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ODPRAWA ROCZNA MIŃSKICH POLICJANTÓW
W dniu 29 stycznia 2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim została
przeprowadzona odprawa podsumowująca wyniki pracy policjantów w 2018 roku. Wziął w niej udział
Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń, Komendant Powiatowy Policji w
Mińsku Mazowieckim insp. Sławomir Rogowski z Zastępcą nadkom. Zbigniewem Kołeckim. W
odprawie uczestniczył także I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski oraz starosta miński
Antoni Jan Tarczyński.
Na początku roku w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim zaplanowana została uroczysta odprawa. Ma ona
na celu przedstawienie efektów pracy policjantów za ubiegły rok. We wtorkowej odprawie wziął udział Zastępca Komendanta
Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń, Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim insp. Sławomir Rogowski
wspólnie z Zastępcą nadkom. Zbigniewem Kołeckim. W gronie zaproszonych gości przybył I Wicewojewoda Mazowiecki
Sylwester Dąbrowski i starosta powiatu mińskiego Antoni Jan Tarczyński. Na naradę przyjechali także burmistrzowie i
wójtowie gmin oraz dowódcy służb mundurowych i przedstawiciele innych organów ściśle współpracujących z Komendą
Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim. W odprawie uczestniczyli kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych mińskiej
komendy. W gronie zaproszonych gości nie zabrakło policjantów i pracowników Policji, których wyniki trudnej służby były
prezentowane.
Odprawa rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierzowi Pietroniowi przez
Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim nadkom. Dariusza Konca.
Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim insp. Sławomir Rogowski, który przywitał
zaproszonych gości. Omówił także wyniki pracy policjantów pionu kryminalnego i prewencyjnego oraz dział logistyczno –
kadrowy. Zauważone tutaj zostało duże zainteresowanie policjantów z ościennych jednostek Policji do pełnienia dalszej
służby w mińskiej komendzie. Pomimo faktu, że w 2018 roku szeregi mińskiej Policji opuściło 13 policjantów, to dopełniono
formalności w związku z przeniesieniem z innych jednostek aż 22 policjantów.
Pan Komendant znacząco podkreślił bardzo dobre efekty współpracy policjantów wszystkich pionów. Dzięki niej Komenda
Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim w 2018 roku osiągnęła wynik wykrywalności przestępczości ogólnej na poziomie
74,6%, co ulokowało nas na II miejscu w Garnizonie Warszawskim, pośród komend powiatowych i rejonowych.
Bezsprzecznym liderem zostaliśmy z kategorii wykrywalności kradzieży samochodów z wynikiem 29,2% , poprawiając
efektywność pracy policjantów o 5,6% w tej kategorii.
W dalszej prezentacji Pan Komendant insp. Sławomir Rogowski zwrócił uwagę zaproszonych gości na

determinację

policjantów przy realizacji miernika Komendanta Głównego Policji w zakresie wartości mienia zabezpieczonego od
podejrzanych na poczet przyszłych kar oraz naprawienie szkody. W tej kategorii odnotowaliśmy znaczący wzrost z wartości
1,3 mln złotych w 2017 roku do 3,2 mln złotych w 2018 roku. Efektywność w tym zakresie wyróżniona została na odprawie
rocznej prowadzonej przez Komendę Główną Policji, jako jeden z najlepszych wzrostów w Polsce. Na uznanie zasłużyły
również sprawy realizowane przez policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą, np. zlikwidowanie magazynu, w
którym handlowano odzieżą z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi znanych ﬁrm, gdzie pokrzywdzone ﬁrmy
oszacowały straty, jakie mogły ponieść na kwotę 3,5 miliona złotych, lub też ustalenie i zabezpieczenia ponad 1000 sztuk
perfum, kilkadziesiąt sztuk odzieży oraz galanterię z podrobionymi znakami towarowymi o rynkowej wartości ponad miliona
złotych.
Nie obyło się bez podziękowań skierowanych do przybyłych gości za dotychczasową współpracę i wsparcie, dzięki któremu

uległy poprawie warunki pracy mińskich policjantów.
Swoje podziękowanie dla mińskich policjantów przekazał starosta miński Antoni Jan Tarczyński.
W dalszej kolejności głos zabrał zastępca szefa garnizonu stołecznego Włodzimierz Pietroń, który wyraził uznanie za
uzyskane wyniki przez mińskich funkcjonariuszy. Nakreślił także plany inwestycyjne komendy stołecznej policji na rozpoczęty
rok. Zaznaczyć należy, że trwają intensywne prace nad budową Komisariatu Policji w Mrozach oraz nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.
Na zakończenie odprawy Komendant Powiatowy Policji insp. Sławomir Rogowski podziękował wszystkim za uwagę i życzył
dobrego 2019 roku.
Narada zakończyła się złożeniem meldunku o zakończeniu odprawy.
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