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Protokół Nr 38/17 

 

z posiedzenia Komisji Praworządności,  

które odbyło się w dniu 

 

7 listopada 2017 roku 
________________________________ 

Komenda Miejska Policji w Koninie  

ul. Przemysłowa 2 

 

 

 

Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15.30. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Zapoznanie się z procedurą przyjmowania osób nietrzeźwych oraz warunkami w jakich 

przebywają do wytrzeźwienia. 

2. Współpraca Policji i Straży Miejskiej.  

3. Ogólne informacje o stanie bezpieczeństwa Miasta Konina. 

4. Procedury przyjmowania zgłoszeń interwencyjnych policji, zapoznanie się z pracą 

oficera dyżurnego. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI rozpoczął posiedzenie 

komisji w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Koninie na ulicy Przemysłowej. Tematem 

spotkania było zapoznanie się z funkcjonowaniem Policji, w tym z przyjmowaniem osób 

nietrzeźwych, oraz warunków w jakich przebywają, współpracy ze Strażą Miejską, a także 

zapoznanie się z ogólnymi informacjami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa w mieście 

Koninie. Członkowie komisji zapoznali się z bazą lokalową Policji, a także zwiedzali 

pomieszczenia, które są przeznaczone dla osób nietrzeźwych. 

 

 

Głos zabrał Wiktor NAWROCKI z-ca naczelnika wydziału prewencji, cytuję: 

„Współpraca ze Strażą Miejską układa się bardzo dobrze, składa się na to dużo argumentów, 

chociażby taki, że mamy wspólnie bardzo dużo akcji profilaktycznych. Wyprzedzamy to, co 

może się stać i wspólnie docieramy do jakiegoś problemu, zagrożenia, które może się wydarzyć 

i wspólnie profilaktycznie działamy.  

Następna sprawa, to również korzystamy z monitoringu jaki Straż Miejska obsługuje, 

tak że tu jest duża dostępność do tego, żeby z tego monitoringu korzystać, najlepszy przykład, 

jak dany policjant prowadzi postępowanie wyjaśniające wykroczenie, to często taki monitoring 



jest tutaj niezbędny do tego, aby wykryć sprawcę wandalizmu, chuligaństwa i wtedy 

współpraca ze Strażą Miejską jest naprawdę potrzebna. 

Również przed chwilą wróciliśmy ze spotkania z MOPR-u, gdzie dyskutowaliśmy 

o tym, jak pomagać osobom bezdomnym. I tutaj nasza współpraca wydaje się być potrzebna. 

Pracujemy tutaj nad wypracowaniem takiego modelu pracy, gdzie teraz powoli będą zbliżać się 

niskie temperatury i często będzie tak, że trzeba daną osobę przede wszystkim bezdomną, 

nietrzeźwą doprowadzić do nas, do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. I może się zdarzyć 

tak, że patrol policji będzie gdzieś na pilnej interwencji i będzie trzeba by ta osoba bezdomna 

musiała dłużej gdzieś tam poczekać w warunkach zagrażających jej zdrowiu, czy życia i wtedy 

funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmą za nas taką interwencję i tą osobę bezdomną 

zabezpieczą, doprowadzą do Komendy Miejskiej Policji w Koninie, dadzą jej schronienie. 

Wtedy, kiedy już będzie patrol mobilny, wtedy będzie mógł daną osobę osadzić 

w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Tak że tutaj przykłady współpracy można mnożyć. 

Często jest też tak, że patrol Straży Miejskiej zauważa jakąś nieprawidłowość, którą trzeba 

rozwiązać, ale nie leży w kompetencji Straży Miejskiej, bo przepisy prawa nie pozwalają. 

Natomiast Policja ma już taki wachlarz umocowań prawnych, że może z tego skorzystać. 

Wspólnie w taki sposób przekazuje nam informacje i wspólnie eliminujemy ewentualny 

przykład jakiegoś bezprawia na terenie Konina. Również zabezpieczenie imprez masowych, tu 

też jest bardzo duża rola Straży Miejskiej, bo my się skupiamy na danym elemencie danej 

imprezy, to Straż Miejska wypatruje tereny przyległe i mieszkańcy mogą się czuć bezpieczni, 

że stróżów prawa nie zabraknie w każdym zakątku miasta. Według mnie jako z-cy naczelnika 

prewencji taka współpraca jest potrzebna i na pewno się tu uzupełniamy i wspólnie ze Strażą 

Miejską przyczyniamy się do tego, żeby eliminować czy to wykroczenia czy przestępstwa. W 

takiej codzienności Państwo tego nie widzą, ale my jak ze sobą współpracujemy, to jest 

dziennie kilka telefonów, wymiana pism, próśb, tak że ta współpraca naprawdę jest dobra i 

potrzebna.”                     

