
1 
 

 SKM. 032.1.2017       Opole, dnia  ___  lutego 2017 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 2016 roku 
 
 

I. Stan zagrożenia przestępczością ogółem. 
 
W 2016 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu wszczęto ogółem 5604 postępowań 

przygotowawczych, tj. o 779 mniej niż w roku 2015 (wskaźnik dynamiki – 87,80 %). 
Stwierdzono ogółem 5563 przestępstw – tj. o 566 mniej niż w roku 2015 (wskaźnik dynamiki – 
90,77 %). Wskaźnik wykrywalności ogólnej przestępstw wyniósł 54,97 %, co oznacza wzrost  
o 3,82 %  w stosunku do 2015 roku (51,15 %). 
 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] Wskaźnik dynamiki 
przestępstw stwierdzonych 

2014 6349 3345 52,0 81,6 
2015 6129 3183 51,15 95,16 
2016 5563 3113 54,97 97,80 
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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 2016 roku i latach ubiegłych ujęto w zestawieniach tabelarycznych także dla powiatu opolskiego. 
 

LICZBA PRZESTĘPSTW OGÓŁEM W 2016 ROKU. 
 

Ogółem przestępstwa  
(dane liczbowe wg miejsca zaistnienia przestępstwa) 

teren Miasto Opole Powiat Opolski 

Lata Stwierdzone Wykryte % wykr. Stwierdzone Wykryte % wykr. 

2014 4639  2649 53,9 1871 1125 59,3 

2015 4683 2530 53,3 1838 1147 60,4 

2016 4228 2328 62.55 1355 785 57,8 
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Stwierdzone 2016 rok

76%

24%

miasto
powiat

  
 
II.   Stan zagrożenia przestępczością kryminalną.  

 
W 2016 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu wszczęto 4079 postępowań 

przygotowawczych o przestępstwa kryminalne – tj. o 818 mniej niż w roku 2015 (wskaźnik 
dynamiki – 83,30 %). Stwierdzono ogółem 3875 przestępstw kryminalnych – tj. o 833 mniej niż  
w roku 2015 (wskaźnik dynamiki – 82,31 %). Wskaźnik wykrywalności przestępstw 
kryminalnych zwiększył się o 0,58 % do poziomu 42,77 %. Przestępstwa kryminalne to 69,65 % 
wszystkich przestępstw. 

 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2014 4761 1964 40,6 82,1 
2015 4708 2025 42,2 98,9 
2016 3875 1697 42,77 82,3 
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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. 

2014 3427  1341 38,4 1275 602 46,3 
2015 3382 1381 40,1 1177 582 47,1 

2016 2960 1278 43,1 915 419 45,8 
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Stan zagrożenia w poszczególnych kategoriach przestępstw kryminalnych 
najbardziej uciążliwych społecznie przedstawiał się następująco: 

 
- Bójka lub pobicie. 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2014 52 25 48,1 92,9 
2015 37 19 51,4 71,2 
2016 26 16 61,5 84,2 

 W 2016 roku wszczęto 35 postępowań przygotowawczych – tj. o 17 mniej niż w roku 
poprzednim oraz stwierdzono 26 przestępstw – tj. o 11 mniej. Uzyskano wyższy o 10,10 % 
wskaźnik wykrywalności. Przestępstwa w tej kategorii stanowią 0,67 % 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. 

       2014 40 17 42,5 11 7 63,6 

2015 28 14 50,0 8 4 50,0 

2016 14 6 42,9 11 9 84,4 
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- Przestępstwa rozbójnicze. 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2014 58 48 81,4 81,7 
2015 77 65 80,3 132,8 
2016 64 52 81,3 80,0 

 W 2016 roku wszczęto 53 postępowania przygotowawcze – tj. o 20 mniej niż w roku 
poprzednim oraz stwierdzono 64 przestępstwa – tj. o 13 mniej. Uzyskano o 1,00 % wyższy 
wskaźnik wykrywalności. Przestępstwa w tej kategorii stanowią 1,65 % 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. 

2014 47 40 87,3 10 7 70,0 

2015 61 53 81,5 15 12 80,0 

2016 44 35 79,5 10 7 70,0 
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- Kradzież cudzej rzeczy. 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2014 1646 440 26,3 78,5 
2015 1421 273 18,9 86,3 
2016 1229 330 26,0 86,5 

      W 2016 roku wszczęto 1186 postępowań przygotowawczych – tj. o 288 mniej niż w roku 
poprzednim oraz stwierdzono 1229 przestępstw – tj. aż o 192 mniej. Uzyskano wyraźnie wyższy, 
bo o 7,1 % wskaźnik wykrywalności. Przestępstwa w tej kategorii stanowią 31,71 % 
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. 

2014 1178 327 26,9 415 127 30,1 

2015 992 163 16,1 360 118 31,6 

2016 894 229 25,6 298 88 29,5 
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- Kradzież z włamaniem. 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2014 1136 271 23,1 91,8 
2015 1187 367 29,4 104,5 
2016 823 220 25,55 69,3 

      W 2016 roku wszczęto 716 postępowań przygotowawczych – tj. o 229 mniej niż w roku 
poprzednim oraz stwierdzono 823 przestępstwa – tj. aż o 364 mniej. Uzyskano o 3,85 % niższy 
wskaźnik wykrywalności. Przestępstwa w tej kategorii stanowią 21,23 % 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. 

2014 718 150 20,3 375 103 26,3 

2015 784 239 29,1 391 148 33,8 

2016 479 123 25,7 316 61 19,3 
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- Kradzież i kradzież poprzez włamanie do samochodu. 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2014 49 7 14,0 64,5 
2015 63 8 12,7 128,6 
2016 28 7 25,0 44,4 

      W 2016 roku wszczęto 36 postępowań przygotowawczych – tj. o 29 mniej niż w roku 
poprzednim oraz stwierdzono 28 przestępstw – tj. aż o 35 mniej. Uzyskano wyższy, aż o 12,3 % 
wskaźnik wykrywalności. Przestępstwa w tej kategorii stanowią 0,72 % 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. 

2014 35 29 51,8 18 4 22,2 

2015 49 11 19,6 15 6 40,0 

2016 20 13 65,0 8 3 37,5 
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- Uszkodzenie mienia. 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] Wskaźnik dynamiki 
stwierdzonych 

2014 415 99 23,9 87,2 
2015 344 79 23,0 82,9 
2016 317 85 26,6 92,15 

      W 2016 roku wszczęto 311 postępowań przygotowawczych – tj. o 74 mniej niż w roku 
poprzednim oraz stwierdzono 317 przestępstw – tj. o 27 mniej. Uzyskano wyższy o 3,6 % 
wskaźnik wykrywalności. Przestępstwa w tej kategorii stanowią 8,18 % 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. 

2014 296 51 17,2 96 36 36,5 

2015 273 54 19,8 66 22 33,3 

2016 258 62 24,0 52 16 30,8 
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- Uszczerbek na zdrowiu. 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2014 83 64 77,1 69,2 
2015 88 70 79,6 106,0 
216 101 74 73,3 114,8 

      W 2016 roku wszczęto 113 postępowań przygotowawczych – tj. o 44 mniej niż w roku 
poprzednim oraz stwierdzono 101 przestępstw – tj. o 13 więcej. Uzyskano niższy o 6,3 % 
wskaźnik wykrywalności. Przestępstwa w tej kategorii stanowią 2,6 % 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. 

2014 53 39 73,6 22 17 77,3 

2015 59 43 72,9 24 22 91,7 

2016 56 34 60,7 34 30 88,2 
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- 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 
2014 3386 947 27,4 83,4 
2015 3151 873 27,0 93,1 
2016 2560 777 29,4 81,2 

 W 2016 roku w 7 wybranych kategoriach łącznie wszczęto 2414 postępowań 
przygotowawczych – tj. aż o 665 mniej niż w roku poprzednim oraz stwierdzono łącznie 2560 
przestępstw – tj. aż o 591 mniej. Uzyskano wyższy o 2,4 % wskaźnik wykrywalności tego zbioru 
przestępstw. Przestępstwa z tego zbioru stanowią łącznie 66,06 % 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. 

2014 2332 624 26,1 929 296 31,1 

2015 2197 566 25,1 864 326 35,3 

2016 1745 489 28,0 721 211 29,3 
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- Przestępstwa narkotykowe. 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] Wskaźnik dynamiki 
stwierdzonych 

2014 339 299 88,2 140,1 
2015 348 320 92,0 102,7 
2016 325 280 86,2 93,39 

  
W 2016 roku wszczęto 217 postępowań przygotowawczych – tj. o 28 więcej niż w roku 

poprzednim oraz stwierdzono 325 przestępstw – tj. o 23 mniej. Uzyskano niższy – tj.  o 5,8 % 
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 8,38 % 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. 

2014 265 230 86,8 86 78 90,7 

2015 251 228 90,8 98 92 93,9 

2016 248 211 85,1 164 155 94,5 
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- Przestępczość drogowa. 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2014 600 589 98,2 54,8 
2015 553 532 96,2 92,0 
2016 558 550 98,6 100,9 

 W 2016 roku wszczęto ogółem 677 postępowań przygotowawczych – tj. o 19 więcej niż  
w roku poprzednim oraz stwierdzono 558 przestępstw drogowych – tj. o 5 więcej w stosunku do 
roku poprzedniego. Uzyskano wyższy, bo o 2,4 % wskaźnik wykrywalności. Zwrócić uwagę 
należy na fakt, że w obszarze tym wszczęto 387 postępowań przygotowawczych o przestępstwo 
prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości – tj. o 7 mniej niż w roku 2015 oraz stwierdzono 
378 takich przestępstw, tj. o 8 mniej niż w roku poprzednim. Ich wykrywalność – to 100,0 %. 
Przestępstwa w tej kategorii stanowią 14,4 % 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. 

2014 302 295 97,7 290 286 98,6 

2015 272 263 96,7 274 264 96,4 

2016 276 269 97,5 280 279 99,6 
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Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości  
 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] 
Wskaźnik 
dynamiki 

stwierdzonych 
2014 412 410 99,5 46,6 
2015 386 384 99,5 93,7 
2016 378 378 100,0 97,9 
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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. 

2014 193 191 99,0 212 212 100,0 

2015 173  172  99,4 209 209 100,0 

2016 169 169 100,0 209 209 100,0 
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III.    STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH. 
 
 

Głównym celem działania Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Opolu, w zakresie 
bezpieczeństwa na drogach, w roku 2016 było ograniczenie liczby wypadków drogowych i ofiar 
śmiertelnych tych wypadków. Aby ograniczyć problematykę wypadków drogowych 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: 
 
 Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. 

