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Nawiązując do priorytetów Komendanta Głównego Policji jednym 
z najważniejszych zadań, które stało przed Komenda Miejską Policji 
w Koszalinie w 2019 roku była inwestycja sił i środków w utrzymanie 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa na drogach. 

W ubiegłym roku przeprowadzono szereg działań profilaktycznych 
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 
drogowego i eliminowania z naszych dróg nieodpowiedzialnych kierowców, 
którzy decydują się wsiąść za kierownicę pojazdu będąc w stanie nietrzeźwości 
lub pod wpływem działania środków odurzających. 

Takie zaangażowanie wpłynęło na wzrost ilości służb wykonywanych 
przez Wydział Ruchu Drogowego osiągając w 2019 roku poziom prawie 7900  
służb.  
 Aktywność policjantów ruchu drogowego przełożyła się na wymierne 
efekty. Policjanci ujawnili ponad 15 tysięcy sprawców wykroczeń, którzy 
rażąco łamali przepisy ruchu drogowego. Większość dotyczyła tych, którzy 
swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem wpływali bezpośrednio na zagrożenie 
bezpieczeństwa na naszych drogach.  

 
 W 2019 roku policjanci z koszalińskiej drogówki w ponad pięciuset 
przypadkach skierowali do sądu wniosek o ukaranie oraz 440 osobom 
zatrzymali uprawnienia do kierowania pojazdem za rażące naruszenie przepisów 
Ustawy prawo o ruchu drogowym. Natomiast 105 kierowcom zostały 
zatrzymane uprawnienia za jazdę z prędkością większą niż  50km/h w obszarze 
zabudowanym.                                
 

Na bezpieczeństwo na naszych drogach wpływ ma także stan techniczny 
poruszających się po nich samochodów. W wyniku przeprowadzonych kontroli 
i interwencji oraz zdarzeń drogowych policjanci Wydziału Ruchu Drogowego 
koszalińskiej komendy zatrzymali ponad 1600 dowodów rejestracyjnych. 
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Wypadki drogowe 
na terenie działania KMP w Koszalinie w latach 2015-2019

 
Działania prewencyjne i profilaktyczne prowadzone niemalże każdego 

dnia przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego koszalińskiej komendy 
w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich 



     

 

uczestników ruchu drogowego, co miało bezpośredni wpływ na zmniejszenie 
ilości wypadków drogowych, osób rannych i zdarzeń śmiertelnych.  
 W ubiegłym roku na naszych drogach odnotowaliśmy na drogach 
Koszalina 38 wypadki drogowe, w których rannych zostało 45 osób, a zginęło 
niestety 3.  
 Z naszych analiz wynika, że wpływ na ilość wypadków śmiertelnych 
miała przede wszystkim brawura, jazda z nadmierną prędkością lub pod 
wpływem alkoholu.  
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Śmiertelne ofiary wypadków drogowych
na terenie działania KMP w Koszalinie w latach 2015-2019

 
 

Jednym z podstawowych zadań Wydziału Ruchu Drogowego jest 
ujawnianie i zatrzymywanie nietrzeźwych kierowców. Wzmożone działania pod 
kątem sprawdzania stanu trzeźwości kierujących pozwoliły zamknąć ubiegły rok 
na poziomie ponad 117 tysięcy osób poddanych kontroli, wśród których aż 400 
kierowców było nietrzeźwych.  

 
Liczba kontroli i ujawnieni nietrzeźwi kierujący 

przez Wydział Ruchu Drogowego KMP w Koszalinie
w latach 2014-2019
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Zwalczając przestępstwa drogowe wszczęliśmy 309 postępowań 
przygotowawczych przeciwko nietrzeźwym kierującym. Ten wynik jest 
porównywalny do roku ubiegłego. 
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Zatrzymania nietrzeźwych
kierujących.       
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Postępowania przygotowawcze wobec 
nietrzeźwych kierujących 

