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SKM. 032.1.2016       Opole, dnia  ___ lutego 2016 roku 
 
 
 S P R A W O Z D A N I E  

 
ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego  

na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu 
w 2015 roku 

 
 

I. Stan zagrożenia przestępczością ogółem. 
 
W 2015 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu wszczęto ogółem 6383 postępowań 

przygotowawczych – tj. o 183 mniej niż w roku 2014 (wskaźnik dynamiki – 97,21 %). 
Stwierdzono ogółem 6129 przestępstw – tj. o 220 mniej niż w roku 2014 (wskaźnik dynamiki – 
96,53 %). Wskaźnik wykrywalności ogólnej przestępstw uległ minimalnemu – bo o 0,86 % 
obniżeniu do poziomu 51,15 %. 
 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik dynamiki 

przestępstw stwierdzonych 
2013 7782 4390 55,3 94,9 
2014 6349 3345 52,0 81,6 
2015 6129 3183 51,2 96,5 
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Uwaga: 
Teren miasta i gminy Prószków z dniem 01.07.2011 r. włączony został do obsługi przez Komisariat I Policji             
w Opolu, ale z uwagi na przynależność tej gminy do powiatu opolskiego wszystkie zdarzenia przestępcze 
odnotowane na tym terenie w 2015 roku i latach ubiegłych ujęto w zestawieniach tabelarycznych także dla powiatu 
opolskiego. 
 

LICZBA PRZESTĘPSTW OGÓŁEM W 2015 ROKU. 
 

Ogółem przestępstwa  
(dane liczbowe wg miejsca zaistnienia przestępstwa) 

teren Miasto Opole Powiat Opolski 

Lata Stwierdzone Wykryte % wykr. Stwierdzone Wykryte % wykr. 

2013 5499 3095 54,9 2362 1397 58,01 

2014 4639  2649 53,9 1871 1125 59,3 

2015 4683 2530 53,3 1838 1147 60,4 
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Stwierdzone 2015 rok

72%

28%

miasto
powiat

  
 
 

II.   Stan zagrożenia przestępczością kryminalną.  
 

W 2015 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu wszczęto 4904 postępowania 
przygotowawcze o przestępstwa kryminalne – tj. o 80 mniej niż w roku 2014 (wskaźnik 
dynamiki – 98,39 %). Stwierdzono ogółem 4710 przestępstw kryminalnych – tj. o 51 mniej niż  
w roku 2014 (wskaźnik dynamiki – 98,93 %). Wskaźnik wykrywalności przestępstw 
kryminalnych zwiększył się o 1,60 % do poziomu 42,19 %. Przestępstwa kryminalne to 76,8 % 
wszystkich przestępstw. 

 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2013 5634 2514 43,4 89,6 
2014 4761 1964 40,6 82,1 
2015 4710 2026 42,2 98,9 
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Przestępstwa kryminalne ogółem 
(dane liczbowe wg miejsca zaistnienia przestępstwa) 

teren Miasto Opole Powiat Opolski 

lata Stwierdzone Wykryte % wykr. Stwierdzone Wykryte % wykr. 

2013 4117 1863 43,8 1556 698 43,6 
2014 3427  1341 38,4 1275 602 46,3 

2015 3382 1381 40,1 1177 582 47,1 
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Stan zagrożenia w poszczególnych kategoriach przestępstw kryminalnych 
najbardziej uciążliwych społecznie przedstawiał się następująco: 

 
1.  Bójka lub pobicie. 

 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2013 56 36 64,3 82,4 
2014 52 25 48,1 92,9 
2015 37 19 51,4 71,2 

  
W 2015 roku wszczęto 52 postępowania przygotowawcze – tj. o 7 mniej niż w roku 

poprzednim oraz stwierdzono 37 przestępstw – tj. o 15 mniej. Uzyskano wyższy o 3,27 % 
wyższy wskaźnik wykrywalności. Przestępstwa w tej kategorii stanowią 0,78 % stwierdzonych 
przestępstw kryminalnych. 
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Bójka lub pobicie 

(dane liczbowe wg miejsca zaistnienia przestępstwa) 

Teren Miasto Opole Powiat Opolski 

Lata Stwierdzone Wykryte % wykr. Stwierdzone Wykryte % wykr. 

2013 43 23 53,5 13 13 100 

2014 40 17 42,5 11 7 63,6 

2015 28 14 50,0 8 4 50,0 
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2. Przestępstwa rozbójnicze. 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2013 71 45 63,4 85,5 
2014 58 48 81,4 81,7 
2015 77 65 80,3 132,8 

 W 2015 roku wszczęto 73 postępowania przygotowawcze – tj. o 7 więcej niż w roku 
poprzednim oraz stwierdzono 77 przestępstw – tj. o 19 więcej. Uzyskano minimalnie, bo o 1,11 
% niższy wskaźnik wykrywalności. Przestępstwa w tej kategorii stanowią 1,63 % stwierdzonych 
przestępstw kryminalnych. 
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Przestępstwa rozbójnicze 

(dane liczbowe wg miejsca zaistnienia przestępstwa) 

teren Miasto Opole Powiat Opolski 

lata Stwierdzone Wykryte % wykr. Stwierdzone Wykryte % wykr. 

2013 64 42 65,6 13 10 76,9 

2014 47 40 87,3 10 7 70,0 

2015 61 53 81,5 15 12 80,0 
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3. Kradzież cudzej rzeczy. 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2013 2098 630 29 83,5 
2014 1646 440 26,3 78,5 
2015 1421 273 18,9 86,3 

      W 2015 roku wszczęto 1474 postępowania przygotowawcze – tj. o 125 mniej niż w roku 
poprzednim oraz stwierdzono 1421 przestępstw – tj. aż o 225 mniej. Uzyskano wyraźnie niższy, 
bo o 7,34 % wskaźnik wykrywalności. Przestępstwa w tej kategorii stanowią 30,16 % 
stwierdzonych przestępstw kryminalnych. 
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Kradzież cudzej rzeczy 

(dane liczbowe wg miejsca zaistnienia przestępstwa) 

teren Miasto Opole Powiat Opolski 

lata Stwierdzone Wykryte % wykr. Stwierdzone Wykryte % wykr. 

2013 1579 520 31,3 512 151 28,9 

2014 1178 327 26,9 415 127 30,1 

2015 992 163 16,1 360 118 31,6 
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4. Kradzież z włamaniem. 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2013 1237 314 24 85,4 
2014 1136 271 23,1 91,8 
2015 1187 367 29,4 104,5 

      W 2015 roku wszczęto 945 postępowań przygotowawczych – tj. o 50 więcej niż w roku 
poprzednim oraz stwierdzono 1187 przestępstw – tj. o 51 więcej. Uzyskano zdecydowanie 
wyższy, bo aż o 6,29 % wyższy wskaźnik wykrywalności. Przestępstwa w tej kategorii stanowią 
25,20 % stwierdzonych przestępstw kryminalnych. 
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Kradzież z włamaniem 

(dane liczbowe wg miejsca zaistnienia przestępstwa) 

teren Miasto Opole Powiat Opolski 

lata Stwierdzone Wykryte % wykr. Stwierdzone Wykryte % wykr. 

2013 732 168 21,8 497 147 27,9 

2014 718 150 20,3 375 103 26,3 

2015 784 239 29,1 391 148 33,8 
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5. Kradzież i kradzież poprzez włamanie do samochodu. 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2013 76 15 19,7 56,7 
2014 49 7 14,0 64,5 
2015 63 8 12,7 128,6 

      W 2015 roku wszczęto 65 postępowań przygotowawczych – tj. o 7 więcej niż w roku 
poprzednim oraz stwierdzono 63 przestępstwa – tj. o 14 więcej. Uzyskano niższy o 1,30 % 
wskaźnik wykrywalności. Przestępstwa w tej kategorii stanowią 1,33 % stwierdzonych 
przestępstw kryminalnych. 
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Kradzież i kradzież poprzez włamanie do samochodu 

(dane liczbowe wg miejsca zaistnienia przestępstwa) 

teren Miasto Opole Powiat Opolski 

lata Stwierdzone Wykryte % wykr. Stwierdzone Wykryte % wykr. 

2013 69 25 35,2 18 5 26,3 

2014 35 29 51,8 18 4 22,2 

2015 49 11 19,6 15 6 40,0 
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6. Uszkodzenie mienia. 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2013 476 122 25,4 99,4 
2014 415 99 23,9 87,2 
2015 344 79 23,0 82,9 

      W 2015 roku wszczęto 385 postępowań przygotowawczych – tj. o 15 mniej niż w roku 
poprzednim oraz stwierdzono 344 przestępstw – tj. aż o 71 mniej. Uzyskano minimalnie niższy         
o 0,89 % wskaźnik wykrywalności. Przestępstwa w tej kategorii stanowią 7,3 % stwierdzonych 
przestępstw kryminalnych. 
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Uszkodzenie mienia 

(dane liczbowe wg miejsca zaistnienia przestępstwa) 

teren Miasto Opole Powiat Opolski 

lata Stwierdzone Wykryte % wykr. Stwierdzone Wykryte % wykr. 

2013 360 87 24 119 35 29,2 

2014 296 51 17,2 96 36 36,5 

2015 273 54 19,8 66 22 33,3 
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7. Uszczerbek na zdrowiu. 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2013 120 100 88,3 96,8 
2014 83 64 77,1 69,2 
2015 88 70 79,6 106,0 

      W 2015 roku wszczęto 157 postępowań przygotowawczych – tj. o 28 więcej niż w roku 
poprzednim oraz stwierdzono 88 przestępstw – tj. o 5 więcej. Uzyskano wyższy o 2,44 % 
wskaźnik wykrywalności. Przestępstwa w tej kategorii stanowią 1,86 % stwierdzonych 
przestępstw kryminalnych. 
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Uszczerbek na zdrowiu 

(dane liczbowe wg miejsca zaistnienia przestępstwa) 

teren Miasto Opole Powiat Opolski 

lata Stwierdzone Wykryte % wykr. Stwierdzone Wykryte % wykr. 

2013 88 70 79,6 34 32 94,1 

2014 53 39 73,6 22 17 77,3 

2015 59 43 72,9 24 22 91,7 
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8. Program 17 x 7 (bójka lub pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy, 
kradzież z włamaniem, kradzież i kradzież poprzez włamanie do samochodu, 
uszkodzenie mienia, uszczerbek na zdrowiu). 

 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2013 4058 1247 29,7 86 
2014 3386 947 27,4 83,4 
2015 3151 873 27,0 93,1 

  
W 2015 roku w 7 wybranych kategoriach łącznie wszczęto 3079 postępowań 

przygotowawczych – tj. o 64 mniej niż w roku poprzednim oraz stwierdzono łącznie 3151 
przestępstw – tj. aż o 235 mniej. Uzyskano minimalnie niższy o 0,4 % wskaźnik wykrywalności 
tego zbioru przestępstw. Przestępstwa z tego zbioru stanowią łącznie 66,9 % wszystkich 
stwierdzonych przestępstw kryminalnych. 
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Program 17 x 7 

(dane liczbowe wg miejsca zaistnienia przestępstwa) 
teren Miasto Opole Powiat Opolski 

lata Stwierdzone Wykryte % wykr. Stwierdzone Wykryte % wykr. 

2013 2866 910 30,4 1188 388 31,5 

2014 2332 624 26,1 929 296 31,1 

2015 2197 566 25,1 864 326 35,3 
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9. Przestępstwa narkotykowe. 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2013 242 222 91,7 63,9 
2014 339 299 88,2 140,1 
2015 348 320 92,0 102,7 

  
W 2015 roku wszczęto 189 postępowań przygotowawczych – tj. o 9 mniej niż w roku 

poprzednim oraz stwierdzono 348 przestępstw – tj. o 9 więcej. Uzyskano wyraźnie wyższy – tj.  
o 3,8 % wskaźnik wykrywalności. Na zwrócenie szczególnej uwagi wymaga fakt, że wszystkie 
ujawnione przestępstwa w tej kategorii są wyłącznie efektem pracy Policji. Przestępstwa w tej 
kategorii stanowią 7,38 % stwierdzonych przestępstw kryminalnych. 
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Przestępstwa narkotykowe 

(dane liczbowe wg miejsca zaistnienia przestępstwa) 

teren Miasto Opole Powiat Opolski 

lata Stwierdzone Wykryte % wykr. Stwierdzone Wykryte % wykr. 

