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1 Przestępczość

1.1 Przestępczość ogólna w latach 2018/2019/2020/2021/2022

Działając na zasadzie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tj. Dz..U. z 2011 r. nr 287 poz. 
1687 ze zm. ) przekazuję poniższe informacje. Dla zobrazowania osiągniętych wskaźników uwzględniono 
lata 2018; 2019;2020;2021; 2022
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Wykres 1 Przestępstwa wszczęte
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Skuteczność ścigania sprawcówWykres 2

W roku 2022 roku odnotowano wzrost liczby wszczętych postępowań przygotowawczych 
o 102 w stosunku do roku 2021. Skuteczność ścigania sprawców przestępstw ukształtowała się na 
poziomie 55% w 2022 roku.
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Wykres 3 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2021 r. w kategorii 
przestępczości ogólnej
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Wykres 4 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2022 r. w kategorii 
przestępczości ogólnej
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1.2 Przestępczość kryminalna w latach 2018/2019/2020/2021/2022
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Wykres 5 Przestępstwa wszczęte

Wykres 6 Skuteczność ścigania sprawców

Liczba przestępstw wszczętych w kategorii przestępstw kryminalnych, czyli tych najbardziej dotkliwych 
dla społeczeństwa wzrosła. W porównaniu do roku 2021 r. odnotowano wzrost o 39 zdarzeń kryminalnych. 
Skuteczność ścigania sprawców tych przestępstw ukształtowała się na poziomie 50,27%.
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Wykres 7 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2021 r. w kategorii 
przestępczości kryminalnej
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Wykres 8 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2022 r. w kategorii 
przestępczości kryminalnej
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2 Dynamika przestępstw wszczętych w 2022 r.

Wykres 9 Dynamika przestępstw

Powyższy wykres obrazuje dynamikę liczby wszczętych postępowań przygotowawczych
w poszczególnych kategoriach w roku 2022 w odniesieniu do liczby takich postępowań w 2021 roku.
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2.1 Skuteczność ścigania sprawców przestępstw kryminalnych w 2022 r.

Wykres ten obrazuje, jaka była skuteczność Policji w poszczególnych kategoriach przestępstw, 
czyli w ilu z przestępstw stwierdzonych udało ustalić się sprawców i skierować przeciwko nim akt 
oskarżenia do sądu.

Jak wygląda skuteczność ścigania sprawców w poszczególnych kategoriach na przestrzeni 2018, 
2019, 2020, 2021 i 2022 roku obrazują kolejne wykresy.
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2.2 Kradzieże samochodów

Wykres 12 Skuteczność ścigania sprawców

W tej kategorii na terenie powiatu wołomińskiego w roku 2022 odnotowano spadek kradzieży 
samochodów w porównaniu do roku 2021 o 29. W kategorii tej skuteczność ścigania sprawców kradzieży 
samochodów ukształtowała się na podobnym poziomie co w 2021 roku i wyniosła 8,96 %.
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Wykres 13 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2021 r. w kategorii - kradzieże 
samochodów
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Wykres 14 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2022 r. w kategorii - kradzieże 
samochodów
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2.3 Kradzież z włamaniem

Wykres 16 Skuteczność ścigania sprawców

W kategorii przestępstw „kradzieży z włamaniem” w roku 2022 w porównaniu do roku 2021 
odnotowano wzrost o 162 przestępstwa, a skuteczność ścigania sprawców w tej kategorii zmniejszyła się 
kształtując się na poziomie 22,04%.

14



Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
oraz stanu bezpieczeństwa w Powiecie wołomińskim w 2022 r.

Wykres 17 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2021 r. w kategorii - kradzież 
z włamaniem
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Wykres 18 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2022 r. w kategorii - kradzież 
z włamaniem
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2.4 Kradzież cudzej rzeczy

Przestępstwa wszczęteWykres 19

Wykres 20 Skuteczność ścigania sprawców

W kategorii przestępstw „kradzież cudzej rzeczy”, liczba wszczętych postępowań w roku 2022 
zwiększyła się o 84.

W 2022 r. skuteczność ścigania sprawców w powyższej kategorii zwiększyła się kształtując się na 
poziomie 19,52%.
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Wykres 21 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2021 r. w kategorii - kradzież 
cudzej rzeczy
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Wykres 22 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2022 r. w kategorii - kradzież 
cudzej rzeczy
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2.5 Przestępstwa rozbójnicze
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Wykres 243 Skuteczność ścigania sprawców

W kategorii przestępstw „rozbójniczych” w roku 2022 w porównaniu do roku 2021 odnotowano 
spadek o 10 przestępstw, natomiast skuteczność ścigania sprawców w tej kategorii zmniejszyła się o 0,38% 
kształtując się na poziomie 80,65%.
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Wykres 25 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2021 r. w kategorii - 
przestępstwa rozbójnicze
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Wykres 26 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2022 r. w kategorii - 
przestępstwa rozbójnicze
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2.6 Uszkodzenie rzeczy
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Wykres 284 Skuteczność ścigania sprawców

W kategorii przestępstw „uszkodzenie rzeczy” liczba przestępstw wszczętych wzrosła 
o 34 w porównaniu do 2021 roku i ukształtowała się na poziomie 308 w tej kategorii. Natomiast skuteczność 
ścigania sprawców w roku 2022 ukształtowała się na poziomie 31,8%.
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Wykres 29 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2021 r. w kategorii - 
uszkodzenie rzeczy
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Wykres 30 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2022 r. w kategorii - 
uszkodzenie rzeczy
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2.7 Bójka, pobicie

Wykres 31 Przestępstwa wszczęte

Wykres 5 Skuteczność ścigania sprawców

W roku 2022 liczba wszczętych czynów zmniejszyła się o 4 w kategorii bójka i pobicie. Natomiast 
skuteczność ścigania sprawców w tej kategorii ukształtował się na poziomie 70,83%.
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Wykres 33 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2021 r. w kategorii - bójka, 
pobicie
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Wykres 34 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2022 r. w kategorii - bójka, 
pobicie
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2.8 Uszczerbek na zdrowiu

Wykres 36 Skuteczność ścigania sprawców

W tej kategorii przestępstw liczba wszczętych czynów w prowadzonych postępowaniach zmniejszyła 
się o 1 w porównaniu do roku 2021. Poziom wykrywalności sprawców w tej kategorii zwiększył się osiągając 
wartość 98,48%.
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Wykres 37 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2021 r. w kategorii - 
uszczerbek na zdrowiu
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Wykres 38 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2022 r. w kategorii - 
uszczerbek na zdrowiu
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2.9 Przestępczość narkotykowa

Wykres 40 Skuteczność ścigania sprawców

W tej kategorii przestępstw liczba wszczętych postępowań w stosunku do roku 2021 wzrosła o 13 
i wyniosła 247.