na terenie KMP w Koszalinie w latach 2015-2019

 
Na poziom bezpieczeństwa na naszych drogach wpływ mają regularnie 

prowadzone akcje. Jedną z form dotarcia do kierowców są zakrojone na szeroką 
skalę działania kontrolne    i profilaktyczne prowadzone nie tylko przez Wydział 
Ruchu Drogowego, ale także przez Wydziały Prewencji podległe naszej 
jednostce. 
 Akcje profilaktyczne prowadzone są cyklicznie od wielu lat. Podobnie jak 
w latach ubiegłych w 2019 roku przeprowadziliśmy działania takie jak:  
„Bezpieczna droga do szkoły”, „Wpłyń na wyobraźnię swoją i innych” czy 
„Bezpieczne przejście”. 
 Troska o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego 
determinowała wiele działań prewencyjnych. Akcje pod hasłem „Świeć 
przykładem”, „Moda na odblaski”, czy „Bądź widoczny, bądź bezpieczny” 
miały zwrócić uwagę kierowców na pieszych i rowerzystów. Adresatem tych 
działań byli również sami piesi, którym przez cały rok policjanci rozdawali 
elementy odblaskowe i przypominali o obowiązku ich noszenia. 
  

Z uwagi na potrzebę stałej edukacji w zakresie bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu drogowego w 2019 roku nadal 
kontynuowane było przedsięwzięcie pod nazwą „Podziel się odblaskiem – 
podaruj drugie życie”. Jest to akcja, która ma na celu zwiększenie 
świadomości w zakresie noszenia elementów odblaskowych wśród uczniów 
szkół podstawowych.  
 W ubiegłym roku na terenie miasta i gmin powiatu kontynuowaliśmy 
programy takie jak „Bezpieczny i aktywny senior” oraz „Nie daj się oszukać” 
obejmując szczególnym zainteresowaniem grono osób w podeszłym wieku.                



     

 

W 2019 roku policjanci z koszalińskiej komendy realizowali program pod 
nazwą „Pilnuj swego! Nie ułatwiaj mu niczego! Wspierał on nasze działania 
prewencyjne prowadzone od lat pod hasłem „Nie daj się ustrzelić 
złodziejowi”. Oba przedsięwzięcia dotyczą przeciwdziałaniu zjawiskom 
kradzieży i włamań, które w szczególności nasilają się w okresie wakacji.  
 W ubiegłym roku na terenie działania koszalińskiej komendy realizowane 
było przedsięwzięcie pod nazwą „Zaplanuj swoją przyszłość-wstąp w Nasze 
szeregi”. Jest to kampania informacyjna mającą na celu zachęcanie 
potencjalnych kandydatów do podjęcia pracy w Policji. Dzięki realizowanym 
działaniom możliwe jest dotarcie do szerokiego grona młodych mieszkańców 
miasta i powiatu koszalińskiego oraz zapoznanie ich ze specyfiką służby 
policjanta oraz procedurami związanymi z procesem rekrutacji do Policji.  
 W koszalińskiej komendzie służbę pełni 351 policjantów, na chwilę 
obecną wszystkie etaty są zajęte. 

Przez cały ubiegły rok koszalińscy policjanci w trakcie prowadzonych 
działań rozdawali kierowcom jednorazowe testy do sprawdzania zawartości 
alkoholu w wydychanym powietrzu. Dzięki takiemu urządzeniu każdy kierowca 
mógł samodzielnie przebadać się przed jazdą samochodem. Akcja ma na celu 
przede wszystkim zwiększenie świadomości oraz eliminowanie z naszych dróg 
nietrzeźwych kierujących.  Tego typu działania są również kontynuowane 
w bieżącym roku.  

W ramach spotkań profilaktycznych koszalińscy policjanci uczestniczyli 
w licznych festynach rodzinnych, takich jak „Bezpieczne Wakacje” oraz 
organizowali debaty między innymi pod nazwą „Dopalacze to ściemniacze” 
oraz „Twoje życie jest bezcenne – nie pozwól się sprzedać”, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, a poświęcone były przede 
wszystkim problematyce uzależnień i  handlu ludźmi. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom, które napływały do nas ze szkół 
Komenda Miejska Policji w Koszalinie kontynuowała realizację dwóch 
autorskich projektów; jeden związany jest z zapobieganiem nadużywania 
alkoholu wśród młodych ludzi, drugi natomiast skupia się na zapobieganiu 
nietolerancji i agresji wśród dzieci i młodzieży.  