2013 207 181 87,4 53 50 94,3 

2014 265 230 86,8 86 78 90,7 

2015 251 228 90,8 98 92 93,9 
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10. Przestępczość drogowa. 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2013 1094 1077 98,4 93,7 
2014 600 589 98,2 54,8 
2015 552 532 96,4 92,0 

 W 2015 roku wszczęto ogółem 651 postępowań przygotowawczych – tj. o 76 mniej niż w 
roku poprzednim oraz stwierdzono 552 przestępstwa drogowe – tj. aż o 48 mniej. Uzyskano 
minimalnie niższy, bo o 1,8 % wskaźnik wykrywalności. Zwrócić uwagi należy na fakt, że                 
w obszarze tym wszczęto 394 postępowania przygotowawcze o przestępstwo prowadzenia 
pojazdu w stanie nietrzeźwości – tj. o 32 mniej niż w roku 2014 oraz stwierdzono 386 takich 
przestępstw, tj. o 26 mniej niż w roku poprzednim. Ich wykrywalność – to 99,48 %. Przestępstwa 
w tej kategorii stanowią 11,71 % stwierdzonych przestępstw kryminalnych. 
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Przestępstwa drogowe 

(dane liczbowe wg miejsca zaistnienia przestępstwa) 
teren Miasto Opole Powiat Opolski 

lata Stwierdzone Wykryte % wykr. Stwierdzone Wykryte % wykr. 

2013 548 535 97,6 550 546 99,9 

2014 302 295 97,7 290 286 98,6 

2015 272 263 96,7 274 264 96,4 
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Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości  
 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2013 885 883 99,9 91,7 
2014 412 410 99,5 46,6 
2015 386 384 99,5 93,7 
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Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 
(dane liczbowe wg miejsca zaistnienia przestępstwa) 

teren Miasto Opole Powiat Opolski 

lata Stwierdzone Wykryte % wykr. Stwierdzone Wykryte % wykr. 

2013 418 417 99,8 468 468 100 

2014 193 191 99,0 212 212 100 

2015 173  172  99,4 209 209 100,0 
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III.    STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH. 
 

Głównym celem działania Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Opolu, w zakresie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w roku 2015 było ograniczenie liczby wypadków drogowych 
i ofiar śmiertelnych tych wypadków. Aby ograniczyć problematykę wypadkowości na terenie 
powiatu opolskiego, jako priorytety i główne cele zostały przyjęte, trzy czołowe zagadnienia, 
które wg prowadzonych analiz mają decydujący wpływ na zaistniałe zdarzenia drogowe oraz 
skutki tych zdarzeń. 
 

Wyodrębnionymi zagadnieniami były: 
 

1. Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. 
2. Ograniczenie liczby zdarzeń drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych 

uczestników ruchu drogowego. 
3. Ograniczenie liczby zdarzeń drogowych, których przyczyną była nadmierna prędkość. 
4. Zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu na drogach w okresie zwiększonego 

natężenia ruchu drogowego.  
5. Współpraca z instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  
6. Poprawa oznakowania stanu nawierzchni dróg i ich przepustowości. 

 
Stan bezpieczeństwa w 2015 r. na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu 

przedstawiał się następująco: 
 w roku 2015 na drogach nadzorowanych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego 

Komendy Miejskiej Policji w Opolu odnotowano - 3010- zdarzeń drogowych, tj o 254 
zdarzeń drogowych więcej niż w roku 2014, gdzie odnotowano 2756 zdarzeń drogowych; 

 306 zdarzeń drogowych zostało zakwalifikowanych jako wypadki drogowe, tj. o 33 
wypadki mniej niż w roku 2014, w którym odnotowano 339 wypadków  drogowych; 

 w wyniku zaistniałych wypadków drogowych na drogach powiatu opolskiego oraz miasta 
Opola śmierć poniosło 31 osób, tj. o 11 osób więcej  niż w roku 2014; 

 368 osób doznało obrażeń ciała, tj. o 70 osób mniej  niż w roku 2014; 
 2704 zdarzenia to kolizje drogowe, których odnotowano o 287 więcej  niż w roku 2014. 
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Z analizy stanu zagrożenia wynika, że tak jak w latach poprzednich, największa liczba 
zdarzeń zaistniała na terenie miasta Opole, gdzie w roku 2015 odnotowano 1973 zdarzenia 
drogowe (150 wypadków drogowych, 1823 kolizje drogowe), co daje 65,5 % ogólnej liczby 
zdarzeń.  

 
 

Zestawienie statystyczne zdarzeń drogowych z ostatnich 5 lat i ich skutków. 
 
 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

WYPADKI 381 380 382 339 306 
ZABICI 29 13 33 20 31 
RANNI 478 488 468 438 368 

KOLIZJE 2684 2531 2771 2417 2704 
 
 

 

 

 

 

 
Zestawienie zdarzeń drogowych za lata 2011 – 2015. 
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           Stan bezpieczeństwa według podziału administracyjnego. 
 

      W poszczególnych jednostkach administracyjnych powiatu opolskiego oraz miasta Opola 
stan bezpieczeństwa przedstawia poniższa tabela. Jak  zasygnalizowano powyżej więcej zdarzeń 
drogowych zaistniało na terenie miasta Opola w porównaniu z powiatem opolskim.  

Rok Rok 2014 Rok 2015 
Komis./Gminy Ogółem W K Z R Ogółem W K Z R 
Dobrzeń Wlk. 115 16 99 0 25 141 17 124 1 19 
Łubniany 47 8 39 0 14 69 6 63 0 8 
Murów 14 3 11 0 6 21 6 15 2 10 
Popielów 23 6 17 1 8 48 10 38 0 12 
Razem KP Dobrzeń 199 33 166 1 53 279 39 240 3 49 
Ozimek 64 19 45 4 23 65 15 50 3 21 
Turawa 92 16 76 2 23 111 16 95 6 18 
Chrząstowice 39 8 31 0 11 34 5 29 0 6 
Tarnów Op. 55 13 42 2 15 67 9 58 0 10 
Razem KP Ozimek 250 56 194 8 72 277 45 232 9 55 
Niemodlin 149  22 127 3 27 170 26 144 4 27 
Dąbrowa 132 25 107 2 37 127 21 106 4 29 
Komprachcice 33 7 26 0 8 36 6 30 0 6 
Tułowice 28 6 22 0 6 33 3 30 0 6 
Razem KP 
Niemodlin 

342 60 282 5 78 366 56 310 8 68 

Prószków/I KP Opole 91 12 79 2 14 115 16 99 3 24 
Powiat 882 161 721 16 217 1037 156 881 23 196 
Opole 1874 178 1696 4 221 1973 150 1823 8 172 
 
Ogółem 

 
2756 

 
339 

 
2417 

 
20 

 
438 

 
3010 

 
306 

 
2704 

 
31 

 
368 

 
* - Teren miasta i gminy Prószków od 01.07.2011 r. włączony do obsługi przez Komisariatu I Policji w Opolu 
(poprzednio przez Komisariat Policji w Niemodlinie), jednakże na potrzeby sprawozdania, zdarzenia drogowe 
zaistniałe na tym obszarze przedstawiono zgodnie z podziałem administracyjnym. 

 

Porównanie liczby zdarzeń miasto - powiat w 2015 r. 

 



18 
 

 Przyczyny zdarzeń drogowych: 
Przyczyna  2013 2014 2015 

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 310 210 269 
Nieprawidłowe wyprzedzanie 80 60 71 
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 573 530 518 
Niezachowanie odstępu za poprzedzającym pojazdem 806 700 759 
Nieprawidłowe cofanie 275 278 323 
  
Najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych są; 
 

 niezachowanie odstępu za poprzedzającym pojazdem- 24,9% ogółu zdarzeń 
 nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu-    17% ogółu zdarzeń, 
 nieprawidłowe  cofanie  - 10,6 % ogółu zdarzeń. 

 Sprawcy zdarzeń drogowych:   
Sprawca  2013 2014 2015 

Kierowca samochodu osobowego  2373 2132 2258 
Kierowca samochodu ciężarowego  177 165 150 
Kierowca autobusu 29 26 23 
Pieszy 27 29 18 
Rowerzysta 54 35 51 
Motorowerzysta  25 30 25 
Motocyklista 17 17 18 
Traktorzysta 4 11 6 
   

Sprawcami zdarzeń drogowych są najczęściej kierujący samochodami osobowymi             
– 88,5 % ogółu zdarzeń. 
 
Grupy wiekowe sprawców zdarzeń drogowych: 

Grupa wiekowa 2013 2014 2015 
07-14 11 4 7 
15-17 16 14 7 
18-24 417 449 458 
25-39 793 811 796 
40-59 578 694 661 
60 plus 283 363 412 
b/d 42 30 139 

 
Najczęściej sprawcami zdarzeń drogowych są osoby w wieku 25-39 lat – 32.0%, ogółu 

zdarzeń,  a następnie : 
1. w wieku   40-59 lat –   26,6% ogółu zdarzeń  
2. w wieku   18-24 lata –  18,4 %  ogółu zdarzeń  

 Zagrożone trasy 
Trasa 2013 2014 2015 

A-4 102 101 121 
Trasa - 46 111 88 89 
Trasa - 45 69 82 78 
Trasa - 94 47 44 45 
Trasa - 454 15 11 9 
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Nietrzeźwi sprawcy zdarzeń drogowych 
 

Nietrzeźwy sprawca  2013 2014 2015 
Kierowca samochodu osobowego  48 28 22 
Kierowca samochodu ciężarowego  0 1 2 
Kierowca autobusu 0 0 0 
Pieszy 4 1 0 
Rowerzysta 4 3 4 
Motorowerzysta  6 3 1 
Motocyklista 0 0 1 
Inny 1 0 0 
Razem 63 36 30 

 
  Nietrzeźwi sprawcy zdarzeń drogowych to kierujący samochodami osobowymi  –    
73,3% nietrzeźwych sprawców.  Natomiast wszystkie osoby nietrzeźwe były sprawcami 0,8% 
wszystkich zdarzeń drogowych.  
 
  W 2015 r. nastąpił w porównaniu z 2014 r. spadek udziału nietrzeźwych sprawców 
zdarzeń drogowych - o 6 osób, a znaczny spadek w porównaniu do 2013 r. – o 33 osoby.  
 
Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym 
 

Miesiąc Wypadki Zgony na miejscu Zgony do 30 dni 
2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Styczeń 1 0 1 0 0 0 

Luty 0 0 0 0 0 0 

Marzec 3 2 3 1 0 1 

Kwiecień 1 4 4 3 0 1 

Maj 2 2 2 1 0 1 

Czerwiec 1 2 0 2 1 1 

Lipiec 2 0 3 0 0 0 

Sierpień 3 0 3 0 0 0 

Wrzesień 4 3 4 2 0 1 

Październik 4 4 4 3  1 2 

Listopad 0 0  0 0  0  0 

Grudzień 5 1 4  0 1 1 
Razem 26 18 28  12  3 8 

    
     W porównaniu do roku 2014 nastąpił w 2015 roku wzrost   liczby  wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym o 8 (2015r. – 26/2014r. - 18) oraz wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 11 osób (2015r. 
– 31/2014r. - 20), w tym zgonów  na miejscu o 16, a spadek liczby ofiar zmarłych do 30  dni od 
dnia wypadku o  5 (2015r. – 3/2014r. - 8) 
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Poziom bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg 
 

 2013 2014 2015 
Wypadki 58 65 53 
Zabici  3 4 4 
Ranni 59 63 49 

        
        W porównaniu do roku ubiegłego spadła  liczba wypadków z udziałem pieszych o 12             
i liczba rannych wśród pieszych o  14,   natomiast liczba zabitych pieszych – 4, ta sama jak          
w 2014 r.   
 