 

 

Mieczysław TORCHAŁA Komendant Straży Miejskiej, cytuje: „Kolega naczelnik 

powiedział stycznych spraw, które realizujemy razem jest bardzo wiele. Chociażby tak 

powszechnie krytykowane interwencje nasze jeżeli chodzi o parkowanie, które odciążamy 

policjantów. Mamy kilka tysięcy zgłoszeń w roku. Również współpracy dzielnicowych, 

wspólnych działań, wymiany informacji.”  

 

 

  Głos zabrał Artur RYCHLIŃSKI, cytuję: „My uważamy, że Straż Miejska jest nam 

bardzo potrzebna, bo odciąża nam ten duży kawałek toru, który mamy na co dzień, tych 

podstawowych takich czynności administracyjno-porządkowych. I to generalnie na terenie 

miasta już tak samo ludziom weszło w krew, nie dzwonią z pewnymi rzeczami na policję, 

a bezpośrednio kierują się do Straży Miejskiej.”    

 

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Panie 

komendancie, tak przeważnie z Panem prezydentem rok rocznie jestem na takim sprawozdaniu 

komendanta policji przed komendantem wojewódzkim. I co roku zachwycam się pewnymi 

liczbami, wynikami, nie wiem czy kiedyś nie dojdzie do 100%. Bardzo bym prosił 

o przedstawienie w pigułce o stanie bezpieczeństwa naszego miasta.”  

 



 Paweł KILIAŃCZYK Komendant Miejski Policji w Koninie przedstawił radnym 

prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Konina na tle 

województwa i na tle całego powiatu konińskiego. 

 Przedstawił ilość przestępstw, które zostały stwierdzone w porównaniu do roku 

ubiegłego. Okres od stycznia-października 2016 w porównaniu do stycznia-października 2017 

odnotowany został wzrost w zakresie przestępstw stwierdzonych z 1345 w 2016 do 1470 w 

roku 2017. Tendencja negatywna, z którą policja walczy i ogranicza tą przestępczość. Pomimo 

wzrostu przestępstw odnotowano proporcjonalny wzrost w zakresie wykrywalności tych 

przestępstw: 2016 r.-74,42%, w 2017 r. -76,94%. Wykrywalność w całym województwie 

wynosi 75,9%. Duży wpływ na tę listę stwierdzonych odnotowano w związku ze zmianą 

przepisów w zakresie nie alimentacji. Jest lawinowy wpływ zawiadomień dotyczących 

niealimentacji. W sierpniu nastąpiła zmiana przepisów i ma ogromny wpływ w 2016 wszczęli 

46 postępowań o niealimentację na terenie całego powiatu konińskiego w 2017-288., tj. o 242 

postepowania więcej.  

Przestępstwa kryminalne także wzrosły z 784 w 2016 r. do 934 w 2017 r. Wzrost 

wykrywalności z 61,88% na 69,02%.” 

 

 

Radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Czy wykrywalność oznacza bezpośrednie 

ustalenie sprawcy?”  

 

 

Paweł KILIAŃCZYK Komendant Miejski Policji w Koninie, cytuję: „Tak, ustalenie 

sprawcy i skierowanie aktu oskarżenia, tak to jest wykrycie.  

Dla porównania wykrywalność dla całego województwa wielkopolskiego wynosi 

65,6% , jest niższa niż w powiecie konińskim i w całym mieście Koninie. 

Jeżeli chodzi o siedem uciążliwych kategorii przestępstw, które analizujemy, to 

odnotowaliśmy: bójki, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, 

uszczerbek na zdrowiu, uszczerbek na rzeczy, rozboje i wymuszenie. Ogólnie we wszystkich 

kategoriach przestępstw mamy mniej stwierdzonych przestępstw, bo w 2016 r. było 511, a w 

tym roku było 502. Jest wzrost wykrywalności ogólnie w tych siedmiu kategoriach z 46,51% 

do 49,18%. 