Wskaźnik skuteczności ścigania sprawców, a tym samym wykrywalność sprawców przestępstw w tej 
kategorii w roku 2022 osiągnął wartość 96,10%.
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Wykres 41 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2021 r. w kategorii - 
przestępczość narkotykowa
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Wykres 42 Przestępstwa wszczęte z podziałem na jednostki w KPP w Wołominie w 2022 r. w kategorii - 
przestępczość narkotykowa
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2.10 Przestępczość gospodarcza

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją na terenie powiatu 
wołomińskiego w roku 2022 w ramach czynności służbowych dot. przestępczości akcyzowej osiągnęli 
następujące wyniki:

> w ramach działań pod kątem odzyskiwania towarów bez akcyzy zabezpieczono łącznie 1 824 948 
sztuk papierosów, krajanki tytoniowej 72,05 kg;

> w ramach działań ujawniono 1061 wyrobów alkoholowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej;

> w ramach prac operacyjnych zatrzymano 9 osób zajmujących się nielegalnym przechowywaniem 
papierosów bez akcyzy;

> w ramach prowadzonych postępowań oraz form pracy operacyjnej na bieżąco są monitorowane 
portale internetowe w celu ujawnienia przestępstw z tej kategorii;

> w ramach prowadzonych postępowań oraz form pracy operacyjnej na bieżąco nawiązywana jest 
współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi zajmującymi się nowoczesnymi 
technologiami oraz dostawą usług internetowych.
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Wykres 43 Przestępstwa wszczęte
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Wykres 44 Wskaźnik dynamiki przestępstw wszczętych

W tej kategorii przestępstw liczba wszczętych postępowań w stosunku do roku 2021 zwiększyła się 
i w 2022 r. wyniosła 707 przestępstw. Wskaźnik dynamiki przestępstw wszczętych w tej kategorii 
w porównaniu do roku 2021 zwiększył się kształtując się na poziomie 109,44%.
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Wykres 45 Wskaźnik przestępstw internetowych

W tej kategorii przestępstw liczba wszczętych postępowań w stosunku do roku 2021 zwiększyła się 
i w 2021 r. wyniosła 450 przestępstw internetowych. Wskaźnik dynamiki przestępstw wszczętych w tej 
kategorii w porównaniu do roku 2021 zmniejszył się kształtując się na poziomie 110,84%.
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3 Pion Kryminalny

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołominie podczas czynności służbowych w 2022 
roku dokonali:

zatrzymania 56 osób poszukiwanych listami gończymi;
zatrzymania 535 osób poszukiwanych na podstawie zarządzeń o poszukiwaniu w celu ustalenia
miejsca pobytu i doprowadzenia do ZK/AŚ;
odnalezienia 96 osób zaginionych;
odnalezienia 60 osób poszukiwanych na podstawie poszukiwań opiekuńczych;
zidentyfikowania 7 n/n zwłok.

Zabezpieczenie środków odurzających

Amfetamina - 6036,40 gr.
Haszysz-8434,10 gr.
Kokaina -1,7 gr.
Marihuana-3344,80 gr.
Methaamfetamina - 548,80 gr.
4-CMC (klefedron) -846,30 gr.
Metamfetamina - 63,60 gr.
3-CMC (klefedron)-454,50 gr.
Tabletki Ekstasy - 219 szt.
Konopie inne niż włókniste -146 szt.
Alprazolam -4,70 gr.
MDMA-2,90 gr.
2C-B - 2,70 gr.

Przestępczość samochodowa

W dniu styczniu 2022r. do Komisariatu Policji w Markach zgłosiła się kobieta, która oświadczyła, 
że na terenie jednego ze sklepów Biedronka nn osoba dokonała kradzieży kluczyka od jej samochodu 
marki Mazda, a następnie za jego pomocą dokonała kradzieży zaparkowanego przed sklepem pojazdu. 
Policjanci z Wydziału Kryminalnego KPP w Wołominie dokonali przejrzenia zapisu monitoringu z terenu 
sklepu, na którym widać jak mężczyzna dokonuje kradzieży kluczyka, a następnie samochodu. Okazało się, 
że mężczyzna ten jest dobrze znany funkcjonariuszom. W przeszłości był wielokrotnie zatrzymywany za 
inne przestępstwa. W wyniku podjętych czynności policjanci zatrzymali Artura R. mieszkańca Wołomina, 
który przyznał się do kradzieży pojazdu.
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W dniu kwietniu 2022r. do Wydziału Kryminalnego KPP w Wołominie wpłynęła informacja z treści 
której wynikało, że w chwili obecnej w miejscowości Stare Grabie na posesji przy ulicy Głównej 
demontowana jest Toyota Corolla pochodzący z kradzieży. W związku z powyższym na miejsce udali się 
policjanci, gdzie w pomieszczeniu gospodarczym ujawnili zdemontowany samochód osobowy m-ki Toyota 
Corolla koloru białego, która jak się okazało została skradziona dzień wcześniej na terenie Warszawy. Na 
miejscu został zatrzymany Dawid F. W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych na szafce 
policjanci ujawnili amunicje, a także tablice rejestracyjne o treści WD ...., które po sprawdzeniu okazały się 
pochodzić z kradzionego samochodu m-ki Hyundai Tucson.

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Wołominie wspólnie z funkcjonariuszami grupy 
„Skorpion” z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI prowadził czynności zmierzające do ograniczenia 
przestępczości samochodowej na terenie garnizonu stołecznego. W maju 2022 r. w związku z uzyskaną 
informacją z treści, której wynikało, że na terenie kompleksów leśnych w miejscowości Krawcowizna 
znajdują się miejsca, w których demontowane są kradzione pojazdy funkcjonariusze udali się w rejon tej 
miejscowości celem zweryfikowania informacji. Na miejscu ujawnili zamaskowany wjazd w sosnowy 
zagajnik. W ziemię były wkopane metalowe rury, w które były powkładane sosnowe drzewka. Po wejściu w 
ukrytą drogę usłyszeli metaliczne stuki mogące świadczyć, że jest tam demontowany samochód. Po 
podejściu bliżej zauważyli jak dwóch mężczyzn demontuje pojazd leżący na boku. Wokół pojazdu 
znajdowały się porozrzucane elementy nadwozia. Mężczyźni na widok policjantów podjęli próbę ucieczki, 
lecz po krótkim pościgu pieszym zostali zatrzymani. Okazali się nimi 54 letni Mirosław S. i 24 letni Karol K. 
Demontowany pojazd to Toyota CHR. Jak się okazało właściciel jeszcze się nie zorientował że dokonano 
kradzieży jego samochodu.

W październiku 2022 roku Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KPP Wołomin wspólnie 
z ekspertami z dziedziny badań mechanoskopijnych i oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów z placówki 
Straży Granicznej w Terespolu przeprowadzili działania mające na celu ograniczenie przestępczości 
samochodowej na terenie podległym KPP w Wołominie. W trakcie działań dokonano kontroli dwóch 
adresów, gdzie według posiadanych ustaleń mogły być przechowywane części pochodzące z kradzionych 
pojazdów. W miejscowości Kobyłka na terenie posesji przy ulicy Poziomkowej ujawnili i zabezpieczyli 9 
silników samochodowych różnych marek, 7 baterii od pojazdów różnych marek typu hybryda, karoserie od 
pojazdów m-ki KIA oraz LEXUS, kurtyny powietrzne, poduszki powietrzne, radia samochodowe od 
pojazdów różnych marek oraz elementy wyposażenia wnętrz, wobec których zachodzi podejrzenie, 
że pochodzą z czynu zabronionego. Ustalono, że zabezpieczone części pochodzą od 11 pojazdów 
utraconych na terenie garnizonu stołecznego. Na miejscu funkcjonariusze dokonali zatrzymania MICHAŁ 
T., (zam. Kobyłka, lat: 30) jako osobę podejrzaną o paserstwo części samochodowych pochodzących 
z kradzieży. Wartość zabezpieczonych części to 162 tyś. zł. Postępowanie prowadzi KP Kobyłka.

W miejscowości Wołomin, przy ul. Legionów ujawnili i zabezpieczyli szereg części i podzespołów 
samochodowych w postaci zegarów od samochodu m-ki Mazda, dwóch radioodbiorników od samochodów 
m-ki Mitsubishi, 4 modułów elektronicznych, 7 inwerterów od pojazdów Mitsubishi i Toyota, 2 tylnych 
zawieszeń wraz z silnikami od pojazdów m-ki Mitsubishi, jednego silnika od pojazdu m-ki Mazda oraz 2 
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skrzyń biegów od samochodów m-ki Mazda i Toyota. W trakcie czynności ustalono, że zabezpieczone 
części pochodzą od pojazdów:

1) Toyota Corolla, skradzionego w dniu 26.07.2022 r. na terenie KRP Warszawa V,

2) Toyota Corolla, skradzionego na terenie KP Warszawa Żoliborz.