Bezpieczeństwo pieszych w miejscach dla nich udostępnionych 
 
Rodzaj miejsca 2013 2014 2015 

W Z R W Z R W Z R 
Chodnik, droga dla pieszych 7 1 7 5 0 5 1 1 0 
Przejście dla pieszych 34 1 37 30 2 29 27 1 29 

Przystanek kom. publicznej  0 0 0 1 0 1 1 0 1 
Skrzyżowanie      16 1 15 11 2 10 17 1 19 

Razem 58 3 59 47 4 45 46 3 49 
  

W porównaniu do  lat ubiegłych  nastąpił spadek  ilości zdarzeń w miejscach 
udostępnionych dla pieszych o  1  liczba osób rannych w tej kategorii wzrosła o 4, spadła   liczba  
osób  zabitych  o  1. 
 

Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. 
 

Przyjmuje się, że nieodłącznymi elementami w ruchu drogowym są: człowiek – pojazd – 
droga, a przyczynami powstawania wypadków drogowych jest zawodność chociażby jednego        
z tych elementów, to dążąc do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym realizowane były 
następujące zagadnienia: 
 

 Prowadzenie działań kontrolno – prewencyjnych ukierunkowanych na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, 
„Pieszy” – 38- działań. 

 

 Ujawnianie wykroczeń popełnianych przez pieszych uczestników ruchu drogowego,        
w wyniku czego: 
- ukarano:    w 2015 r. – 1245 osób;    w 2014 r.   – 750 osób,  
- pouczono:  w 2015 r. – 1651 osób;    w 2014 r. – 1001osób. 

 

 Ukarano kierujących za niestosowanie się do przepisów o zachowaniu się wobec 
pieszych: 
– w roku 2015 – 1229 kierujących;       w roku 2014 r. – 1111 kierujących,. 

 
Ograniczenie liczby zdarzeń drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych uczestników 
ruchu drogowego. 
 

Eliminowanie z ruchu drogowego osób kierujących w stanie po spożyciu alkoholu oraz 
osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości alkoholowej poprzez podejmowanie działań w toku 
codziennej służby oraz działań szczególnych typu „Trzeźwy Poranek”, „Alkohol i narkotyki”, itp. 
doprowadziło do ujawnienia i zatrzymania ogółem – 364 nietrzeźwych kierujących: 
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w tym: 

 przestępstwa: 
- z art. 178a § 1 kk – w roku 2015 – 232 kierujących,  w roku 2014 –234 (spadek  o – 2); 

 wykroczenia: 
- z art. 87 § 1 kw –  w roku 2015 – 93 kierujących, w roku 2014 – 83 (wzrost o – 10);  
- z art. 87 § 2 kw –  w roku 2015 – 2 kierujących,  w roku 2014 – 0 (wzrost o – 2);  
- z art. 87 § 1a kw – w roku 2015 –  37 kierujących, w roku 2014 – 32, (wzrost o – 5). 
 

W 2015 roku przeprowadzono następujące działania wzmożone: 
1) „Pasy”          – 8  działań, 
2) „Alkohol i narkotyki”        – 6 działań, 
3) „Trzeźwość”         – 2 działania, 
4) „Bus, Truck ”         – 8 działań, 
5) „Trzeźwy Poranek”        – 15 działań, 
6) „Trzeźwość”         – 7 działań,  
7)  ,,Trzeźwy  wieczór       -  8 działań,    
8) Skontrolowano przed wyjazdem na życzenie rodziców, opiekunów itp. – 212  autobusów , 
9) „Taxi”          – 1 działanie, 
10) „Bezpieczna droga do szkoły”      – wrzesień, 
11) „Bezpieczne wakacje”       – lipiec, sierpień, 
12) „Bezpieczne Gminy ”        – 4 działania, 
13) „Prędkość”         – 8 działań,  
14) „Pieszy”         – 38  działań, 
15) ,,Niechronieni uczestnicy ruchu”      – 13 działań.     
 
 

Ograniczenie liczby zdarzeń drogowych, których przyczyną była nadmierna prędkość.   
 
Realizacja zagadnienia związanego z kontrolą prędkości przez policjantów WRD KMP za 

2014 r. przedstawia się następująco: 

 przeprowadzono - 8 akcji pn. „Prędkość”, 
 ogólnie ujawnionych przekroczeń prędkości – 14401- wykroczeń, w 2015 r. – 11569. 

 
Na bieżąco w ramach codziennych służb planowany był do pracy pojazd służbowy 

wyposażony w wideo rejestrator, w którym służba pełniona była na trasach wojewódzkich, 
zgodnie z zatwierdzonym grafikiem służb. W codziennych służbach, w ramach zadań doraźnych 
planowane były (godzinowo) punkty i miejsca kontroli prędkości, definiowane na podstawie 
sporządzanych statystyk, jako miejsca szczególnie niebezpieczne wskazywane przez 
społeczności lokalne i władze samorządowe. 

 
Ogólnie za przekroczenie dozwolonej prędkości zostało ukaranych w 2014 r.– 2411- 

kierujących, w 2015 r. –  1555- 
W tym: 
 

 przy wykorzystaniu pojazdu wyposażonego w wideo rejestrator ujawnionych zostało  
w 2014 r. – 3802- wykroczenia, w 2015 r. – 3209;  

 za niestosowanie się do obowiązku używania pasów bezpieczeństwa oraz stosowania 
fotelików przy przewozie dzieci, w 2014 r. ukaranych zostało – 2232- osób, w 2015 r. 
–-2129- osób. 
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Współpraca z instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa oznakowania stanu nawierzchni dróg i ich 
przepustowości. 
 

 Uczestnictwo w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działających przy 
Urzędzie Miasta Opola, Starostwie Powiatowym w Opolu.  

 Przeprowadzenie wiosennej i jesiennej lustracji dróg. Wskazanie Miejskiemu Zarządowi 
Dróg w Opolu nowych możliwości, które mogą znacznie poprawić przepustowość  
i płynność ruchu w mieście Opolu. 

 Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z udziałem 
przedstawicieli mediów min. udział reporterów w pracy wideo-rejestratora, udział 
przedstawicieli NTO, TVP Opole w działaniach „Alkohol i narkotyki”.  

 Podczas prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Urzędzie Miasta Opola oraz 
w Starostwie Powiatowym zostało zgłoszonych przez Policję 64 wnioski o poprawę 
bezpieczeństwa, które związane były głównie z usunięciem stwierdzonych 
nieprawidłowości i nieprawidłowego oznakowania dróg, wskazania miejsc 
niebezpiecznych, propozycje nowych rozwiązań komunikacyjnych zarządcom dróg. 

 
Inne czynności i zadania realizowane przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego 

KMP w Opolu. 

Podczas codziennej służby nałożonych zostało – 24839 mandatów karnych (w 2014 r. -
24323 mandatów karnych), zastosowano - 4131 - pouczeń, zatrzymano – 597 praw jazdy oraz – 
4038 - dowodów rejestracyjnych. Zatrzymano – 26 poszukiwanych osób oraz zatrzymano na 
gorącym uczynku – 143 sprawców przestępstw kryminalnych.  

 
 

IV. DZIAŁANIA SŁUŻB PREWENCYJNYCH. 
 

W 2015 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu na gorącym uczynku 
lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano ogółem 726 sprawców przestępstw, w tym 506 
sprawców przestępstw zatrzymali policjanci ogniw patrolowo-interwencyjnych, natomiast 220 
sprawców zatrzymali dzielnicowi.  

  Ogniwa Patrolowo-
Interwencyjne Dzielnicowi Ogółem zatrzymań 

na gorącym uczynku 

2013 368 163 531 
2014 510 197 707 
2015 506 220 726 
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W 2015 roku zaistniało 42794 czynów zabronionych jako wykroczenia, co w porównaniu 
do roku 2014 (43984) stanowi spadek o 1190 czynów. 
 
 

2014 6 399 33 549 2 168 49 1 819 43 984
2015 4 474 34 141 2 172 43 1 964 42 794

Różnica -1 925 592 4 -6 145 -1 190

Ogółem 
wykroczeniaWykroczenia

Liczba wykroczeń 
zakończonych 

zastosowaniem środków 
oddziaływania 

pozakarnego (art. 41 KW)

Liczba 
wykroczeń 

zakończonych 
nałożeniem 
mandatu 
karnego

Liczba czynów 
karalnych w 

sprawach 
skierowaych do 

sądów

Liczba wykroczeń w 
sprawach, w których 

nie składano wniosków 
o ukaranie, z powodu 

niewykrycia

Liczba 
wykroczeń 

zakończonych 
skierowaniem 

wniosku o 
ukaranie

 
 

 
  
  

Policjanci z KMP w Opolu i jednostek podległych przeprowadzili 2172 czynności 
wyjaśniających zakończonych skierowaniem wniosku do sądów (wzrost o 4 w stosunku do 
2014 r.), oraz ujawnili 34141 wykroczeń zakończonych nałożeniem mandatu karnego (o 592 
więcej niż w 2014 r.). 

Wykroczenia te przede wszystkim dotyczyły nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, przeciwko mieniu, nieprzestrzegania porządku publicznego, bezpieczeństwu 
osób i mienia, przeciwko obyczajności publicznej oraz innym przepisom z KW i przepisom           
z ustaw szczególnych. 

 
Liczba wykroczeń zakończonych zastosowaniem środków oddziaływania poza karnego 

(pouczeń), to 4474 przypadków, tj. o 1925 mniej niż w 2014 r. 
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W 1964 przypadkach nie skierowano wniosków o ukaranie: z powodu nieustalenia 
sprawców wykroczeń, co stanowi 4,5 % ogółu zaistniałych wykroczeń (o 145 więcej w stosunku 
do 2014 r.).  
 

W 2015 roku jak w roku ubiegłym podejmowane były przedsięwzięcia związane                 
z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania w ramach 
programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” i strategii 
KMP w Opolu. W tym zakresie m. in. kontynuowano współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi, 
w której położono nacisk na skuteczniejsze zapobieganie zachowaniom aspołecznym, zwalczanie 
przestępstw i wykroczeń szczególnie „uciążliwych społecznie” oraz zjawisk kryminogennych.  

  
Prowadzone w tym zakresie analizy wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie 

wykazały spadki, ale także wzrost liczby niektórych wykroczeń, co ilustruje poniższa tabela. 
 
Tabela: Wykroczenia uciążliwe społecznie. 
 
 

2014 1016 3176 215 25 558 996
2015 1014 3218 277 17 611 1112

wzrost / spadek -2 42 62 -8 53 116

art. 145 
kw art. 43'

373
463

90

Lata art. 51 kw art. 119 
kw

art. 124 
kw

Przeciwko 
obyczajności 

publicznej

art. 143 
kw

 
 

Źródło: Dane SESPol KMP w Opolu 
 
Wykroczenia „uciążliwe społecznie”: 
 
- art. 51 kw.    (zakłócenie porządku)   - spadek o 2 
- art. 119 kw.    (kradzież mienia)    - wzrost o 42 
- art. 124 kw.    (uszkodzenie mienia)   - wzrost o 62  
- art. 140, 141    (przeciwko obyczajności publicznej)         -           wzrost o 90 
- art. 143 kw.    (niszczenie urządzeń użytku publicznego) - spadek o 8 
- art. 145 kw.    (zaśmiecanie)    -  wzrost o 53 
- art. 43’     Ustawa o wychowaniu w trzeźwości  - wzrost o 116 
 

Przedstawione efekty działalności prewencyjnej w 2015 r. pomimo dużej liczby wakatów 
w granicach 15 każdego dnia minionego roku, a tym samym mniejsza liczba policjantów 
kierowanych do codziennej służby, świadczą o zaangażowaniu i dobrej efektywności pracy służb 
prewencyjnych KMP w Opolu, służb kryminalnych oraz sił wsparcia z Samodzielnego 
Pododdziału Prewencji Policji w Opolu, kierowanych do codziennej służby patrolowej, co bez 
wątpienia wpłynęło korzystnie na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego jak i na 
pozytywną ocenę pracy Policji dokonywanej z perspektywy władz samorządowych, społeczności 
lokalnych oraz środków masowego przekazu.  
 

