Wartość mienia 

zabezpieczonego 
w postępowaniach 306 636,00 zł 221 455,00 zł 377 359,00 zł 215 346,00 zł 340 726,00 zł 158,22 %

Odzyskane mienie

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 Dynamika

Wartość mienia 
odzyskanego 128 769,00 zł 550 782,00 zł 194 024,00 zł 489 590,00 zł 317 199,00 zł 64,79 %



Stan na 
01.01.2021 r

Wpływ Liczba 
zakończonych

Stan na 
31.12.2021 r

Skuteczność (%)

119 62 55 126 91%

Skuteczność poszukiwań osób ukrywających się

Stan na 
01.01.2022 r

Wpływ Liczba 
zakończonych

Stan na 
31.12.2022 r

Skuteczność (%)

126 52 53 125 101%



Stan na 
01.01.2021 r Wpływ

Liczba 
zakończonych

Stan na 
31.12.2021 r

Skuteczność (%)

14 38 39 13 108%

Skuteczność poszukiwań osób zaginionych

Stan na 
01.01.2022 r

Wpływ Liczba 
zakończonych

Stan na 
31.12.2022 r

Skuteczność (%)

13 48 48 13 100%
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Zlikwidowane Posterunki Policji

Aktualnie funkcjonujące jednostki Policji

Posterunki przywrócone w 2022 roku

REAKTYWACJA POSTERUNKÓW POLICJI







   KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Liczba 
zgłoszeń

Liczba zgłoszeń 
potwierdzonych

Liczba zgłoszeń 
wyeliminowanych

Liczba zgłoszeń 
niepotwierdzonych

Liczba zgłoszeń 
potwierdzonych 
(procentowo)

2022 289 19 57 213 6,57 %

2021 192 21 68 154 10,93 %

2020 196 39 4 122 19,89 %



Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Spozywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
Przekraczanie dozwolonej prędkości

Nieprawidłowe parkowanie
Niewłaściwa infrastruktura drogowa

Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją
Akty wandalizmu

Nielegalne rajdy samochodowe
Używanie środków odurzających

Dzikie wysypiska śmieci
Miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej

Zła organizacja ruchu drogowego
Żebractwo

Wałęsające się bezpańskie psy
Poruszanie się po terenach leśnych quadami

Nielegalna wycinka drzew
Niszczenie zieleni

Bezdomność
Znęcanie się nad zwierzętami

Kłusownictwo
Wypalanie traw
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Wybrane elementy służby prewencyjnej w roku 2022

Liczba ujawnionych wykroczeń

6635

Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie

847

Liczba nałożonych MK

2776

Liczba zastosowanych środków

oddziaływania pozakarnego art. 41 KW

3012



Wybrane elementy służby prewencyjnej w roku 2022

Zatrzymanych sprawców na

gorącym uczynku

308

Ujawnionych osób

poszukiwanych

236

Wywiady ustalenia

7280

Zrealizowanych doprowadzeń

1501

Wylegitymowano osób

15948

Liczba odwiedzin rodzin objętych 

procedurą niebieskiej karty

640



Liczba wypadków 
drogowych

Liczba zabitych Liczba rannych
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Kierujący pojazdami po alkoholu lub pod wpływem środka działającego 
podobnie do alkoholu ujawnieni przez Policję powiatu gryfińskiego
 w latach 2020 – 2022 z podziałem na poj. mech. i niemechaniczne

Kierujący poj. mechanicznymi po alkoholu lub środkach odurzających

Kierujący poj. niemechanicznymi po alkoholu lub środkach odurzających

Liczba kierujących 
poddanych badaniu stanu 

trzeźwości:

2021 r. -  6307

2022 r. - 9796  
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DZIAŁANIA Z WYKORZYSTANIEM BSPP – DRON

Bieżące analizy informacji o stanie bezpieczeństwa w 2022 r. wskazywały, iż jedną z głównych przyczyn zdarzeń 

drogowych zaistniałych na terenie powiatu gryfińskiego było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. 

W związku z powyższym w celu eliminowania wskazanych zagrożeń przeprowadzono szereg działań kontrolnych, w tym

z wykorzystaniem Bezzałogowego Statku Powietrznego Policji. 

