
„ZATWIERDZAM” 
 
 
 
 
 

S T R A T E G I A 
 

WOJEWÓDZKA POLICJI 
 

na lata 2013 – 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Szczecin 2013 



 2

 
STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI 

NA LATA 2013-2015 
 

 
 Rok 2012 był ostatnim etapem realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji 

przyjętych do wykonania w ramach Strategii Wojewódzkiej Policji na lata 2010 – 2012. W jej 

ramach podejmowano działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wojewódz-

twa zachodniopomorskiego i sprostania oczekiwaniom społecznym, a tym samym zwiększa-

nia zaufania obywateli do Policji. Właściwa dyslokacja służb prewencyjnych, poprawa efek-

tywności pionu kryminalnego komend miejskich i powiatowych, a także efektywna współ-

praca Policji ze społecznością lokalną i instytucjami pozapolicyjnymi doprowadziły do 

istotnego ograniczenia zjawiska przestępczości na terenie województwa zachodniopomor-

skiego, ale również przyczyniły się do poprawy warunków pracy policjantów i pracowników 

Policji. 

 W minionym roku funkcjonariusze naszego garnizonu realizując swoje zadania podjęli 

ponad 216 tys. interwencji, legitymując przy tym 860 tys. osób. Zatrzymano na gorącym 

uczynku ponad 11 tys. sprawców przestępstw. Wszczęto ponad 47 tys. spraw karnych, to jest 

niemal 4 tys. mniej niż w 2011 r. Stwierdzono popełnienie blisko 59 tys. czynów, odno-

towując tym samym spadek o prawie 3,5 tys. w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. Na 

podobnym poziomie ukształtowała się skuteczność wykrywcza, której wskaźnik ogólnej wy-

krywalności wyniósł niemal 71%.  

 Podczas pełnienia służby na drogach naszego województwa ujawniono ponad 150 tys. 

wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Odnotowano również blisko 1,4 

tys. wypadków drogowych, w których 130 osób poniosło śmierć, a ponad 1,7 tys. zostało 

rannych. Stanowi to spadek wypadków o 150 zdarzeń. Tym samym odnotowano spadek ofiar 

śmiertelnych aż o 40 i rannych o niemal 160. Ponadto policjanci dokonali ponad 437 tys. 

kontroli stanu trzeźwości uczestników ruchu drogowego ujawniając niemal 10 tys. osób  

w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, co przełożyło się na spadek liczby wypadków 

drogowych z winy nietrzeźwych kierujących. Nie mniej faktem pozostaje, że w 2012 r. 

spowodowali oni ponad 80 wypadków, w których życie straciło 11 istnień ludzkich, a ponad 

100 doznało obrażeń ciała. 

 Stały wzrost oczekiwań społecznych w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa 

powoduje konieczność doskonalenia form i metod pracy oraz rozwiązań organizacyjnych 

zapewniających wzrost skuteczności Policji. W związku z powyższym w ramach profilaktyki 
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w 2012 r. realizowano szereg inicjatyw o charakterze edukacyjnym. Były one kierowane do 

różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych, np. „Bezpieczna szkoła”, „Policyjne 

studium bezpieczeństwa”, „Profilaktyka oczami młodzieży”, „Vademecum seniora” itp.  

W dalszym ciągu celem Policji zachodniopomorskiej jest poprawa realnego poczucia 

bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności, m.in. poprzez jej angażowanie do wskazywania 

najważniejszych problemów i wspólnego ich rozwiązywania, zacieśnienia współpracy 

dzielnicowych z mieszkańcami oraz aktywizowanie samorządów lokalnych do działań na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa. Diagnoza lokalna przeprowadzona w ramach planowania 

strategicznego wskazała pewne płaszczyzny, które można by było objąć szczególnym nadzo-

rem, wyznaczając jednocześnie w tym zakresie priorytet lokalny. Jednakże z uwagi na szeroki 

zakres priorytetów i zadań ustanowionych przez Komendanta Głównego Policji na lata 2013 - 

2015 zawierałby się w całości w wyznaczonych priorytetach. 

 W związku z powyższym w celu nie tylko podtrzymania obecnych trendów, ale 

osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, zachodniopomorska Policja realizować będzie priorytety i zadania wskazane 

przez Komendanta Głównego Policji.  

 
 

PRIORYTETY I ZADANIA USTANOWIONE DLA KOMEND 
WOJEWÓDZKICH POLICJI PRZEZ  

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI  
NA LATA 2013-2015 

 
 

PRIORYTET I  

Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie. 

ZADANIA 

1. Optymalizacja zabezpieczenia prewencyjnego poprzez skierowanie większej liczby sił 

policyjnych do pełnienia służby o charakterze patrolowo - interwencyjnym i obcho-

dowym. 

2. Optymalne wykorzystanie sił i środków będących w dyspozycji dyżurnego, 

zapewniających prawidłową obsługę zdarzeń. 

3. Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy służbą kryminalną i służbą prewen-

cyjną. 
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4. Upowszechnianie w Policji debaty społecznej jako formy komunikowania się ze spo-

łeczeństwem w sprawach dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

5. Kontynuowanie przedsięwzięć mających na celu kształtowanie efektywnej współpracy 

kryminalnej z sądami i prokuratorami i innymi służbami. 

6. Podniesienie efektywności pracy Policji w zakresie poszukiwań osób (w tym osób 

zaginionych). 

 

PRIORYTET II  

Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach. 

ZADANIA 

1. Zwiększenie liczby policjantów ruchu drogowego pełniących bezpośrednio służbę na 

drogach. 

2. Aktywizacja działań na rzecz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, 

zwłaszcza pieszych. 

3. Wzmocnienie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu wzrostu poziomu 

bezpieczeństwa na drogach. 

 

PRIORYTET III  

Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą 

walkę z przestępczością gospodarczą. 

ZADANIA 

1. Podjęcie działań zwiększających skuteczność ujawniania przestępstw gospodarczych, 

w tym popełnianych w cyberprzestrzeni oraz ścigania ich sprawców. 