 
 Ograniczenie liczby zdarzeń drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych 

uczestników ruchu drogowego. 
 

 Ograniczenie liczby zdarzeń drogowych, których przyczyną było nieudzielenie  
pierwszeństwa  pieszym.  

 
Stan bezpieczeństwa w 2016 r. na terenie działania Komendy Miejskiej Policji  

w Opolu przedstawiał się następująco: 
 

a) W 2016 roku na drogach nadzorowanych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Opolu odnotowano  3501 - zdarzeń drogowych, tj o 491 - 
zdarzeń drogowych więcej niż w roku 2015, gdzie odnotowano 3010 - zdarzeń 
drogowych. 

b) 331 - zdarzeń drogowych zostało zakwalifikowanych jako wypadki drogowe, tj. o 25 - 
wypadków  więcej  niż w roku 2015, w którym odnotowano 306 wypadków  drogowych. 

c) W wyniku zaistniałych wypadków drogowych na drogach powiatu opolskiego oraz miasta 
Opola śmierć poniosło 26 - osób, tj. o 5 - osób mniej  niż w roku 2015; 382 - osoby 
doznały obrażeń ciała, tj. o 14 - osób więcej niż w 2015 r. 

d) 3170 - zdarzeń to kolizje drogowe, których odnotowano o 465 - więcej  niż w roku 2015. 
 
 

Z analizy stanu zagrożenia wynika, że w dalszym ciągu, na stan bezpieczeństwa wpływa 
samo miasto Opole, gdzie w roku 2016 odnotowano 2265 zdarzenia drogowe 157 wypadków 
drogowych, 2108 kolizji drogowych) , co daje 64,6 % ogólnej liczby zdarzeń.  
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           Zestawienie statystyczne zdarzeń drogowych z ostatnich 5 lat i ich skutków. 
 

 2012 

I-XII 

2013 

I-XII 

2014 

I-XII 

2015 

I-XII 

2016 

I-XII 
Wypadki 380 382 339 306 331 

Zabici  13 33 20 31 26 

Ranni 488 468 438 368 382 

Kolizje 2531 2771 2417 2704 3170 
 

 
Zestawienie zdarzeń drogowych za lata 2012 – 2016. 

          
Stan bezpieczeństwa według podziału administracyjnego. 

 
Z analizy stanu zagrożenia w ruchu drogowym wynika, że na stan bezpieczeństwa wpływają 

zdarzenia zaistniałe na terenie miasta Opola,  jednak  wzrosła  ilość  wypadków  drogowych na 
terenie powiatu opolskiego, gdzie w roku 2016 odnotowano  174 - wypadki drogowe  w  których  
17 -  osób  poniosło śmierć oraz 212 - doznało obrażeń  ciała.   

Gminy Rok 2016 Rok 2015  
Komisariaty Ogół W K Z R ogół W K Z R 
Dobrzeń Wlk 176 21 155 1 21 141 17 124 1 19 
Łubniany 84 11 73 0 24 69 6 63 0 8 
Murów 30 6 24 2 7 21 6 15 2 10 
Popielów 41 9 32 0 12 48 10 38 0 12 
Razem KP 331 47 284 3 64 279 39 240 3 49 
Ozimek 110 16 94 1 18 65 15 50 3 21 
Turawa 120 23 97 6 22 111 16 95 6 18 
Chrząstowice 43 8 35 0 9 34 5 29 0 6 
Tarnów Op. 75 12 63 0 15 67 9 58 0 10 
Razem KP 348 59 289 7 64 277 45 232 9 55 
Niemodlin 195 24 171 5 24 170 26 144 4 27 
Dąbrowa 172 27 145 1 40 127 21 106 4 29 
Komprachcice 52 6 46 1 6 36 6 30 0 6 
Tułowice 35 4 31 0 5 33 3 30 0 6 
Prószków 102 7 96 0 9 115 16 99 3 24 
Razem KP 556 68 488 7 84 481 72 409 11 92 
Teren 1236 174 1062 17 212 1037 156 881 23 196 

Opole 2265 157 2108 9 170 1973 150 1823 8 172 

Ogółem 3501 331 3170 26 382 3010 306 2704 31 368 
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Przyczyny zdarzeń drogowych   
 

Przyczyna 2014 2015 2016 

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 210 269 273  
Nieprawidłowe wyprzedzanie 60 71 99 
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 530 518 365 
Niezachowanie odstępu za poprzedzającym pojazdem 700 759 885 
Nieprawidłowe cofanie 278 323 331 

  
 Najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych są; 
-niezachowanie odstępu za poprzedzającym pojazdem- 29,3% ogółu zdarzeń; 
-nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu- 12% ogółu zdarzeń; 
-nieprawidłowe  cofanie  - 10,9 % ogółu zdarzeń. 

  
                                    
Sprawcy zdarzeń drogowych   
 

Sprawca 2014 2015 2016 
Kierowca samochodu osobowego 2132 2258 2266 
Kierowca samochodu ciężarowego 165 150 257 
Kierowca autobusu 26 23 45 
Pieszy 29 18 38 
Rowerzysta 35 51 46 
Motorowerzysta 30 25 29 
Motocyklista 17 18 32 
Traktorzysta 11 6 5 

  
Sprawcami zdarzeń drogowych są najczęściej kierujący samochodami osobowymi - 72,5 

% ogółu zdarzeń. 
  
 
Grupy wiekowe sprawców zdarzeń drogowych 

 
Grupa wiekowa 2014 2015 2016 

07-14    4    7      5 
15-17   14    7     13 
18-24 449 458   544 
25-39 811 796 1027 
40-59 694 661   784 
60 plus 363 412   441 
b/d   30 139   205 

 
 

Najczęściej sprawcami zdarzeń drogowych są  osoby w wieku 25-39 lat – 32,1%, ogółu 
zdarzeń, a następnie: 

- w wieku   40-59 lat –  784;   
- w wieku   18-24 lata –  544.  
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Rozkład zdarzeń według dni tygodnia 
 

Dzień tygodnia 2014 2015 2016 
Poniedziałek 437 516  576 
Wtorek 460 457  512 
Środa 433 444  533 
Czwartek 412 482  562 
Piątek 482 497  600 
Sobota 332 344  426 
Niedziela 200 270  292 

Razem: 2756 3010 3501 

 
Najwięcej zdarzeń drogowych zaistniało w piątek oraz poniedziałek. 

 
             
Przedziały czasowe zdarzeń drogowych 

 
Przedział czasowy 2014 2015 2016 

0.00-6.00 107 107  175 
6.00-8.00 211 211  316 
8.00-10.00 288 288  296 
10.00-12.00 377 377  437 
12.00-14.00 389 389  468 
14.00-16.00 495 495  617 
16.00-18.00 403 403  528 
18.00-20.00 251 251  358 
20.00-22.00 135 135  214 
22.00-0.00 100 100   102 

Razem: 2756 2756 3501 
 

Najbardziej zagrożony przedział czasowy to godziny 14:00-16:00. 
 
 
Nietrzeźwi sprawcy zdarzeń drogowych 

 
Nietrzeźwy sprawca 2014 2015 2016 

Kierowca samochodu osobowego 28 22 18 
Kierowca samochodu ciężarowego 1 2 2 
Kierowca autobusu 0 0 0 
Pieszy 1 0 0 
Rowerzysta 3 4 1 
Motorowerzysta 3 1 1 
Motocyklista 0 1 0 
Inny 0 0 0 
Razem 36 

 
30 22 

 
 Wśród sprawców zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kierujących najczęściej 

występują osoby prowadzące samochód osobowy –  81,8% ogółu nietrzeźwych sprawców. 
 Spadek udziału nietrzeźwych sprawców zdarzeń drogowych w stosunku do roku 
ubiegłego  wyniósł -  73,3 % ogółu sprawców. 
  
 



19 
 

Zagrożone trasy 
 

Trasa 2014 2015 2016 
A-4 101 121  117  
Trasa - 46 88 89 127 
Trasa - 45 82 78  84 
Trasa - 94 44 45  45 
Trasa - 454 11 9  15 

 
Najbardziej zagrożone trasy to  drogi krajowe w kolejności:   DK - 46, A-4, DK- 45. 
          
 
Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym 

 
Miesiąc Wypadki Zgony na miejscu Zgony do 30 dni 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
 

  

Styczeń 1 4 1 3 0 1 
Luty 0 2 0 2 0 0 
Marzec 3 1 3 2 0 0 
Kwiecień 1 1 4 1 0 0 
Maj 2 1 2 1 0 0 
Czerwiec 1 1 0 0 1 1 
Lipiec 2 4 3 5 0 0 
Sierpień 3 1 3 1 0 0 
Wrzesień 4 2 4 3 0 0 
Październik 4 2 4 2  1 0 
Listopad 0 2  0 1  0 2 

Grudzień 5 1 4 1  1 0 

Razem 26 22  28  22  3 4  
    

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek  liczby  
wypadków ze skutkiem śmiertelnym o  4  oraz spadek  liczby zgonów na miejscu zdarzenia o 6, 
wzrost ogólnej liczby ofiar śmiertelnych do 30 dni po zdarzeniu drogowym o 1. 

 
Poziom bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg 

 
 2014 2015 2016 

Wypadki 65 50 68 
Zabici 4 4 5 
Ranni 63 51 65 
        

W porównaniu do roku ubiegłego wzrosła  liczba wypadków z udziałem pieszych o 18, 
wzrosła  liczba rannych wśród pieszych o 14 oraz wzrosła  liczb zabitych pieszych 1.   
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Bezpieczeństwo pieszych w miejscach dla nich udostępnionych. 
 

Rodzaj miejsca 2014 2015 2016 
W Z R W Z R W Z R 

Chodnik, droga dla pieszych 5 0 5 1 1 0 2 0 2 

Przejście dla pieszych 30 2 29 27 1 29 18 1 19 

Przystanek kom. publicznej   1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Skrzyżowanie 11 2 10 17 1 19 8 0 8 

Razem 47 4 45 46 3 49 28 1 29 
 
 

W porównaniu do  lat ubiegłych  nastąpił spadek  ilości zdarzeń w miejscach 
udostępnionych dla pieszych o  18, spadek liczba osób rannych w tej kategorii  o  2, spadła   
liczba  osób  zabitych  o  20. 
 
  
Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. 
 
 

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

1) Prowadzenie działań kontrolno – prewencyjnych ukierunkowanych na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, 
„Pieszy” – 41- działań. 

 
2) Ujawnianie wykroczeń popełnianych przez pieszych uczestników ruchu drogowego,        

w wyniku czego: 
- nałożono mandaty karne: w  2016r. – 1433, w 2015 r. – 1245,       
- zastosowano pouczeń: w 2016r. – 1186, w 2015 r. – 1651,           
                                                           . 