W trakcie przeprowadzonych trzykrotnie w roku 2022 działań z wykorzystaniem Drona ujawniono łącznie 64 wykroczenia 

drogowe, za które 47 kierujących ukarano mandatami karnymi, wobec 15 zastosowano środki oddziaływania wychowawczego 

w postaci pouczenia, w 1 przypadku skierowano wniosek o ukaranie do sądu, a także ujawniono 1 przestępstwo z art.244 KK.



 

 

 

    

SKARGI
.

W 2022 roku wpłynęły bezpośrednio od obywateli, a także za pośrednictwem 
Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, łącznie 3 skargi
(18 w 2021 r.). 

W skargach rozpatrywanych w 2022 roku zakwalifikowywano ogółem 8 zarzutów (przy 43
w roku 2021). 

Z grona 2 skarg rozpatrywanych we własnym zakresie obejmujących 7 zarzutów – nie 
potwierdzono żadnego. 1 skarga przekazana została do PR (1 zarzut) – w toku.



 

 

 

    

SPRAWY KADROWE

Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie posiada 173 etaty policyjne i 30,5 etatu 
dla pracowników cywilnych.
   

W trakcie roku przyjęto lub przeniesiono do pełnienia służby w KPP w Gryfinie – 18    
funkcjonariuszy. 

Ponadto zatrudniono 5 pracowników cywilnych.



 

 

 

    

ROK Wakaty Policjanci Pracownicy
cywilni

2020 22 13 9

2021 4 pol. 
+ 1 cywil.

17 2

2022 17 pol. 
+ 3 cywil.

18 5



 

 

 

    

Dobór do Policji

      Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie funkcjonuje Zespół 
ds. Promocji Zawodu Policjanta składający się z 8 osób. W 2022 roku 
skupiliśmy się przede wszystkim na docieraniu do osób zainteresowanych 
służbą w Policji poprzez punkty informacyjne, które wystawiane były
w trakcie różnego rodzaju imprez plenerowych w okresie letnim na terenie 
całego powiatu. Podczas różnorodnych spotkań profilaktycznych
z młodzieżą funkcjonariusze również promowali zawód policjanta poprzez 
m.in. rozdawanie ulotek czy gadżetów „Zostań Policjantem”.
Dodatkowo za pośrednictwem strony internetowej komendy oraz mediów 
dostępnych na terenie powiatu gryfińskiego przekazywana była informacja 
dla osób zainteresowanych o możliwości umówienia się, w dowolnym dla 
danej osoby terminie, na spotkanie w gryfińskiej komendzie w celu 
uzyskania dodatkowych informacji zarówno o codziennej służbie, 
jak i o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego. Spotkania te prowadzone 
są przez Oficera Prasowego. 



DOBÓR DO POLICJI

Na terenie Komisariatu Policji w Chojnie i jednostkach podległych, w tym w siedzibach nowo otwartych 
Posterunków Policji w Trzcińsku Zdroju i Moryniu przeprowadzonych zostało łącznie 13 spotkań promujących 

zawód policjanta. Efektem wszystkich podejmowanych przez funkcjonariuszy działań było złożenie przez 48 osób 
podań o przyjęcie do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie.  



 

 

 

    

  
We wrześniu 2022 r. promując zawód policjanta, gryfińscy funkcjonariusze

wzięli udział w dwudniowych targach pracy, które odbyły się w niemieckiej miejscowości Schwedt.
Ponadto w ramach współpracy międzynarodowej policjanci KPP w Gryfinie wraz z kolegami z Policji niemieckiej 

każdego miesiąca pełnią wspólnie trzy służby, które odbywają się zarówno na terenie powiatu gryfińskiego
 jak i za zachodnią granicą kraju.



        W 2022 roku na terenie powiatu gryfińskiego łącznie przeprowadzono 123 spotkania profilaktyczne, w których udział wzięło ponad 6000 osób.
Jak co roku pierwszy kwartał poświęcony został bezpieczeństwu podczas ferii zimowych, w trakcie którego przeprowadzonych zostało 10 spotkań.
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku jest priorytetem polskiej Policji, dlatego też policjanci z powiatu gryfińskiego przy 
współpracy z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Referatem Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz 
funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, czy też druhami OSP przeprowadzili łącznie 21 działań pn. „Bezpieczne Wakacje” oraz „Kręci mnie 
bezpieczeństwo nad Wodą”, w których udział wzięło ponad 900 dzieci. 
Miesiąc wrzesień minął pod nazwą „Bezpieczna Droga do Szkoły”. Działania profilaktyczne obywały się w szczególności w rejonach szkół. 
Policjanci uczyli najmłodszych m.in. jak prawidłowo czyli bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych, a także wręczali elementy 
odblaskowe oraz kamizeli w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci.