2. Utrwalanie prawidłowej praktyki w zakresie ujawniania identyfikacji, zabezpieczania  

i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa (mającego związek z przestęp-

stwem). 

 

PRIORYTET IV  

Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom 

Policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań. 

ZADANIA 

1. Poprawa warunków lokalowych i stanu technicznego pomieszczeń służbowych. 

2. Zapewnienie optymalnych warunków do doskonalenia sprawności fizycznej oraz 

umiejętności strzeleckich policjantów. 
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3. Dążenie do obniżenia poziomu wakatów w Policji. 

 

PRIORYTET V  

Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzenie i wykorzystywanie nowoczesnych 

rozwiązań teleinformatycznych i finansowych. 

ZADANIE 

Usprawnienie procesu pozyskiwania i wykorzystywania funduszy zewnętrznych przez 

Policję. 

 

PRIORYTET VI  

Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych. 

ZADANIE 

Kontynuacja współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie zabezpieczenia 

imprez masowych (samorządy, organizatorzy, SOK, Straż Gminna/Miejska). 
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PRIORYTETY I ZADANIA USTANOWIONE DLA WSZYSTKICH KOM END WOJEWÓDZKICH POLICJI PRZEZ 

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

 

 

 
PRIORYTET I: DOSKONALENIE OBSŁUGI OBYWATELA POPRZEZ  SZYBKĄ I SKUTECZNĄ REAKCJĘ POLICJI NA ZDARZENIA  

 

Lp. ZADANIE MIERNIK SPOSÓB REALIZACJI 
ZADANIA 

OSOBY/PODMIOTY 
ODPOWIEDZIALNE 

ZA REALIZACJ Ę 

PARTNERZY/PODMIOTY 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA 
1. Optymalizacja 

zabezpieczenia 
prewencyjnego 
poprzez skiero-
wanie większej 
liczby sił policyj-
nych do pełnienia 
służby o charakte-
rze patrolowo – 
interwencyjnym  
i obchodowym. 

Liczba bezwzględna 
policjantów skiero-
wanych do służby 
patrolowej i obcho-
dowej wszystkich 
komórek organizacyj-
nych (poza OPP i SP-
PP) danej jednostki 
Policji. 
MIERNIK NR 1 
 
 
 
 
 

1. Zintensyfikowanie nadzoru 
instancyjnego nad wykonaniem 
liczby służb patrolowych i ob-
chodowych policjantów wszys-
tkich pionów. W przypadku 
zagrożenia realizacji miernika 
kierowanie do konkretnych 
jednostek organizacyjnych 
stosownych poleceń. 

 
2. Podejmowanie starań zmierza-

jących do uzupełnienia wakatów 
na stanowiskach służbowych 
policjantów ogniw patrolowo – 
interwencyjnych i dzielnicowych 
poprzez prowadzenie odpowied-
niej polityki kadrowej. 

 
3. Organizowanie służb o chara-

kterze patrolowo – interwen-
cyjnym oraz obchodowym we 
współpracy z funkcjonariuszami 
straży miejskiej i gminnej, 
Żandarmerii Wojskowej, Straży 
Granicznej oraz Straży Ochrony 
Kolei. 

 
 

Naczelnik Wydziału Prewen-
cji KWP w Szczecinie. 

Komendanci miejscy i powiatowi 
Policji, naczelnicy wydziałów Kadr  
i Szkolenia oraz Komunikacji 
Społecznej KWP w Szczecinie, 
straże miejskie i gminna, 
Żandarmeria Wojskowa, Straż 
Graniczna, Straż Ochrony Kolei. 

01.01 – 31.12.2013 r. 
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  Ocena pracy policjan-
tów pełniących służbę 
w pobliżu miejsca 
zamieszkania. 
MIERNIK NR 2  

1. Dyslokowanie służb prewencyj-
nych w oparciu o bieżącą analizę 
stanu bezpieczeństwa i porządku. 
Dokonywanie korekt w zakresie 
rozmieszczenia służby patrolowej 
w przypadku stwierdzenia 
negatywnej tendencji wzrostu 
liczby przestępstw na określonym 
terenie. 

 
2. Zlecanie policjantom pełniącym 

służbę patrolową i obchodową 
zadań związanych z ujawnianiem 
wykroczeń szczególnie uciążli-
wych społecznie oraz rozliczanie 
z uzyskanych efektów służby  
w tym zakresie. 

 
3. Inicjowanie wspólnych służb  

z podmiotami pozapolicyjnymi 
odpowiedzialnymi za bezpie-
czeństwo i porządek publiczny. 

 
4. Podejmowanie współpracy ze 

społecznością lokalną, m.in. 
radami osiedli, mieszkańcami  
w zakresie wypracowania 
rozwiązań zwiększających 
bezpieczeństwo obywateli w 
pobliżu miejsca zamieszkania. 

 

Naczelnik Wydziału Prewen-
cji KWP w Szczecinie. 

Naczelnicy wydziału Kryminal-
nego, Dochodzeniowo – Śledczego  
i Komunikacji Społecznej KWP  
w Szczecinie oraz komendanci 
miejscy i powiatowi Policji, straże 
miejskie i gminne, Żandarmeria 
Wojskowa, Straż Graniczna, Straż 
Ochrony Kolei. 

01.01 – 31.12.2013 r. 

2. Optymalne wyko-
rzystanie sił i środ-
ków będących  
w dyspozycji 
dyżurnego, 
zapewniających 
prawidłową 
obsługę zdarzeń. 

Czas reakcji na 
zdarzenie. 
MIERNIK NR 3  

1. Niezwłoczne inicjowanie działań 
przez służbę dyżurną jednostek 
Policji po przyjęciu zgłoszenia  
o zdarzeniu przy wykorzystaniu 
systemu SWD oraz bieżące 
monitorowanie czasu od przy-
jęcia zgłoszenia do podjęcia 
interwencji przez patrol przydzie-
lony do jego obsługi; reagowanie 
na wszelkie nieprawidłowości. 