Ponadto na terenie posesji dokonali zatrzymania KAMIL F. (zam. Warszawa, lat: 36) jako osobę podejrzaną 
o paserstwo części samochodowych pochodzących z kradzieży. Wartość zabezpieczonych części 72 tyś. 
zł. Postępowanie prowadzi WDŚ KPP w Wołominie.

Efekty realizacji spraw z zakresu przestępczości samochodowej KPP w Wołominie

Zatrzymani 23

Zarzuty 279 kk 3
291 kk 11
183 kpk 5
inne 7

Dozory 4

Tymczasowe aresztowanie 0

Odzyskane pojazdy 50

Wartość odzyskanych pojazdów 3 640 000 złotych

Pojazdy zabezpieczone do badań mechanoskopijnych 11

I

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie przy współpracy 
z Komisariatem Policji w Kobyłce prowadzili czynności dot. kradzieży i kradzieży z włamaniem na terenie 
powiatu wołomińskiego. W ramach prowadzonej sprawy wykonano szereg czynności, które doprowadziły 
do ustalenia osoby dokonującej licznych kradzieży, między innymi do obiektów, handlowych, stacji paliw 
oraz samoobsługowych myjni. Sprawcą tym okazał się być mieszkaniec Wołomina. W powyższej sprawie 
zebrano materiał operacyjny i procesowy, który doprowadził do przeprowadzenia w czerwcu 2022 r. 
realizacji sprawy i zatrzymania. W wyniku wykonanych czynności zdołano zebrać materiał procesowy 
pozwalający na przedstawienie zatrzymanemu łącznie 26 zarzutów tj. 16 zarzutów, w warunkach recydywy, 
z art. 279kk i 1 z art. 278 k.k., 6 zarzutów z art. 244 kk oraz 2 zarzuty z art. 178a kk, a także 1 zarzut z art. 
62 ust. 1 UoPN. W/w przyznał się do stawianych zarzutów składając obszerne wyjaśnienia. Sąd Rejonowy 
w Wołominie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 
aresztowania na okres 2 miesięcy.
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II

W maju 2022r. policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie prowadzili 
czynności dot. licznych podpaleń budynków gospodarczych oraz płodów rolnych zaistniałych na terenie 
powiatu wołomińskiego. W ramach prowadzonej sprawy wykonano szereg czynności, które przyczyniły się 
do ustalenie osób dokonujących tych przestępstw. Jak wynikało z ustaleń sprawcami były osoby związane 
z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jasienicy, które po uprzednim podpaleniu budynków gospodarczych lub 
płodów rolnych brały następnie udział w akcjach gaśniczych. W maju 2022 r przeprowadzono realizacje 
przedmiotowej sprawy, gdzie zatrzymano 4 mężczyzn - mieszkańców pow. Wołomińskiego. Osobom tym 
przedstawiono zarzuty z art. 164 par. 1 k.k. Zatrzymane osoby przyznały się do stawianych zarzutów, 
składając obszerne wyjaśnienia. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Wołominie, Sąd Rejonowy w 
Wołominie zastosował środek wobec jednego ze sprawców zastosował środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, natomiast wobec pozostałych sprawców środki 
zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego. Wykonane czynności procesowe w sprawie pozwoliły na 
przedstawienie w sprawie łącznie 50 zarzutów dot. podpaleń. Wykonane czynności w znacznym stopniu 
przyczyniły się do ograniczenia pożarów na terenie gminy Tłuszcz i Klembów.

III

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie prowadzili czynności 
wykrywcze w sprawie dokonania w marcu 2022r. innej czynności seksualnej na osobie 15 letniej 
mieszkanki Wołomina. Z okoliczności sprawy wynikało, iż sprawca tego przestępstwa działał między innymi 
w rejonie szkół i dopuścił się jeszcze innych czynów, które nie zostały dotychczas zgłoszone. Sprawa ta 
została przez mieszkańców i uczniów wołomińskich szkół szeroko nagłośniona w lokalnej prasie i mediach 
społecznościowych. W wyniku podjętych czynności operacyjnych funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego 
KPP w Wołominie ustalili, iż sprawcę tego czynu, który z obawy przed zatrzymaniem ukrył się na terenie 
powiatu legionowskiego, gdzie został następnie zatrzymany. Prokurator Rejonowy w Wołominie, na 
podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawił zatrzymanemu zarzuty z art. 197 par. 2, Sąd 
Rejonowy na wniosek Prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 
aresztowania na okres 3 miesięcy.

IV

Policjanci Wydziału Kryminalnego KPP w Wołominie prowadzili czynności w sprawie zabójstwa, do którego 
doszło w miejscowości Ząbki w kwietniu 2022., gdzie w jednym z lokali mieszkalnych ujawniono zwłoki nn 
mężczyzny z ranami tłuczonymi czaszki. Prowadzone czynności operacyjne doprowadziły do ustalenia 
miejsca pobytu i zatrzymania na terenie Warszawy sprawcy tego zabójstwa tj. 43 letniego mieszkańca 
Ząbek, a także trzech innych mężczyzn mających wiedzę o tym przestępstwie. Ponadto w masywie leśnym 
na terenie Targówka zabezpieczono siekierę, którą był uderzany denat oraz skradziony jemu telefon 
komórkowy. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jednemu z zatrzymanych 
zarzutu z art. 148 k.k., a Sąd Rejonowy w Wołominie zastosował wobec niego środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Trzem pozostałym mężczyznom 
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przedstawiono zarzuty z art. 240 k.k. tj. niezawiadomienia o przestępstwie zabójstwa. Prokurator Rejonowy 
w Wołominie objął te osoby policyjnym dozorem.

V

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w kwietniu 2022 prowadzili 
czynności w sprawie rozboju na kierowcy taksówki w Wołominie. Funkcjonariusze ujawnili, że sprawcami 
zdarzenia są osoby nieletnie. 16-latek wspólnie ze swoim 15-letnim kolegą, zamówili kurs, podczas którego 
grozili kierowcy taksówki nożem. Następnie ukradli samochód i zdemontowali jego części, a nóż porzucili 
w lesie. Usiłowali zatrzeć ślady przestępstwa i podpalili w tym celu samochód. Skradzione radio, licznik 
samochodowy oraz inne elementy wyposażenia auta, odnalezione zostały w miejscu zatrzymania 
nieletnich. Podczas przeszukania mieszkania, policjanci ujawnili też inne przedmioty, które pochodziły 
z przestępstw. Decyzją Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Wołominie 16 i 15 -latek zostali umieszczeni 
w schronisku dla nieletnich.

VI

Wydział Kryminalny KPP w Wołominie w marcu 2022 prowadził czynności w sprawie dotyczącej dokonania 
rozboju na osobie mieszkańca Ząbek. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynikało, że do 
domu pokrzywdzonego przyszło trzech n/n mężczyzn ucharakteryzowanych i podających się za 
operacyjnych funkcjonariuszy Policji. Sprawcy po sforsowaniu ogrodzenia założyli mu na ręce kajdanki, 
a następnie pod pretekstem rzekomego posiadania przez niego kokainy zaczęli przeszukiwać jego 
mieszkanie. Zmusili pokrzywdzonego do otwarcia posiadanych w domu dwóch sejfów, z których dokonali 
zaboru pieniędzy w kwocie 140 000 zł. Następnie pozbawiając go wolności wywieźli go w rejon 
miejscowości Klaudyn i pozostawili go tam w lesie. Wykonane przez funkcjonariuszy WK KPP w Wołominie 
czynności przyczyniły się do ustalenia pojazdu użytego do dokonania przedmiotowego rozboju oraz trzech 
mężczyzn, którzy go dokonali. Ponadto ustalono jeszcze dwóch zleceniodawców dokonania tego rozboju. 
Łącznie w wyniku realizacji tej sprawy zatrzymano siedem osiem osób, wobec których stosowane były 
izolacyjne środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań. Osobom tym na ówczesnym etapie 
przedstawiono łącznie 16 zarzutów.