 Program „Spragnieni życia – nie pragną picia” jest wyjściem naprzeciw 
potrzebom i oczekiwaniom, jak również odpowiedzią na alarmujące wyniki 
badań i statystyki.  Skierowanie programu nie tylko do uczniów jako 
bezpośrednich odbiorców, ale pośrednio również do rodziców i pedagogów, 
pomoże rozwiązać problem edukacji dorosłych, którzy bez rzetelnej informacji 
nie radzili sobie wychowawczo z młodzieżą. Żeby móc skutecznie działać 
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, nie wystarczy jedynie przekaz 
informacji o zagrożeniach. Konieczne jest pokazanie alternatywy dla alkoholu.  

Natomiast głównym celem drugiego programu pod nazwą; „TAKI JAK 
JA – więcej tolerancji to mniej agresji” jest podnoszenie świadomości 
młodych ludzi w zakresie akceptacji odmienności. Realizacja jego założeń 



     

 

opiera się na przełamywaniu stereotypów, przedstawieniu przykładów 
negatywnych skutków różnego typu uprzedzeń, szerzeniu wiedzy 
o odpowiedzialności karnej oraz przybliżeniu sytuacji osób bezdomnych czy 
niepełnosprawnych, co powinno kształtować w młodym człowieku umiejętności 
potrzebne do życia i funkcjonowania  w społecznościach lokalnych. 
 Nawiązując do priorytetów Komendanta Głównego Policji, kolejnym 
ważnym zadaniem, które stało przed naszą jednostką w 2019 roku było 
zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze 
społeczeństwem. 
 
 Od ponad trzech lat funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Z tego interaktywnego narzędzia korzysta coraz więcej 
obywateli. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 1083 zgłoszenia, a ich 
sprawdzalność przekroczyła 52% i jest porównywalna do roku 2018. To 
pokazuje, jak ważne dla mieszkańców miasta i powiatu koszalińskiego jest to, 
co dzieje się wokół nich. Nie pozostają obojętni na łamanie prawa i nie boją się 
nam o tym mówić. To cieszy, bo oznacza zaufanie oraz pozwala skutecznie 
walczyć z niewłaściwymi zjawiskami tam, gdzie najsilniej występują.  
 Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim przekraczania dozwolonej 
prędkości, nieprawidłowego parkowania,  spożywania alkoholu w miejscach 
publicznych, ale także złej organizacji ruchu drogowego, aktów wandalizmu 
oraz miejsc grupowania się osób bezdomnych.  
 
 Całokształt prowadzonych przez koszalińską komendę działań 
profilaktycznych, zaangażowanie w edukację mieszkańców i stałe dążenie do 
utrzymania wysokiego poziomu poczucia bezpieczeństwa w naszym mieście 
przekładają się bezpośrednio na osiągnięte w ubiegłym roku wyniki.   
 W 2019 roku Komenda Miejska Policji w Koszalinie wszczęła 3163 
postępowań przygotowawczych. W stosunku do 2018 roku było to o 234 
postępowań mniej, co ukształtowało dynamikę na poziomie 93,1%. 
 

 

Efekty pracy dochodzeniowo – śledczej 
w 2019 roku
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Ogólna liczba wszczętych postępowań przygotowawczych 
na terenie działania KMP w Koszalinie w latach 2015-2019
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Ogólny wskaźnik wykrywalności
na terenie działania KMP w Koszalinie w latach 2015 -2019

 



     

 

Osiągnięty przez koszalińską policję wskaźnik wykrywalności wyniósł 
70,06% i utrzymuje się na porównywalnym poziomie do roku ubiegłego.  