Jeżeli chodzi o przestępstwa narkotykowe, to odnotowaliśmy, że znacznie skuteczniej 

działamy w zakresie zwalnia przestępczości narkotykowej, bo tutaj akurat wzrost w zakresie 

przestępstw stwierdzonych jest pożądany, jest oceniany pozytywnie z tego powodu, że ciągle 

się mówi o tym, że jest bardzo duża ciemna liczba przestępstw w zakresie przestępstw 

narkotykowych. O dużej ilości przestępstw nie wiemy. Prawie 100% przestępstw ujawniliśmy 

w zakresie tej przestępczości. Wykrywalność jest odrobinkę mniejsza, bo z 99,1% do 98,57% 

w tej kategorii przestępstw. 

Jeżeli chodzi o wykroczenia funkcjonariusze prowadząc swoje czynności na terenie 

miasta Konina stwierdzili mniej wykroczeń niż w roku ubiegłym w 2016 r. było 7460 

wykroczeń, w tym roku 6875, to jest dynamika na poziomie 92,2%. Z tych 6875 wykroczeń 

5289 zakończyło się w trybie mandatowym, 817 wniosków skierowano do sądu, 551 odstąpień 

i 142 były zakończone pouczeniem.  

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie miasta Konina w okresie 

od stycznia do października 2017 r. odnotowaliśmy o 10 wypadków mniej, jest spadek z 41 na 

31. Niestety skutek w postaci śmierci jest stwierdzony zdecydowanie więcej, bo mieliśmy 1 

ofiarę w 2016 roku, w 2017 mamy 3 ofiary. Jeżeli chodzi o osoby ranne, to jest mniej osób 

rannych. Zostało nam zgłoszonych o 75 więcej kolizji. Dodam, że jeżeli chodzi 

o bezpieczeństwo w ruchu drogowym to całe województwo wielkopolskie boryka się 



z problemem, jako jedno z niewielu województw odnotowujemy wzrost ilości wypadków, 

wzrost ilości ofiar śmiertelnych jak i osób rannych. Jest to problem ogólnowojewódzki z którym 

się mocno borykamy i od początku roku czynimy starania celem ograniczenia ilości wypadków 

jak i ofiar, które w wyniku tych wypadków się pojawiają. I narzędzie, które zostało wdrożone 

w zeszłym roku, które się nazywa Krajowa Mapa Zgłoszeń Bezpieczeństwa jeżeli chodzi 

o same zagrożenia, które za pośrednictwem tej aplikacji zostały zgłoszone, zostały zgłoszone 

na terenie miasta Konina to odnotowaliśmy 427 takich zgłoszeń. 27% zostało przez nas 

potwierdzonych jako faktyczne, jako istniejące, 6% zostało przez nas wyeliminowanych 

w wyniku podjętych działań, natomiast dodam, że te wyeliminowane są dopiero od 31 lipca 

2017 r., kiedy nastąpiła zmiana funkcjonalności tej mapy, bo wcześniej nie mogliśmy 

zaznaczać zdarzeń jako wyeliminowanych. Potwierdzalność tych wszystkich zgłoszeń dla 

miasta Konina to jest 32,55%, czyli 1/3 zgłoszeń, którą internauci nam przekazali potwierdziła 

się.” 

 

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Nasuwa mi się 

takie jedno dodatkowe małe pytanie z uwagi na stwarzanie tej mapy zagrożeń na terenie miasta 

mieliśmy w poprzednich latach, zresztą myślę, że one będą jeszcze i są na stałe wpisane 

w kalendarz takie spotkania z mieszkańcami, zawsze to było w PWSZ.” 

 

 

Wiktor NAWROCKI, cytuję: „W tym roku odbyły się dwie debaty i jeszcze jest 

planowana konferencję na temat dzielnicowego „Dzielnicowy bliżej nas i razem dla 

bezpieczeństwa”. I to będzie konferencja połączona z debatą i ona będzie dedykowana dla 

wszystkich samorządów z powiatu konińskiego jak i również dla miasta Konina i dla 

mieszkańców i taką debatę planujemy na 12.12.2017 r., więc na pewno Państwo będziecie na 

tą debatę zaproszeni. Plakaty, ulotki informacyjne w tym temacie też będą na pewno 

rozdysponowane na terenie Konina oraz powiatu. Również takie początki tej debaty, którą 

planujemy zrobić w grudniu będzie spotkanie jeszcze z samorządowcami, z włodarzami gmin, 

z Panem prezydentem oraz Panem starostą będziemy podpisywać takie porozumienie na temat 

właśnie współpracy dla programu „Razem bezpiecznie”. To będzie program długofalowy, bo 

będzie trwał do końca następnego roku. I razem wyszliśmy jako policja z inicjatywą, żebyśmy 

razem pracowali dla wspólnego bezpieczeństwa. Krótko mówiąc polega to na tym, żeby 