VII

W listopadzie 2022r. wołomińscy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału ds. Odzyskiwania 
Mienia z Komendy Stołecznej Policji zatrzymali 21-latka. Dzięki analizie zebranych materiałów podczas 
pracy operacyjnej ustalili, że mieszkaniec Ząbek może posiadać znaczną ilość narkotyków. Podczas 
przeszukania mieszkania, w którym przebywał mężczyzna, znaleźli zbrylowaną substancję, którą 
mężczyzna schował w łazience pod pralką Był to prawie kilogram mefedronu. Zebrany przez 
funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przestawienie 21-łątkowi zarzutu posiadania znacznej ilości 
narkotyków. Zastosowano wobec niego dozór policyjny. Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. 
Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
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VIII

Policjanci kryminalni z Wołomina uzyskali informację, że w jednym z domów jednorodzinnych w Kobyłce 
sprzedawane są narkotykami. Postanowili sprawdzić tę informację. Funkcjonariusze pojechali do Kobyłki na 
posesję, która była w ich zainteresowaniu. Tam zauważyli uchylone drzwi do domu. Ostrożnie weszli do 
środka, gdzie zastali mężczyznę, który akurat wychodził z pokoju na korytarz. Gdy 26-latek zobaczył 
policjantów, gwałtownie cofnął się i próbował zamknąć drzwi przed nimi. Policjanci nie dopuścili do tego 
i siłowo otworzyli drzwi. Obezwładnili 26-latka i założyli mu kajdanki na ręce. Następnie przystąpili do 
przeszukania domu. W tej akcji pomagał im pies służbowy Hera, który jest przeszkolony do takich działań. 
W miejscu zamieszkania 26-latka policjanci znaleźli marihuanę w ilości 31,5 gramów, mefedron w ilości 
193,5 gramów oraz amfetaminę - 75,7 gramów. Substancje psychoaktywne były przygotowane do 
sprzedaży i wprowadzenia na czarny rynek. Schowane były w różnych miejscach takich jak: kieszeń 
w spodenkach 26-latka, poduszka, torba schowana za drzwiami czy biurko, gdzie znajdowała się również 
waga elektroniczna. W trakcie czynności policjanci ustalili, że 26-latek nie działał w pojedynkę. Do sprawy 
zatrzymali również jego 19-letnią partnerkę, z którą mieszkał. Kobieta zajmowała się rozprowadzaniem 
narkotyków i wykorzystywała do tego swoje miejsce pracy. Jak się później okazało, mężczyzna był już 
karany za podobne przestępstwa i wszystko wskazuje na to, że z handlu narkotykami uczynił sobie źródło 
dochodów.
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4 Stan bezpieczeństwa na drogach Powiatu wołomińskiego

4.1 Bezpieczeństwo na drogach

RANNI

Wykres 46 Bezpieczeństwo na drogach
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4.2 Dynamika ilości ofiar śmiertelnych w latach 2015 - 2022

Ofiary śmiertelneWykres 47

W okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku na drogach podległych Komendzie 
Powiatowej Policji w Wołominie doszło do 55 wypadków drogowych, w których 12 osób zginęło, 
rannych zostało 61 osób oraz zaistniało 2209 kolizji drogowych.

W porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku nastąpił:

1. spadek ilości wypadków drogowych o 12,
2. spadek ilości osób zabitych o 1,
3. spadek ilości osób rannych o 22,
4. spadek ilości kolizji drogowych o 458.
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Tabela 1 Badania kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu

Badanie kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
Różnica

Rok 2021 54656
2022 67823 13167

Głównymi przyczynami wypadków drogowych było:

1) z winy kierującego 94% ogółu wypadków drogowych w tym:
nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 
nieprawidłowe skręcanie
niezachowanie bezp. odległości między pojazdami 
nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu

- 23% ogółu wypadków drogowych;
- 25% ogółu wypadków drogowych;
- 11% ogółu wypadków drogowych;
- 9% ogółu wypadków drogowych;
- 5% ogółu wypadków drogowych.

2) z winy pieszego 5% ogółu wypadków drogowych w tym:
• nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem -1,8% ogółu wypadków drogowych
• przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym - 1,8% ogółu wypadków drogowych
• nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu -1,8% ogółu wypadków drogowych

W 2022 roku policjanci WRD (pełniący służbę wewnętrzną) ujawnili 16848 wykroczeń popełnionych 
w ruchu drogowym, gdzie zastosowali wobec sprawców tych wykroczeń 1601 pouczeń, nałożyli 14202 
mandatów karnych (14070 na kierujących pojazdami i 132na pieszych) oraz sporządzili dokumentację 
służbową w celu skierowania 1045 wniosków o ukaranie do Sądu.

Ponadto policjanci WRD ujawnili ogółem 942 kierujących w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu 
lub podobnie działającego środka oraz zatrzymali 322 prawa jazdy i 1582 dowodów rejestracyjnych 
(pozwolenia czasowe).

W ramach przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo oraz przy wsparciu lokalnych organizacji 
pozarządowych, organów samorządowych i innych służb, policjanci ruchu drogowego uczestniczyli 
w prelekcjach, spotkaniach w szkołach i przedszkolach, w działaniach kontrolno - profilaktycznych: 
„Bezpieczna droga do szkoły”, „Twoje światła - nasze bezpieczeństwo", „Bezpieczny Weekend”, 
„Bezpieczne Wakacje”, „Trzeźwy kierowca”, „Kaskada”, „Bezpieczna prędkość", „Bezpieczna Trasa S-8”, 
„Widoczny w drodze do szkoły”, „Bezpieczne ferie”, „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, „Program 
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów”, „Program działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pieszych", itp.
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W zakresie współpracy z organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei policjanci WRD 
KPP w Wołominie sporządzili 80 wniosków w sprawach bezpieczeństwa ruchu, stanu dróg i oznakowania. 
Poza kierowanymi wnioskami do zarządców dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, 
policjanci sami realizowali wnioski w zakresie nadzoru nad ruchem drogowym tychże organów, jak również 
samorządów gminnych i samorządu powiatowego oraz wnioski tzw. obywatelskie. Do miejsc, które zostały 
objęte szczególnym nadzorem przez policjantów ruchu drogowego należą:

■ Wołomin ul. 1 Maja - kontrola przestrzegania prędkości przez kierujących, wykroczenia pieszych;
■ Wołomin il. Szosa Jadowska - kontrola przestrzegania prędkości przez kierujących;
■ Wołomin ul. Geodetów - kontrola przestrzegania prędkości przez kierujących;
■ Wola Rasztowska ul. Warszawska - kontrole prędkości;
■ Rasztów ul. Wspólna - kontrola przestrzegania prędkości przez kierujących;
■ Ossów ul. Matarewicza - kontrola przestrzegania ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych oraz 

kontrola przestrzegania ograniczenia prędkości;
■ Kozły i Postoliska DW 636 - kontrola przestrzegania prędkości przez kierujących;
■ 'Miąse ul. Wyszyńskiego - kontrola przestrzegania prędkości przez kierujących;
■ Jasienica ul. Słoneczna - kontrola przestrzegania prędkości przez kierujących;
■ Kobyłka ul. Dworkowa - kontrola przestrzegania prędkości przez kierujących;
■ Droga Krajowa NR 50 - kontrola przestrzegania prędkości przez kierujących;
■ Marki ul. Piłsudskiego - kontrola stosowania się do oznakowania przez kierowców samochodów 

ciężarowych i kontrola przestrzegania prędkości przez kierujących;
■ -Nadma ul. Stara - kontrola przestrzegania ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych.