 
3) Na kierujących którzy niestosowali się do przepisów ruchu drogowego w stosunku do 

pieszych, nałożono mandatówk karnych: 
– w roku 2016 – 1579, w roku 2015 r. – 1229. 

 
  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”, „Trzeźwy Wieczór”, „Alkohol i narkotyki”, ,,Trzeźwość”  itp. doprowadziło do 
ujawnienia i zatrzymania ogółem 404 nietrzeźwych kierujących: 
w tym przez WRD KMP w Opolu: 

 przestępstwa: 
- z art. 178a § 1 kk – w roku 2016 – 231 kierujących,  w roku 2015 – 232 (spadek  o – 1) 

 wykroczenia: 
- z art. 87 § 1 kw   –  w roku 2016 – 59  kierujących, w roku 2015 – 93  (spadek o – 34)  
- z art. 87 § 2 kw   –  w roku 2016 – 13  kierujących, w roku 2015 –  2  (wzrost o – 11)  
- z art. 87 § 1a kw –  w roku 2016 – 88  kierujących, w roku 2015 – 37  (wzrost o – 51) 
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W 2016 roku przeprowadzono następujące działania wzmożone: 
 
 „Pasy”          – 8 działań, 
 „Alkohol i narkotyki”        – 5 działań, 
 „Trzeźwość”        – 2 działania, 
 „Bus, Truck, Bimbus”       – 6 działań, 
 „Trzeźwy Poranek”       – 24 działania, 
 „Trzeźwy wieczór       – 10 działań,    
 Skontrolowano przed wyjazdem na wniosek rodziców lub opiekunów – 208  autobusów, 
 „Bezpieczna droga do szkoły”     – wrzesień, 
 „Bezpieczne wakacje        – lipiec, sierpień, 
 „Bezpieczne Gminy ”        – 13 działania, 
 „Prędkość”        – 18 działań,  
 ,,Bezpieczna  droga”       – 20 działań,  

 
   

Ograniczenie liczby zdarzeń drogowych, których przyczyną była nadmierna prędkość.   
 
Realizacja działań związanych z kontrolą prędkości przez policjantów WRD KMP  

w Opolu za 2016r. przedstawia się następująco: 

 przeprowadzono - 18 akcji pn. „Prędkość” , 4  ,,Pitstop” - nielegalne wyścigi 
samochodowe na terenie miasta Opola; 

 ogólnie ujawnionych przekroczeń prędkości –- 2016r., - 10801,  w 2015 r. – 14401.  
 

W ramach codziennych służb planowany był do pracy pojazd nieoznakowany, 
wyposażony w wideo rejestrator, w którym służba pełniona była przede wszystkim na trasach 
wojewódzkich. W codziennych służbach, w ramach zadań doraźnych planowane były 
(godzinowo) punkty i miejsca kontroli prędkości, definiowane na podstawie sporządzanych 
analiz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jako miejsca szczególnie niebezpieczne wskazywane 
przez lokalną społeczność oraz władze samorządowe. 
 
 przy wykorzystaniu pojazdu wyposażonego w wideo rejestrator ujawniono, w 2016 r. – 

3257 - wykroczenia, w 2015 r. –  3209 
 za niestosowanie się do obowiązku używania pasów bezpieczeństwa oraz stosowania 

fotelików przy przewozie dzieci, w 2016 r., nałożono mandatów karnych 1813, w 2015 r. 
2129. 

 

Współpraca z instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa oznakowania stanu nawierzchni dróg i ich 
przepustowości. 
 

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

2) Przeprowadzenie wiosennej i jesiennej lustracji dróg.  
3) Informowanie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu o nowych możliwości, które mogą 

znacznie poprawić przepustowość i płynność ruchu w mieście Opolu. 
4) 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”.  

5) Wnioski podczes prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Urzędzie Miasta 
Opola oraz w Starostwie Powiatowym gdzie zgłoszono 64 wnioski o poprawę 
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bezpieczeństwa, które związane były głównie z usunięciem stwierdzonych 
nieprawidłowości i nieprawidłowego oznakowania dróg, wskazanie 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 24100 mandatów karnych,  zastosowano 
3526 pouczeń, zatrzymano 570 praw jazdy oraz 3842 dowody rejestracyjne. Zatrzymano – 25 
poszukiwanych osób oraz zatrzymano na gorącym uczynku – 118 sprawców przestępstw 
kryminalnych. 

 
 
 

IV. DZIAŁANIA SŁUŻB PREWENCYJNYCH. 
 

W 2016 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu na gorącym uczynku 
lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano ogółem 764 sprawców przestępstw. 

 
 
 

  Zatrzymań na 
gorącym uczynku 

2014 707 

2015 726 

2016 764 
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W 2016 roku zaistniało 49508 czynów zabronionych jako wykroczenia, co w porównaniu 
do roku 2015 (42794) stanowi wzrost o 6714 czynów. 

 
 

2015 4 474 34 141 2 172 43 1 964 42 794
2016 4 527 41 216 1 796 32 1 744 49 508

Różnica 53 7 075 -376 -11 -220 6 714

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 1796 czynności 
wyjaśniających zakończonych skierowaniem wniosku do sądów (spadek o 376 w stosunku do 
2015 r.), oraz ujawnili 41216 wykroczeń zakończonych nałożeniem mandatu karnego (o 
7075 więcej niż w 2015 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 Kodeksu Wykroczeń 
oraz przepisom z ustaw szczególnych. 

 
Liczba wykroczeń zakończonych zastosowaniem środków oddziaływania poza karnego 

(pouczeń), to 4527 przypadków, tj. o 53 więcej niż w 2015 r. 
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W 1744 przypadkach nie skierowano wniosków o ukaranie: z powodu nieustalenia 
sprawców wykroczeń, co stanowi 3,5 % ogółu zaistniałych wykroczeń (o 220 więcej w stosunku 
do 2015 r.).  
 

W 2016 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 min. kontynuowano współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi, 
w trakcie której główny nacisk położono 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 zarówno spadek jak i wzrost liczby niektórych wykroczeń, co ilustruje poniższa tabela. 
 
 
Tabela: Wykroczenia uciążliwe społecznie. 
 

2015 1014 3218 277 17
2016 890 2921 215 44

wzrost / spadek -124 -297 -62 27

463
578

115

Lata art. 51 kw art. 119 
kw

art. 124 
kw

Przeciwko 
obyczajności 

publicznej

art. 143 
kw

 
 

Źródło: Dane SESPol Policja. 
 

Wykroczenia „uciążliwe społecznie”: 
 
- art. 51 kw.    (zakłócenie porządku)   - spadek o 124 
- art. 119 kw.    (kradzież mienia)    - spadek o 297 
- art. 124 kw.    (uszkodzenie mienia)   - spadek o 62  
- art. 140, 141    (przeciwko obyczajności publicznej)         - wzrost o 115 
- art. 143 kw.    (niszczenie urządzeń użytku publicznego) - wzrost o 27 
- art. 145 kw.    (zaśmiecanie)    - wzrost o 281 
- art. 43’     Ustawa o wychowaniu w trzeźwości  - wzrost o 1395 
 
 

Przedstawione efekty działalności prewencyjnej w 2016 r. pomimo dużej liczby wakatów 
w granicach 15 osób 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 2016 rok w Wydziale Prewencji KMP w Opolu oraz w KP przeprowadzone 
były 28 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, Służbą Celną, Strażą Ochrony Kolei, Strażą Leśną, Inspekcją 
Transportu Drogowego, Państwową Strażą Rybacką oraz Społeczną Strażą Rybacką, co 
niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia ilości patroli i ich widoczności.  
 

W 2016 r. zrealizowano 394 (w 2015 r. 402) służby prewencyjne wspólnie z podmiotami 
pozapolicyjnymi w tym:  

-  275 służb ze Strażą Miejską (w 2015 r. - 320); 
- 60 służb ze Strażą Ochrony Kolei (w 2015 r. - 25); 
- 11 służby ze Strażą Leśną, Rybacką i inne (w 2015 r. - 22);   
- 30 służby z Żandarmerią Wojskową (w 2015 r. - 32); 
- 11 służb ze Strażą Graniczną (w 2015 r. - 3 ); 
- 7 służb z Inspekcją Transportu Drogowego (w 2015 r. - 0 ). 

 
 Wydział Prewencji KMP - Zespół Organizacji Służby i Operacji Policyjnych w 2016 roku 
wykonywał czynności w 302 postępowaniach administracyjnych dot. opinii wydanych w formie  
postanowień na pracowników ochrony fizycznej posiadających lub ubiegających się o wydanie 
licencji.  
 

W 2016 r. w Pomieszczeniu dla osób zatrzymanych i doprowadzanych w celu 
wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Policji w Opolu umieszczono łącznie 1335 osób /2015 – 
2131/, z tego:  

- podejrzanych o popełnienie przestępstwa – 580 /2015 – 716/ 
- w związku z popełnieniem wykroczenia – 3 /2015 – 15/ 
- na polecenie sądu lub prokuratora – 302 /2015 – 397/ 
- zatrzymania prewencyjne – 70 /2015 – 44/ 
- doprowadzeni w celu wytrzeźwienia – 258 /2015 – 878/  

tym:  dorośli – 258 /2015 – 878/  
 kobiety – 190 /2015 – 218/, mężczyźni – 68 /2015 – 660/ 

nieletni – 0 /2015 – 0/ 
 kobiety – 0 /2015 – 0/, mężczyźni – 0 /2015 – 0/ 

- cudzoziemcy w celu wydalenia – 96 /2015 – 80/ 
- skazani lub tymczasowo aresztowani w ramach przerwy w konwoju – 26 /2015 – 1/ 

 
KMP w Opolu 
 

W ramach porozumienia z dnia 29.01.2016  zawartego pomiędzy Komendantem 
Miejskim Policji w Opolu, a Prezydentem Miasta Opola (ze zmianami), Miasto Opole  
przekazało kwotę 150 tyś. zł na rekompensaty pieniężne za służby w czasie ponadnormatywnym 
pełnione przez policjantów wykorzystano 144.950 tyś zł . W ramach tych środków finansowych 
zrealizowano łącznie 724 służby.  

 
W trakcie służb wylegitymowano 1376 osób. Przeprowadzono 365 interwencji, 730 

kontroli pojazdów, 473 kontrole bagażu, oraz 572 kontroli stanu trzeźwości.  
 