 
2. Efektywne zarządzanie siłami  

Naczelnik Sztabu Policji 
KWP w Szczecinie 

Naczelnicy Wydziałów: Prewencji, 
Łączności i Informatyki KWP  
w Szczecinie oraz komendanci 
miejscy i powiatowi Policji. 

01.01 – 31.12.2013 r. 
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i środkami przy wykorzystaniu 
modułu analitycznego systemu 
SWD. Prowadzenie analiz doty-
czących wartości osiąganego 
miernika w celu skierowania 
dodatkowych sił policyjnych  
w miejsca gdzie oczekiwany czas 
reakcji jest znacznie przekroczo-
ny.  

 
3. Monitorowanie wartości 

osiąganego miernika w cyklu 
dziennym, tygodniowym  
i miesięcznym w celu wdrożenia 
programu naprawczego  
w przypadku zagrożenia jego 
nieosiągnięciem. 

 
4. Prowadzenie nadzoru nad pracą 

jednostek organizacyjnych Policji 
garnizonu zachodniopomorskiego 
w obszarze obsługi zdarzeń  
w systemie SWD w celu 
eliminowania powstających 
nieprawidłowości. 

 
5. Udzielanie na bieżąco meryto-

rycznej pomocy przez funkcjo-
nariusza Sztabu Policji KWP  
w Szczecinie dyżurnym jednostek 
organizacyjnych Policji garni-
zonu zachodniopomorskiego  
w zakresie zadań przez nich 
realizowanych. 

 
6. Przeprowadzenie szkolenia 

służby dyżurnej przez policjan-
tów Sztabu Policji KWP  
w Szczecinie m. in. w zakresie 
wskazania procedur i algorytmów 
działania tych służb oraz obsługi 
SWD w celu poprawnej realizacji 
zadań w zakresie optymalnej 



 9

reakcji na zdarzenie. 
 
7. Umożliwienie korzystania z sys-

temu całodobowej pomocy  
w przypadku awarii systemów 
teleinformatycznych obsługi-
wanych przez Sztab Policji KWP 
w Szczecinie. 

 
8. Monitorowanie czasu reakcji 

Policji na zgłoszone przez 
obywateli przestępstwa i wykro-
czenia, poszczególnych jednostek 
organizacyjnych Policji garni-
zonu zachodniopomorskiego  
w systemach elektronicznych 
funkcjonujących na Stanowisku 
Kierowania, celem usprawnienia 
zarządzania podległymi służbami 
przez dyżurnych jednostek 
organizacyjnych Policji. 

 
 

3. Usprawnienie prze-
pływu informacji 
pomiędzy służbą 
kryminaln ą i służ-
bą prewencyjną. 
 

Ocena współpracy 
pomiędzy służbą pre-
wencyjną a kryminal-
ną dokonana przez 
policjantów tych służb 
oraz ocena aktywności 
przełożonych w tym 
obszarze. 
MIERNIK NR 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Udział policjantów pionu krymi-
nalnego w odprawach do służby  
i szkoleniach w ramach doskona-
lenia zawodowego policjantów 
komórek prewencyjnych. 

 
2. Udzielanie podczas odpraw 

instruktaży w zakresie prostych 
metod pracy operacyjnej. 

 
3. Przekazywanie policjantom pionu 

prewencji w formie pisemnej lub 
pocztą elektroniczną wizerunków 
osób poszukiwanych oraz typo-
wanych sprawców przestępstw. 

 
4. Zlecanie dzielnicowym pozyski-

wanie informacji dotyczących 
osób, miejsc, zdarzeń i sporzą-
dzania meldunków informa-

Naczelnik Wydziału Krymi-
nalnego KWP w Szczecinie. 

Komendanci miejscy i powiatowi 
Policji, naczelnicy wydziałów 
Komunikacji Społecznej i Prewencji 
KWP w Szczecinie. 

01.01 – 31.12.2013 r. 
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cyjnych, a następnie przekazywa-
nia powyższego służbom 
kryminalnym. 

 
5. Wskazywanie przez naczelników 

wydziałów kryminalnych 
KMP/KPP miejsc zagrożonych, 
wytypowanych na podstawie 
wniosków z analizy zagrożenia. 

 
6. Prowadzenie w jednostkach 

organizacyjnych Policji kwartal-
nych narad i odpraw na temat 
przepływu informacji pomiędzy 
służbami kryminalną, prewencji  
i ruchu drogowego w celu wy-
pracowania i wdrożenia kon-
struktywnych wniosków zmie-
rzających do efektywnego 
współdziałania na jak najwyż-
szym poziomie. 

 
7. Dokonanie przez Wydział Kry-

minalny KWP w Szczecinie 
oceny ilości i jakości zadań 
wyznaczanych funkcjonariuszom 
pionu prewencji przez policjan-
tów służby kryminalnej, na pod-
stawie wniosków z patroli ofi-
cerskich przeprowadzanych wg 
grafiku służby inspekcyjnej.  
W przypadku ujawnienia niepra-
widłowości podjęcie skutecznych 
przedsięwzięć w zakresie wdroże-
nia środków i działań korygują-
cych (zaradczych, zastępczych). 

 
 

4. Upowszechnianie  
w Policji debaty 
społecznej jako 
formy komuniko-
wania się ze społe-

Liczba debat społe-
cznych przypadają-
cych na jednostkę 
Policji w danym roku. 
MIERNIK NR 5 

1. Organizowanie debat społe-
cznych z udziałem przedsta-
wicieli różnych instytucji, 
samorządów lokalnych oraz 
ekspertów poszczególnych 

Naczelnik Wydziału 
Prewencji KWP w Szczecinie.  

Naczelnik Wydziału Komunikacji 
Społecznej KWP w Szczecinie, 
komendanci miejscy i powiatowi 
Policji oraz różne podmioty 
pozapolicyjne. 

01.01 – 31.12.2013 r. 
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czeństwem w spra-
wach dot. bezpie-
czeństwa i porząd-
ku publicznego. 

 dziedzin, np. wykładowców 
szkół wyższych, psychologów 
itp. 

 
2. Przeprowadzenie po zakończeniu 

każdej debaty diagnozy proble-
mów zgłaszanych podczas ich 
trwania, w celu zintensyfiko-
wania działań zmierzających do 
poprawy bezpieczeństwa oby-
wateli. 