Przez cały 2015 rok w Wydziale Prewencji KMP w Opolu oraz w KP przeprowadzone 
były 122 analizy dot. tzw. nieujawnionych zdarzeń zaistniałych w rejonach służbowych.              
W okresie tym nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sposobu pełnienia służb 
patrolowych przez policjantów. 
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W ramach zawartych porozumień realizowano wspólne służby patrolowe ze Strażą 
Miejską, Żandarmerią Wojskową, Strażą Ochrony Kolei, Strażą Leśną, co niewątpliwie 
przyczyniło się do zwiększenia ilości patroli i ich widoczności.  

 
 

W 2015 r. zrealizowano 399 (w 2014 345) służb prewencyjnych wspólnie z podmiotami 
pozapolicyjnymi w tym:  

-  320 służb ze Strażą Miejską (w 2014 r. - 230); 
- 25 służb ze Strażą Ochrony Kolei (w 2014 r. - 83); 
- 22 służby ze Strażą Leśną, Rybacką i inne (w 2014 r. - 19);   
- 32 służby z Żandarmerią Wojskową (w 2014 r. - 13). 

 
 Wydział Prewencji KMP - Zespół Organizacji Służby i Operacji Policyjnych w 2015 roku 
wykonywał czynności w 205 postępowaniach administracyjnych dot. opinii wydanych w formie  
postanowień na pracowników ochrony fizycznej posiadających lub ubiegających się o wydanie 
licencji.  
 

W 2015 r. w Pomieszczeniu dla osób zatrzymanych i doprowadzanych w celu 
wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Policji w Opolu umieszczono łącznie 2131 osób /2014 – 
1807/, z tego:  

- podejrzanych o popełnienie przestępstwa – 716 /2014 – 970/ 
- w związku z popełnieniem wykroczenia – 15 /2014 – 5/ 
- na polecenie sądu lub prokuratora – 397 /2014 – 412/ 
- zatrzymania prewencyjne – 44 /2014 – 28/ 
- doprowadzeni w celu wytrzeźwienia – 878 /2014 – 322/  

tym:  dorośli – 878 /2014 – 291/  
 kobiety – 218 /2014 – 182/, mężczyźni – 660 /2014 – 109/ 

nieletni – 0 /2014 – 31/ 
 kobiety – 0 /2014 – 18/, mężczyźni – 0 /2014 – 13/ 

- cudzoziemcy w celu wydalenia – 80 /2014 – 66/ 
- skazani lub tymczasowo aresztowani w ramach przerwy w konwoju – 1 /2014 – 4/ 

 
W 2015 roku zorganizowano dodatkowych 445 służb patrolowych w czasie 

ponadnormatywnym, co stanowiło bardzo istotny element z punktu widzenia zapewnienia 
odpowiedniego wysokiego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach 
szczególnie zagrożonych na terenach komisariatów Policji poza Opolem, poprzez zwiększenie 
obecności Policji w miejscach szczególnie zagrożonych przestępstwami, wykroczeniami czy 
zjawiskami patologicznymi.  

Środki finansowe na organizację dodatkowych służb prewencyjnych w czasie 
ponadnormatywnym w 2015 roku przeznaczyły: Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Tułowice i 
Gmina Tarnów Opolski (łącznie 85.000 zł - wykorzystano 74.350 zł).  
 
KP w Dobrzeniu Wielkim 
 

W ramach Porozumienia  z dnia 23.01.2015 - Decyzja nr 11/2015 zawartego pomiędzy 
Komendantem Miejskim Policji w Opolu, a Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki . Gmina Dobrzeń 
Wielki przekazała kwotę 70 tyś. zł na rekompensaty pieniężne za służby w czasie 
ponadnormatywnym pełnione przez policjantów wykonujących służby prewencyjne. 
Wykorzystano 59.350 tyś zł . W ramach tych środków finansowych  w okresie od 01 luty 2015 
do 30 listopada 2015 zrealizowano łącznie 389 służb. W tym realizowano  służby 6 –godzinne, 
15 służb 7 –godzinnych  i 12 służb 8 godzinnych .     
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W trakcie służb wylegitymowano 1430 osób. Przeprowadzono 265 interwencji, 903 
kontroli samochodów i 5 kontroli rowerów. 
 
Ujawniono łącznie 295 wykroczeń, gdzie w kategorii tzw.: 
- „uciążliwych społecznie”    - 63  wykroczenia, 
- „drogowych”     - 131 wykroczeń, 
- innych       - 101 wykroczeń, 
 
 
 
w tym z art.: 
- 43’ustawy o wychowaniu w trzeźwości     - 36 
- 140 kw (zaśmiecanie)      - 3 
- 141 kw (zaśmiecanie)      - 1 
- 145 kw (zaśmiecanie)      -  14 
- 51 kw (zakłócenie porządku)     - 5 
- drogowe        - 131 
- inne                                                                                           - 4 
 
Za popełniane wykroczenia nałożono: 

- 194 mandaty karne (łączna kwota 18.970 zł.),  
- 101 razy stosowano art. 41KW (pouczenia),  
- 1 raz prowadzono czynności wyjaśniające. 

 
 Zatrzymano 4 sprawców przestępstw, 4 nietrzeźwych kierujących oraz 8 osób 
poszukiwanych. Do Izby Wytrzeźwień doprowadzono 6 osób, zaś 15 osób doprowadzono do 
jednostki Policji. Do miejsca zamieszkania doprowadzono 5 osób. 
 Ponadto zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych. 
 Sporządzono 2 Meldunki Informacyjne do wykorzystania w dalszej pracy operacyjno-
rozpoznawczej. 
 Ponadto policjanci czuwali nad bezpieczeństwem na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 
związku z organizowanymi dożynkami, obchodami i festynem organizowanym na dzień dziecka, 
zabezpieczali mecze, rajdy oraz zloty starych samochodów, imprezę organizowaną przez 
sołectwo Chróścice oraz zabezpieczali imprezę zorganizowana przez radio Park FM. 

 
KP w Niemodlinie 
 

W ramach Porozumienia z dnia 02.04.2015r. zawartego pomiędzy Komendantem 
Miejskim Policji w Opolu, a Wójtem Gminy Tułowice, Gmina Tułowice przekazała kwotę 10000 
zł na rekompensaty pieniężne za służby w czasie ponadnormatywnym pełnione przez policjantów 
wykonujących służby prewencyjne. Wykorzystano 10000 zł. W ramach tych środków 
finansowych w okresie 15.06.2015r. – 19.12.2015r. zrealizowano łącznie 30 służb 8-godzinnych. 

W trakcie służb wylegitymowano 200 osób, w tym 17 nieletnich. Przeprowadzono 20 
interwencji, 77 kontrole samochodów i 14 kontroli rowerów. 
Ujawniono łącznie 53 wykroczenia, gdzie w kategorii tzw.: 
- „uciążliwych społecznie”    - 26 wykroczeń, 
- „drogowych”     - 26 wykroczeń, 
- innych       - 1 wykroczenie, 
 
w tym z art.: 
- 43’ ustawy o wychowaniu w trzeźwości     - 18 
- 51 kw (zakłócanie porządku publicznego)    - 0 
- 145 kw (zaśmiecanie)      -  4 
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- 141 kw (używanie słów nieprzyzwoitych)    - 2 
- drogowe        - 26 
- inne            - 3 
Za popełniane wykroczenia nałożono: 

- 48 mandaty karne (łączna kwota 7400 zł),  
- 3 razy stosowano art. 41KW (pouczenia),  
- 2 razy prowadzono czynności wyjaśniające, 

 
 Zatrzymano 2 sprawców przestępstw, tj.  2 nietrzeźwych kierujących. Doprowadzono do 
innych instytucji 4 osoby. 
 Ponadto zatrzymano 2 prawa jazdy, 1 dowód rejestracyjny oraz sporządzono 20 kart 
rejestracyjnych na kierujących. Łącznie sporządzono 19 notatek urzędowych celem dalszego 
wykorzystania. 
 Ponadto policjanci czuwali na bezpieczeństwem na terenie gminy Tułowice w związku       
z obchodami Dni Tułowice oraz Dożynek Gminnych. 
 
KP w Ozimku 
 

W ramach Porozumienia z 29 maja 2015r zawartego pomiędzy Komendantem Miejskim 
Policji w Opolu, a Wójtem Gminy Tarnów Opolski, Gmina Tarnów Opolski przekazała kwotę 
5.000 zł na rekompensaty pieniężne za służby w czasie ponadnormatywnym pełnione przez 
policjantów wykonujących służby prewencyjne. Wykorzystano 5000 zł. W ramach tych środków 
finansowych w okresie 04.07.2015r – 14.12.2015r zrealizowano łącznie 22 służb 8-godzinnych       
i 4 służby 6-godzinne. 

W trakcie służb wylegitymowano 115 osób, w tym 4 nieletnich. Przeprowadzono 12 
interwencji, 38 kontroli samochodów i 35 kontroli rowerów. 
Ujawniono łącznie 33 wykroczeń, gdzie w kategorii tzw.: 
- „uciążliwych społecznie” - 13 wykroczeń, 
- „drogowych” - 15 wykroczeń, 
- innych - 5 wykroczeń, 
w tym z art.: 
- 43’ ustawy o wychowaniu w trzeźwości - 7 
- 51 kw (zakłócanie porządku publicznego) - 1 
- 145 kw (zaśmiecanie) - 3 
- 141 kw (używanie słów nieprzyzwoitych) - 2 
- drogowe - 15 
- inne - 5 

Za popełniane wykroczenia nałożono: 
 33 mandaty karne (łączna kwota 4.500 zł),  
 0 razy stosowano art. 41KW (pouczenia),  
 0 razy prowadzono czynności wyjaśniające, 

 Zatrzymano 1 sprawcę przestępstwa, tj. nietrzeźwego kierującego. Doprowadzono do 
miejsca zamieszkania 1 osobę, a do innych instytucji doprowadzono 1 osobę. 
 Ponadto sporządzono 3 karty rejestracyjnych na kierujących. Łącznie sporządzono            
4 notatki urzędowe celem dalszego wykorzystania. 
 Ponadto policjanci czuwali na bezpieczeństwem na terenie gminy 2 w związku z 
dożynkami gminnymi. 
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Wsparcie 
samorządu

Środki z 
porozumienia 

(zł)
Ilość służb 

Ilość MK / suma 
z nałożonych 

MK (zł)

Środki 
pozakarne 

(pouczenia)

Wnioski o 
ukaranie

Zatrzymani 
sprawcy 

przestępstw

Gmina 
Dobrzeń 

Wielki
70 000 389 194/18970 zł 101 1 4

Gmina 
Tułowice 10 000 30 48/7400 zł 3 2 2

Gmina 
Tarnów 
Opolski

5 000 26 33/4500 zł 0 0 1

Razem 85000 445 275/30870 zł 104 3 7

Wsparcie finansowe oraz efekty służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym                                                           
w 2015 roku

 
V. IMPREZY MASOWE. 

 
 

W 2015 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu odbyły się 73 
imprezy masowe oraz 88 zgromadzeń publicznych, manifestacji i innych form protestów 
społecznych, w tym 1 zgromadzenie publiczne, które nie zostało zgłoszone w myśl przepisów 
Ustawy o zgromadzeniach. 

Ogółem do zabezpieczeń zaangażowanych było 1996 policjantów, a szacunkowa łączna 
wielkość kosztów finansowych poniesionych przez Policję z tytułu realizacji zadań podczas 
zabezpieczeń wyniosła 197556,80 zł, w tym: 

 

 Zabezpieczenie masowych imprez sportowych: 
 

 44 imprez sportowych,  
 w których brało udział 861 policjantów, 
 szacunkowe koszty – ogółem: 90667,62 zł. 

                 
 Zabezpieczenie masowych imprez artystyczno-rozrywkowych: 

 
 29 imprez artystyczno-rozrywkowych, 

 w których brało udział 517 policjantów,   
 szacunkowe koszty – ogółem: 76962,27 zł. 