Ujawniono łącznie 682 wykroczenia, gdzie w kategorii tzw.: 
- „uciążliwych społecznie”    - 203  wykroczenia, 
- „drogowych”     - 455 wykroczeń, 
- innych       - 24 wykroczenia, 
 
w tym z art.: 
- 43’ustawy o wychowaniu w trzeźwości    - 144 
- 119 kw        - 13 
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- 143 kw        - 3 
- 145 kw (zaśmiecanie)      -  40 
- 51 kw (zakłócenie porządku)      - 3 
- bezpieczeństwo osób i mienia     - 5 
- drogowe        - 455 
- 65 kw         - 1 
- obyczajność publiczna      - 8 
- 58 kw         - 1 
- 13 ust 2 uopnuwt       - 4 
- 77 kw         - 1 
- porządek publiczny       - 4 
 
Za popełniane wykroczenia nałożono: 

- 605 mandatów karnych (na kwotę 53 350 zł) 
- 71 razy stosowano art. 41KW (pouczenia),  
- 6 razy prowadzono czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenia. 

 
 Zatrzymano 11 sprawców przestępstw (w tym 4 sprawców kradzieży, 5 osób 
posiadających narkotyki, 1 osobą z zakazem prowadzenia pojazdów oraz 1 osobę, która dokonała 
uszkodzenia mienia), 4 nietrzeźwych kierujących oraz 9 osób poszukiwanych. Do Izby 
Wytrzeźwień, jednostki Policji lub miejsca zamieszkania doprowadzono 38 osób.  
 Patrole piesze oraz rowerowe wykonywane w ramach służb ponadnormatywnych 
dyslokowane były w rejon ścisłego centrum miasta (Rynek, Mały Rynek, ul. Krakowska, okolice 
dworców PKP, PKS), natomiast patrole z wykorzystaniem radiowozu dyslokowane były wg 
miejsca występowania zabezpieczenia do którego były wykorzystywane oraz potrzeb 
wynikających z analizy zagrożeniem przestępczością i wykroczeniami.  
 Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem na terenie miasta Opola w związku  
z organizowanymi meczami Odry Opole, Gwardii Opole oraz Orlika Opole, uczestniczyli w 
zabezpieczeniu obchodów Światowych Dni Młodzieży, pikniku NATO - Opole z NATO, 
zabezpieczali protesty mieszkańców gmin przyłączonych do Opola, obchody Święta 11 
Listopada oraz w piątki i soboty uczestniczyli w działaniach PIT-STOP.  
 
 
KP w Dobrzeniu Wielkim 
 

W ramach Porozumienia z dnia 21.01.2016 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 54.300 tyś zł. W ramach tych 
środków finansowych  w okresie od 01 luty 2016 do 31 grudnia 2016 zrealizowano łącznie 330 
służb.  

 
W trakcie służb wylegitymowano 1079 osób. Przeprowadzono 193 interwencje, 665 

kontroli samochodów i 11 kontroli rowerów. 
 
Ujawniono łącznie 316 wykroczeń, gdzie w kategorii tzw.: 
- „uciążliwych społecznie”    - 69  wykroczeń, 
- „drogowych”     - 193 wykroczenia, 
- innych       - 3 wykroczenia, 
 
w tym z art.: 
- 43’ustawy o wychowaniu w trzeźwości     - 48 
- 140 kw         - 1 
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- 141 kw         - 3 
- 143 kw         - 2 
- 145 kw (zaśmiecanie)      -  8 
- 51 kw (zakłócenie porządku)     - 7 
- drogowe        - 193 
- inne                                                                                           - 3 
 
Za popełniane wykroczenia nałożono: 

- 265 mandatów karnych (łączna kwota 32.720 zł.),  
- 51 razy stosowano art. 41KW (pouczenia),  
- 4 razy prowadzono czynności wyjaśniające. 

 
 Zatrzymano 4 sprawców przestępstw oraz 3 nietrzeźwych kierujących samochodem  
i 8 osób poszukiwanych. Do Izby Wytrzeźwień doprowadzono 8 osób, zaś do jednostki Policji 
doprowadzono również 8 osób. Do miejsca zamieszkania doprowadzono 4 osoby. 
 Ponadto zatrzymano 15 dowodów rejestracyjnych oraz 3 prawa jazdy. 

 
KP w Niemodlinie 
 

W ramach Porozumienia z dnia 02.06.2016r. 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 13 służb 8-godzinnych, 
13 służb 6-godzinnych i 2 służby 9-godzinne. 

W trakcie służb wylegitymowano 121 osób, w tym 8 nieletnich. Przeprowadzono 33 
interwencje, 31 kontrole samochodów, 1 rower. 
Ujawniono łącznie 36 wykroczenia, gdzie w kategorii tzw.: 
- „uciążliwych społecznie”    - 21 wykroczeń, 
- „drogowych”     - 15 wykroczeń, 
 
w tym z art.: 
- 43’ ustawy o wychowaniu w trzeźwości     - 13 
- 51 kw (zakłócanie porządku publicznego)    - 2 
- 145 kw (zaśmiecanie)      -  6 
- 141 kw (używanie słów nieprzyzwoitych)    - 0 
- drogowe        - 14 
- inne            - 0 
Za popełniane wykroczenia nałożono: 

- 15 mandaty karne (łączna kwota 2100 zł),  
- 19 razy stosowano art. 41KW (pouczenia),  
- 2 razy prowadzono czynności wyjaśniające, 

 
 Zatrzymano 2 sprawców przestępstw, tj.  jednego z art 200 KK (obcowanie płciowe  
z małoletnim poniżej lat 15 oraz jednego z art 190 KK (groźby karalne). Doprowadzono do 
innych instytucji 6 osoby. 
 Ponadto sporządzono 3 karty rejestracyjne na kierujących. Łącznie sporządzono 13 
notatek urzędowych celem dalszego wykorzystania. 
 Ponadto policjanci czuwali na bezpieczeństwem na terenie gminy Tułowice w związku       
z obchodami Dni Tułowice oraz Dożynek Gminnych. 
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KP w Ozimku 

W ramach Porozumienia z 29 maja 2015r zawartego pomiędzy Komendantem Miejskim 
Policji w Opolu, a Wójtem Gminy Tarnów Opolski Krzysztofem, 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 92 osób, w tym 12 nieletnich. Przeprowadzono 31 
interwencje, 55 kontrole samochodów i 16 kontroli rowerów. 
Ujawniono łącznie 32 wykroczeń, gdzie w kategorii tzw.: 
- „uciążliwych społecznie” - 12 wykroczeń, 
- „drogowych” - 19 wykroczeń, 
- innych - 1 wykroczeń, 

w tym z art.: 
- 43’ ustawy o wychowaniu w trzeźwości - 1 
- 51 kw (zakłócanie porządku publicznego) - 1 
- 145 kw (zaśmiecanie) - 1 
- 141 kw (używanie słów nieprzyzwoitych) - 1 
- drogowe - 19 
- inne - 9 

Za popełniane wykroczenia nałożono: 

 32 mandaty karne (łączna kwota 5.600 zł),  
 0 razy stosowano art. 41KW (pouczenia),  
 0 razy prowadzono czynności wyjaśniające, 

 Zatrzymano 9 sprawców przestępstw - nietrzeźwych kierujących. Doprowadzono do 
miejsca zamieszkania 1 osobę. 
 Ponadto zatrzymano 3 prawa jazdy, 2 dowody rejestracyjne oraz sporządzono 6 kart 
rejestracyjnych na kierujących. Łącznie sporządzono 9 notatek urzędowych celem dalszego 
wykorzystania. 
 Ponadto policjanci czuwali na bezpieczeństwem na terenie gminy w związku z dożynkami 
gminnymi. 
 

Wsparcie 
samorządu

Środki z 
porozumienia 

(zł)
Ilość służb 

Ilość MK / suma 
z nałożonych 

MK (zł)

Środki 
pozakarne 

(pouczenia)

Wnioski o 
ukaranie

Zatrzymani 
sprawcy 

przestępstw

Miasto 
Opole

150 000 zł 724 605/53.350 71 6 15

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki

70 000 330 265/25.670 51 4 7

Gmina 
Tułowice 10 000 28 15/2.100 19 2 2

Gmina 
Tarnów 
Opolski

5 000 26 32/5.600 0 0 9

Razem 235 000 zł 1108 917/86.720 141 12 33

Wsparcie finansowe oraz efekty służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym                                                           
w 2016 roku
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V. IMPREZY MASOWE. 
 
 

W 2016 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu odbyło się 67 
imprez masowych oraz 116 zgromadzeń publicznych, manifestacji i innych form protestów 
społecznych, w tym 2 zgromadzenia publiczne, które nie zostały zgłoszone w myśl przepisów 
ustawy prawo o zgromadzeniach. 

Ogółem do zabezpieczeń zaangażowanych było 2401 policjantów, a szacunkowa łączna 
wielkość kosztów finansowych poniesionych przez Policję z tytułu realizacji zadań podczas 
zabezpieczeń wyniosła 247 944,26 zł, w tym: 

 

Zabezpieczenie imprez masowych: 
1. Zabezpieczenie masowych imprez sportowych: 

 42 imprez sportowych,  

 w których brało udział 1101 policjantów, 
 szacunkowe koszty – ogółem: 125 018,51 zł. 

2. Zabezpieczenie masowych imprez artystyczno-rozrywkowych: 

 25 imprez artystyczno-rozrywkowych, 

 w których brało udział 437 policjantów,  
 szacunkowe koszty – ogółem: 65 874,58 zł. 

 
Zabezpieczenie zgromadzeń publicznych, manifestacji i innych form protestu: 

 

 116 zgromadzeń publicznych i manifestacji oraz innych form protestów społecznych, 

 w których brało udział 863 policjantów, 
 szacunkowe koszty – ogółem: 57 051,17 zł. 

 
W dalszym ciągu największe zagrożenie podczas realizacji zabezpieczeń związane było  

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

W analizowanym okresie w trakcie realizacji zabezpieczeń imprez masowych 
odnotowano łącznie 6 czynów karalnych, w tym 2 zakwalifikowane jako przestępstwo  
i 4 zakwalifikowane jako wykroczenie. 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 wyniku prowadzonych czynności do Sądu Rejonowego w Opolu skierowano  
1 wniosek o ukaranie za popełnione wykroczenie, wszczęto 1 postępowanie przygotowawcze 
(wniesienie materiałów pirotechnicznych na teren imprezy masowej) oraz zatrzymano  
2 sprawców przestępstw. 
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W celu podnoszenia stopnia gotowości i reagowania w sytuacjach kryzysowych KMP 
w Opolu w 2016 roku organizowała, jak również uczestniczyła w ćwiczeniach, szkoleniach 
i konferencjach organizowanych przez inne jednostki Policji oraz podmioty zewnętrzne, m.in.: 

 

 w dniu 03 lutego 2016r. – KMP w Opolu przeprowadziła trening Stałego Dyżuru.  

 w dniu 22 kwietnia 2016 r. – udział w szkoleniu w zakresie ochrony obiektów 
wojskowych z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony fizycznej JW4231. 