 
3. Wypracowanie wspólnego 

stanowiska lub wskazania 
konkretnych zadań dla pod-
miotów uczestniczących  
w debacie. 

 
4. Zaktywizowanie podmiotów 

pozapolicyjnych odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo publi-
czne do skutecznego działania 
mającego na celu wyelimino-
wanie zdiagnozowanych 
problemów na poziomie lokal-
nym. 

 
5. Kontynuowanie 

przedsięwzięć ma-
jących na celu 
kształtowanie efek-
tywnej współpracy 
służby kryminalnej 
z sądami i pro-
kuratorami i in-
nymi służbami. 

Ocena pracy pomię-
dzy Policją, prokura-
turą, sądami i innymi 
służbami. 
MIERNIK 
MONITOROWANY 

1. Analizowanie wystąpień pro-
kuratorów kierowanych do jedno-
stek i komórek organizacyjnych 
Policji garnizonu zachodniopo-
morskiego w ramach nadzoru nad 
postępowaniami przygotowaw-
czymi na podstawie art. 326 § 4 
kpk. W przypadku ujawnienia 
nieprawidłowości kierowanie 
stosownych poleceń. 

 
2. Pozyskiwanie informacji doty-

czących przedsięwzięć realizo-
wanych w ramach współpracy  
z innymi służbami w celu kształ-
towania efektywnej współpracy 

Naczelnik Wydziału 
Dochodzeniowo - Śledczego 
KWP w Szczecinie. 

Naczelnicy wydziałów Kryminal-
nego, dw. z Przestępczością 
Gospodarczą, dw. z Korupcją i Pre-
wencji KWP w Szczecinie oraz 
komendanci miejscy i powiatowi 
Policji. 

01.01 – 31.12.2013 r. 
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służby kryminalnej z sądami  
i prokuratorami. 

 
3. Udzielanie merytorycznej 

pomocy jednostkom i ko-
mórkom organizacyjnym Policji 
garnizonu zachodniopomorskiego 
w realizacji zadań związanych  
z prowadzonymi postępowa-
niami przygotowawczymi. 

 
6. Podniesienie efek-

tywności pracy 
Policji w zakresie 
poszukiwań osób  
(w tym osób zagi-
nionych). 

Skuteczność 
poszukiwania osób 
zaginionych. 
MIERNIK NR 6 
 
Skuteczność poszuki-
wania osób ukrywa-
jących się przed orga-
nami ścigania lub 
wymiaru sprawiedli-
wości. 
MIERNIK NR 7 

1. Stałe monitorowanie wartości 
miernika w oparciu o comie-
sięczne raporty oraz podejmo-
wanie interwencji w tych jedno-
stkach, które są zagrożone nieo-
siągnięciem miernika w celu 
diagnozowania przyczyn i wypra-
cowania schematu pozwalają-
cego na wyeliminowanie 
problemu. 

 
2. Prowadzenie ogólnego nadzoru 

instancyjnego w celu ujawnienia 
i wyeliminowania nieprawidło-
wości w zakresie obowiązujących 
przepisów prawa i wypracowanie 
w tym względzie efektywnych 
praktyk.  

 
3. Ocenianie poszczególnych spraw 

poszukiwawczych pod kątem 
przejęcia do dalszego prowa-
dzenia przez Zespół Poszukiwań 
Celowych Wydziału Kryminal-
nego KWP w Szczecinie. 

 
 
4. Prowadzenie analizy raportów 

dotyczących podstaw skutkują-
cych rejestracją w policyjnych 
bazach danych, mających 
bezpośredni wpływ na wyzna-

Naczelnik Wydziału Krymi-
nalnego KWP w Szczecinie 
 

Naczelnik Wydziału Prewencji 
KWP w Szczecinie oraz komen-
danci miejscy i powiatowi Policji. 
 

01.01 – 31.12.2013 r. 
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czony miernik. W przypadku 
wzrostu rejestracji ustalenie 
przyczyn i wdrożenie środków 
zaradczych. 

 
5. W przypadku zmian kadrowych 

na stanowisku funkcjonariusza 
zajmującego się prowadzeniem 
poszukiwań, przeprowadzenie 
instruktażu w przedmiotowym 
zakresie. 

 
6. Pomoc jednostkom organiza-

cyjnym Policji garnizonu zacho-
dniopomorskiego przy wyznacza-
niu kierunków umożliwiających 
realizację poszukiwań w przy-
padku spraw o skomplikowanym 
charakterze. 

 
7. W celu wyeliminowania ewentu-

alnych nieprawidłowości anali-
zowanie spraw dotyczących osób 
zaginionych pod kątem termino-
wości prowadzenia, wykonanych 
czynności i sprawowanego 
nadzoru. 

 

 

PRIORYTET II:  DZIAŁANIA POLICJI SKIEROWANE NA WZROST POZIOMU BEZP IECZEŃSTWA NA DROGACH 

 

Lp. ZADANIE MIERNIK SPOSÓB REALIZACJI 
ZADANIA 

OSOBY/PODMIOTY 
ODPOWIEDZIALNE 

ZA REALIZACJ Ę 

PARTNERZY/PODMIOTY 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA  
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1. Zwiększenie liczby 
policjantów ruchu 
drogowego pełnią-
cych bezpośrednio 
służbę na drogach. 
 

Procentowy udział 
policjantów ruchu 
drogowego pełniących 
bezpośrednio służbę 
na drodze. 
MIERNIK NR 8 

1. Dążenie do zwiększenia, docelo-
wo do 10% liczby etatowej poli-
cjantów ruchu drogowego w sto-
sunku do stanu etatowego w jed-
nostkach organizacyjnych Policji 
garnizonu zachodniopomorskie-
go. 

 
2. Ograniczanie kierowania poli-

cjantów pionu ruchu drogowego 
w czasie pełnienia służby na 
drodze do wykonywanie innych 
czynności niezwiązanych z bez-
pieczeństwem ruchu drogowego 
oraz eliminowanie oddelegowań 
do służby w innych komórkach 
organizacyjnych. 