Ponadto policjanci ruchu drogowego uczestniczyli w zabezpieczeniach wielu imprez sportowych 
organizowanych na drogach powiatu wołomińskiego (rajdy rowerowe, motocyklowe, wyścigi kolarskie, biegi 
uliczne, mecze piłkarskie, procesje, pielgrzymki itp.). WRD
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5 Działania Pionu Prewencji KPP Wołomin

5.1 Akcje i zabezpieczenia policyjne prowadzone w związku z sytuacją kryzysową.

Akcje i zabezpieczenia policyjne prowadzone przez KPP Wołomin w związku z sytuacją kryzysową w tym liczba 
akcji policyjnych realizowanych w związku z sytuacjami:

a) określonymi w katalogu sytuacji kryzysowych, o których mowa w § 3 zarządzenia 20 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 13 lipca 2020r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań policyjnych w związku 
ze zdarzeniami szczególnymi.

b) o których mowa w §2 pkt 1 i 2 zarządzenia nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2017r. 
w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych (z późn. zm.).

Lp. Liczba 
akcji

Powód zarządzenia akcji - Zagrożenie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego

Zaangażowane siły i środki 
policyjne

policjanci pojazdy
1 1 w związku z organizacją „Cudu nad Wisłą” 196 77

2 2 w związku z zabezpieczeniem imprez sportowych 149 34

3 1 w związku z zabezpieczeniem „Dni Tłuszcza” 42 11

4 1 W związku z zabezpieczeniem działań pod krypt. „Konwent” 130 39

5 1 W związku z akcją protestacyjną „Rolnicy” 14 7

OGÓŁEM 6 - 531 168

Lp.
Liczba 

zabezpieczeń 
prewencyjnych

Powód realizacji zabezpieczenia prewencyjnego - 
Zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Zaangażowane siły 
i środki policyjne

policjanci pojazdy

1 2 imprezy sportowe (mecze piłki nożnej Huragan Wołomin) 5 2
2 14 Imprezy sportowe (mecze piłki nożnej Ząbkovia Ząbki) 184 91

3 17 Imprezy sportowe (mecze piłki nożnej Markovia Marki) 135 58

OGÓŁEM 33 ■ 324 151
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5.1 .1 Ćwiczenia sztabowo-manewrowe

1. W dniu 10 listopada 2022r. w godz. 11:00 - 11:30 w Wołominie odbyły się ćwiczenia dowódczo 
-sztabowe funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji 
w Wołominie.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie skuteczności współdziałania służb ratowniczych podczas działań przy 
ewakuacji oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

Zaplanowano następujący scenariusz ćwiczeń: Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego została 
przekazana telefonicznie przez n/n mężczyznę dzwoniącego do dyżurnego KPP w Wołominie, że ładunek 
wybuchowy został pozostawiony w jednym z pomieszczeń Wydziału Prewencji KPP w Wołominie przy ul. Legionów 
31 A, powodując bezpośrednie zagrożenie dla osób przebywających w budynku.

Na miejsce została wezwana Straż Pożarna, pogotowie (aplikacyjnie) oraz policyjny pirotechnik, który po 
wykonanej lustracji pomieszczeń nie potwierdził podłożenia ładunku wybuchowego.

Cel został osiągnięty, zakres współpracy okazał się prawidłowy. Zarówno Policja oraz Straż Pożarna 
realizowała zadania zgodnie z kompetencjami. Wykonywali zadania z zakresu pomocy przy ewakuacji, doraźnych 
ułatwień dojazdu do miejsca zdarzenia dla służb ratowniczych.

1. W listopadzie 2022 roku w WP KPP w Wołominie odbyło się szkolenie obronne „Stały Dyżur”.

Celem szkolenia było sprawdzenie znajomości zadań podczas uruchamiania procedur związanych 
z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz doskonalenia umiejętności współdziałania z podmiotami systemu 
pozamilitarnego i militarnego.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z założeniami planu szkolenia obronnego KPP w Wołominie na 
2022 r. Powyższe szkolenie kierowane było dla policjantów komórek organizacyjnych zajmujących się problematyką 
obronną a w szczególności dla policjantów przewidzianych do uruchamiania stałego dyżuru w KPP w Wołominie.

5.1 .2.Alarmy szkoleniowe

W dniu 8 grudnia 2022 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie przeprowadzono alarm ćwiczebny 
w ramach podnoszenia sprawności systemu alarmowania. Wskaźnik procentowy gotowości do działań wyniósł dla 
KPP w Wołominie - 75,7%.

48



Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
oraz stanu bezpieczeństwa w Powiecie wołomińskim w 2022 r.

5.2 Zestawienie liczbowe wykroczeń

Zestawienie liczbowe wykroczeń ujawnionych w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających oraz 
w postępowaniu mandatowym.

Ogółem ujawniono i zakończono w roku 2022 - 32 218 wykroczeń, w tym:
• Skierowano wniosków do Sądu o ukaranie - 1 512
• Liczba wykroczeń zakończonych Mandatem Karnym - 18 123
• Liczba zastosowanych pouczeń art.41 KW - 9 033
• Liczba wykroczeń w których nie kierowano wniosków o ukaranie - 3 503
• Liczba czynów karalnych w spr. skierowanych do Sądów - 47

Zatrzymano osób w PDOZ KPP Wołomin 1320, w tym do wytrzeźwienia - 277 (M-245/K-32)

Przeprowadzono 42 408 interwencji w Powiecie wołomińskim w tym:
■ interwencji domowych -1187
■ interwencji dot. przemocy w rodzinie „Niebieska Karta” - 77

Zatrzymano na gorącym uczynku ogółem 827 sprawców, w tym:
przestępstwa rozbójnicze -17
kradzież z włamaniem -28
kradzież -158
bójka, pobicie -15
niszczenie mienia -30
ujawniono osób poszukiwanych -445.

5.3 Zabezpieczenia imprez

Na terenie powiatu wołomińskiego dokonano zabezpieczenia n/wym. imprez: 
1.30 finał WOŚP
2. XIII Bieg Ząbkowski
3. Orły Zielonka - MKS Polonia
4. Obchody 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
5. Piknik wojskowy „Falcon”
6. Family Day
7. Leroy Merlin - zgromadzenie
8. Gala FEN 39
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5.4 Działania z zakresu prewencji przeprowadzane z innymi służbami

Nadmienić należy, iż dzięki współpracy z samorządami lokalnymi, zostały przeznaczone dodatkowe 
fundusze na pełnienie służb ponadnormatywnych, dzięki którym powiat wołomiński został nasycony 
patrolami mundurowymi. W 2022 roku zostało przeprowadzonych 752 służby w trakcie, których odnotowano 
następujące wyniki:

• Przeprowadzone interwencje -1490
• Liczba osób legitymowanych -1573
• Pouczono -287
• Zatrzymano sprawców przestępstw -53
• Ujawniono osób poszukiwanych -26
• Nałożono MKK -204.

5.5 Działania z zakresu prewencji kryminalnej w placówkach oświatowych

W ramach Prewencji Kryminalnej funkcjonariusze KPP w Wołominie w roku 2022 zrealizowali 
łącznie 224 spotkania profilaktyczne w placówkach szkolno - oświatowych powiatu wołomińskiego, 
podczas których przeszkolili 11 689 osób.

W przedszkolach zrealizowali 31 spotkań profilaktycznych, w których uczestniczyło 1087 dzieci. 
Temat spotkań: „Bezpieczeństwo dziecka w ruchu drogowym”, „Promowanie zawodu policjanta”.

Z uczniami klas: 0, I, II, III szkoły podstawowej zrealizowali spotkań - 44; w spotkaniach 
uczestniczyło 2059 uczniów. Zrealizowane tematy: 
„Bezpieczeństwo dziecka w ruchu drogowym" - 39 spotkań; przeszkolono - 1784 dzieci;

„Zasady bezpiecznego funkcjonowania w szkole” - 5 spotkań, przeszkolono - 275 uczniów.