 W dniu 28 kwietnia 2016r. - udział w szkoleniu z zakresu współpracy, organizacji  
i techniki ratownictwa chemiczno-ekologicznego, zabezpieczenia miejsca zdarzenia  
i organizacji ruchu drogowego oraz innych działań w trakcie awarii przemysłowych.  

 w dniu 23 kwietnia 2016 r. – udział w szkoleniu w zakresie ochrony obiektów 
wojskowych z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony fizycznej JW4231. 

 w dniu 23 września 2016 r. – udział w szkoleniu w zakresie ochrony obiektów 
wojskowych z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony fizycznej JW4231 
Komprachcice 

 w dniu 30 września 2016 r. – udział w szkoleniu w zakresie ochrony obiektów 
wojskowych z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony fizycznej JW MSS Polska 
Nowa Wieś. 

 w dniu 18 września 2016 r. - KMP 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 8-9 listopada 2016r. Udział w Treningu Krajowego Systemu Wykrywania 
Skażeń i Alarmowania 

Ponadto zrealizowano cykl szkoleń własnych wynikających z bieżących potrzeb ujętych w Planie 
szkolenia obronnego KMP w Opolu na 2016 rok. 

Na terenie działania KMP w Opolu w 2016 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 2016 roku w KMP w Opolu położono wysoki nacisk na rozpoznawanie zagrożeń, 

przygotowanie logistyczne i realizację zabezpieczeń imprez masowych, w szczególności meczy 
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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 2016 r. objął koordynacją 
czynności  podejmowane przez policjantów komórek i  jednostek organizacyjnych podległych 
KMP w Opolu dotyczące poszukiwań opiekuńczych oraz osób zaginionych KAT III. Pozwoliło 
to 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 2016 r. przez Wydział Prewencji KMP w Opolu zostały wszczęte 125 poszukiwania              

w tym : 
- opiekuńcze - 36 
- zaginięcia kat. III  – 99 

 
W ramach współpracy z jednostkami Policji  Wydział Prewencji KMP  

w Opolu w toku podjętych czynności służbowych doprowadził do zatrzymania : 
 ucieczki z domów dziecka -  23 
 poszukiwania opiekuńcze - 31   

 
 

VII. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA. 
 

W 2016 r. w ramach działań z zakresu profilaktyki społecznej realizowane były programy 
i akcje profilaktyczne. Wszystkie działania prowadzone były w oparciu o Program Ograniczania 
Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Janusza Stasiaka oraz 
Ogólnokrajowe Akcje Prewencyjne: „Bezpieczne Ferie”, „Dzień Wagarowicza”, „Bezpieczne 
Wakacje” i „Bezpieczna Droga do szkoły”. W skład programu włączone zostały wszystkie 
działania prewencyjne. Działania 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 2016” –  W czasie policyjnej akcji policjanci organizowali i uczestniczyli 
w wielu działaniach służących zapewnieniu bezpieczeństwu dzieciom i młodzieży. Bardzo dobrze 
zagospodarowany czas wolny miały dzieci uczęszczające na zajęcia do Młodzieżowego Domu 
Kultury w Opolu, gdzie w trakcie ferii zorganizowane zostały dwa turnusy półkolonii. Podczas 
półkolonii dzieci miały zorganizowane zajęcia w postaci wycieczek  edukacyjnych, różnego 
rodzaju zabaw integracyjnych, projekcji filmowych. Na dwóch półkoloniach /po pięć grup każda/ 
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wypoczywało około 200 dzieci z Opola, które pod opieką nauczycieli  nabierały nowych sił do 
nauki w szkole. Jak co roku, policjanci Komendy Miejskiej Policji w Opolu aktywnie włączyli się 
w prowadzone zajęcia. Podczas spotkań z dziećmi mówili o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, 
jakie mogą je spotkać na podwórku, w domu, prosili o zabawę w miejscach bezpiecznych, 
przeznaczonych do tego, a nie w rejonach rzek, stawów, zachęcali do wspólnego spędzania czasu 
z rodzicami. Ponadto policjanci ogłosili dla każdego z turnusów konkurs plastyczny pn. 
„Bezpieczne ferie”. Laureaci obu turnusów zostali wyróżnieni na koniec turnusu nagrodami 
przekazanymi przez policjantów KMP w Opolu. Dzieci wypoczywające na półkolonii w Szkole 
Języków MASTER uczestniczyły w spotkaniach zorganizowanych w KMP w Opolu. Podczas 
wycieczki dzieci mogły zobaczyć policyjny radiowóz, zapoznać się z pracą policjanta, zrobić 
pamiątkowe zdjęcie sygnalistyczne, czy też przy pomocy policjanta zdjąć własne odciski palców.  
 
2. „Dzień Wagarowicza 2016” – 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 2016” – W czasie policyjnej akcji policjanci organizowali  
i uczestniczyli w wielu działaniach służących zapewnieniu bezpieczeństwu dzieciom i młodzieży, 
a także zagospodarowaniu ich czasu wolnego:  
 
a) Impreza rekreacyjna pn. „Bezpiecznie nad Wodą” – W środę /29 czerwca 2016 r./ na 
basenie „Błękitna Fala” przy Placu Róż w Opolu odbyła się przy wsparciu Komendy Miejskiej 
Policji w Opolu impreza wakacyjna zorganizowana przez Radio DOXA i MOSiR w Opolu pn. 
„Bezpiecznie nad wodą”. Wspaniała pogoda zachęciła opolan do przyjścia na miejski basen  
i spędzenia  aktywnie czasu wolnego nad wodą. Wiele atrakcji, konkursów i niespodzianek 
przygotowanych zostało dla dzieci i dorosłych w ramach akcji propagującej bezpieczeństwo nad 
wodą. Nie było chwili na nudę, były pokazy, konkursy i zabawy rodzinne. Policjanci Komendy 
Miejskiej Policji w Opolu przygotowali dla najmłodszych konkurs plastyczny, podczas którego 
dzieci pod opieką dorosłych wykonywały prace plastyczne na temat „Bezpiecznie wypoczywam 
nad wodą!”  Dla wszystkich uczestników konkursów organizatorzy zapewnili nagrody  
i upominki, a dla ochłody darmowe lody. 
 
b) Piknik  Rodzinny nad Odrą - na początku lipca odbył się w Parku Nadodrzańskim w Opolu 
„Piknik Rodzinny nad Odrą”. Podczas imprezy, która podzielona została na specjalne strefy: 
strefa zabaw, sportu, rekreacji, zwierząt, rozrywki, organizacji pozarządowych, średniowiecza 
oraz gastronomii, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na rozstawionych wśród drzew stoiskach 
były dziesiątki atrakcji dla rodziców i dzieci – występy, pokazy, konkursy. Na stanowisku 
Komendy Miejskiej Policji w Opolu rodzice wraz z dziećmi mogli dowiedzieć się o pracy 
policjanta, zapoznać się ze sprzętem służbowym, usiąść w radiowozie, a na pamiątkę zrobić sobie 
odbitkę linii papilarnych. Policjanci udzielali także porad i wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa, szczególnie w okresie wakacyjnym. O bezpieczeństwo uczestników pikniku,  
w tym dzieci pływających na łodziach Straży Pożarnej dbali policjanci patrolujący rzekę Odrę  
w motorówce policyjnej. 

 

 
c) Piknik dla dzieci „Lato w Opolu” - 28 czerwca 2016 r. na terenie miasteczka rowerowego 
przy ulicy Pużaka w Opolu odbył się Piknik dla dzieci z opolskich półkolonii pn. „Lato  
w Opolu”. Organizatorem imprezy była Komenda Miejska Policji w Opolu, Młodzieżowy Dom 
Kultury w Opolu oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Opolu. Podczas pikniku,  
w którym udział wzięło ok 180 dzieci każdy mógł spróbować swoich umiejętności na miasteczku 
rowerowym, gdzie czujnym okiem przyglądali się policjanci Komendy Miejskiej Policji w Opolu. 
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Młodsi uczestnicy pikniku uczestniczyli w konkursach plastycznych ze znajomości zasad 
bezpiecznego poruszania się po drogach, a w chwili wytchnienia bawiły się na dmuchawcach, 
zajadały popcorn. Wielkim zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się pokaz sprzętu policyjnego, 
którego główną atrakcją był radiowóz. 
 
d) Wakacje na sportowo - 27 czerwca 2016 r. w Centrum Rozrywki KUBATURA w Opolu 
odbyły się rozgrywki sportowe dla dzieci w wieku 8-11 lat. Na to sportowe wydarzenie 
przyjechały reprezentacje z 24 opolskich miast. Każda drużyna losowała „państwo”, które  
reprezentowała podczas meczy na dwóch specjalnie do tego celu przeznaczonych boiskach. W 
ramach promowania aktywnego i bezpiecznego sposobu spędzania czasu wolnego, policjanci  
z Komendy Miejskiej Policji w Opolu przeprowadzili z zawodnikami i ich opiekunami spotkanie 
podczas, którego ostrzegali przed zagrożeniami, na które szczególnie w okresie wakacji mogą być 
narażone dzieci i zachęcali do korzystania z proponowanych form wypoczynku. Każdy  
z zawodników otrzymał pamiątkowe nagrody, a zwycięzcami turnieju okazali się wszyscy, 
ponieważ nie tylko pokonali własne słabości, ale nudę, która prowadzi do nierozważnych 
zachowań.   
 
e) W okresie wakacyjnym (w soboty i niedziele oraz podczas imprez odbywających się  
na wodzie lub w rejonie przyległym wykonywane były patrole policyjne na rzece Odrze. 

 
4. „Bezpieczna droga do szkoły 2016” – Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, dzieci  
w przedszkolach i szkołach uczyły się, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, na której 
występują w roli 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. 

 

Wybrane przedsięwzięcia, w których współorganizatorami bądź uczestnikami byli 
policjanci kmp w opolu: 
 
 
1. XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Wspólnie z Młodzieżowym Domem 
Kultury w Opolu podczas spotkań z wolontariuszami i Sztabem WOŚP omawiano zasady 
bezpieczeństwa podczas kwestowania oraz postępowanie w sytuacji zagrożenia kwestujących. 
  