 
3. Wyeliminowanie prowadzenia 

czynności wyjaśniających przez 
funkcjonariuszy pionu ruchu 
drogowego. 

 

Naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego KWP w Szcze-
cinie. 

Komendanci miejscy i powiatowi 
Policji. 
 

01.01 – 31.12.2013 r. 
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  Ocena zaangażowania 
Policji w zapewnienie 
bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym. 
MIERNIK 
MONITOROWANY 

1. Kierowanie maksymalnej ilości 
funkcjonariuszy ruchu drogowe-
go do służby na drodze w okre-
sach zwiększonego natężenia 
ruchu (przerwy świąteczne, 
szkolne itp.). 

 
2. Nadzorowanie płynności ruchu 

pojazdów w obrębie pasa nad-
morskiego w okresie sezonu 
turystycznego w ramach akcji 
„Bezpiecznie nad morze” po-
przez ręczne kierowanie ruchem, 
rozprowadzanie ulotek z mapami 
alternatywnych dróg dojazdu 
oraz udzielanie informacji  
i pomocy uczestnikom ruchu. 

 
3. Prowadzenie działań polegają-

cych m.in. na kontroli autokarów 
przewożących dzieci w ramach 
„Bezpieczne ferie”, promowanie 
bezpiecznych zachowań ucze-
stników ruchu podczas imprez 
lokalnych czy festynów. 

 
 

Naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego KWP w Szcze-
cinie. 

Naczelnik Wydziału Komunikacji 
Społecznej KWP w Szczecinie oraz 
komendanci miejscy i powiatowi 
Policji. 

01.01 – 31.12.2013 r. 

2. Aktywizacja dzia-
łań na rzecz bez-
pieczeństwa nie-
chronionych ucze-
stników ruchu, 
zwłaszcza pieszych. 

Procentowy udział 
wypadków drogowych 
spowodowanych przez 
określonych użytko-
wników drogi (kiero-
wca-pieszy), a efekty-
wność zastosowanych 
środków prawnych  
w stosunku do tych 
użytkowników. 
MIERNIK NR 9  

1. Prowadzenie kontroli drogo-
wych ze zwróceniem szcze-
gólnej uwagi na wykroczenia 
popełniane wobec niechro-
nionych uczestników ruchu 
drogowego. 

 
2. Ujawnianie wykroczeń popełnia-

nych przez pieszych w miejscach 
najbardziej zagrożonych wypad-
kami drogowymi. 

 
3. Organizowanie i prowadzenie 

akcji promujących bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego wśród 
obywateli, tj. m.in.: 

Naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego KWP w Szcze-
cinie. 

Komendanci miejscy i powiatowi 
Policji. 

01.01 – 31.12.2013 r. 
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• „Ekologiczne=Bezpiecznie”, 
• „Ekologiczny kierowca III”, 
• „Turniej bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym szkół 
podstawowych i gimna-
zjalnych”, 

• „Turniej motoryzacyjny dla 
uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych”, 

• „Bezpieczne wakacje”, 
• „Bezpieczna droga do 

szkoły”. 
 

3. 
 

Wzmocnienie 
współpracy z pod-
miotami pozapoli-
cyjnymi w celu 
wzrostu poziomu 
bezpieczeństwa na 
drogach. 
 
 
 

Ocena współpracy  
z podmiotami pozapo-
licyjnymi. 
MIERNIK 
MONITOROWANY. 

1. Inicjowanie przez kierowników 
jednostek organizacyjnych Policji 
garnizonu zachodniopomorskie-
go spotkań z przedstawicielami 
komisji ds. bezpieczeństwa  
w powiatach. 

2. Podejmowanie przez kierowni-
ków jednostek organizacyjnych 
Policji garnizonu zachodnio-
pomorskiego działań zmierzają-
cych do tworzenia rad bezpie-
czeństwa ruchu drogowego na 
podległym terenie. 

3. Prowadzenie wspólnych działań  
z Urzędem Celnym, Inspekcją 
Transportu Drogowego, Strażą 
Graniczną w celu podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa na 
drogach. 

 

 

 

Naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego KWP w Szcze-
cinie. 

Komendanci miejscy i powiatowi 
Policji oraz różne podmioty poza-
policyjne. 

01.01 – 31.12.2013 r. 
 
 

PRIORYTET III: OCHRONA INTERESÓW OBYWATELA, PRZEDSI ĘBIORCÓW I SKARBU PA ŃSTWA POPRZEZ SKUTECZNIEJSZĄ 
WALK Ę  

Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 
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Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 

Lp. ZADANIE MIERNIK SPOSÓB REALIZACJI 
ZADANIA 

OSOBY/PODMIOTY 
ODPOWIEDZIALNE 

ZA REALIZACJ Ę 

PARTNERZY/PODMIOTY 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA  
Liczba przestępstw 
stwierdzonych przypa-
dających na jednego 
funkcjonariusza zaj-
mującego się wyko-
nywaniem czynności 
dochodzeniowo-śled-
czych oraz operacyj-
nych w obszarze zwal-
czania całej przestęp-
czości gospodarczej  
w tym ścigania na 
wniosek pokrzywdzo-
nego. 
MIERNIK 
MONITOROWANY 

1. Doposażenie funkcjonariuszy 
zwalczających przestępczość 
gospodarczą w odpowiednie 
narzędzia techniczne (programy, 
komputery) pozwalające na 
zwiększenie skuteczności uja-
wniania przestępstw gospodar-
czych. 

 
2. Oszacowanie potrzeb oraz 

przeprowadzenie szkoleń spe-
cjalistycznych z zakresu zwal-
czania przestępczości gospo-
darczej, a w szczególności 
zwalczania cyberprzestępczości. 

Naczelnik Wydziału dw.  
z Przestępczością Gospodar-
czą KWP w Szczecinie. 

Naczelnicy wydziałów Wywiadu 
Kryminalnego, Dochodzeniowo – 
Śledczego, Łączności i Informatyki 
KWP w Szczecinie oraz komen-
danci miejscy i powiatowi Policji. 