Z uczniami klas: IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej: ilość spotkań - 96; w spotkaniach 
uczestniczyło 6145 uczniów. Zrealizowane tematy:
„Odpowiedzialność prawna osób nieletnich za popełnione czyny karalne”: ilość spotkań - 2; przeszkolono 
uczniów - 55;
„Cyberzagrożenia” - zrealizowano 33 spotkania, podczas których przeszkolono 1992 osób;
„Uzależnienia - narkotyki, nowe narkotyki, alkohol” - zrealizowano 13 spotkań, podczas których 
przeszkolono 1180 osób;
„Mowa nienawiści, w tym hejt, przestępstwa z nienawiści” - zrealizowano 31 spotkań, podczas których 
przeszkolono 1705 osób;
„Handel ludźmi” - zrealizowano 1 spotkanie, podczas którego przeszkolono 150 osób;
„Bezpieczeństwo dziecka w ruchu drogowym” - zrealizowano 18 spotkań, przeszkolono 1118 osób.
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Z uczniami szkół średnich: ilość spotkań - 23; w spotkaniach uczestniczyło 969 uczniów. 
Zrealizowane tematy:
„Mowa nienawiści, w tym hejt, przestępstwa z nienawiści" - zrealizowano 6 spotkań, podczas których 
przeszkolono 150 osób;
„Cyberzagrożenia” - zrealizowano 2 spotkania, podczas których przeszkolono 77 osób;
„Handel ludźmi” - zrealizowano 5 spotkań, podczas których przeszkolono 188 osób;
„Uzależnienia - narkotyki, nowe narkotyki, alkohol” - zrealizowano 10 spotkań, podczas których 
przeszkolono 554 osób.

Z rodzicami uczniów zrealizowano 9 spotkań, w których uczestniczyło 317 rodziców. Zrealizowane 
tematy:
„Mowa nienawiści, w tym hejt, przestępstwa z nienawiści” - zrealizowano 2 spotkania, podczas których 
przeszkolono 110 osó b;
„Cyberzagrożenia" - zrealizowano 1 spotkanie, podczas którego przeszkolono 30 osób;
„Handel ludźmi” - zrealizowano 1 spotkanie, podczas którego przeszkolono 25 osób;
„Bezpieczeństwo dziecka w ruchu drogowym” - zrealizowano 5 spotkań, przeszkolono 152 osoby.

Z nauczycielami zrealizowano 2 spotkania, w których uczestniczyło 42 osoby.
Zrealizowane tematy:
„Cyberzagrożenia” - zrealizowano 2 spotkania, podczas których przeszkolono 42 osoby;
„Handel ludźmi” - zrealizowano 1 spotkanie, podczas którego przeszkolono 30 osób.

Z seniorami zrealizowano 4 spotkania, podczas których przeszkolono 100 osób.
Zrealizowane tematy:

„Oszustwa metodą na wnuczka”, „Bezpieczeństwo seniora w ruchu drogowym”.

Podczas 7 wycieczek na terenie Komendy Powiatowej Policji w Wołominie przeszkolono 215 uczniów 
z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promowali zawód policjanta.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie uczestniczyli w 8 piknikach 
(orientacyjna liczba uczestników 850 osób), podczas których promowali zawód policjanta.

5.6 Przedsięwzięcia z udziałem policjantów z KPP Wołomin

Policjanci przeprowadzili działania prewencyjne podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas 
wypoczynku w okresie zimowym „Bezpieczne Ferie 2022” podczas których osiągnęli następujące wyniki:

1 .Liczba skontrolowanych dworców autobusowych, kolejowych, środków komunikacji publicznej ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie ograniczeń wynikających z występowania stanu epidemii 
COVID-19, w tym przemieszczaniu się dzieci i młodzieży do 16 roku życia - 41
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2 .Liczba przeprowadzonych kontroli „dzikich” lodowisk, parków, blokowisk - 84

3 .Liczba przeprowadzonych kontroli miejsc gromadzenia się pod kątem zagrożenia narkomanią, 
alkoholizmem lub innymi patologiami - 42

4 .Liczba przeprowadzonych kontroli miejsc sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem 
ujawnienia i wyeliminowania zjawiska sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim - 
132

5 .Odnotowano:
a/ ilość przypadków niewłaściwej opieki nad dziećmi i młodzieżą ze strony opiekunów - 0
b/ ilość utonięć dzieci i młodzieży w związku z korzystaniem z dzikich lodowisk - 0
c/ ujawniono małoletnich pod wpływem alkoholu - 0
d/ ujawniono małoletnich pod wpływem środków odurzających - 0
e/ ujawniono nieletnich dopuszczających się popełnienia czynu zabronionego - 2
f/ umieszczonych w PID - 0
g/ umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień -0
h/ umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych -1
i/ ilość uciekinierów z domów rodzinnych -1
j/ inne przejawy demoralizacji dzieci i młodzieży (podać, jakie) - 0

Ponadto dokonali zabezpieczenia na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Komendy Powiatowej 
Policji w Wołominie podczas wypoczynku w okresie letnim „Bezpieczne Wakacje 2022” podczas których 
osiągnęli następujące wyniki:

1 .Liczba skontrolowanych miejsc wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w tym z Sanepidem, Strażą 
Pożarną i innymi podmiotami:

a/ obozów - 2
b/ kolonii- 0
c/ półkolonii - 4
c/ innych form wypoczynku dzieci i młodzieży (podać, jakich ) - 0

2 , Liczba przeprowadzonych prewencyjnych kontroli stanu trzeźwości osób obsługujących infrastrukturę 
rekreacyjno - sportową w tym ratowników WOPR - 0

3 . Liczba przeprowadzonych kontroli kąpielisk: 334
a/ strzeżonych -117
b/ tzw. „dzikich” - 217
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4 . Ilość spotkań profilaktyczno - edukacyjnych w placówkach organizujących wypoczynek dzieci 
i młodzieży:

a/ organizatorami - 0
b/ kierownikami placówek - 0
c/ uczestnikami placówek wypoczynku - 3

5 .Liczba wspólnych patroli z ŻW, SOK, strażami miejskimi/gminnymi - 0

6 .Liczba patroli na dworcach autobusowych, kolejowych oraz w środkach komunikacji kolejowej - 359

7 . Liczba skontrolowanych autokarów przewożących dzieci i młodzież - 32 
w tym liczba ww. pojazdów niedopuszczonych do ruchu - 0

8 .Odnotowano:

a/ ilość przypadków niewłaściwej opieki nad dziećmi i młodzieżą ze strony opiekunów - 0
b/ ilość utonięć dzieci i młodzieży - 0
c/ ujawniono małoletnich pod wpływem alkoholu -1
d/ ujawniono małoletnich pod wpływem środków odurzających - 0
e/ umieszczonych w PID - 0
f/ umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 0
g/ ilość uciekinierów z domów rodzinnych - 5

9 .Liczba skontrolowanych:

a/ miejsc masowej rozrywki pod kątem zwalczania przestępczości narkotykowej oraz zjawiska alkoholizacji 
nieletnich - 61
b/ placówek handlowych pod kątem sprzedaży małoletnim alkoholu - 327
c/ placówek handlowych pod kątem sprzedaży małoletnim wyrobów tytoniowych - 332
d/ miejsc gromadzenia się osób zażywających środki odurzające - 337

10 . Akcje, kampanie oraz działania edukacyjne propagujące bezpieczne zachowania w okresie 
wakacyjnym:
Prelekcje, pogadanki, udział w festynie w ramach obchodu 101 rocznicy Bitwy Warszawskiej 15 
sierpnia 2022.