Państwo nam pomogli, ażeby wizerunek dzielnicowego, co robi dzielnicowy, żeby dotarł do 

jak największej rzeszy mieszkańców, żeby mieszkańcy korzystali z usług tego dzielnicowego, 

żebyśmy razem wspólnie wpływali na bezpieczeństwo, żeby dzielnicowy Państwu służył, 

żebyście mogli wskazać jaki jest problem i my z dzielnicowymi żebyśmy mogli wspólnie te 

problemy rozwiązywać.”                        

  

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Miałbym taką 

drobną sugestię, bo na tych debatach nie ma tylu mieszkańców, co by człowiek chciał. Mam 

pomysł, gdybyście chcieli panowie go wykorzystać, żeby PGKiM jako nasz prowadzący dość 

dużą ilość budynków mieszkalnych poprzez dozorczynie wykleił wasze plakaty.”   

 

Wiktor NAWROCKI, cytuję: „My się zawsze o to zwracamy, tylko nie każdy dozorca 

rzetelnie wykona tą pracę.”  

 



 Paweł KILIAŃCZYK Komendant Miejski Policji w Koninie, cytuję: „Staramy się 

zarówno poprzez ulotki jak i informacje na stronach internetowych zachęcać ludzi do 

uczestnictwa. Nam też zależy, im więcej osób przyjdzie, tym więcej problemów zgłoszą, tym 

więcej możemy sobie omówić, więcej się dowiedzieć. Natomiast nie mamy wpływu na to, ile 

osób zechce skorzystać z naszego zaproszenia.” 

 

 

Sławomir LOREK z-ca prezydenta, cytuję: „Ostatnio było w KDK-u, ci którzy chcieli, 

uważam, że mieli takie warunki stworzone.  Dobrze, że docieracie do grup takich, jak 

Uniwersytet III wieku, bo też tam reprezentacja była seniorów, również działkowcy, gdzie Pan 

radny Mirosław Bartkowiak jest prezesem zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Relaks 

w Koninie i może nas wspomóc.”  

 

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „A jeszcze jeden 

temat, który dość długo dręczył nas w Koninie. W chwili obecnej myślę, że jest 

uporządkowany, ale gdyby można o kilka zdań na temat tych jednorękich bandytów. Policja 

nie zajmowała się tym bezpośrednio, ale myślę, że uczestniczyliście w tym. Czy oni sami się 

wycofali czy im pomogliście?”  

 

 

Paweł KILIAŃCZYK Komendant Miejski Policji w Koninie, cytuję: „To nie tylko my 

jako policja, tu szereg instytucji podejmowało szereg działań mających na celu to, żeby te firmy 

poznikały. Na razie mamy tak jak mamy, nie sposób wykluczyć, że za chwilę się pojawi coś 

nowego, ale na pewno będziemy podejmować stosowne działania.” 

 

 

Radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Mam pytanie odnośnie mandatów za 

przekroczenie prędkości, czy pula środków z tych mandatów jeżeli jest na terenie Konina, to 

jest Urząd Skarbowy w Koninie?”  

 

 

Paweł KILIAŃCZYK Komendant Miejski Policji w Koninie, cytuję: „Nie, wszystkie 

mandaty, które są wystawiane przez policję trafiają do jednego worka że tak powiem i 

wszystkie są przekazywane i rozlicza I Urząd Skarbowy w Opolu. Wszystkie mandaty 

niezależnie czy za prędkość, porządkowe, czy za coś innego, wszystko jest przekazywane 

o I Urzędu Skarbowego w Opolu.”       

 

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Jeszcze 

chciałbym zapytać Panowie, bo wiemy również, że poprawiła się sprawa sklepów z 

dopalaczami, ale wiemy również, że wyszli na ulicę. Czy my za nimi zdążamy? Czy 

monitorujecie tych ludzi? Czy oni są znani?” 