01.01 – 31.12.2013 r. 
 

1. Podjęcie działań 
zwiększających 
skuteczność uja-
wniania przes-
tępstw gospodar-
czych, w tym 
popełnianych w cy-
berprzestrzeni oraz 
ścigania ich spraw-
ców. 

Udział funkcjonariu-
szy komórek organiza-
cyjnych zajmujących 
się wykonywaniem 
czynności dochodze-
niowo – śledczych 
oraz operacyjnych  
w obszarze zwalczania 
przestępczości gospo-
darczej w ogólnej 
liczbie funkcjo-
nariuszy faktycznie 
zatrudnionych w gar-
nizonie, określany 
procentowo. 
MIERNIK NR 10 
 

1. Ścisła współpraca z Wydziałem 
Kadr i Szkolenia KWP w Szcze-
cinie w kierunku przeprowadze-
nia merytorycznych ocen funk-
cjonariuszy garnizonu zachodnio-
pomorskiej Policji z pionów 
prewencji i logistyki pod kątem 
przydatności do wykonywania 
zadań z zakresu zwalczania 
przestępczości gospodarczej. 

Naczelnik Wydziału dw.  
z Przestępczością Gospo-
darczą KWP w Szczecinie. 

Naczelnik Wydziału Kadr i Szko-
lenia KWP w Szczecinie oraz 
komendanci miejscy i powiatowi 
Policji. 

01.01 – 31.12.2013 r. 
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Wskaźnik skuteczno-
ści odzyskania mienia. 
MIERNIK 
MONITOROWANY 

1. Zorganizowanie i przeprowa-
dzenie cyklu szkoleń w celu 
poszerzenia merytorycznej 
wiedzy z zakresu ujawniania, 
identyfikacji, zabezpieczania  
i skuteczności odzyskiwania 
mienia pochodzącego z prze-
stępstwa. 

 
2. Skierowanie do Komendy 

Głównej Policji wniosków  
o umożliwienie dostępu do Bazy 
Państwowego Zasobu Geode-
zyjnego i Kartograficznego oraz 
Centralnej Bazy Danych Ksiąg 
Wieczystych dla komend miej-
skich i powiatowych Policji 
garnizonu zachodniopomor-
skiego. 

 
 

Naczelnik Wydziału dw.  
z Przestępczością Gospodar-
czą KWP w Szczecinie. 

Naczelnicy wydziałów Kryminal-
nego i Dochodzeniowo – Śledczego 
KWP w Szczecinie oraz komen-
danci miejscy i powiatowi Policji. 

01.01 – 31.12.2013 r. 
 
 

2. Utrwalanie prawi-
dłowej praktyki  
w zakresie uja-
wniania, identy-
fikacji, zabezpie-
czania i odzyskiwa-
nia mienia pocho-
dzącego z przes-
tępstwa (mającego 
związek z przes-
tępstwem). 

Wartość mienia zabez-
pieczonego. 
MIERNIK NR 11 
 

1. Wprowadzenie obligatoryjnego 
algorytmu czynności operacyj-
nych i procesowych do wykony-
wania zadań w zakresie ujawnia-
nia i zabezpieczania mienia. 

 
2. Po zakończeniu szkoleń orga-

nizowanych przez Wydział ds. 
Odzyskiwania Mienia Biura 
Kryminalnego KGP przeprowa-
dzenie szkoleń kaskadowych dla 
funkcjonariuszy komend miejs-
kich i powiatowych przez 
Koordynatora Wojewódzkiego 
ds. Odzyskiwania Mienia w za-
kresie wykrywania i identyfikacji 
nielegalnie uzyskanych korzyści 
pochodzących z działalności 
przestępczej. 

 
 
 

Naczelnik Wydziału dw.  
z Przestępczością Gospodar-
czą KWP w Szczecinie. 

Komendanci miejscy i powiatowi 
Policji 

01.01 – 31.12.2013 r. 
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PRIORYTET IV: ZAPEWNIENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW PEŁN IENIA SŁU ŻBY/PRACY POLICJANTOM I PRACOWNIKOM 

POLICJI W CELU DOSKONALENIA JAKO ŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ NICH ZADA Ń 

Lp. ZADANIE MIERNIK SPOSÓB REALIZACJI 
ZADANIA 

OSOBY/PODMIOTY 
ODPOWIEDZIALNE 

ZA REALIZACJ Ę 

PARTNERZY/PODMIOTY 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA  
 

Sprawozdanie z dzia-
łalności inwestycyjnej 
(MI) i (MII). 
MIERNIK NR 12 

1. Opracowanie i przesłanie do 
Biura Logistyki Policji KGP 
projektu planu inwestycyjnego. 

 
2. Wdrożenie do realizacji planu 

inwestycyjnego w części 
zatwierdzonej przez BLP KGP. 

 
3. Przygotowanie dokumentacji 

inwestycyjnej i złożenie do 
Zespołu ds. Zamówień Pub-
licznych KWP w Szczecinie 
celem wdrożenia procedur 
przetargowych. 

 

Naczelnik Wydziału 
Zaopatrzenia i Inwestycji 
KWP w Szczecinie.  

Koordynator Zespołu ds. Zamówień 
Publicznych, Naczelnik Wydziału 
Finansów KWP w Szczecinie oraz 
komendanci miejscy i powiatowi 
Policji. 

01.01 – 31.12.2013 r. 
 
 

1. Poprawa warun-
ków lokalowych  
i stanu techniczne-
go pomieszczeń 
służbowych. 

Sprawozdanie z dzia-
łalności remontowej 
(MR). 
MIERNIK NR 13  

1. Opracowanie i przesłanie do 
Biura Logistyki Policji KGP 
projektu planu remontów. 

 
2. Wdrożenie do realizacji planu 

remontów w części zatwierdzonej 
przez BLP KGP. 

 
3. Realizowanie inwestycji 

remontowych zgodnie z 
terminem i zakresem ustalonych 
robót. 

 
 

Naczelnik Wydziału 
Zaopatrzenia i Inwestycji 
KWP w Szczecinie. 