Policjanci Wydziału Prewencji KPP w Wołominie dokonali zabezpieczenia trzech przejść dla pieszych 
w ramach działań “Bezpieczna droga do szkoły”:

Wykaz placówek oświatowych na terenie Komendy Powiatowej Policji w Wołominie wymagających 
zabezpieczenia poprzez wystawienie posterunków stałych w ramach działań „Bezpieczna droga do 
szkoły 2022”
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1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołominie ul. Kazimierza Wielkiego 1, miejsce zabezpieczenia przejście dla 
pieszych przy ul. Kościelnej- zabezpiecza straż miejska,
2. Szkoła Podstawowa w Wołominie ul. Armii Krajowej 81, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych 
ul. Armii Krajowej 81 - zabezpiecza WP KPP Wołomin,
3. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie ul. Lipińska 16, miejsce zabezpieczenia przejście dla 
pieszych na skrzyżowaniu ul. Lipińskiej z ul. Prądzyńskiego- Straż Miejska w Wołominie,
4. Szkoła Podstawowa nr 7 Wołomin ul. Poprzeczna 6, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych 
Niepodległości DW 634 Lipińska - Straż Miejska w Wołominie/,
5. Szkoła Podstawowa w Ossowie ul. Matarewicza 148, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych ul. 
Makarewicza 148 - zabezpiecza WRD KPP Wołomin,
6. Szkoła Podstawowa w Poświętnym, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych przy ul. Szkolna 1 - 
zabezpiecza WP KPP Wołomin,
7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie ul. 11 - go listopada 2, miejsce zabezpieczenia przejście dla 
pieszych od strony ul. Batorego - zabezpiecza KP Radzymin,
8. Szkoła Podstawowa w Słupnie ul. Jana Pawła 1114, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych przy 
skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II (DK8) z ul. Żeromskiego - zabezpiecza WRD KPP Wołomin,
9. Szkoła Podstawowa w Nadmie ul. Szkolna 7, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych przy ul. 
Szkolnej- zabezpiecza KP Radzymin,
10. Szkoła Podstawowa w Guzowatce 81, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych przy szkole- 
zabezpiecza KP Radzymin,
11. Zespół Szkół nr 1 w Markach ul. Piłsudskiego 96, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych przy 
skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Bandurskiego - zabezpiecza KP Marki,
12. Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonce ul. Staszica 56, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych przy 
skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Staszica - zabezpiecza KP Zielonka,
13. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonce ul. Powstańców 3, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych 
przy skrzyżowaniu ul. Powstańców z ul. Kościuszki - zabezpiecza KP Zielonka,
14. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach ul. Piłsudskiego 35, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych 
w rejonie szkoły- zabezpiecza KP Ząbki,
15. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach ul. Batorego 11, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych 
w rejonie szkoły- zabezpiecza straż miejska,
16. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ząbkach ul. Harcerska 9, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych 
w rejonie ul. Szkolnej z ul. Harcerską - zabezpiecza KP Ząbki,
17. Szkoła Podstawowa nr 5 w Ząbkach ul. Batorego 37, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych 
w rejonie szkoły- zabezpiecza straż miejska,
18. Szkoła Podstawowa nr 6 w Ząbkach ul. Dzika 36, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych 
w rejonie szkoły- zabezpiecza KP Ząbki,
19. Zespół Szkół Katolickich w Ząbkach ul. 11-go listopada 4, miejsce zabezpieczenia przejście dla 
pieszych ul. 11-go listopada 4 - zabezpiecza straż miejska,
20. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadowie ul. 11-go listopada 15/17, miejsce zabezpieczenia przejście 
dla pieszych przy ul. PI. Dreszera (DW 636) - zabezpiecza KP Jadów,
21. Zespół Szkół w Tłuszczu, ul. Radzymińska 2, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych w rejonie 
skrzyżowania ul. Sieroszewskiego/Klonowa/Nowa - zabezpiecza KP Tłuszcz,
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22. Szkoła Podstawowa w Miąsem ul. Wyszyńskiego 44, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych 
przy ul. Wyszyńskiego - zabezpiecza KP Tłuszcz,
23. Szkoła Podstawowa w Kozłach 27, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych rejon szkoły DW 636 
- zabezpiecza KP Tłuszcz,
24. Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej ul. Szkolna 9, miejsce zabezpieczenia przejście dla pieszych 
przy ul. Warszawskiej - zabezpiecza WRD KPP Wołomin

Inne przedsięwzięcia, w których uczestniczyli policjanci KPP z Wołomina:

■ WOŚP;
■ „I Mareckie Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”;
■ Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską poświęcone przeciwdziałaniu przemocy;
■ Bezpieczne Ferie - akcja edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”;
■ Pikniki z okazji Dnia Dziecka;
■ Pikniki z okazji Bezpiecznych wakacji - akcja edukacyjna „Bezpieczeństwo nad wodą”;
■ Lato w mieście - spotkania edukacyjne.
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5.7 Działania z zakresu zapobiegania demoralizacji nieletnich

W analizowanym roku 2021 KPP w Wołominie odnotowano ogółem 104 popełnionych czynów 
karalnych, ustalono 90 nieletnich sprawców czynów zabronionych.

Wyszczególnienie Liczba

Wnioski, zawiadomienia, 
interwencje skierowane do 

instytucji i organizacji
z tego do:

sądów rodzinnych 437
szkół i innych placówek oświaty i wychowania 2

służby zdrowia i opieki społecznej 0
poradni wszelkich typów 10

innych instytucji i organizacji 4

Ujawnieni nieletni:

pod wpływem narkotyków 0
pod wpływem alkoholu 7

cz onkowie subkultur młodzieżowych 0

uciekinierzy z:

Domów rodzinnych 5

Placówek opiekuńczo-wychowawczych., 
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, 

Młodzieżowych Ośrodków 
Socjoterapeutycznych

Ośrodków Socjoterapeutycznych

11

schronisk dla nieletnich i zakładów 
poprawczych 1

prostytuujący 
się:

dziewczęta 0
chłopcy 0

Spotkania z młodzieżą 126
Spotkania z pedagogami 86
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6 Podsumowanie

Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych jest pośrednim odzwierciedleniem liczby 
ujawnionych przestępstw we wszystkich kategoriach. Ilość zaistniałych zdarzeń o charakterze 
przestępczym w skali całego powiatu odnotowała tendencję wzrostową.

Wskaźnik skuteczności ścigania sprawców, a tym samym wykrywalność sprawców przestępstw 
w kategorii „przestępczość narkotykowa" ukształtowała się na poziomie 96,10%. W tej kategorii przestępstw 
liczba wszczętych postępowań korzystanie spadła w porównaniu do 2021 roku o 13 kształtując się na 
poziomie 247.

W kategorii „kradzieże samochodów” odnotowano spadek przestępstw wszczętych o 29 i w roku 
2022 wyniósł 185. W kategorii „kradzież cudzej rzeczy" skuteczność ścigania sprawców wzrosła osiągając 
wartość 19,52%.

W kategorii przestępstw „uszczerbek na zdrowiu”, liczba wszczętych czynów w prowadzonych 
postępowaniach zmniejszyła się w porównaniu do roku 2021 kształtując się na poziomie 81. Poziom 
wykrywalności sprawców w tej kategorii osiągnął wartość 98,48%.

W kategorii przestępstw „bójka i pobicie” liczba przestępstw wszczętych zmniejszyła się i wyniosła 
17 w roku 2022. Poziom wykrywalności sprawców w tej kategorii ukształtował się na poziomie 70,83%.

W kategorii wszczętych „przestępstw rozbójniczych” odnotowano spadek o 10 przestępstw w tej 
kategorii, który wyniósł 24. Wskaźnik skuteczności ścigania sprawców, a tym samym wykrywalność 
sprawców przestępstw w tej kategorii osiągnęła wartość 80,65%.