2. 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. Policjanci informowali, co to jest 
oszustwo „na wnuczka”, a także „na policjanta, inkasenta” i w jaki sposób się go ustrzec. Podczas 
spotkań kolportowane były plakaty i ulotki, które poprzez dzielnicowych trafiały do 
mieszkańców Opola.  
 
3. Komenda Miejska Policji w Opolu, we współpracy z Fundacją PRO-LEGE w Opolu oraz  
Urzędem Miasta Opola zrealizowała w okresie kwiecień- sierpień 2016r. zrealizowała  projekt 
pn. „To nasza wspólna sprawa”. Projekt ten obejmował: konkursy profilaktyczne zarówno dla 
seniorów jak i dla uczniów szkół gimnazjalnych: 

 Konkurs plastyczny dla seniorów pn. „Po prostu żyj” 
 Konkurs na spot filmowy dla gimnazjalistów promujący bezpieczeństwo finansowe 

seniorów  pn. „Nie każdy jest Twoim wnuczkiem”   
 Konkurs plastyczny dla gimnazjalistów  pn. „Wysłuchaj Mnie!”  
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Projekt połączony był z kampanią informacyjną z wykorzystaniem plakatów pokonkursowych 
zamieszczonych w autobusach MZK oraz wydanie  materiałów informacyjno - edukacyjnych 
skierowanych do osób starszych. 
 
4. Festyn rekreacyjny z okazji „Dnia Dziecka”. Tak jak w latach ubiegłych, tak i w 2016 roku 
policjanci KMP w Opolu uczestniczyli w imprezie zorganizowanej przez MDK  
w Opolu dla dzieci i ich rodzin; m. in. odbyły się pokazy sprzętu policyjnego, kolportaż 
książeczek i naklejek edukacyjnych oraz „spotkanie” z policyjnymi psami służbowymi.  
 
5. „Bezpieczna droga do kina” – Akcja prowadzona była wspólnie z Młodzieżowym Domem 
Kultury w Opolu. Akcja o charakterze profilaktycznym skierowana do dzieci i młodzieży  
w ramach Festiwalu Filmów Dla Dzieci „Zero Nudy”.   
 
6. „Tydzień Zrównoważonego Transportu w Opolu” - Impreza, która w tym samym czasie 
odbywała się w wielu miastach na terenie całego świata zorganizowana została przez Urząd 
Miasta Opola i miała za zadanie promować ekologiczne sposoby komunikacji, np. korzystanie  
z rowerów. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Opolu wspólnie ze strażnikami miejskimi  
z Opola również aktywnie włączyli się w działania. W ramach podjętych działań 
przeprowadzono we współpracy z PSP nr 14 w Opolu „Turniej rowerowy dla uczniów klas V 
szkół podstawowych Opola „Bezpiecznie na drodze”.  
 
7. W dniu 30.09.2016 r. w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych 
Zachowań „Razem bezpieczniej”, na Strzelnicy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku 
Łowieckiego w Opolu po raz szósty odbyły się „VI Zawody strzeleckie służb mundurowych: 
Policji, wojska, straży, służb, inspekcji, agencji i firm ochrony osób, mienia i konwoju o 
Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Opolu i Prezesa Zarządu GWARANT Agencji 
Ochrony S.A. w Opolu”. W zawodach uczestniczyło 15 drużyn.  Zawody miały na celu 
aktywizację podmiotów prowadzących działalność w zakresie porządku publicznego, zwalczania 
szkodnictwa leśnego, pożarów lasów, ochrony przyrody i zwierząt, aktywizację podmiotów 
gospodarczych świadczących usługi w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia pod 
kątem realizacji dodatkowych zadań z zakresu zapobiegania przestępczości, w tym również 
innych działań na rzecz społeczności lokalnej, integrację funkcjonariuszy służb mundurowych, 
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i specjalistycznych firm ochrony osób  
i mienia, popularyzację i promowanie sportów strzeleckich i rywalizacji fair play, jako 
alternatywy na aktywne spędzanie czasu wolnego oraz formę doskonalenia zawodowego. 
 
8. W dniu 07.10.2016 r. na Strzelnicy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego  
w Opolu, odbyły się „VI Zawody strzeleckie pracowników jednostek samorządu 
terytorialnego Powiatu Opolskiego, Starostwa Powiatowego w Opolu, Miasta Opola, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  
o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Opolu”. W zawodach uczestniczyło 16 zespołów. 
Zawody miały na celu aktywizację pracowników jednostek samorządu terytorialnego i Policji w 
zakresie realizacji zadań dotyczących zarządzania kryzysowego, obronności, ochrony ludności  
i zapobiegania przestępczości oraz innych działań prewencyjnych na rzecz społeczności lokalnej, 
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocję jednostek samorządu terytorialnego 
we współpracy z Policją i organizacjami pozarządowymi, integrację pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego i funkcjonariuszy Policji, popularyzację i promowanie sportów 
strzeleckich i rywalizacji fair play, jako alternatywy na aktywne spędzanie czasu wolnego 
oraz formę doskonalenia zawodowego. 
 
9. „Aktywna Niepełnosprawność – Opolskie 2016” - impreza zorganizowana przez WTWzK  
w Opolu na terenach zielonych Wyspy Bolko w Opolu. Podczas imprezy organizowane były 
występy, bezpłatne konsultacje medyczne oraz promowano aktywność fizyczną wśród seniorów. 
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Tradycyjnie odbył się marsz z kijkami nordic working. Imprezę i marsz zabezpieczali policjanci 
KMP w polu i KWP w Opolu – drużyna rowerowa. 
 
10. Festyn NATO w Opolu – przez dwa dni mieszkańcy Opolszczyzny mogli aktywnie spędzić 
czas na pikniku wojskowym zorganizowanym przy Politechnice Opolskiej. Czołgi, wozy 
opancerzone i wystawy rożnego rodzaju broni przyciągnęły wielu zwiedzających. Przejażdżki na 
kładzie policyjnym cieszyły się za to uznaniem najmłodszych, którzy wraz z rodzicami tłumnie 
odwiedzali stoisko policyjne.  
 
11. Opolskie Dni Niepełnosprawnych w Opolu – Impreza zorganizowana przez Wojewódzkie 
Towarzystwo Walki z Kalectwem Opolu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu pod 
patronatem prezydenta Miasta Opola. Komenda Miejska Policji w Opolu została wyróżniona 
przez organizatora za prowadzoną współpracę. 
 
12. 06 października 2016 r. policjanci Komendy Miejskiej Policji w Opolu wspólnie  
z przedstawicielami Policji holenderskiej oraz organizacji NGO FairWork przeprowadzili 
warsztaty w ramach projektu pn. „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”. 
Podczas spotkań z uczniami w Zespole Szkół w Niemodlinie i Zespole Szkół w Prószkowie oraz 
pracownikami socjalnymi z terenu powiatu opolskiego i policjantami w Ośrodku Kultury  
w Prószkowie zaproszeni goście przedstawili informacje na temat zagrożeń, na jakie narażone są 
osoby wyjeżdżające do pracy za granicę oraz zachęcali do właściwego przygotowania się do 
wyjazdu, a szczególnie sprawdzenia pośrednika proponującego pracę. Udzielili także porad  
i informacji w zakresie pomocy osobom, które w Holandii są wykorzystywane w pracy lub są 
ofiarami handlu.  
 
13. W dniach 22-24 lipca 2016r. na terenie Autodromu – Lotniska w Polskiej Nowej Wsi/k. 
Opola odbył się 12 Międzynarodowy Zlot Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych „MASTER 
TRUCK”. W ramach imprezy policjanci z KMP w Opolu zaprezentowali specjalistyczny sprzęt 
służbowy w postaci nowoczesnego radiowozu hybrydowego marki Toyota, sposoby ujawniania  
i zabezpieczania śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia drogowego oraz we 
współpracy z Opolskim Klubem Strzeleckim „Husarz” wystawę różnego rodzaju uzbrojenia. 
Wszyscy odwiedzający stanowisko policyjne otrzymywali materiały profilaktyczno-edukacyjne. 
Na scenie głównej opolscy policjanci przeprowadzili konkurs profilaktyczny, a na trasie 
rowerowej konkurs sprawnościowy. Podczas zabawy i konkursów policjanci promowali między 
innymi idee znajomości przepisów ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się po drodze, 
trzeźwości wśród kierujących i doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy.  
 
14. Rajd Przedszkolaka pn. „Bezpiecznie po Opolu”. Impreza przeprowadzona we współpracy 
z Wydziałem Polityki Społecznej UM Opola. Dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Opola Rajd 
odbył się w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu. Przedszkolaki z 19 placówek 
drużynowo rywalizowały ze sobą w specjalnie przygotowanych konkurencjach. Na stanowiskach 
edukacyjnych policjanci oceniali wiedzę i umiejętności dzieci w bezpiecznym poruszaniu się po 
ulicy, znajomość przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego zachowania w domu i na 
podwórku. Na stanowiskach sportowych dzieci pokonywały tory przeszkód, wykazywały się 
zwinnością, sprawnością i szybkością. Najlepsze drużyny otrzymały nagrody rzeczowe.  
 
15. Bezpieczeństwo w Internecie – „Cyberprzemoc”. W ramach prowadzonych działań 
profilaktycznych policjanci Komendy Miejskiej Policji w Opolu prowadzili spotkania dla 
uczniów opolskich szkół w celu uświadomienia zagrożeń jakie płyną z niewłaściwego 
korzystania z Internetu oraz przemocy z użyciem innych mediów elektronicznych, takich jak 
telefony komórkowe.  
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16. „Poprawa bezpieczeństwa osób duchownych” – Zgodnie z wytycznymi KGP 
przeprowadzono sześć spotkań z duchownymi na temat właściwego zabezpieczania mienia 
kościelnego, współpracy w zakresie działań prewencyjnych oraz unikania różnego rodzaju 
zagrożeń (m.in. podczas wizyt duszpasterskich). W jednym przypadku spotkanie zostało 
odwołane.  Spotkania zostały ustalone przez WP KWP w Opolu w porozumieniu z Kurią. 
 
17. W dniach 15-16.04.2016 r. Komenda Miejska Policji w Opolu, Starostwo Powiatowe  
w Opolu i Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, przy udziale Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Opolu, Klubu Strzeleckiego GUN-SHOOT w Czarnowąsach i Trans-Medyk 
Ratownictwo w Opolu w Osowcu zorganizowała „III Turniej Klas Mundurowych 
Województwa Opolskiego – Klasa Mundurowa Roku”. W turnieju rywalizowały 
reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Opolskiego prowadzące klasy 
mundurowe. Rywalizacja turniejowa była dodatkowym elementem prowadzonych w szkołach 
programów nauczania dla klas o profilach mundurowych, mającym na celu kształtowanie 
pożądanych społecznie postaw uczniów oraz przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, wiedzy o społeczeństwie i służbach mundurowych,   
a także elementem przygotowania merytorycznego i praktycznego do świadomego ubiegania się 
w przyszłości o podjęcie pracy w Policji i innych służbach mundurowych lub zawodach 
związanych z ochroną osób i mienia.  
  