Komendanci miejscy i powiatowi 
Policji. 

01.01 – 31.12.2013 r. 
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  Poziom zadowolenia  
z warunków lokalo-
wych policjantów  
i pracowników Policji. 
MIERNIK NR 14 

1. Budowa nowej siedziby KPP  
w Szczecinku przy ul. Polnej 25. 

 
2. Przebudowa i modernizacja 

obiektów II KP w Koszalinie 
przy ul. Krakusa i Wandy11. 

 
3. Przebudowa i modernizacja 

obiektów KP Szczecin nad Odrą 
przy ul. Bardzińskiej 1A. 

 
4. Remont KP w Darłowie przy ul. 

Rzemieślniczej 48. 
 
5. Kompleksowy remont budynku 

KPP w Policach przy ul. 
Kasprowicza 3. 

 
6. Remont KP w Wolinie przy ul. 

Świerczewskiego 1. 
 
7. Kompleksowy remont budynku 

KMP w Koszalinie przy ul. 
Słowackiego 11. 

 
8. Remont KP w Dębnie przy ul. 

Kościuszki 7. 
 
9. Remont KP w Mierzynie przy ul. 

Weleckiej 2. 
 
10. Adaptacja obiektu na potrzeby 

nowej siedziby KP w Karlinie. 
 
11. Kompleksowy remont budynku 

A KMP w Szczecinie przy ul. 
Kaszubskiej 35 (remont dachu, 
instalacji wentylacyjnej, wod. - 
kan. i energetycznej). 

 
12. Remont PdOZ w KPP w Koło-

brzegu przy ul. Kilińskiego 20. 
 
13. Zapewnienie wysokiej dostępno-

ści do systemów i usług teleinfor-
matycznych dostarczanych  
i realizowanych przez Wydział 
Łączności i Informatyki KWP  
w Szczecinie poprzez osiągnięcie 
minimalnej dostępności na pozio-
mie nie mniejszej niż 99,5% 

Naczelnik Wydziału 
Zaopatrzenia i Inwestycji 
KWP w Szczecinie. 

Naczelnik Wydziału Łączności  
i Informatyki KWP w Szczecinie 
wraz z komendantami miejskimi  
i powiatowymi Policji. 

01.01 – 31.12.2013 r. 
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  Poziom zadowolenia z 
wyposażenia stano-
wiska pracy policjan-
tów i pracowników 
Policji. 
MIERNIK NR 15 

1. Przeprowadzenie analizy potrzeb 
zaopatrzenia w materiały biurowe 
i wystąpienie do Wydziału 
Finansów z wnioskiem o zabez-
pieczenie środków w zakresie 
planu finansowego. 

 
2. Opracowanie wniosku o wszczę-

cie procedury przetargowej na 
dostarczenie materiałów biuro-
wych i jego złożenie do Zespołu 
Zamówień Publicznych KWP  
w Szczecinie. 

 
3. Rozstrzygnięcie procedury prze-

targowej i zawarcie umów na 
dostawę materiałów. 

 
4. Sprawne zaopatrywanie jednos-

tek i komórek organizacyjnych 
Policji garnizonu zachodnio-
pomorskiego wg rozdzielnika  
i składanych przez nich 
zapotrzebowań. 

 
 
 

Naczelnik Wydziału 
Zaopatrzenia i Inwestycji 
KWP w Szczecinie. 

Kierownicy komórek organiza-
cyjnych KWP w Szczecinie każdy  
w swoim zakresie oraz komendanci 
miejscy i powiatowi Policji. 
 

01.01 – 31.12.2013 r. 

2. 
 
 

Zapewnienie opty-
malnych warun-
ków do doskonale-
nia sprawności fi-
zycznej oraz umie-
jętności strzele-
ckich policjantów. 

Poziom zadowolenia  
z warunków utrzyma-
nia odpowiedniego 
poziomu sprawności 
fizycznej oraz bazy  
i wyposażenia strzel-
nicy do zajęć systema-
tycznych wyszkolenia 
strzeleckiego. 
MIERNIK NR 16 

1. Sekcja Doskonalenia Zawodo-
wego Wydziału Kadr i Szkolenia 
KWP w Szczecinie zorganizuje: 

••••    Turniej Policjant Roku, 
••••    Turniej Policjant Ruchu 

Drogowego, 
••••    Zawody Strzeleckie, 
••••    Halowy Turniej Piłki Nożnej, 
••••    Turniej Piłki Nożnej, 
••••    Turniej Koszykówki. 
 
4. Prowadzenie strzelań programo-

wych. 
 
5. Umożliwienie doskonalenia 

strzeleckiego poza strzelaniem 

Naczelnik Wydziału Kadr  
i Szkolenia KWP w Szcze-
cinie.  

Naczelnicy wydziałów Ruchu 
Drogowego, Prewencji KWP  
w Szczecinie, Dowódca Oddziału 
Prewencji Policji w Szczecinie oraz 
komendanci miejscy i powiatowi 
Policji. 
 

01.01 – 31.12.2013 r. 
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programowym. 
 
6. Prowadzenie zajęć z taktyki i te-

chniki interwencji policyjnych  
w godzinach pozasłużbowych. 

 
 

3. Dążenie do obniże-
nia poziomu waka-
tów w Policji. 

Realizacja przez ko-
mendy wojewódzkie 
(stołeczną) Policji 
limitu przyjęcia do 
służby w Policji, 
określonego przez 
Komendanta Głów-
nego Policji. 
MIERNIK NR 15 

1. Realizacja limitów przyjęć 
wyznaczonych przez Komendanta 
Głównego Policji w następujących 
terminach: 

••••    15.01.2013 r. – 47 osób, 
••••    12.02.2013 r. – 28 osób, 
••••    12.03.2013 r. – 20 osób, 
••••    16.04.2013 r. – 25 osób, 
••••    14.05.2013 r. – 40 osób, 
••••    18.06.2013 r. – 28 osób, 
••••    20.08.2013 r. – 35 osób, 
••••    17.08.2013 r. – 28 osób, 
••••    15.10.2013 r. – 30 osób, 
••••    19.11.2013 r. – 27 osób. 
2. Wprowadzanie danych kandydata 

w dniu złożenia aplikacji. 
3. Przydzielanie na bieżąco 

terminów badań psycholo-
gicznych kandydatom. 