                
  Zabezpieczenie zgromadzeń publicznych, manifestacji i innych form protestu: 

 
 88 zgromadzeń publicznych i manifestacji oraz innych form protestów społecznych, 

 w których brało udział 618 policjantów, 
 szacunkowe koszty – ogółem: 29926,91 zł. 

 
W dalszym ciągu największe zagrożenie podczas realizacji zabezpieczeń związane było  

z meczami piłkarskimi oraz przejazdami kibiców piłkarskich z różnych klubów przez teren 
działania KMP w Opolu.  

W analizowanym okresie odnotowano łącznie 18 czynów zakwalifikowanych jako 
wykroczenie w trakcie organizowanych imprez i wszystkie miały miejsce podczas meczów 
piłkarskich, były to zarówno drobne wykroczenia popełnione w rejonie odbywania się imprezy, 
jak również wynikające wprost z przepisów karnych zawartych w ustawie o bezpieczeństwie 
imprez masowych, w szczególności uniemożliwianie identyfikacji osoby poprzez zasłanianie 
twarzy.  
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W wyniku prowadzonych czynności do Sądu Rejonowego w Opolu skierowano  
1 wniosek o ukaranie za popełnione wykroczenie, wszczęto 7 postępowań przygotowawczych 
(wniesienie materiałów pirotechnicznych na teren imprezy masowej, posiadanie narkotyków, 
wdarcie się na teren imprezy masowej) oraz zatrzymano 5 sprawców przestępstw, w tym  
1 nieletniego. 

 
W celu podnoszenia stopnia gotowości i reagowania w sytuacjach kryzysowych KMP 

w Opolu w 2015 roku organizowała, jak również uczestniczyła w ćwiczeniach, szkoleniach 
i konferencjach organizowanych przez inne jednostki Policji oraz podmioty zewnętrzne, 
m.in.: 

 
 w dniach 26 maja 2015 r. – KWP w Opolu przeprowadziła ćwiczenie dowódczo-sztabowe 

pod kryptonimem „Luna”, 

 w dniach 08-09 kwietnia 2015 r. – KWP w Opolu przeprowadziła szkolenie obronne, 

 w dniu 20 maja 2015 r. – Starostwo Powiatowe w Opolu przeprowadziło trening 
funkcjonowania Stałego Dyżuru Starosty Opolskiego, 

 w dniach 21-22 maja 2015 r. – Starostwo Powiatowe w Opolu przeprowadziło szkolenie 
obronne, 

 w dniach 09-10 września 2015 r. – Urząd Miasta Opola przeprowadził szkolenie obronne, 

 w dniu 13 września 2015 r. - KWP w Opolu - powołanie rezerw osobowych, do odbycia 
ćwiczeń w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji, którym przydziały 
organizacyjno-mobilizacyjnego do służby nadał właściwy terytorialnie wojskowy komendant 
uzupełnień, 

 w dniach 14-15 września 2015 r. - Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Opolu – ćwiczenia 
aplikacyjno-terenowe z zakresu zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie 
województwa opolskiego, 

 w dniu 23 września 2015 r. – Jednostka Wojskowa nr 4229 Skład MSS Polska Nowa Wieś 
przeprowadziła szkolenie w zakresie ochrony obiektów wojskowych z pozorowanym 
naruszeniem systemu ochrony fizycznej, 

 w dniach 06-08 października 2015 r. – wspólne z KWP, UM w Opolu, Starostwem 
Powiatowym w Opolu przeprowadzono ćwiczenia „Obronność 15” 

 25 listopada 2015 r. – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu przeprowadził szkolenie w 
zakresie ochrony obiektów wojskowych z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony 
fizycznej, 

 30 listopada 2015 r. – Zakład Karny w Opolu - szkolenie z zakresu militaryzacji  
i szczególnej ochrony obiektów kategorii II w Zakładzie Karnym w Opolu, 

 19 listopada 2015 r. – Areszt Śledczy w Opolu - szkolenie obronne „Ogień”, 

 21 grudnia 2015 r. – Jednostka Wojskowa 1907 (10 Brygada Logistyczna) – ćwiczenie, 
procedury postępowania służb w związku z zagrożeniem terrorystycznym – ujawnienie 
ładunku bombowego w budynku kompleksu JW 1907. 
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 Ponadto zrealizowano cykl szkoleń własnych wynikających z bieżących potrzeb ujętych 
w Planie szkolenia obronnego KMP w Opolu na 2015 rok. 

Na terenie działania KMP w Opolu w 2015 roku nie odnotowano zdarzeń o znamionach 
kryzysu tj. sytuacji, gdy zaistniałe zdarzenie mogło skutkować znacznym zagrożeniem 
bezpieczeństwa i naruszyć normalny stan funkcjonowania struktur.  

Współpraca KMP w Opolu z komórkami zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta Opola 
i Starostwa Powiatowego w Opolu realizowana była na bieżąco poprzez uczestnictwo 
przedstawiciela tut. KMP w pracach Zespołu Reagowania Kryzysowego przy Prezydencie Opola 
oraz w Powiatowym Zespole Reagowania Kryzysowego Starosty Opolskiego.  

Podczas cyklicznych szkoleń wypracowywane były procedury reagowania związane  
z zarządzaniem kryzysowym, jak również udoskonalane były systemy współdziałania  
z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami. które weryfikowane były 
podczas organizowanych, symulowanych akcji kryzysowych (w ramach przeprowadzanych 
ćwiczeń dowódczo-sztabowych oraz ćwiczeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne).    

Podczas prowadzonych szkoleń wśród funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji  
w Opolu uwzględniane były tematy związane z zagrożeniem kryzysowym, omawiane były 
sposoby reagowania podczas takich zdarzeń. 

 
W 2015 roku w KMP w Opolu położono wysoki nacisk na rozpoznawanie zagrożeń, 

przygotowanie logistyczne i realizację zabezpieczeń imprez masowych, w szczególności meczy 
piłkarskich, jak również zgromadzeń publicznych, protestów społecznych oraz sytuacji 
kryzysowych. Doskonalono procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych. Podnoszono 
stopień gotowości KMP w Opolu do reagowania w sytuacjach kryzysowych poprzez ćwiczenia 
praktyczne, które kształtują i utrwalają nawyki skutecznego działania oraz umiejętności                         
w zakresie przygotowania i prowadzenia akcji i operacji, a także dowodzenia siłami policyjnymi, 
oraz organizowania pracy zespołowej i współdziałanie z innymi podmiotami. Na bieżąco 
realizowano współpracę z komórkami zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta Opola                             
i Starostwa Powiatowego w Opolu..  

 
 

VI. POSZUKIWANIA ORAZ ZAGINIĘCIA NIELETNICH. 
 
 

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2015r  objął koordynacją 
czynności  podejmowane przez policjantów komórek i  jednostek organizacyjnych podległych 
KMP w Opolu   dotyczące poszukiwań opiekuńczych oraz zaginięcia nieletnich KAT III.  

Czynności te w głównej mierze pozwoliły na zsynchronizowanie przedsięwzięć 
operacyjnych podejmowanych przez policjantów w zakresie zatrzymywania osób poszukiwanych 
oraz typowania miejsc ukrywania się osób poszukiwanych, czy też prowadzenia czynności 
poszukiwawczych za osobami zaginionymi.  

 
W 2015r przez Wydział Prewencji KMP w Opolu zostały wszczęte 222 poszukiwania  

w tym : 
 Opiekuńcze - 50 
 zaginięcia nieletnich kat. III  – 172.  

 
Nadmieniam, że w ramach współpracy z jednostkami Policji  Wydział Prewencji KMP  

w Opolu w toku podjętych czynności służbowych doprowadził do zatrzymania : 
 ucieczki z domów dziecka -  5  
 poszukiwania opiekuńcze - 23   
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VII. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA. 
 

W 2015r. zgodnie z poleceniami KGP dokonano niezbędnych zmian organizacyjnych  
struktury KMP w Opolu w związku z „Koncepcją działań Policji w zakresie profilaktyki 
społecznej na lata 2015-2018”. 

W ramach prowadzonych działań realizowane były programy i akcje profilaktyczne. 
Podstawowym programem prowadzonym w Komendzie Miejskiej był Rządowy Program 
Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.  W jego 
skład zostały włączone wszystkie działania prewencyjne /za wyjątkiem Ogólnokrajowych Akcji 
Profilaktycznych/. 

Wszystkie działania w ramach profilaktyki społecznej prowadzone w oparciu o Rządowy 
Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” oraz 
Ogólnokrajowe Akcje Prewencyjne: „Bezpieczne Ferie”, „Dzień Wagarowicza”, „Bezpieczne 
Wakacje” i „Bezpieczna Droga do szkoły”, ukierunkowane były na bezpieczeństwo dzieci                           
i młodzieży oraz promowanie zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa. 
Policjanci KMP w Opolu, jako organizatorzy i współorganizatorzy uczestniczyli                            
w szeregu przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym oraz zabezpieczali prewencyjnie inne 
imprezy, m.in. organizowane przez samorządy lokalne, bądź inne podmioty. 
Ogólnokrajowe Akcje Profilaktyczne – Działania ukierunkowane na bezpieczeństwo dzieci  
i młodzieży, realizowane w okresie wolnym od nauki, zgodnie z zatwierdzonym planem. 
 
1) „Bezpieczne Ferie 2015” – W czasie policyjnej akcji policjanci organizowali i uczestniczyli 

w wielu działaniach służących zapewnieniu bezpieczeństwu dzieciom i młodzieży, a także 
zagospodarowaniu ich czasu wolnego.   

2) „Dzień Wagarowicza 2015” – Nawiązana została współpraca z jednostkami prowadzącymi 
szkoły, jak również ze szkołami. Dzielnicowi kontaktowali się z dyrektorami i ustalali formę 
spędzania „Pierwszego Dnia Wiosny” w szkołach - w większości były to zajęcia  
o charakterze sportowym i artystycznym.  

3) „Bezpieczne wakacje 2015” – W czasie policyjnej akcji policjanci organizowali                       
i uczestniczyli w wielu działaniach służących zapewnieniu bezpieczeństwu dzieciom                               
i młodzieży, a także zagospodarowaniu ich czasu wolnego.  

Policjanci ogniw patrolowo-interwencyjnych oraz dzielnicowi kontrolowali miejsca,  
w których dzieci i młodzież mogły przebywać spędzając czas wolny. Prowadzono kontrole w 
okolicach pubów, dyskotek, placów zabaw, boisk szkolnych, dworców PKP  
i PKS. Systematycznie przeprowadzano kontrole porządkowe akwenów wodnych, rozlewisk, 
placów zabaw, terenów szkolnych z uwagą na przestrzeganie ładu i porządku publicznego 
przez dzieci, młodzież i dorosłych oraz bezpieczeństwo.  

  „Bezpieczna droga do szkoły 2015” – Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, dzieci  
w przedszkolach i szkołach uczyły się, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, na której 
występują w rolach pieszego, pasażera czy rowerzysty. W ramach akcji kontynuowane były 
działania zmierzające do ograniczenia zdarzeń z udziałem dzieci – pierwszoklasistów  
w drodze do i ze szkoły oraz w miejscu zamieszkania, na placach zabaw i innych miejscach. 

 
Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. „RAZEM 
BEZPIECZNIE” – podstawowy program prowadzony w Komendzie Miejskiej Policji  
w Opolu: 

 
Wybrane przedsięwzięcia, w których współorganizatorami bądź uczestnikami byli 

policjanci KMP w Opolu /m.in./: 
 XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Wspólnie z Młodzieżowym 

Domem Kultury w Opolu podczas spotkań z wolontariuszami i Sztabem WOŚP omawiano 
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zasady bezpieczeństwa podczas kwestowania oraz postępowanie w sytuacji zagrożenia 
kwestujących.  

 Projekt profilaktyczny pn. „Bezpieczny Senior” – Przez cały rok podczas spotkań 
profilaktycznych kontynuowany był projekt „Bezpieczny Senior”, skierowany do osób 
starszych i samotnych, które narażone są na niebezpieczeństwo oszustwa, w szczególności  
„na wnuczka”, a także „na policjanta, inkasenta”. Opracowane plakaty i ulotki, które poprzez 
dzielnicowych trafiały do mieszkańców Opola i Powiatu Opolskiego.  