W kategorii przestępstw kryminalnych wszczęto 2265 postępowań 
przygotowawczych wobec 2481 wszczętych rok wcześniej, osiągając dynamikę 
91,3% 
 Wykrywalność przestępstw kryminalnych w 2019  roku osiągnęła poziom 
61,4% i jest to wartość porównywalna do lat ubiegłych. 
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Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych   
w zakresie przestępstw o charakterze kryminalnym 

na terenie działania KMP w Koszalinie w latach 2016-2019
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w zakresie przestępstw o charakterze kryminalnym 

na terenie działania KMP w Koszalinie w latach 2016-2019

 
 

 
W zakresie kradzieży samochodów w 2019  roku zostało wszczętych 20 

postępowań przygotowawczych. Wskaźnik wykrywalności osiągnął poziom  
33,3%.   
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w zakresie kradzieży pojazdów
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W kategorii przestępstw gospodarczych w 2019 roku wszczęto 335 
postępowań przygotowawczych. Wskaźnik wykrywalności w tym zakresie 
utrzymuje się na stałym wysokim poziomie i wyniósł on 87,2%. 

 
 

356
369

327
334 335

2015 2016 2017 2018 2019

Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych 
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w zakresie przestępstw o charakterze gospodarczym

na terenie działania KMP w Koszalinie w latach 2016-2019

 
 Również w przypadku przestępstw gospodarczych prowadziliśmy 
przynoszące wymierne efekty działania procesowe i operacyjne.  

Policjanci z Wydziału PG zatrzymywali osoby, które posiadały oraz 
wprowadzały do obiegu tytoń i alkohol bez polskich znaków akcyzy oraz 
przedmioty bezprawnie oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi. W roku 
2019 policjanci zabezpieczyli ponad 50 kilogramów tytoniu o łącznej wartości 
ponad 50 tysięcy złotych. W trakcie prowadzonych czynności na terenie miasta i 
powiatu policjanci zajęli 9 automatów, które były udostępniane wbrew 
przepisom ustawy o grach losowych o wartości ponad 180 tysięcy złotych.  

 
W trakcie ubiegłego roku podczas wielokrotnych kontroli wytypowanych 

punktów handlowych policjanci z Wydziału PG ujawnili stoiska, na których 
oferowano do sprzedaży podrobione produkty. Łącznie policjanci zabezpieczyli 
1500 sztuk odzieży, obuwia, perfum i galanterii oznaczonych nielegalnie 
znakami renomowanych firm, które były sprzedawane za dużo niższą cenę niż 
oryginalne produkty. Wartość podrobionych przedmiotów oszacowano na  
kwotę ponad 360 tysięcy złotych. 

 
Policjanci z koszalińskich jednostek we wszystkich prowadzonych 

postępowaniach zabezpieczyli w 2019 roku mienie o łącznej wartości ponad 
milion dwieście tysięcy złotych od osób, które dopuściły się głównie 
przestępstw gospodarczych i narkotykowych, dzięki czemu pozbawiliśmy ich 
korzyści majątkowych uzyskanych w wyniku czynu zabronionego. 



     

 

Zabezpieczenie dokonywane jest na poczet przyszłych kar i roszczeń oraz 
obowiązku naprawienia szkody i jest ogromnie ważne z punktu widzenia 
ochrony interesu pokrzywdzonego.  
 

W zakresie przestępstw ujętych w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii 
wszczęto 174 postępowania przygotowawcze. W stosunku do 194 wszczętych 
w 2018 roku, stanowi to spadek o 20 postępowań. Wskaźnik wykrywalności 
w tym zakresie utrzymuje się na stałym wysokim poziomie i wyniósł on 99,1%. 
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Bardzo dobry wynik koszalińskiej komendy na tle wszystkich powiatów 

województwa przedstawia widoczny na ekranie slajd. 
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Nasza skuteczność w przeciwdziałaniu zjawisku narkomanii utrzymuje się 
na wysokim poziomie. Systematyczne i wielotorowo prowadzone działania 
doprowadziły do przedstawienia zarzutów 140 podejrzanym.  
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W 2019  roku policjanci łącznie zabezpieczyli prawie 7,5 kilograma 
narkotyków różnego pochodzenia w tym:  ponad kilogram amfetaminy, trzy 
kilogramy marihuany, ponad 4300 sztuk tabletek ekstazy i prawie 1,5 kilograma 
dopalaczy.  