4. Kierowanie do Wojewódzkiej 
Komisji lekarskiej natychmiast 
po przeprowadzeniu wywiadu. 

5. Prowadzenie korespondencji  
e-mail z kandydatami do służby 
w Policji i informowanie o kolej-
nych etapach naboru. 

 
 

Naczelnik Wydziału Kadr 
 i Szkolenia KWP w Szcze-
cinie. 

Naczelnik Wydziału ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych wraz  
z Kierownikiem Sekcji Psycho-
logów KWP w Szczecinie oraz 
komendanci miejscy i powiatowi 
Policji.  

01.01 – 31.12.2013 r. 
 
 

PRIORYTET V: USPRAWNIENIE PRACY POLICJI POPRZEZ WPR OWADZENIE I WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH ROZWI ĄZAŃ 

TELEINFORMATYCZNYCH I FINANSOWYCH 

Lp. ZADANIE MIERNIK SPOSÓB REALIZACJI 
ZADANIA 

OSOBY/PODMIOTY 
ODPOWIEDZIALNE 

PARTNERZY/PODMIOTY 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 
REALIZACJI 
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ZA REALIZACJ Ę ZADANIA  
 

1. Usprawnienie 
procesu pozyski-
wania i wykorzy-
stania funduszy 
zewnętrznych 
przez Policję. 

Stosunek liczby 
projektów zgłoszo-
nych przez komendy 
wojewódzkie Policji 
do dofinansowania  
w ramach funduszy 
pomocowych ze 
źródeł krajowych  
i zagranicznych do 
liczby projektów 
komend wojewódz-
kich Policji przyjętych 
do dofinansowania  
w ramach funduszy 
pomocowych ze źró-
deł krajowych i zagra-
nicznych. 
 
MIERNIK NR 18 
Stosunek środków 
pozyskanych przez 
komendy wojewódz-
kie Policji w ramach 
funduszy pomoco-
wych ze źródeł 
krajowych i zagrani-
cznych do środków 
prawidłowo rozliczo-
nych. 
MIERNIK NR 19 

1. Opracowanie „Księgi procedur” 
określającej sposób postępowania 
związanego z pozyskiwaniem, 
zarządzaniem oraz kontrolą 
środków pochodzących ze źródeł 
zewnętrznych i wprowadzenie do 
stosowania w garnizonie 
zachodniopomorskiej Policji. 

 
2. Podejmowanie zintensyfiko-

wanych działań umożliwiających 
pozyskanie środków zewnę-
trznych poprzez badanie kie-
runków i źródeł, w ramach 
których można aplikować o fun-
dusze. 

 
3. Prowadzenie konsultacji  

w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego w ramach 
Regionalnego Projektu 
Operacyjnego w celu koordynacji 
w zakresie wydatkowania 
środków pozyskanych z funduszy 
strukturalnych. 

 
4. Prowadzenie prac mających na 

celu przygotowanie do pozys-
kania i wykorzystania środków 
finansowych z perspektywy 
finansowania projektów na lata 
2014 – 2020. 

 
 
 

Naczelnik Wydziału Finan-
sów KWP w Szczecinie. 

Koordynator Zespołu ds. Zamówień 
Publicznych KWP w Szczecinie. 

01.01. – 31.12.2013 r. 

PRIORYTET VI: DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA BEZPIE CZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH 

Lp. ZADANIE MIERNIK SPOSÓB REALIZACJI OSOBY/PODMIOTY PARTNERZY/PODMIOTY TERMIN 
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ZADANIA ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJ Ę 

WSPÓŁPRACUJĄCE REALIZACJI 
ZADANIA  

 
1. Kontynuacja 

współpracy z pod-
miotami pozapoli-
cyjnymi w zakresie 
zabezpieczania 
imprez masowych 
(samorządy, 
organizatorzy, 
SOK, Straż 
Gminna/Miejska). 

Wystandaryzowane 
sprawozdanie dla 
KWP o charakterze 
jakościowym. 
MIERNIK NR 20 

1. Zgłaszanie konstruktywnych 
wniosków przez przedstawicieli 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Szczecinie do Zespołu 
Interdyscyplinarnego Wojewody 
Zachodniopomorskiego do spraw 
bezpieczeństwa masowych 
imprez sportowych oraz Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego. 

 
2. Wnioskowanie do Wojewody 

Zachodniopomorskiego o ogra-
niczenie dostępności stadionów 
po incydentach z pseudokibi-
cami. 

 
3. Organizacja spotkań informa-

cyjno – edukacyjnych dla 
podmiotów - organizatorów im-
prez masowych, organów wyda-
jących zezwolenia na przeprowa-
dzenie imprez masowych oraz 
przewoźników świadczących 
publiczny transport zbiorowy. 

4. Współpraca z klubami piłkarski-
mi w obszarze edukacji. 

 
5. Bieżąca kontrola danych wpro-

wadzanych do PRIM oraz 
SESPol i reagowanie na wszelkie 
nieprawidłowości, w tym nieter-
minowe wprowadzanie danych. 

Naczelnik Sztabu Policji 
KWP w Szczecinie. 

Naczelnicy wydziałów Prewencji, 
Ruchu Drogowego i Kryminalnego 
KWP w Szczecinie, komendanci 
miejscy i powiatowi Policji, 
Dowódca OPP w Szczecinie, 
Wojewoda Zachodniopomorski, 
Państwowa Straż Pożarna, 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, Wojewódzka Stacja 
Sanitarno – Epidemiologiczna, Straż 
Ochrony Kolei, Polskie Koleje 
Państwowe, Żandarmeria Wojsko-
wa, Straż Miejska i Gminna, Straż 
Graniczna, Izba Celna, Wojewódzki 
Inspektorat Transportu Drogowego, 
Zachodniopomorski Związek Piłki 
Nożnej. 

01.01 – 31.12.2013 r. 

 
 
 