 Rajd rowerowy na Górę Św. Anny – Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu 
wspólnie z dziennikarzami Radia DOXA w Opolu oraz policjantami z KPP w Strzelcach 
Opolskich przypomnieli uczestnikom rajdu zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. 
Dla uczestników rajdu zorganizowano konkurs z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego.  

 W 2015 roku w ramach realizowanego Porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Miejską 
Policji w Opolu, a Zespołem Szkół w Prószkowie w zakresie wprowadzonej Innowacji 
Pedagogicznej do programu nauczania przedmiotu – „Wybrane zagadnienia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego – problematyka służby policyjnej (szkolenie 
policyjne)”, przeprowadzono szereg działań ukierunkowanych na uczniów. Ponadto 
uczestniczono w imprezach organizowanych przez inne podmioty na rzecz szkoły. 
 Ogólnopolski Turniej Klas Mundurowych w Szkole Policji w Pile – Eliminacje do 

turnieju odbyły się w kilku szkołach policyjnych na terenie całego kraju. Reprezentacja 
ZS w Prószkowie zajęła 5 miejsce w turnieju finałowym.  

 Obóz szkoleniowy klas policyjnych w Głuchołazach – Uczniowie dwóch klas 
pierwszych o profilu policyjnym Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół                         
w Prószkowie, realizując szkolne założenia programowe dla swojego profilu, 
uczestniczyli w obozie szkoleniowym w Głuchołazach. Celem obozu było utrwalenie 
elementów wiedzy o Policji w zakresie służby prewencyjnej, nabycie umiejętności 
zespołowego działania, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zachowanie się w kontaktach    
z mediami na miejscu zdarzenia, elementy wyszkolenia strzeleckiego, musztry policyjnej, 
taktyk interwencyjnych, a także poprawa sprawności fizycznej. 

 XIII Jasnogórskie Spotkania Środowisk Policyjnych – We wrześniu 2015 roku 
policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu z Pocztem Sztandarowym oraz 
uczniowie i nauczyciele klas policyjnych z Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza                    
w Prószkowie wzięli udział w XIII Jasnogórskim Spotkaniu Środowiska Policyjnego.  

 II  Turniej Klas Mundurowych Województwa Opolskiego – Klasa Mundurowa 
Roku – Turniej rozegrany został w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza                  
w Prószkowie oraz na obiektach sportowych Opola i powiatu opolskiego przy 
współudziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,                    
10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu 
oraz Klubu Strzeleckiego GUN-SHOOT w Czarnowąsach. W turnieju składającym 
się z czterech konkurencji: test wiedzy, test sprawności fizycznej, sztafeta pływacka     
i test strzelecki, rywalizowały reprezentacje szesnastu szkół ponadgimnazjalnych         
z terenu Województwa Opolskiego prowadzące klasy mundurowe. Najlepszą 
drużyną turnieju okazała się reprezentacja gospodarzy ZS  
w Prószkowie.  

 Piknik dla zdrowia - Ogólnopolskie Dni Walki z Rakiem – „Chodzę, biegam – więc 
jestem” – Opolskie Centrum Onkologii w Opolu zorganizowało wspaniałą imprezę 
plenerową dla mieszkańców Opola w Ramach Narodowego Programu Zwalczania 
Chorób Nowotworowych. M. in. starsze dzieci mogły sprawdzić się na torze 
sprawnościowym przygotowanym przez policjantów naszej Komendy, a najmłodsze 
dzieci pod opieką uczennic z klas o profilu policyjnym Zespołu Szkół w Prószkowie 
uczyły się, w jaki sposób należy prawidłowo przechodzić przez „pasy”. 

  „Master Truck” – Międzynarodowy Zlot Ciężarowych Samochodów Tuningowanych – 
Policjanci na zlocie tuningowanych samochodów ciężarowych, jak co roku propagowali 
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bezpieczeństwo w ruchu drogowym, poprzez prezentacje specjalistycznego sprzętu 
policyjnego, przeprowadzenie konkursów profilaktycznych oraz profesjonalny pokaz 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzony z udziałem ratowników           
z PCK w Opolu. 

 V Zawody strzeleckie pracowników samorządowych – Kolejna edycja zawodów 
strzeleckich pracowników samorządowych powiatu opolskiego, Starostwa Powiatowego               
w Opolu i Miasta Opola oraz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego o Puchar Komendanta Miejskiego Policji  
w Opolu odbyła się na Strzelnicy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego  
w Opolu. Impreza objęta została Patronatem Starosty Opolskiego Pana Henryka Lakwy oraz 
Prezydenta Miasta Opola Pana Arkadiusza Wiśniewskiego.  

 V Zawody strzeleckie służb mundurowych – Na Strzelnicy Zarządu Okręgowego 
Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu odbyła się kolejna edycja zawodów strzeleckich 
służb mundurowych oraz agencji i firm ochrony osób, mienia, konwoju i specjalistycznych 
uzbrojonych formacji ochronnych o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Opolu                       
i Prezesa Zarządu Agencji Ochrony GWARANT S.A. w Opolu.  

 Rajd rowerowy z Radiem DOXA - W rajdzie uczestniczyły całe rodziny z terenu 
województwa opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego. Wśród cyklistów byli także goście               
z Czech. Przybyło 1200 rowerzystów zaopatrzonych w kamizelki odblaskowe i kaski. 
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu wspólnie z dziennikarzami Radia DOXA 
przeprowadzili dwa konkursy profilaktyczne. 

 Konkurs „Bezpieczna Szkoła Przy Drodze” – udział uczniów z 18 szkół podstawowych                  
z Miasta Opola i Powiatu Opolskiego.  Celem konkursu było propagowanie zasad 
umiejętnego i bezpiecznego zachowania podczas poruszania się po drogach, uświadomienie 
zagrożeń, jakie niosą ze sobą nieroztropność  i nieuwaga na drodze oraz zachęcanie dzieci               
i rodziców do stosowania elementów odblaskowych. 

 Konkurs na scenariusz i realizację małych form teatralno-filmowych pn. ”W Opolu 
chcę żyć, mieszkać i uczyć się bezpiecznie” – miasto Opole i „Chcę żyć, mieszkać i uczyć 
się bezpiecznie” – powiat opolski. W ramach konkursu realizowanego przez Komendę 
Miejską Policji w Opolu wspólnie z Fundacją PRO-LEGE w Opolu, młodzież przygotowała 
materiał z zakresu popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania i kształtowania 
pozytywnych zachowań w sytuacjach zagrożeń poprzez opracowanie scenariusza oraz 
nagranie filmu i jego prezentacja. Tematyka przedstawiona młodzieży, zawierała treści 
dotyczące zjawisk patologicznych i przestępczych, zagrożeń związanych z sięganiem po 
alkohol i narkotyki oraz zagrożeń związanych ze zjawiskiem przemocy.  

 Festiwal „Marsz po zdrowie” – Impreza zorganizowana przez Opolski Urząd 
Marszałkowski, Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu oraz Urząd Miasta 
Opola. W ramach festiwali wszystkim uczestnikom rozdawano element odblaskowe. 
 

 Realizacja wielu ww. przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej, była możliwa dzięki 
wsparciu finansowemu udzielonemu przez Starostwo Powiatowe w Opolu w sposób bezpośredni 
lub za pośrednictwem Fundacji PRO-LEGE – były to następujące kwoty: 
 na program „Chcę żyć, mieszkać i uczyć się bezpiecznie” – 2 300 zł; 
 na organizację „II  Turniej Klas Mundurowych Województwa Opolskiego – Klasa 

Mundurowa Roku” – 1000 zł oraz pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów drużyn; 
 na organizację „V Zawodów strzeleckich pracowników samorządowych” – 1 000 zł; 
 zakup narkotesterów – 3 000 zł. 

 
  W 2015 r. Starosta Powiatu Opolskiego przekazał także 55 000 zł jako wsparcie 
finansowe dla prowadzonych prac modernizacyjnych w budynku KMP w Opolu,                      
przy ul. Powolnego 1.  
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ROZPOZNANIE I PROFILAKTYCZNA PRACA POLICJI NA RZECZ 
ZAPOBIEGANIA DEMORALIZACJI NIELETNICH ORAZ PATOLOGII 
SPOŁECZNEJ. 
 

Opis zjawisk patologicznych występujących wśród dzieci, młodzieży i w rodzinie oraz 
działania podjęte przez policję w celu zminimalizowania wymienionych zjawisk. 
 
 

 Alkoholizm.  
 

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Opolu, w ramach realizacji zadań wynikających  
z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzili 
systematyczne działania zmierzające do ujawnienia przypadków spożywania alkoholu przez 
nieletnich. Kontrolowano punkty sprzedaży alkoholu, prowadzono spotkania z przedstawicielami 
OPS, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Mając na uwadze realizację zadań związanych z promocją bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, w szczególności w zakresie przeciwdziałania zjawisku prowadzenia pojazdu pod 
wpływem alkoholu, bądź innych podobnie działających środków Komenda Miejska Policji  
w Opolu włączyła się w realizację organizowanego na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi 
Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Ciężarowych „Master Truck”. W ramach imprezy 
prowadzono stoisko profilaktyczne, konkursy profilaktyczne oraz udzielano porad. Dzieciom                         
i młodzieży oraz rodzicom przekazano materiały profilaktyczno-dydaktyczne w postaci 
książeczek edukacyjnych, ulotek i informatorów. Ponadto dzieciom rozdawano elementy 
odblaskowe. W sumie rozdano ponad 1000 książeczek i odblasków. 

W ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Opolu w 2015 roku 
zrealizowano drugą edycję działań ukierunkowanych na promowaniu trzeźwości wśród 
kierowców w ramach Kampanii pn. „Dziękuję. Prowadzę!”. W ramach pięciu akcji 
przeprowadzonych na opolskich drogach policjanci podejmowali czynności wobec kierowców 
naruszających przepisy drogowe, a ratownicy PCK na specjalnie w tym celu przygotowanym 
stanowisku uczyli ww. kierowców zasad udzielania pierwszej pomocy.  
 
 

 Narkomania. 
 

Współpracowano z Pracownią Rozwoju Osobistego na rzecz programu FreD. Przekazano 
do wszystkich jednostek podległych KMP w Opolu ulotki informacyjne. Wspólnie z PRO 
uczestniczono w przygotowywaniu raportu dotyczącego zjawiska narkotyków i narkomanii na 
terenie gminy Opole – „Monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii na terenie gminy 
Opole”.  

Policjant Wydziału Prewencji KMP w Opolu został wyróżniony przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych w Opolu za współpracę w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii. 

 
 
 Prostytucja i wykorzystywanie seksualne 

 
 W 2015 r. na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu nie odnotowano 
przypadku prostytuowania się nieletnich. W ramach realizowanych działań profilaktycznych 
zagadnienie prostytucji wśród nieletnich omawiane było podczas prelekcji w szkołach, jako jeden 
z przejawów demoralizacji. Z przekazanych przez Wydział Kryminalny KMP w Opolu 
informacji wynika, że na trasach komunikacyjnych Opole – Niemodlin, Opole – Walidrogi, 
Opole – Kluczbork, a także przy Muzeum Wsi Opolskiej przy ulicy Wrocławskiej w Opolu 
kobiety narodowości polskiej, bułgarskiej, rumuńskiej trudnią się prostytucją „przydrożną”.   
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 Przemoc w rodzinie 
 
W 2015 r. przeprowadzono 3353 (w roku 2014 – 4002) interwencji domowych, z czego 

dotyczących przemocy w rodzinie było 264 (w roku 2014 – 197). Stanowi to spadek  
przeprowadzonych interwencji domowych ogółem – o 649 interwencji, z jednoczesnym 
wzrostem interwencji dotyczących wobec przemocy w rodzinie o 67.   