 

 Paweł KILIAŃCZYK Komendant Miejski Policji w Koninie, cytuję: „Musimy 

pamiętać, że jeżeli chodzi o dopalacze, policja tak na dobrą sprawę jest troszeczkę z boku, 

głównie zajmuje się tym Sanepid. My się zajmujemy środkami, które są zakazane w ustawie 

o przeciwdziałaniu narkomani. Wszystkie te dopalacze, to są środki najczęściej, które są tak 

zwanymi środkami zastępczymi, które są nieuregulowane, niewskazane jako zakazane. 

W związku z tym jedynie decyzja Sanepidu jest, żeby wstrzymać obrót, wstrzymać sprzedaż 



tego typu środków. My wchodzimy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest to środek zakazany 

przez ustawę, kiedy jest przepis karny z tej ustawy i możemy coś działać. Oczywiście 

współpracujemy z sanepidem w zakresie wszelkich możliwych środków. My też staramy się z 

tym walczyć, ale to nie jest nasze główne zadanie. To też jest taka tendencja 

ogólnowojewódzka, mam okazję być na odprawach w Komendzie Wojewódzkiej, to też często 

się to pojawia. Faktycznie większość tych punktów, które zajmują się dystrybucją zostały 

zamknięte. Ale mamy informacje faktycznie, że duża część tych środków jest 

rozpowszechniona za pośrednictwem internetu. Tu są też postawione zadania przed Wydziałem 

do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej, oni też to monitorują i też to badają, 

gdyby im coś wyszło na naszym terenie w tym kierunku, to będzie to przekazywane zgodnie z 

właściwością do nas, do tutejszej Prokuratury i wtedy będziemy działać w tym kierunku, jeżeli 

będziemy mieli podejrzenie, że są to środki zakazane przez ustawę.”  

 

Sławomir LOREK z-ca prezydenta, cytuję: „My zdajemy sobie sprawę jako samorząd, 

że gdyby sam pomysł likwidacji naszej Izby Wytrzeźwień nie był omawiany, nie tylko z policją, 

bo omawialiśmy go ze szpitalem, bo tu było rozwiązań kilka. Zdajemy sobie sprawę, że policja 

ma więcej pracy. Moje pytanie, to czy ta liczba, którą macie na dole, ona na potrzeby waszej 

komendy wystarczy?” 

 

 

Paweł KILIAŃCZYK Komendant Miejski Policji w Koninie, cytuję: „Myślę, że w 

zupełności nam wystarczy biorąc jeszcze pod uwagę, że obsługę całego tego PDOZ, bo ileś 

czasu musimy poświęcić na przyjęcie, zapoznanie z regulaminami, badanie lekarskie. Są w tej 

chwili 42 miejsca dla osób zatrzymanych zarówno dla tych nietrzeźwych jak i osób, które są 

zatrzymywane do czynności procesowych. W chwili obecnej jest to największy PDOZ jaki jest 

na terenie województwa wielkopolskiego. I wiąże się to z pewnymi problemami, bo nie 

możemy dopuścić do wydarzeń nadzwyczajnych, które bardzo często w takich miejscach 

występują związanych z jakimiś samookaleczeniami, usiłowaniami samobójstw, trzeba było 

zwiększyć ilość służby, która jest na terenie PDOZ, zwykle były to dwie osoby, teraz dążymy 

do tego, żeby były trzy osoby. W związku z tym próbowałem pozyskać etaty w tym kierunku 

z komendy wojewódzkiej, no nie udało mi się to. W zawiązku z tym teraz czynię kroki celem 

wygospodarowania tak jakby z własnych struktur, czyli zabrania skądś, żeby zwiększyć tą 

obsadę etatową tak, żeby tam mogli funkcjonariusze 3 osobową służbę, bo jest to naprawdę 

męcząca i bardzo odpowiedzialna służba, która bardzo często skutkuje jakimiś wydarzeniami 

nadzwyczajnymi, których nie chcemy.”     

 

 

Radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „A czy były przypadki śmiertelne?” 

 

 

Paweł KILIAŃCZYK Komendant Miejski Policji w Koninie, cytuję: „U nas nie było.  