 Jak wynika z powyższych informacji realizacja wielu z ww. przedsięwzięć z zakresu 
profilaktyki społecznej oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom była możliwa dzięki wsparciu 
finansowemu udzielonemu przez Urząd Miasta Opola i Starostwo Powiatowe w Opolu w ramach 
środków pozyskanych przez Fundację PRO-LEGE i KMP w Opolu.   
 Ponadto w zakresie profilaktyki Urząd Miasta Opola sfinansował dodatkowo: 

4) zakup narkotesterów – 4 500 zł,  
5) organizację Rajdu Przedszkolaka – 4000 zł,  
6) organizację Festynu „Lato w Opolu” - 4000 zł, 
7) organizację dwóch szkoleń i zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych – 31 000 zł,  

a Starostwo Powiatowe w Opolu sfinansowało: 
8) zakup narkotesterów – 4 500 zł, 
9) wizytę przedstawicieli Policji holenderskiej – 900 zł.  

 
   Należy zaznaczyć, że przy organizacji zawodów strzeleckich dla przedstawicieli 
samorządów ze środków gmin pozyskano na przebieg imprezy 4000 zł. 
 
 Troska o bezpieczeństwo mieszkańców Opola i Powiatu Opolskiego stanowi ważny 
element działań prewencyjnych prowadzonych przez Komendę Miejską Policji w Opolu. 
Działania te są podstawą edukacji profilaktycznej prowadzonej systematycznie  w opolskich 
szkołach oraz podczas spotkań z mieszkańcami. Ich celem jest budowanie społeczeństwa 
świadomego i współodpowiedzialnego.  

Przykładem takiej współpracy jest wyróżnienie nagrodą rzeczową na wniosek 
Komendanta Miejskiego Policji w Opolu przez Prezydenta Miasta Opola ucznia Publicznego 
Gimnazjum Nr 7 w Opolu Kacpra Krzewicę, który na miarę zdobytej wiedzy i swoich 
możliwości, w drodze do szkoły zareagował i pośpieszył na pomoc osobie pokrzywdzonej 
podczas tragicznego wypadku drogowego, do jakiego doszło w Opolu na ul. Oleskiej.  
  
 W zakresie opracowanej w Komendzie Głównej Policji „Ramowej koncepcji realizacji 

szkoleń dla dyrektorów oraz pracowników placówek oświatowych dotyczących zasad 
postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń  o charakterze terrorystycznym”, w ramach 
realizowanej współpracy przeprowadzono szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli placówek 
oświatowych miasta Opola i Powiatu Opolskiego. Ważnym aspektem dotyczącym 
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bezpieczeństwa dzieci i młodzieży był udział policjantów Komendy Miejskiej Policji  
w Opolu w spotkaniu zorganizowanym w Kuratorium Oświaty w Opolu pn. „Sytuacja 
kryzysowa w szkole i formy wsparcia dyrektora szkoły”. 

 
 
 

ROZPOZNANIE I PROFILAKTYCZNA PRACA POLICJI NA RZECZ 
ZAPOBIEGANIA DEMORALIZACJI NIELETNICH ORAZ PATOLOGII 
SPOŁECZNEJ. 
 
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. W 2016r. ujawniono 49 nieletnich pod 
wpływem alkoholu, co skutkowało skierowaniem sprawy do Sądu. 

Ważnym aspektem dotyczącym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży był udział policjantów 
Komendy Miejskiej Policji w Opolu w spotkaniu zorganizowanym w Kuratorium Oświaty  
w Opolu pn. „Sytuacja kryzysowa w szkole i formy wsparcia dyrektora szkoły”. 

 
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”.  

W 2016 r. w ramach współpracy z Fundacją PRO-LEGE w Opolu oraz Urzędem Miasta 
Opola zrealizowano projekt profilaktyczny pn. „ProFiraptyka – W Opolu chcę żyć bezpiecznie”. 
Celem projektu było m.in. kształtowanie wśród uczniów zasad prawidłowego postępowania, 
unikania zagrożeń, sytuacji niebezpiecznych oraz konieczność dalszego wskazywania młodym 
ludziom prawidłowych form spędzania czasu wolnego, wolnego od narkotyków  i dopalaczy.  
W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

Warsztaty pt. „Uzależnienia, przemoc, agresja – przeciwdziałanie im”. Spotkania odbyły się 
dla przedstawicieli samorządów uczniowskich szkół gimnazjalnych w MDK w Opolu. 
Prowadzili jest terapeuci i mediatorzy.   

Konkurs na scenariusz małych form teatralno – filmowych pn. „Nasz Mały Świat”. To w nim 
młodzież, pod kierunkiem swoich nauczycieli i opiekunów, w sposób bardzo 
profesjonalny, oparty na własnych spostrzeżeniach i doświadczeniach przedstawiła swoim 
kolegom i koleżankom, a także rodzicom, informacje o zagrożeniach, na jakie jest 
narażona w codziennym życiu. Konkurs połączony był z debatą, do udziału w której 
zaproszono przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych Opola. Miała ona na celu  
wymianę poglądów i doświadczeń, a w rezultacie wypracowywanie nowych rozwiązań w 
kształtowaniu pożądanych zachowań. 

Wydanie materiałów informacyjno-edukacyjnych. 
 W 2016 r. w ramach współpracy z Fundacją PRO-LEGE w Opolu oraz Starostwem 
powiatowym w Opolu zrealizowano projekt filmowy pn. „Chcę żyć bezpiecznie”, którego celem 
podobnie jak w przypadku miasta Opola było m.in. kształtowanie wśród uczniów zasad 
prawidłowego postępowania, unikania zagrożeń, sytuacji niebezpiecznych oraz konieczność 
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dalszego wskazywania młodym ludziom prawidłowych form spędzania czasu wolnego, wolnego 
od narkotyków  i dopalaczy. 
 
 W związku z realizacją zadań w zakresie zwiększenia kompetencji osobistych  
i zawodowych w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym, Komenda Miejska Policji  
w Opolu we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola zorganizowała 
w dniach 22-23 listopada 2016 roku dwudniowe warsztaty dla policjantów, strażników 
miejskich, pracowników socjalnych oraz nauczycieli w Turawie. Tematem przewodnim 
szkolenia było realizacja zadań w zakresie programu „Dzielnicowy bliżej nas”, promowanie 
mediacji, jako metody rozwiązywania konfliktów oraz przedstawienie społecznego aspektu pracy 
z osobą uzależnioną, bądź eksperymentującą. 

W ramach realizacji we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta 
Opola Miejskiego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania narkomanii na lata 2016 – 2020 oraz 
Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, dzięki wsparciu 
Prezydenta Miasta Opola w dniach 28-29 listopada 2016 roku w Prószkowie przeprowadzono 
szkolenia dla kierowników dzielnicowych i dzielnicowych z zakresu problematyki uzależnień 
oraz wdrożonego do realizacji decyzją Komendanta Głównego Policji programu pn. 
„Dzielnicowy Bliżej Nas”. 

Ponadto policjanci uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Opolski Państwowy 
Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Opolu pn. „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne!” 
oraz szkoleniu zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu pn. 
„Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży”. 

Urząd Miasta Opola oraz Starostwo Powiatowe w Opolu w 2016 roku udzieliły wsparcia 
Komendzie Miejskiej Policji w Opolu i zakupiły narkotesty, które wykorzystywane były  
w ramach realizowanych zadań przez policjantów. Koszt zakupu narkotestów 9.000 zł. 

 
Prostytucja i wykorzystywanie seksualne 
 
 W 2016 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”. Nie 
ujawniono prostytuującej się młodzieży. 
 
Przemoc w rodzinie 

 
W 2016 r. przeprowadzono 2929 interwencji domowych, z czego dotyczących przemocy 

w rodzinie było 215. W 2016 roku wszczęto 338 procedury wobec przemocy w rodzinie (liczba 
wypełnionych formularzy) „Niebieska Karta”, z czego 82 to kolejne przypadki wszczętych 
procedur w tych samych rodzinach.   

Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w 2016 r. – 351 
osób. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wyniosła w 
2016r. – 341 osób.  

W 2016 roku liczba osób doprowadzonych do wytrzeźwienia w związku z przemocą  
w rodzinie – 144 osoby, liczba osób zatrzymanych w PDOZ KMP w Opolu – 28 osób.  
Miejski/powiatowy koordynator procedury wobec przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”  
w 2016 r. objął nadzorem wszystkie założone „Niebieskie Karty”. Przez cały 2016 rok 
przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Opolu i podległych komisariatów uczestniczyli w 
pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych działających przy MOPR w Opolu 
oraz OPS (teren powiatu opolskiego).  
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 We współpracy ze Stowarzyszeniem „Quissisana” w Opolu, w ramach „Tygodnia 
Pomocy Ofiarom Przestępstw” uczestniczono w dyżurach na terenie Opola. Współpracowano w 
tym zakresie ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz  
Sądem Rejonowym w Opolu, Brzegu i Kluczborku. 
 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.  

Od 17 do 22.10.2016 r.  w Opolu prowadzono Tydzień Mediacji, a 20 października 2016 
roku obchodzono  Międzynarodowy Dzień Mediacji. Koncepcja Tygodnia Mediacji opierała się 
na propagowaniu inicjatyw lokalnych mających na celu rozstrzyganie sporów z wyłączeniem 
Sądów, co nie tylko zmniejsza koszty, ale minimalizuje problemy obu stron i pozwala na szybsze 
rozwiązanie problemu. Podczas Tygodnia Mediacji prowadzone były dyżury przez mediatorów  
z Sądu Okręgowego w Opolu i Komendy Miejskiej Policji w Opolu, podczas których można było 
dowiedzieć się co to jest mediacja i w czym może pomóc. Podczas dwóch seminariów dla 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, które odbyły się w Zespole Szkół Budowlanych w Opolu 
oraz w WZDZ w Opolu promowano ideę pozasądowego rozwiązywania sporów. 

 
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 „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 2016 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.  
Bezdomność, żebractwo. 
 