 
 
 
 

 
Miasto Opole 

 
Powiat Opolski 
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Opole 327 334 352 153 20 258 258 304 149 16 
Powiat Opolski 207 209 231 57 16 183 190 239 55 20 
Ogółem 534 543 583 210 36 441 448 543 204 36 

 Źródło: Dane SESPol KMP w Opolu 
 
W 2015 roku wszczęto 534 procedur wobec przemocy w rodzinie (liczba wypełnionych 

formularzy) „Niebieska Karta”, z czego 98 to kolejne przypadki wszczętych procedur w tych 
samych rodzinach. W 2014 roku liczba ta wynosiła 441, z czego 61 to kolejne przypadki.  

W 2015 roku odnotowano wzrost o 93 wszczętych procedur „NK”, na co niewątpliwie ma 
wpływ właściwe podejście do tego problemu oraz prowadzone systematyczne szkolenia 
policjantów.  

Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w 2015 r. – 583 
osób, gdzie w 2014 roku wyniosła ona 543 osoby. Jest to wzrost o 40 osób. Liczba osób, co do 
których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wyniosła w 2015r. – 543 osoby                 
(w 2014r. – 448 osób), co daje wzrost o 5 osób. 

Na terenie powiatu opolskiego w 2015 r. nastąpił spadek osób, co do których istnieje 
podejrzenie, że są dotknięte przemocą – 231 osób (w 2014 r. – 239 osób). Różnica wynosi             
8 osób. 

W 2015 roku liczba osób doprowadzonych do wytrzeźwienia w związku z przemocą           
w rodzinie – 137 osób (w roku 2014 – 145 osób), co daje spadek o 8 osób, zatrzymanych              
w PDOZ KMP w Opolu – 87 osób (w roku 2014 – 39 osób), wzrost o 48 osób.  

Z art. 207 kk, w 2015 roku, w ramach procedury „Niebieskiej Karty” wszczęto 210 
postępowań przygotowawczych, co stanowi wzrost o 6 postępowań (w 2014 r. – 204), natomiast 
w 2015 r. stwierdzono 36 przestępstw z tego artykułu, w 2014 r. również 36 przestępstw.  

Miejski/powiatowy koordynator procedury wobec przemocy w rodzinie „Niebieskie 
Karty” w 2015 r. objął nadzorem wszystkie założone „Niebieskie Karty”.  Policjanci KMP           
w Opolu uczestniczyli w szkoleniach z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty” 
organizowanych dla: 
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 dla  Dyrektorów Szkół w Niwkach, pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 
Procedura Niebieskie Karty". 

 dla personelu medycznego Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na temat 
"Postępowanie z pacjentami będącymi ofiarami przemocy i zaniedbania".  

Prowadzona była stała współpraca z dyrekcjami i gronem pedagogicznym szkół.                   
W szkołach podejmowano natychmiastowe działania wobec wszelkich przejawów przemocy 
wobec nieletnich. Prowadzone były pogadanki z młodzieżą na temat bezpieczeństwa, przemocy 
oraz agresji, omawiano odpowiedzialność prawną nieletnich i młodocianych sprawców 
przestępstw, wykroczeń i wybryków chuligańskich. Przypadki konfliktów pomiędzy uczniami, 
które występowały w szkołach, zgodnie w procedurami były na bieżąco rozwiązywane przez 
pedagogów szkolnych. W przypadkach trudnych, wykraczającymi poza ramy działania szkoły 
prowadzone były tzw. zespoły wychowawcze, podczas których przeprowadzano rozmowy 
profilaktyczno-ostrzegawcze w obecności dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, psychologa, 
kuratora oraz rodziców. W incydentalnych przypadkach kierowano wnioski do SR w Opolu. 

W przypadku stwierdzenia zaniedbania ze strony rodziców, bądź opiekunów prawnych 
podejmowane były działania w oparciu o współpracę z Zespołem Kuratorskim przy Sądzie 
Rejonowym w Opolu, Brzegu, Namysłowie. W 2015 r., w ramach realizowanej współpracy 
przeprowadzono spotkanie policjantów KMP w Opolu z kuratorami I Zespołu Kuratorskiej 
Służby Sądowej wykonującymi orzeczenia w sprawach karnych w SR w Opolu 

Przez cały 2015 rok przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Opolu i podległych 
komisariatów uczestniczyli w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych działających w wszystkich 
gminach na terenie Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz grup roboczych działających przy 
MOPR w Opolu i OPS na terenie powiatu. W ramach wdrożenia na terenie Powiatu Opolskiego 
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uczestniczono w spotkaniach 
zespołu opracowującego założenia programowe.   
 

 Subkultury młodzieżowe. 
 
 

Na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Opolu działalność subkultur 
młodzieżowych nie stanowi poważnego zagrożenia dla ładu i porządku publicznego.  

Do głównych grup związanych z działalnością subkultur młodzieżowych                                  
i powodowanych tym zagrożeń należy zaliczyć grupy zw. „Kiboli”. Działalność pseudokibiców 
sportowych aktywizuje się w trakcie przeprowadzanych rozgrywek sportowych.  

Grupy te doprowadzają do zakłóceń porządku poprzez bójki drużynowe przeciwnych 
klubów oraz dewastacje mienia. W związku z tym podejmowane są działania prewencyjne 
polegające w głównej mierze na kontrolach w rejonach miejsc gromadzenia się tych subkultur, 
przez funkcjonariuszy prewencji oraz obserwacje zachowań i pozyskiwanie informacji                  
o ewentualnych zagrożeniach. Grupy te są pod nadzorem Wydziału Kryminalnego KMP                 
w Opolu.   
 
 

 Sekty i nowe ruchy religijne. 
 
 

W zakresie dotyczącym nowych ruchów religijnych jednostki Komendy Miejskiej Policji 
w Opolu są w stałym kontakcie z władzami samorządowymi, szkołami, proboszczami parafii 
oraz instytucjami i organizacjami społecznymi.  

W 2015 roku policjanci Wydziału Kryminalnego KMP Opole prowadzili stałe 
rozpoznanie w zakresie ruchów religijnych i tzw. „sekt”. W toku wykonywanych czynności nie 
stwierdzono i nie zaobserwowano działalności sekt, ani innych nowych ruchów religijnych.  
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 Bezdomność, żebractwo. 
 

W ramach realizowanej współpracy Komenda Miejska Policji w Opolu utrzymuje stały 
kontakt ze Strażą Miejską w Opolu,  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, 
Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenów gmin powiatu opolskiego oraz innymi instytucjami 
wspomagającymi i udzielającymi pomocy.  
 
 

 Inne formy patologii – Przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi. 
 

W związku z zakończeniem w 2014 r. projektu pn. „Pracuj i zarabiaj bezpiecznie – 
praca w Holandii”, na początku 2015r.  uczestniczono w spotkaniu zorganizowanym w KGP, 
podczas którego wspólnie z czterema jednostkami z terenu kraju przedstawiano działania jakie 
zostały w tym zakresie podjęte.  
Mając na uwadze częste wyjazdy mieszkańców naszego terenu do pracy za granicę, gdzie mogą 
być wykorzystywani, czy też zmuszani do popełniania przestępstw,  biorąc pod uwagę 
zainteresowanie tematyką, z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji policjanci przystąpili do 
realizacji projektu MSW dot. działań prewencyjnych przeciwko handlowi ludźmi                         
w ramach Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015. Czas 
realizacji zadania od 15 czerwca 2015r. do 20 listopada 2015r. Całkowity koszt zrealizowanych 
działań ze strony MSW wyniósł 5000 zł. /pięć tysięcy złotych/. Zgodnie ze złożonym, a następnie 
zmodyfikowanym projektem zrealizowano wszystkie zadania: 
 
 Debaty dla młodzieży pn. „Moje prawa, a zagrożenia”. W debatach, przeprowadzonych 

w 6 szkołach udział wzięło 499 uczniów, zgodnie z listami obecności oraz 15 nauczycieli. 
 

 Szkolenia warsztatowe dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 
Opola i Powiatu Opolskiego ukierunkowane na przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi - 
Szkolenia warsztatowe przeprowadzono w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu dla miasta 
Opola oraz w Starostwie Powiatowym w Opolu dla powiatu opolskiego dla 40 osób. W dwóch 
odrębnych szkoleniach udział wzięli nauczyciele, pracownicy MDK w Opolu, pracownicy 
Starostwa Powiatowego w Opolu oraz policjanci KMP w Opolu. Podczas debat i szkoleń 
przedstawiono zjawisko handlu ludźmi, jako problem ówczesnego świata. Szczególny nacisk 
położono zagrożenia związane z handlem ludźmi i sposoby przeciwdziałania temu 
procederowi. Ważnym elementem warsztatów było omówienie wyników badań ankietowych 
na podstawie przeprowadzonych analiz. 

 
 Badania ankietowe - Zgodnie z projektem wśród uczniów szkół i nauczycieli 

przeprowadzono badania ankietowe. Badaniom poddano 510 uczniów szkół gimnazjalnych            
i ponadgimnazjalnych oraz 40 nauczycieli. Badania przeprowadzono w szkołach na terenie 
Miasta Opola i Powiatu Opolskiego. 

 
 Przygotowanie materiałów edukacyjno – informacyjnych - Zgodnie z założeniami projektu, 

przygotowano plakat, który rozpowszechniony został w szkołach i instytucjach 
współpracujących. Wydrukowane ulotki  opracowane przez MSW pn. „Nie daj się sprzedać! 
Pracuj bezpiecznie za granicą.”, które zostały wysoko ocenione przez uczestników działań, 
przekazano do szkół. Ponadto, dzięki uzyskanemu wsparciu z MSW uczestnikom warsztatów 
przekazano komiks poświęcony problematyce handlu ludźmi.  
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TABELA: ROZPOZNANIE I PROFILAKTYCZNA PRACA KMP W OPOLU NA RZECZ ZAPOBIEGANIA 
DEMORALIZACJI NIELETNICH ORAZ PATOLOGII SPOŁECZNEJ  
 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA 
Wnioski, 
zawiadomienia, 
interwencje 
skierowane do 
instytucji i 
organizacji 

z tego do: sądów rodzinnych 
 

425 

szkół i innych placówek oświaty i wychowania 
 

184 

służby zdrowia i opieki społecznej 
 

4 

poradni wszelkich typów 
 

0 

innych instytucji i organizacji 96 

Ujawnieni nieletni: pod wpływem narkotyków 
 

1 

pod wpływem alkoholu 37 
 

członkowie subkultur młodzieżowych 0 
 

uciekinierzy z: 
 

domów rodzinnych 
 

12 

placówek opieki – wychowawczych, MOW, MOS 
 

68 

schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych 
 

0 

prostytuujący się 
 

dziewczęta 
 

0 

chłopcy 
 

0 

Spotkania z młodzieżą 
 

712 

Spotkania z pedagogami 
 

761 

Źródło: SESPOL KMP w Opolu 
 

W 2015 roku prowadzone były spotkania w placówkach oświatowych /przedszkolach, 
szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich / z dziećmi i młodzieżą – 712 /w 2014r. 
- 932/, pedagogami – 761 /w 2014 r. - 699/, w trakcie których omawiano zagrożenia wynikające 
z zażywania środków odurzających, narkotyków i spożywania alkoholu. Na spotkaniach 
omawiano również tematy dot. odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny 
karalne i wskazywano sposoby unikania zagrożeń. Łącznie przeprowadzono 1473 takich spotkań.  
 
 
DEBATY SPOŁECZNE.  
 

W 2015 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu zorganizowano  
3 debaty społeczne, w których oprócz kierownictwa i policjantów KMP i KP, a także 
przedstawicieli władz lokalnych, uczestniczyli mieszkańcy, uczniowie i nauczyciele. 
 
Organizacja debat: 
 
 W dniu 20.05.2015 r. w Urzędzie Miasta Opola odbyła się debata społeczna w ramach      

„V Forum Samorządowo – Policyjnego na rzecz bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w Opolu i Powiecie Opolskim”, z udziałem przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego, wyższych uczelni, szkół i placówek oświatowych i innych 
podmiotów.  
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  W czasie debaty omówiono stopień realizacji zadań wynikających z zobowiązań 
IV Forum Samorządowo-Policyjnego, stan bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym 
na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu, ze szczególnym uwzględnieniem 
działań związanych w zapewnieniem bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego              
w związku z rozbudową Elektrowni Opole – Brzezie oraz podsumowano wzajemną 
współpracę KMP w Opolu z jednostkami samorządu terytorialnego w okresie mijającej 
kadencji. Debata zakończyła się przekazaniem na ręce Komendanta Miejskiego Policji         
w Opolu narkotestów zakupionych przez Urząd Miasta Opola i Starostwo Powiatowe           
w Opolu. 