 
Ten obszar będzie przez nas stale monitorowany, a skuteczność 

policjantów koszalińskiej komendy musi skupiać się na jak największym 
wyeliminowaniu narkotyków z lokalnego rynku.  

Na szczególną uwagę zasługuje również wykorzystanie służb prewencji. 
W roku 2019 policjanci wykonali ponad 19 tysięcy służb patrolowo-
interwencyjnych.  
 W wyniku działań represyjnych wobec sprawców wykroczeń szczególnie 
uciążliwych dla mieszkańców skierowanych do Sądów zostało ponad 1,5 tysiąca 
wniosków o ukaranie.  
  Komenda Miejska Policji w Koszalinie przykładem lat ubiegłych, 
aktywnie realizuje zadania wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy 
w Rodzinie. W 2019 roku policjanci przeprowadzili 1329 interwencji 
domowych, czyli     o ponad pół tysiąca mniej niż w roku 2018. Mimo spadku 
liczby interwencji wzrosła liczba założonych niebieskich kart. W 2019 roku 
policjanci założyli ich 202.  
 Dane te świadczą o tym, że policjanci są świadomi zagrożeń związanych 
z przemocą w rodzinie i dlatego wszczynali procedurę niebieskiej karty. Dzięki 
takiemu narzędziu możliwy jest wgląd w sytuację rodziny i reagowanie na 
niepokojące sygnały. 
 



     

 

 We wszystkich naszych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa, 
stałym, sprawdzonym partnerem jest Urząd Miejski w Koszalinie. To właśnie 
dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Piotra Jedlińskiego i przychylności Rady 
Miejskiej, aż czterokrotnie młodzi stażem policjanci, po ukończeniu szkolenia 
podstawowego odbywali u nas ponad dwumiesięczny staż adaptacyjny.   
   Jednym z ich podstawowych zadań było zapobieganie i ujawnianie 
sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców. Mundurowi 
widoczni byli na głównych ulicach miasta i ciągach komunikacyjnych, takich 
jak parki czy place zabaw. Ich służby odbywały się w systemie zmianowym, 
głównie popołudniami i wieczorami.  
 W ubiegłym roku koszalińska jednostka, aż dwunastokrotnie wspierana 
była przez słuchaczy ze Szkoły Policji w Słupsku. Kursanci wspólnie 
z doświadczonymi policjantami służyli przeważnie w patrolach pieszych.             
Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że wskazana współpraca przynosi 
korzyści obu stronom. Dzięki wzmocnieniu osobowemu na ulicach miasta 
pojawia się więcej funkcjonariuszy. Słuchacze patrolują między innymi główne 
ciągi komunikacyjne oraz newralgiczne obszary, które mieszkańcy naszego 
miasta zgłaszali za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  

 
Wiele przeprowadzonych inwestycji oraz realizacja bieżących potrzeb 

jednostki nie byłaby możliwa bez pomocy finansowej ze strony Samorządu oraz 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Panu Prezydentowi i Panu 
Komendantowi dziękuję za partycypowanie w kosztach. Dofinansowanie 
koszalińskiej Policji przez Urząd Miejski w Koszalinie w 2019 roku opiewa na 
kwotę 547 000 złotych. 

 
Urząd Miejski Koszalin – kwota 547 000 złotych 

 
Kwota 300 000 złotych 

Prace inwestycyjno-remontowe obiektów KMP w Koszalinie 
Kwota 69 000 złotych 

Zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy OPP w Szczecinie 
Kwota 178 000 złotych 

W ramach środków dot. Programu Profilaktyki "Bezpieczne dzieci-bezpieczna 
przyszłość„, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii, współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego i techniki 
biurowej, zakup jednorazowych narkotestów dla WRD 

 
   
 
 