To są ludzie, którzy są pod wpływem upojenia alkoholowego, ale też ludzie, którzy borykają 

się naprawdę z poważnymi problemami zdrowotnymi. I ten alkohol z tym stanem zdrowia 

często skutkuje, może zaistnieć jakieś wydarzenie często ze zgonem. Jest to dla nas bardzo 

poważne wydarzenie, z Poznania będą na wszystkie strony kontrolować czy wszystko było tak, 

jak powinno być, zgodnie z naszymi przepisami z zakresu zatrzymania i umieszczania osób w 

PDOZ. Jest to bardzo trudny moment, mam nadzieję, że to nie zaistnieje, ale nie sposób tego 

wykluczyć. Liczę na to, że ta większa służba będzie powodowała, że policjanci będą mogli 

podejmować częściej kontrole tych osób, sprawdzać ich funkcje życiowe, czy wszystko jest ok, 



gdyby coś się działo szybciej reagować, a co przez to idzie jest mniejsza możliwość, 

że zdarzenia nadzwyczajne będą się pojawiały.”     

 

 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „W związku z tym, co Pan komendant teraz 

powiedział, że zwiększenie służby, że trzeba poprzenosić ludzi, ja wczoraj usłyszałem 

w telewizji, że są bardzo duże braki policjantów w Polsce i są wielkie kłopoty, żeby tych 

policjantów przybywało. Jak to wygląda na komendzie w Koninie?”  

 

 

Paweł KILIAŃCZYK Komendant Miejski Policji w Koninie, cytuję: „Jeżeli chodzi 

o stan etatowy, ilość etatów jakie liczy cała Miejska Komenda Policji w Koninie to 405 etatów. 

W tym roku decyzją komendanta wojewódzkiego została zmniejszona struktura etatowa o dwa 

etaty. Było 407 teraz jest 405. Faktyczne zatrudnienie w chwili obecnej to jest 394 osoby, czyli 

mamy 11 wakatów czyli wolnych stanowisk. Do tego w grudniu odchodzi 1 osoba na 

emeryturę, w styczniu już w chwili obecnej 5 osób zgłosiło chęć odejścia na emeryturę i wiem, 

że jeszcze jedna osoba planuje w marcu odejść na emeryturę. Biorąc pod uwagę ilość etatów 

jakie mam, to nie jest dużo, bo to jest 2-3% stanu etatowego jeżeli chodzi o te niedobory w 

zatrudnieniu. Natomiast co do przyjęć, to ostatnie przyjęcie było w listopadzie z puli, gdzie 85 

funkcjonariuszy dla całej wielkopolski, która był przyjmowana Konin otrzymał 1 

funkcjonariusza, czyli 1 osobę udało mi się pozyskać. Druga jeszcze ostatnia pula przyjęć jest 

w grudniu, będą przyjmowani funkcjonariusze, ma to być 185 osób dla całego województwa. 

Z tego co wiem, nie ma tylu kandydatów, których możemy przyjąć i nie wiem, jak to będzie z 

ostatnią turą przyjęcia. Co do samych przyjęć, zasady dostania się do policji w zasadzie się nie 

zmieniły. Obecnie trwają prace nad zmianą sposobu oceny psychologicznej kandydatów. Nie 

wiem jak to będzie wyglądało, na czym to stanie, wiem, że trwają prace nad zmianą ilości 

punktów w zakresie oceny psychologicznej tych kandydatów do służby w policji. Ja tylko 

zaznaczę, że my jako Komenda Miejska Policji w Koninie nie robimy rekrutacji, tym się 

zajmują komendy wojewódzkie, ja jedynie przyjmuję dokumenty od osób, które chciałby się 

przyjąć, a całą resztę wykonuje Komenda Wojewódzka.  

Komendant wojewódzki biorąc pod uwagę sytuację poszczególnych jednostek, a jest 

ich 31 plus komenda wojewódzka plus oddziały prewencji dzieli te osoby, które przyjmuje na 

poszczególne jednostki i albo dostaniemy albo nie dostaniemy.” 

 

 

Po dyskusji radni zostali oprowadzeni po Komendzie Miejskiej Policji w Koninie. 

Radnym, również zostały pokazane pomieszczenia PDOZ. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Posiedzeniu przewodniczył  

 

Przewodniczący Komisji Praworządności  

  
                    Janusz ZAWILSKI 
Protokołowała: 

I. R. 

Biuro Rady Miasta 