 

VIII. SKARGI i WNIOSKI 
 
W Komendzie Miejskiej Policji w Opolu w 2015 r. przyjęto – 109  skarg  (w 2014 r. – 109).  
 

- rozpatrzono we własnym zakresie jako skargi własne –  82  skarg (w 2014 r. – 88); 
- przekazano według właściwości do rozpatrzenia –  27 skarg (w 2014r. – 7); 
- nie rozpatrzono w trybie skargowym – 0   skarg (w 2014r. – 1); 
- skargi potwierdzone –   14   (w 2014 r. –  14); 
- skargi nie potwierdzone –   54  skarg (w 2014r. – 74); 
- załatwiono bez rozpatrzenia –   3 skargi (w 2014 r. – 3) - skarżący wycofał zarzuty, 

skarga bez zgody osoby uprawnionej); 
- skargi ponowne – 6 skarg (w 2014 r. – 7) 

 
Najczęściej powtarzającymi się zarzutami ze strony obywateli są skargi: 
 na sposób i zasadność przeprowadzenia interwencji,  
 sposób przeprowadzenia kontroli drogowej,  
 bezczynność i opieszałe załatwienie sprawy, 
 niekulturalne zachowanie się. 

 
Po przeprowadzeniu postępowań skargowych podejmowane były działania w celu 

wdrożenia sformułowanych wniosków. M. in. zapoznawano wszystkich lub wskazanych 
policjantów z tymi wnioskami, w szczególności z ujawnionymi uchybieniami, aby wyeliminować 
je w przyszłości,  Wprowadzano rozwiązania mające na celu poprawę jakości służby, kultury 
zachowania się wobec interesantów, doskonalenie wiedzy i umiejętności policjantów.  

W 2015 r. w ramach przyjęć obywateli w sprawie skarg i wniosków przyjęto łącznie 54   
interesantów.  
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IX. PODSUMOWANIE. 
 

Podsumowując przedstawione wyżej szczegółowe informacje stwierdzić należy, że stan 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu 
za 2015 rok uległ zdecydowanej poprawie w odniesieniu do roku 2014. Dowodzą tego 
następujące wskaźniki : 
 duży (o 183) spadek ogólnej liczby wszczętych postępowań przygotowawczych oraz bardzo 

duży (o 220), spadek ogółem stwierdzonych przestępstw, przy minimalnie niższym (o 0,86 
%) wskaźniku wykrywalności; 

 spadek(o 80) liczby wszczętych postępowań przygotowawczych o przestępstwa kryminalne 
oraz spadek (o 51) stwierdzonych przestępstw kryminalnych, przy zwiększonym wskaźniku 
wykrywalności o 1,60 %; 

 spadek (o 76) liczby wszczętych postępowań przygotowawczych o przestępstwa drogowe 
oraz spadek (o 48) stwierdzonych przestępstw drogowych, przy minimalnym spadku (o 1,79 
%) wykrywalności. 

Stale i z dużym zaangażowaniem realizowane zadania w zakresie zwalczania 
przestępczości narkotykowej pozwoliły na ujawnienie 348 takich przestępstw, tj. o 9 więcej niż     
w roku 2014 oraz ustalenie i postawienie w stan oskarżenia 156 ich sprawców. W minionym roku 
policjanci Komendy Miejskiej Policji w Opolu ujawnili i 6 plantacji konopi indyjskich oraz 
ujawnili i zabezpieczyli łącznie: 
 amfetamina – 2708,5 g 
 marihuana – 12832,7 g 
 esctasy – 862 szt. 
 konopie indyjskie – 98 szt. w tym 75 szt. nielegalnie uprawianych. 

Rok 2015 charakteryzował się również wyraźnym spadkiem liczby czynów karalnych 
popełnionych przez nieletnich z 82 zarejestrowanych w roku 2014 do 45 (- 37) oraz mniejszą 
liczbą ujawnionych nieletnich popełniających czyny karalne z 50 zarejestrowanych w roku 2014 
do 28 (- 22). Informacja ta nie jest jednak do końca precyzyjna ponieważ nie zawiera danych             
w zakresie rozstrzygnięcia 57 postępowań przesłanych do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 
Sądu Rejonowego w Opolu. 

W 2015 roku Komenda Miejska Policji w Opolu podobnie jak w roku ubiegłym, borykała 
się z brakami kadrowymi związanymi z występującymi wakatami. Ponadto wielu nowo 
przyjętych policjantów w ciągu całego roku przebywało na szkoleniach podstawowych                 
w szkołach Policji i stażach adaptacyjnych.  

W sprawozdaniu za miniony rok przedstawiono bardzo dobre wyniki i aktywną pracę 
policjantów w zakresie ujęć na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu sprawców 
przestępstw, w tym nietrzeźwych kierujących, zwalczania wykroczeń szczególnie uciążliwych 
dla społeczeństwa, realizacji zadań profilaktyki społecznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa         
i porządku publicznego, przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji nieletnich, patologii 
rodziny i innych zjawisk kryminogennych, we współpracy z jednostkami samorządu 
terytorialnego, szkołami i placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami. Ponadto należy wskazać na właściwą współpracę w zakresie zapewnienia 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas zabezpieczenia wszelkiego 
rodzaju imprez masowych, zgromadzeń i innych uroczystości, która zasługuje na bardzo dobrą 
ocenę z punktu widzenia Komendy Miejskiej Policji w Opolu. 

Należy podkreślić,  że dla osiągnięcia przez KMP w Opolu celów zakładanych na 2016 r.,  
koniecznością jest utrzymywanie i wzmacnianie współpracy Policji z jednostkami samorządu 
terytorialnego,  w tym Radą Powiatu Opolskiego, radami miejskimi i gminnymi, ze Starosta 
Opolskim, z Burmistrzami Miast i Wójtami Gmin, służbami pozapolicyjnymi, w tym strażami 
miejskimi/gminnymi oraz wieloma innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi czy 
podmiotami, którym obowiązkiem lub uprawnieniem jest dbałość o bezpieczeństwo i porządek 
publiczny. 
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Powyższe uwarunkowania wynikają także z konieczności realizacji jednego z priorytetów 
Policji na lata 2016 – 2018 – „Zwiększanie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia 
współpracy ze społeczeństwem”.  

Policja ma przecież służyć ludziom i zaspokajać poczucie bezpieczeństwa mieszkańców 
na swoim terenie działania, a w przypadku KMP w Opolu – mieszkańców miasta Opola                 
i Powiatu Opolskiego i tych  wszystkich, którzy tu przyjeżdżają, aby pracować, uczyć się, 
odpoczywać czy odwiedzać nas w celach turystycznych. 

Aby zidentyfikować z jednej strony różnego rodzaju zagrożenia, mogące obniżać ten 
poziom bezpieczeństwa ludzi, a z drugiej strony, aby pełniej poznać oczekiwania społeczne 
konieczne są określone narzędzia „pomiaru” i takim narzędziem powinny być „mapy zagrożeń”.  

„Mapy zagrożeń” będą tworzone nie tylko w oparciu o dane statystyczne dotyczące skali 
przestępczości, które gromadzi Policja czy dane wynikające z problematyki bezpieczeństwa         
w ruchu drogowym, ale na podstawie analiz badań społecznych prowadzonych w skali całego 
kraju i poszczególnych województw, a na szczeblu miejskim/powiatowym czy gminnym na 
podstawie zdiagnozowanych zagrożeń i oczekiwań zgłoszonych podczas konsultacji społecznych 
oraz przekazanych przez dzielnicowych i inne podmioty pozapolicyjne; debaty takie już się 
rozpoczęły, a zostaną zakończone do końca lutego br. 

„Mapy zagrożeń” stwarzają także możliwości zidentyfikowania słabych czy słabszych 
stron w działalności KMP w Opolu, a z drugiej strony na podjęcie rozwiązań czy działań 
mających na celu eliminacji tych „słabszych obszarów”.  

Poniżej wskazano tylko istotne przykłady słabszych stron czy obszarów: 
- utrzymanie tendencji wzrostu wykrywalności w zakresie przestępczości kryminalnej, 
- podniesienie wykrywalności w kategorii tzw. 7 podstawowych przestępstw, w szczególności 

dążenie do wzrostu wykrywalności w kategorii „kradzież cudzej rzeczy”; 
- utrzymanie tendencji spadkowej w odniesieniu do liczby wypadków i osób rannych                  

w wypadkach; 
- dążenie do zmniejszenia liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz liczby osób zabitych; 
- ograniczenie liczby kolizji drogowej;  
- wzrost ujawnialności wykroczeń szkodliwych społecznie;  
- dążenie do systematycznego wzrostu poziomu jakości obsługi interesantów, w tym zachowań 

policjantów zgodnie z obowiązującą etyką i kulturą osobistą wobec osób uczestniczących             
w różnego rodzaju zdarzeniach, w tym w zdarzeniach drogowych.   

 Eliminacja ww. istotnych słabszych obszarów wymaga prowadzenia systematycznej 
analizy w zakresie efektywności i jakości pełnionej służby przez policjantów i pracowników 
cywilnych na wszystkich stanowiskach, poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie organizacji 
całej KMP w Opolu oraz podległych wydziałów, komisariatów oraz poszczególnych ogniw czy 
nawet pojedynczych stanowisk.  
 Istotnym zagadnieniem jest takie zorganizowanie struktur, a drugiej strony organizacja, 
planowanie i dyslokowanie sił i środków policyjnych, aby możliwa była szybka i skuteczna 
reakcja Policji w przypadku przyjmowania zgłoszeń o przestępstwach, wykroczeniach i innego 
rodzaju zagrożeniach wymagających niezwłocznej interwencji Policji.  
 Z tym zagadnieniem wiąże się także kwestia „bliskości” Policji wobec mieszkańców tzn. 
czy bardziej przydatne w aspekcie efektywności lub szybszej reakcji są mniejsze lub bardzo małe 
formy organizacyjne np. posterunki Policji, Rewiry Dzielnicowych z własnymi siedzibami czy 
Punkty Przyjęć Dzielnicowego od takich struktur jak większe lub duże etatowe Komisariaty          
z rozbudowanymi stanem etatowym.  

Tworzenie określonych struktur w oparciu o istniejące przepisy prawne i służbowe, przy 
uwzględnieniu uwarunkowań finansowych i logistycznych każdorazowo musi być szczegółowo 
analizowane na podstawie ustaleń z przedstawicielami samorządu lokalnego i mieszkańcami 
określonego rejonu, dzielnicy czy osiedla, a jednym z istotnych narzędzi służącym będą także 
„mapy zagrożeń”.  

 
 



42 
 

Mając na uwadze dążenie do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego                   
w miejscach szczególnie zagrożonych na terenie Powiatu Opolskiego poprzez aktywne 
przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym i wykroczeniom planuje się w 2016 r. zwiększenie 
liczby patroli policyjnych, a tym samym wzrost obecności policjantów w tych miejscach i w tym 
celu zorganizowane będą dodatkowe służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym – środki 
finansowe, jak wynika ze składanych deklaracji, mogą być wydatkowane z budżetu 
Starostwa Opolskiego oraz budżetów niektórych gmin Powiatu Opolskiego, a Wójt Gminy 
Dobrzeń Wlk. już przekazał na ten cel kwotę w wysokości 70 000 złotych.    

  
Aktualna analiza przestępczości i zagrożeń, jak też osiągnięte wyniki w zwalczaniu 

przestępczości w 2015 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu, które 
przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu, dają podstawę do twierdzenia, że policjanci KMP          
w Opolu przy udziale pracowników cywilnych Policji oraz ze wsparciem samorządu pracować 
będą na rzecz utrzymania również w 2016 roku pozytywnego trendu w zwalczaniu i ograniczaniu 
przestępczości.  
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