Profilaktyka



- Intensyfikacja działań Policji w zakresie zwalczania tzw. 7 kategorii przestępstw pospolitych, tj. bójka i pobicie, 
kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu i poprzez włamanie, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież 
rozbójnicza i wymuszenia rozbójnicze, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu.
- Utrzymanie wysokiej skuteczności zwalczania przestępczości narkotykowej.
- Wzmocnienie aktywności Policji w przeciwdziałaniu przestępczości gospodarczej w obszarach przestępczości 
podatkowej, przestępstw godzących w podstawowe interesy Unii Europejskiej oraz przestępstw w obszarze 
zamówień publicznych.
- Utrzymanie wysokiej skuteczności ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw.
- Zwiększenie skuteczności poszukiwania osób, w szczególności osób ukrywających się przed organami ścigania 
lub wymiarem sprawiedliwości.
- Zwiększenie skuteczności Policji w zwalczaniu korupcji w kluczowych obszarach działalności administracji 
publicznej.
- Intensyfikacja działań Policji w zwalczaniu przestępstw naruszających dobro chronione środowiska naturalnego.

Priorytety na 2023 r.
PRIORYTET I

Optymalizacja działań Policji w zakresie zwalczania kluczowych rodzajów przestępczości, w tym 
cyberprzestępczości



- Optymalizacja wykorzystania technologii informatycznych w realizacji zadań Policji.

- Podniesienie efektywności działania służb Policji poprzez modernizację floty transportowej (budżet
i środki pomocowe).

PRIORYTET II
Zwiększenie skuteczności Policji poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych



- Optymalizacja zabezpieczenia prewencyjnego poprzez kierowanie właściwej liczby sił policyjnych do 
pełnienia służby o charakterze patrolowo-interwencyjnym i obchodowym.
- Optymalne wykorzystanie sił i środków będących w dyspozycji dyżurnego, zapewniających 
prawidłową obsługę zdarzeń.
- Zapewnienie optymalnej liczby policjantów ruchu drogowego.
- Zacieśnianie współpracy Policji ze społeczeństwem i uspołecznianie działań Policji, w tym 
organizowanie debat społecznych.
- Zwiększenie nadzoru w zakresie przekraczani aprędkości w ruchu drogowym.
- Dostosowanie działań profilaktycznych Policji do zdiagnozowanych zagrożeń społecznych
w następujących obszarach: uzależnienia: narkotyki, nowe narkotyki, alkohol; cyber zagrożenia; handel 
ludźmi; mowa nienawiści, w tym hejt, przestępstwa z nienawiści; bezpieczeństwo seniorów.
- Zapewnienie skutecznego nadzoru na przejściach dla pieszych.

PRIORYTET III
Podniesienie efektywności działań Policji w celu realizacji oczekiwań społecznych



- Doskonalenie warunków i zwiększenie możliwości utrzymania odpowiednich poziomów: sprawności 
fizycznej i wyszkolenia strzeleckiego policjantów, poprzez działania o charakterze organizacyjnym
i logistycznym.

- Optymalizacja warunków lokalowych i stanu technicznego pomieszczeń służbowych m.in. poprzez  
wdrożenie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych.

PRIORYTET IV
Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy 



cele działalności na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021-2023:

• bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
pieszych, rowerzystów i motocyklistów,

• zwiększenie nadzoru w zakresie przekraczania prędkości,
• zwiększenie nadzoru w obszarze bezpieczeństwa pieszych,
• wyposażenie techniczne policjantów ruchu drogowego,
• zapewnienia optymalnej liczby policjantów pionu ruchu drogowego pełniących służbę na drodze,
• wzmocnienia nadzoru w zakresie sposobu wykonywania zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego będącego na 
wyposażeniu policjantów ruchu drogowego,

• podnoszenie świadomości społecznej i kształtowania prawidłowych postaw na drodze wszystkich 
uczestników ruchu drogowego.

Krajowy plan działań Policji na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w latach 2021 - 2023



Powiatowy Program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych na 
lata 2021-2023

Powiatowy Program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa 
rowerzystów na lata 2021-2023

Powiatowy Program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa 
motocyklistów na lata 2021-2023

Działania Powiatowe na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego



Dziękuję za uwagę

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie
podinsp. Radosław Purtak
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