W związku z okresem zimowym, mając na uwadze współrealizację zadań dotyczących 
bezpieczeństwa osób bezdomnych, samotnych i bezradnych, na początku listopada 2016r. 
Rozpoczęto realizację Planu przedsięwzięć w  zakresie przeciwdziałania zagrożeniom życia  
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i zdrowia osób bezdomnych, samotnych i bezradnych w okresie zimowym 2016/2017 roku na 
terenie Komendy Miejskiej Policji w Opolu pn. ,,Bezdomny”. Działania o podobnym charakterze 
realizowane były w okresie zimowym 2015/2016 (styczeń – kwiecień). We wskazanym okresie 
stwierdzono siedem przypadków śmierci osób bezdomnych z przyczyn nie ustalonych oraz jeden 
przypadek śmierci z powodu wychłodzenia organizmu.  
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. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej 
Policji w Opolu jest członkiem zespołu powołanego przez Prezydenta Miasta Opola ds. osób 
bezdomnych. Ustalane są miejsca grupowania się osób bezdomnych i ich ilość celem objęcia ich  
nadzorem i ewentualnym wsparciem.   
 

W 2016 roku prowadzone były spotkania w placówkach oświatowych /przedszkolach, 
szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich / z nauczycielami. dziećmi i młodzieżą, 
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 1241 takich spotkań.   
 
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 
 

298 

szkół i innych placówek oświaty i wychowania 
 

110 

służby zdrowia i opieki społecznej 
 

5 

poradni wszelkich typów 
 

0 

innych instytucji i organizacji 90 

Ujawnieni nieletni: pod wpływem narkotyków 
 

2 

pod wpływem alkoholu 49 
 

członkowie subkultur młodzieżowych 0 
 

uciekinierzy z: 
 

domów rodzinnych 
 

9 

placówek opieki – wychowawczych, MOW, MOS 
 

43 

schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych 
 

1 

prostytuujący się 
 

dziewczęta 
 

0 

chłopcy 
 

0 

Spotkania z młodzieżą 
 

626 

Spotkania z pedagogami 
 

615 

Źródło: SESPOL KMP w Opolu 
 
 
 
 
 



41 
 

DEBATY SPOŁECZNE.  
 
 W dniu 10.02.2016 r. w Urzędzie Miasta Opola odbyła się debata społeczna w ramach 
VI Forum Samorządowo – Policyjnego na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w 
Opolu i Powiecie Opolskim pn. „Konsultacje społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa  
i porządku publicznego w Mieście Opolu w zakresie założeń Krajowej Mapy Zagrożeń”  
z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, wyższych uczelni, szkół  
i placówek oświatowych i innych podmiotów. W czasie debaty omówiono stopień realizacji 
zadań wynikających z wcześniejszych zobowiązań, 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. 
Szczególną uwagę zwrócono na założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce, 
które zaprezentowano uczestnikom spotkania. 

W dniu 28.10.2016 r. przeprowadzono debatę ewaluacyjną w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tułowicach pn. „Debata społeczna na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie 
Tułowice”. W debacie udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy, pomocy społecznej szkół 
oraz mieszkańcy. W trakcie debaty odniesiono się do założeń z debaty poprzedzającej                        
i podsumowano stopień realizacji zadań w tym zakresie. Ponadto mieszkańcy poprosili o pomoc 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym: parkowanie pojazdów oraz zagrożenia 
w ruchu na głównej drodze w Tułowicach z powodu nadmiernej prędkości oraz złego 
oznakowania przejścia dla pieszych.  W ramach debaty przedstawiono także założenia  Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce. 

 
W 2016 r. wprowadzono na terenie działania KMP w Opolu aplikację „Moja Komenda”, 

dzięki której dzielnicowi wyposażeni zostali w telefony komórkowe oraz adresy e-mail, które 
ułatwiały kontakt z mieszkańcami. Promowano podczas spotkań z mieszkańcami ten rodzaj 
współpracy. 

Zgodnie z wytycznymi KGP, w oparciu o dane statystyczne dotyczące skali 
przestępczości, które gromadzi Policja, dane wynikające z problematyki bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, na podstawie analiz badań społecznych prowadzonych w skali całego kraju  
i poszczególnych województw, zdiagnozowanych zagrożeń i oczekiwań zgłoszonych podczas 
konsultacji społecznych oraz przekazanych przez dzielnicowych i inne podmioty pozapolicyjne  
wprowadzono aplikację „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Stworzyła ona  
możliwości zidentyfikowania słabych stron w działalności Policji, a z drugiej strony pozwoliła na 
podjęcie rozwiązań czy działań mających na celu eliminacji tych obszarów. 
  
 Należy podkreślić,  że dla osiągnięcia przez KMP w Opolu celów zakładanych na 2016 r.,  

koniecznością było utrzymywanie i wzmacnianie współpracy Policji z jednostkami 
samorządu terytorialnego, służbami pozapolicyjnymi, w tym Strażą Miejską w Opolu oraz 
wieloma innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi czy podmiotami, którym 
obowiązkiem lub uprawnieniem jest dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny. 
Niezwykle ważne jest utrzymanie tej współpracy w 2017 r. na podobnym poziomie, co 
niewątpliwie będzie miało wpływ na realną poprawę bezpieczeństwa i wzrost jego poczucie 
wśród mieszkańców. 
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VIII. SKARGI i WNIOSKI 
 
 
W Komendzie Miejskiej Policji w Opolu w 2016 r. przyjęto – 142  skargi  (w 2015 r. – 109).  
 
 

- rozpatrzono we własnym zakresie jako skargi własne –  105  skarg (w 2015 r. – 82); 
- przekazano według właściwości do rozpatrzenia –  28 skarg (w 2015r. – 27); 
- nie rozpatrzono w trybie skargowym – 0   skarg (w 2015r. – 0); 
- skargi potwierdzone –   14   (w 2015 r. –  14); 
- skargi nie potwierdzone –   86  skarg (w 2015r. – 54); 
- załatwiono bez rozpatrzenia –   0 skarg (w 2015 r. – 3)  
- skargi ponowne – 5 skarg (w 2015 r. – 6) 

 
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 2016 r. w ramach przyjęć obywateli w sprawie skarg i wniosków przyjęto łącznie            

53 interesantów.  
Wobec naruszających zasady dyscypliny wdrożone były czynności na podstawie 

rozdziału X Ustawy o Policji. 
 

  
 
 

IX. PODSUMOWANIE. 
 

Podsumowując przedstawione wyżej szczegółowe informacje stwierdzić należy, że stan 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu 
za 2016 rok uległ zdecydowanej poprawie w odniesieniu do roku 2015. Dowodzą tego 
następujące wskaźniki : 
 bardzo duży (o 779) spadek ogólnej liczby wszczętych postępowań przygotowawczych oraz 

bardzo duży (o 566), spadek ogółem stwierdzonych przestępstw, przy wyższym (o 3,82 %) 
wskaźniku wykrywalności; 

 spadek (o 818) liczby wszczętych postępowań przygotowawczych o przestępstwa kryminalne 
oraz spadek (o 833) stwierdzonych przestępstw kryminalnych, przy zwiększonym wskaźniku 
wykrywalności o 0,58 %; 

 wzrost (o 19) liczby wszczętych postępowań przygotowawczych o przestępstwa drogowe 
oraz wzrost (o 5) stwierdzonych przestępstw drogowych, przy wyższej (o 2,4 %) 
wykrywalności. 
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Stale i z dużym zaangażowaniem realizowane zadania w zakresie zwalczania 
przestępczości narkotykowej pozwoliły na ujawnienie 325 takich przestępstw. W minionym roku 
policjanci Komendy Miejskiej Policji w Opolu ujawnili 18 upraw konopi indyjskich oraz ujawnili 
i zabezpieczyli łącznie: 
 amfetamina – 536,2 g 
 marihuana – 5872,3 g 
 esctasy – 203,5 szt. 
 konopie indyjskie – 149 szt. 
 metaamfetamina - 5 g 
 MDMA 38,6 g 
 Heroina 5,5 g 

 
Rok 2016 charakteryzował się wyraźnym wzrostem liczby czynów karalnych 

popełnionych przez nieletnich z 41 zarejestrowanych w roku 2015 do 129 (+ 88) oraz większą 
liczbą ujawnionych nieletnich popełniających czyny karalne z 27 zarejestrowanych w roku 2015 
do 80 (+ 53). Należy jednak nadmienić, że wzrost zdarzeń związanych z przestępczością 
nieletnich spowodowany jest procedurą sądową w której uznanie czynu karalnego popełnionego 
przez nieletniego następuje po uprawomocnieniu się wyroku Sądu. 

  
W 2016 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 2017 r.,  

koniecznością jest utrzymywanie i wzmacnianie współpracy Policji z jednostkami samorządu 
terytorialnego, w tym Radą Miasta Opola, a także Radami Osiedlowymi, z władzami miasta 
Opola, władzami Starostwa Opolskiego, władzami gmin wchodzących w skład powiatu 
opolskiego, właściwymi wydziałami Urzędu Miejskiego, służbami pozapolicyjnymi, w tym 
Strażą Miejską w Opolu oraz wieloma innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi czy 
podmiotami, którym obowiązkiem lub uprawnieniem jest dbałość o bezpieczeństwo  
i porządek publiczny 

 
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 tych  
wszystkich, którzy do Opola przyjeżdżają, aby pracować, uczyć się, odpoczywać czy odwiedzać 
nasze miasto w celach turystycznych. 
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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” są wykorzystywane przez Polilcję jako narzędzie dzięki któremu 

obywatele bez osobistego kontaktu z policjantem mogą przekazywć swoje spostrzeżenia i uwagi 
do porządku prawnego i poziomu bezpieczeństwa a dzięki przesłanym w taki sposób informacją 
mogą wpływać na zlecanie zadań dla Policji. 

 
„Mapy zagrożeń” stwarzają także możliwości zidentyfikowania słabych czy słabszych 

stron w działalności Komendy Miejskiej Policji 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 z 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 do realizacji 
tych celów są także „mapy zagrożeń”.  

 
Mając na uwadze dążenie do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego                   

w miejscach szczególnie zagrożonych na terenie miasta Opola poprzez aktywne przeciwdziałanie 
zjawiskom przestępczym i wykroczeniom planuje się w 2017 r. zwiększenie liczby patroli 



45 
 

policyjnych, a tym samym wzrost obecności policjantów w tych miejscach. W tym celu 
Komenda Miejska Policji w Opolu prowadzić będzie rozmowy z przedstawicielami miasta Opola 
oraz gmin wchodzących w skład powiatu opolskiego, w celu wygospodarowania środków 
pieniężnych na zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie 
ponadnormatywnym. 

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

przestępczości w 2016 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 samorządów pracować 
będą na rzecz utrzymania pozytywnego trendu w zwalczaniu i ograniczaniu przestępczości  
w 2017 roku.  
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