W kategorii przestępstw „uszkodzenie rzeczy” liczba wzrosła w porównaniu do 2021 roku 
kształtując się na poziomie 308 w tej kategorii, natomiast skuteczność ścigania sprawców w roku 2022 
wyniosła 31,80%.

W kategorii przestępstw „kradzieży z włamaniem” odnotowano wzrost przestępstw wszczętych 
do poziomu 521 w roku 2022. Skuteczność ścigania sprawców w tej kategorii zmniejszyła się osiągając 
wartość 22,04%.

W sprawach związanych z przestępczością samochodową w 2022 roku zatrzymano łącznie 23 
osoby, którym przedstawiono 26 zarzutów z art 279 kk, z art 291 kk, w trybie art 183 kpk oraz inne. 4 osoby 
zostały objęte policyjnym dozorem.
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Ogółem w 2022 roku odzyskano łącznie 50 pojazdów pochodzących z kradzieży o łącznej kwocie 
3 640 000 złotych. Do badań mechanoskopijnych zabezpieczono 11 pojazdów z podejrzeniem przerobienia 
pól numerowych

W 2022 roku policjanci WRD (pełniący służbę wewnętrzną) ujawnili 16848 wykroczeń popełnionych 
w ruchu drogowym, gdzie zastosowali wobec sprawców tych wykroczeń 1601 pouczeń, nałożyli 14202 
mandatów karnych (14070 na kierujących pojazdami i 132na pieszych) oraz sporządzili dokumentację 
służbową w celu skierowania 1045 wniosków o ukaranie do Sądu.

Ponadto policjanci WRD ujawnili ogółem 942 kierujących w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu 
lub podobnie działającego środka oraz zatrzymali 322 prawa jazdy i 1582 dowodów rejestracyjnych 
(pozwolenia czasowe).

Nieodzownym elementem - narzędziem mającym wpływ na bezpieczeństwo jest KRAJOWA 
MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA - jest to aplikacja informatyczna składająca się z dwóch części: 
danych statystycznych oraz narzędzia interaktywnego umożliwiającego obywatelowi nanoszenie na niej 
zagrożeń, uruchomiona od 01 lipca 2016r.

Jak wynika z analizy zagrożeń odnotowanych przy pomocy tego narzędzia na terenie podległym 
KPP w Wołominie ustalono, że w 2022 roku odnotowano aż o 1221 zdarzeń więcej w porównaniu do roku 
2021 osiągając wartość 4121 wszystkich zdarzeń. Spośród wszystkich zgłoszeń w okresie analizy 
funkcjonariusze podległej jednostki rzetelnie potwierdzili 2467 zagrożeń, co dało 58,5% potwierdzonych 
zagrożeń.

W wyniku realizacji zadań wynikających z KMZB na terenie KPP w Wołominie we wspomnianej 
kategorii zdołano nałożyć 171 mandatów karnych w zakresie przekroczenia prędkości, 14 mandatów 
karnych za spożywanie alkoholu, zdołano zatrzymać 1 prawo jazdy oraz skierować 80 wniosków do 
instytucji w zakresie organizacji ruchu drogowego oraz infrastruktury drogowej.

Nadmienić należy, iż dzięki współpracy z samorządami lokalnymi, zostały przeznaczone dodatkowe 
fundusze na pełnienie służb ponadnormatywnych, dzięki którym powiat wołomiński został nasycony 
patrolami mundurowymi, dzięki którym poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców wzrasta.

Należy stwierdzić, że przyjęte rozwiązania strukturalne, zmierzające do osiągnięcia maksymalnie 
największej liczby skierowanych policjantów do służby patrolowo-interwencyjnej, rozszerzenie współpracy 
ze Służbą Ochrony Kolei oraz ze Strażami Miejskimi/gminnymi przyczynią się do osiągnięcia w 2023 r. 
jeszcze lepszych wyników, w szczególności w zakresie ograniczenia dynamiki w najbardziej uciążliwych 
społecznie kategoriach.

Zadowalające wyniki na płaszczyźnie ruchu drogowego są zasługą maksymalnego wykorzystania 
w służbie policjantów WRD KPP w Wołominie. Utrzymanie tego poziomu w 2023 r. będzie jednym 
z priorytetów KPP w Wołominie. W zakresie współpracy z organami zarządzającymi ruchem, zarządami 
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dróg i kolei policjanci WRD KPP w Wołominie sporządzili 80 wniosków w sprawach bezpieczeństwa ruchu, 
stanu dróg i oznakowania. Poza kierowanymi wnioskami do zarządców dróg krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych, policjanci sami realizowali wnioski w zakresie nadzoru nad ruchem drogowym 
tychże organów, jak również samorządów gminnych i samorządu powiatowego oraz wnioski tzw. 
obywatelskie.

WSPARCIE FINANSOWE SAMORZĄDÓW POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO W 2022 ROKU

Łączna suma przekazanych środków wynosi 
611 500 zł (w roku 2021 - 691 037,48 zł)

• Nagrody - 121 500 zł
• Służby ponadnormatywne - 278 000 zł
• Rzeczowe (pojazdy) - 195 000 zł w tym zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla WRD 

KPP w Wołominie z połączonych środków finansowych miasta Ząbki (50 000 zł.) oraz gminy Jadów 
(40 000 zł.).

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w 2022 roku przejechali pojazdami służbowymi 
- 1 580 502 km.

W roku 2022 funkcjonariusze KPP w Wołominie nałożyli za wykroczenia:
- mandatów karnych kredytowanych -18 384 na łączną sumę - 8 753 667 zł.
- mandatów karnych gotówkowych -1053 na łączną sumę - 305 876 zł.

ROK LICZBA MANDATÓW KWOTA
2021 16 689 3 306 361
2022 19 437 9 059 543
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SYTUACJA KADROWA Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI W KPP W WOŁOMINIE 
STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Jednostka Etat Wakat

Komendanci KPP 3 0

Wydz. Kryminalny 25 5

Wydz. Dochodzeniowo Śledczy 25 3

Wydz. Dw z Przestępczością 
Gospodarczą i Korupcją 20 2

Wydz. Prewencji 65 4

Wydz. Ogólny, ZAG, rzecznik 
prasowy, OINiA 8 0

Wydz. Ruchu Drogowego 42 5

KP w Jadowie 24 4

KP w Kobyłce 25 3

KP w Markach 36 3

KP w Radzyminie 32 2

KP w Tłuszczu 30 2

KP w Ząbkach 36 3

KP w Zielonce 24 3

SUMA 395 39
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LICZBA POJAZDÓW Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI W KPP W WOŁOMINIE 
STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Jednostka Pojazdy 
oznakowane

Pojazdy 
nieoznakowane

Przejechane 
kilometry

Wydz. Kryminalny 6 109586

Wydz. Dochodzeniowo Śledczy 1 2 46026

Wydz. Dw z Przestępczością 
Gospodarczą i Korupcją 3 47282

Wydz. Prewencji 8 3 219741

Zespół Administracyjno 
Gospodarczy 3 35611

Wydz. Ruchu Drogowego 6 + 4 motocykle 4 348404

KP w Jadowie 3 2 115562

KP w Kobyłce 4 2 79662

KP w Markach 4 3 116263

KP w Radzyminie 5 + 2 motocykle 2 156918

KP w Tłuszczu 4 2 152922

KP w Ząbkach 5 1 87283

KP w Zielonce 3 2 65242

RAZEM 43+6 motocykli 35 1580502

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wołominie dołoży wszelkich starań, aby 
społeczeństwo Powiatu pozytywnie postrzegało działania policjantów i poziom poczucia bezpieczeństwa nie 
uległ zmniejszeniu, policjanci będą widoczni w miejscach, gdzie jest to pożądane przez mieszkańców.

Opracowano na podstawie sprawozdań Wydziałów:
Prewencji, Dochodzeniowo-Śledczego, Przestępczości Gospodarczej i Korupcji, Kryminalnego, 
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie


