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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZEŃ ORAZ GŁÓWNYCH KIERUNKÓW 
PRACY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LEGNICY W 2013 ROKU.

Plan  pracy  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Legnicy,  zamierzenia  oraz  główne  kierunki 
działania określone zostały na podstawie analiz dotyczących stanu zagrożenia,  mierników, które 
powinny być osiągnięte oraz specyfiki rejonu działania jednostki. Jako główne kierunki działania w 
zakresie służby kryminalnej przyjęto: 

*podniesienie  skuteczności  w zakresie  przestępczości  kryminalnej  i  ogólnej –  poszczególne 
kategorie  przestępstw  będą  omówione  poniżej  wraz  ze  wskazaniem  wartości  statystycznych 
dotyczących ilości zdarzeń oraz poziomu skuteczności ścigania sprawców. Są kategorie, w których 
ten poziom jest satysfakcjonujący (przestępstwa gospodarcze, przestępstwa rozbójnicze), są jednak 
obszary wymagające poprawy (przestępczość przeciwko mieniu);

*wzrost  efektywności  zwalczania  przestępczości  dotyczącej  kradzieży  pojazdów –  w  tym 
zakresie  szkolenia  funkcjonariuszy  oraz  współpraca  z  innymi  jednostkami  policji  z  terenu 
województwa dolnośląskiego;

*wzrost  efektywności  pracy  funkcjonariuszy  operacyjnych –  położenie  nacisku  na  jakość 
zdobywanych informacji, poziom rozpoznania oraz skuteczność w ściganiu sprawców przestępstw.

*poprawa efektywności rozpoznania i zwalczania przestępczości związanej ze środowiskiem 
pseudokibiców – zadanie wynikające z bieżących zmian dotyczących tych środowisk na terenie 
kraju, województwa i regionu i osiągnięciami klubów sportowych na podległym terenie;

*prowadzenie systematycznego szkolenia funkcjonariuszy w zakresie obsługi miejsc zdarzeń 
oraz  poprawy  jakości  prowadzonych  postępowań –  w  tym  wzmożenie  nadzoru  przez 
bezpośrednich przełożonych.

Główne zamierzenia w zakresie służby prewencyjnej:

*wykorzystanie narzędzi analitycznych do przyspieszenia reakcji na zmieniającą się geografię 
przestępstw –  bieżąca,  szybka  i  skuteczna  reakcja  na  zmianę  czasu  i  miejsca  dokonywania 
poszczególnych  przestępstw  wsparta  elektronicznym  systemem  obiegu  informacji  oraz 
nadzorowana przez służby kontrolne i inspekcyjne.

*uruchomienie  programu  prewencyjnego  skierowanego  na  ochronę  osób  starszych, 
samotnych  i  niezaradnych –  poprzedzone  analizą  działania  skutkujące  zmniejszeniem  ilość 
przestępstw, gdzie sprawcy wykorzystują wiek ofiary. Główny cel programu to zminimalizowanie 
ilość  oszustw  (w  tym  na  tzw.  „wnuczka”)  i  kradzieży  ale  także  edukacja  oraz  współpraca  z 
podmiotami zewnętrznymi (ZUS, Uniwersytet III Wieku, i inne).

*wdrożenie  zmodyfikowanych  działań  „posesja”  ukierunkowanych  na  zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu legnickiego – aktywizacja dzielnicowych i współpraca z 
podmiotami samorządowymi.

*efektywne  działania  funkcjonariuszy  ruchu  drogowego  skierowane  na  wzrost 
bezpieczeństwa na drogach oraz zapewnienie bezpieczeństwa pieszym – w ramach tych działań 
bezwzględne  eliminowanie  z  ruchu  kierowców  znajdujących  się  pod  wpływem  alkoholu  bądź 
podobnie działających substancji, 

*udział  w  debatach  społecznych –  bezpośrednie  komunikowanie  się  z  mieszkańcami  i 



wielopoziomowa wymiana informacji dotyczących oczekiwań i problemów środowisk lokalnych.

*realizacja  służb  płatnych związanych z  porozumieniami zawartymi z  Urzędem Miasta w 
Legnicy  i  Urzędem  Gminy  w  Legnickim  Polu –  maksymalne  efektywne  wykorzystanie 
policjantów zgodnie z zadaniami ustalonymi w ramach współpracy.

Zamierzenia logistyczne i wspomagające działanie Komendy Miejskiej:

*dalsza  poprawa  warunków  pracy  policjantów  i  pracowników  cywilnych –  remonty 
pomieszczeń  oraz  wymiana  sprzętu  biurowego i  wyposażenia  pomieszczeń  skutkująca  poprawą 
warunków pracy oraz jakości obsługi interesantów.

*adaptacja  pozostałej  części  pomieszczeń  Komisariatu  Policji  w  Chojnowie –  zwiększenie 
możliwości lokalowych dla poprawy warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych 
Komisariatu.

*przebudowa  aplikacji  pozwalająca  na  przekazywanie  danych  rejestrowanych  w 
użytkowanych  systemach  informatycznych  pomiędzy  Sądem  a  Policją –  kontynuacja 
rozbudowy i unowocześnienia systemu.

*uruchomienie aplikacji  e-komenda na terenie garnizonu dolnośląskiego – dalsza ekspansja 
legnickiego systemu informatycznego dla potrzeb innych jednostek Policji.

*współdziałanie  z  Urzędem  Miasta  w  Legnicy  przy  wdrażaniu  inwestycji  związanej  z 
monitoringiem  miejskim –  maksymalne  wykorzystanie  powstającego  systemu  wizyjnego  dla 
potrzeb bezpieczeństwa mieszkańców oraz podniesienia skuteczności pracy Policji.

W  trakcie  pracy  w  2013  roku  w  Komendzie  Miejskiej  Policji  w  Legnicy  na  bieżąco 
analizowana i poddawana ocenie była bieżąca problematyka związana z przestępczością a decyzje 
dotyczące zmiany kierunku działania w celu podniesienia skuteczności i właściwego reagowania na 
zmieniającą  się  rzeczywistość  podejmowane  były  bezzwłocznie.  Testowane  i  sprawdzane  były 
sposoby działań w przypadkach pojawienia  się nowych zagrożeń oraz podnoszona była  wiedza 
policjantów.  Omówione  poniżej  poszczególne  efekty  pracy  jednostki  wskazują,  że  wymienione 
założenia w zakresie służby kryminalnej, prewencyjnej i logistycznej zostały zrealizowane.

STAN BEZPIECZEŃSTWA ORAZ EFEKTY UZYSKANE PRZEZ KOMENDĘ MIEJSKĄ 
POLICJI W LEGNICY W 2013 ROKU
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Ilość przestępstw stwierdzonych od lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Podobnie jak 
na  terenie  całego  kraju pojawiają  się  tendencje  wzrostowe w przestępczości  gospodarczej  oraz 
przestępczości  nieletnich.  Przestępczość  gospodarcza  notuje  wzrost  spowodowany  rozwojem 
technologicznym  i  informatycznym  społeczeństwa.  Dominują  w  tej  kategorii  przestępstwa 
związane  z  obrotem  towarami  i  zawieraniem  umów  drogą  elektroniczną  za  pośrednictwem 
internetu. Nadal również obserwowany jest wzrost zdarzeń związanych z wyłudzeniami kredytów i 
pożyczek oraz związana z tym przestępczość dotycząca dokumentów.

Problem dotyczący nieletnich sprawców czynów karalnych narasta od lat i jest to również 
tendencja ogólnopolska.  Obserwuje się przy tym dwa szczególnie  niepokojące zjawiska – coraz 
większą brutalność młodych ludzi oraz stale obniżający się wiek nastoletnich przestępców. 

W  związku  z  tendencjami  opisanymi  wcześniej  Wydziały  zajmujące  się  zwalczaniem 
przestępczości  gospodarczej  i  nieletnich  są sukcesywnie  wzmacniane  a  pełniący w nich  służbę 
funkcjonariusze  kierowani  są  na  szkolenia  specjalistyczne.  Skutkuje  to  dużą  skutecznością  i 
zadowalającą jakością ich pracy.  Największy ogólnopolski portal  internetowy przekazał  w 2013 
roku  na  ręce  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Legnicy  podziękowania  za  zaangażowanie  i 
specjalistyczną wiedzę w zakresie ścigania przestępstw internetowych dla policjantów z Wydziału 
do Zwalczania Przestępczości Gospodarczej legnickiej Policji.

Skuteczność  (wykrywalność)  ścigania  przestępstw  przedstawiona  na  wykresie  poniżej 
utrzymuje  się  od  kilku  lat  na  wysokim poziomie  sięgając  ogólnie  72,2  procent.  Stale  wzrasta 
skuteczność  ścigania  przestępstw  kryminalnych  (62,6  proc.).  Omawiane  wyżej  przestępstwa 
gospodarcze  zgłoszone  przez  obywateli  oraz  ujawnione przez  samych  funkcjonariuszy  wykryte 
zostały w 95,2 procentach.

W  poszczególnych  kategoriach  przestępczości  kryminalnej  na  uwagę  zasługuje  fakt 
wysokiej  skuteczności  ścigania  przestępstw  rozbójniczych.  Ponad 85 procent  sprawców zostaje 
ustalonych,  zatrzymanych  i  przekazanych  do  dyspozycji  Prokuratury  i  Sądu.  W  2013  roku 
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odnotowano  na  terenie  działania  KMP  w  Legnicy  262  takie  przestępstwa.  Od  czterech  lat 
sukcesywnie maleje liczba bójek i pobić. Sprawcy tych przestępstw są również skutecznie ścigani – 
procent  wykrycia  wynosi  tutaj  78,6  procenta.  W kategoriach  przestępczości  przeciwko  mieniu 
poprawiona została  skuteczność  ścigania  sprawców kradzieży z  włamaniem przy jednoczesnym 
niewielkim wzroście zdarzeń w tej kategorii. Zanotowano również spadek ilości kradzieży mienia i 
uszkodzenia mienia. Wzrosła natomiast liczba zgłoszeń kradzieży samochodów.

W 2013 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Legnicy stwierdzono 329 
przestępstw  narkotykowych.  Funkcjonariusze  zajmujący  się  tym  problemem  zatrzymywali 
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posiadaczy narkotyków oraz osoby handlujące środkami odurzającymi.  W trakcie prowadzonych 
czynności  w ramach postępowań przygotowawczych zabezpieczane  były przedmioty służące do 
ważenia  i  rozprowadzania  tych  środków.  Dominującym  narkotykiem  jest  marihuana  oraz 
amfetamina,  która  zabezpieczana  jest  u  młodych  ludzi  oraz  w  trakcie  imprez  w  lokalach 
rozrywkowych. Coraz częściej spotykana jest również metaamfetamina

Na  terenie  szkół  całego  powiatu  prowadzone  są  intensywne  działania  profilaktyczne 
dotyczące  narkomanii.  Funkcjonariusze  spotykają  się  z  młodzieżą  oraz  pedagogami  wszystkich 
poziomów szkół prowadząc zajęcia edukacyjno-prewencyjne.

Prowadzone zajęcia z dziećmi i młodzieżą dotyczą także innych zachowań związanych z 
bezpieczeństwem.  Obserwowany  jest  wzrost  przestępczości  nieletnich  przy  jednoczesnym 
obniżaniu się wieku sprawców oraz coraz większej ich brutalności. Trzeba również podkreślić, że 
wśród sprawców czynów karalnych coraz częściej pojawiają się dziewczęta. W 2013 r. najwięcej 
czynów karalnych  popełnionych przez nieletnich odnotowano w kategorii  kradzież  i  kradzież z 
włamaniem oraz  w kategorii  przestępstw  narkotykowych.  Czyny  stwierdzone  popełnione  przez 
nieletnich obrazuje poniższa tabela:

Funkcjonariusze  legnickiej  Policji  zatrzymali  w  ubiegłym  roku  na  gorącym  uczynku  i 
bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa 1580 sprawców przestępstw kryminalnych i nietrzeźwych 
kierujących.  Na  terenie  całego  powiatu  policjanci  przeprowadzili  łącznie  w  ciągu  dwunastu 
miesięcy 2013 roku 23.388 interwencji.

Kontynuowana była współpraca ze Strażą Miejską. W ramach cotygodniowych posiedzeń 
Zespołu Koordynacji Służby ustalane były kierunki działań oraz zamierzenia i bieżące problemy,  
którymi zająć się miała konkretna instytucja.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego w  trakcie pełnionej 
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służby reagowali na wszelkie zachowania niezgodne z prawem zatrzymując i rozliczając sprawców 
przestępstw i wykroczeń. Ilość zatrzymań na gorącym uczynku przedstawia tabela:

Działania  profilaktyczne  oraz  akcje  prowadzone przez  funkcjonariuszy  Wydziału  Ruchu 
Drogowego ukierunkowane na eliminowanie z dróg nietrzeźwych kierujących są stałym elementem 
pracy tego Wydziału. W 2013 roku przeprowadzono ponad 54 tys. kontroli kierowców na drogach 
Legnicy i sąsiednich gmin. W wyniku sprawdzeń zatrzymano 684 nietrzeźwych kierowców. Jest to 
kolejny rok, kiedy odnotowuje się spadek zatrzymań w tej kategorii. Kierowcy prowadzący pojazdy 
pod wpływem alkoholu uczestniczyli w 53 zdarzeniach drogowych.
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Bezpieczeństwo  uczestników  ruchu  drogowego  było  jednym  z  najważniejszych  zadań 
przyjętych  do  realizacji  w  2013  roku.  Zwiększona  została  ilość  patroli,  wzmożono  kontrole  i 
sprawdzenia  kładąc  nacisk  na  trzeźwość  kierowców,  przestrzeganie  przepisów  dotyczących 
ograniczenia  prędkości,  przewożenia  dzieci  oraz  stanu  technicznego  pojazdów.  Na  prośbę 
organizatorów wyjazdów zbiorowych policjanci przeprowadzili 224 kontrole autokarów wiozących 
na wycieczki głównie młodzież szkolną. 

Szczególnym  nadzorem  objęto  niechronionych  uczestników  ruchu  czyli  pieszych  i 
rowerzystów.  Kontrolowano sposób zachowania  kierowców w obrębie  przejść dla  pieszych  ale 
również samych pieszych, których rozliczano za przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle 
lub w miejscu niedozwolonym.

Ilość wypadków i kolizji oraz zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym i osobami rannymi obrazuje 
poniższa tabela:

W 2013 roku policjanci  Komendy Miejskiej  Policji  w Legnicy zabezpieczyli  łącznie  41 
imprez masowych, w tym 16 meczów piłki nożnej (4 o podwyższonym ryzyku bezpieczeństwa, 
gdzie  na  stadionie  miejskim  w  Legnicy  rozgrywane  były  mecze  ligowe  oraz  pucharowe  z 
drużynami pierwszej ligi i ekstraklasy posiadającymi liczne kluby kibica).

 Ponadto zabezpieczono:

14 zgromadzeń i protestów społecznych;

36 przejazdów kibiców innych drużyn przez teren działania KMP Legnica;

W trakcie zabezpieczeń nie doszło do żadnych wybryków chuligańskich, zniszczeń mienia 
lub  naruszenia  porządku  publicznego.  Policjanci  współpracowali  w  trakcie  zabezpieczeń  z 
organizatorami  imprez  oraz  firmami  ochrony  osób  i  mienia.  Efektem  profesjonalnego 
zabezpieczenia meczów piłki nożnej pomimo rekordu frekwencji, jaki padł w trakcie jednego ze 
spotkań pucharowych, był brak jakichkolwiek zdarzeń o charakterze kryminalnym oraz zbiorowego 
naruszenia  porządku  zarówno  w  trakcie  samych  imprez,  jak  i  w  trakcie  przejazdów  i 
rozprowadzania  kibiców  obu  drużyn.  Funkcjonariusze  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Legnicy 
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wyróżnieni  zostali  przez  Prezesa  Polskiego  Związku  Piłki  Nożnej  za  wzorową  współpracę  z 
legnickim klubem piłki nożnej w trakcie organizacji  meczów. Wyróżnienie to nadawane jest na 
podstawie ocen delegatów PZPN, którzy obecni są na stadionach w trakcie rozgrywek ligowych.

W ramach działań profilaktycznych i prewencji kryminalnej policjanci legnickiej komendy 
prowadzili  wiele  działań  i  akcji  skierowanych  praktycznie  do  wszystkich  grup  społecznych. 
Zajęcia,  w  trakcie  których  przekazywano  wiedzę  dotyczącą  unikania  zagrożeń,  właściwego 
zachowania, problemów związanych z przestępczością prowadzone były w przedszkolach, szkołach 
podstawowych,  gimnazjach,  szkołach  średnich,  a  także  wśród  studentów  legnickich  uczelni 
wyższych i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Prowadzone był działania promujące bezpieczeństwo w ramach akcji związanych z feriami 
zimowymi,  wakacjami,  dniem  dziecka,  rozpoczęciem  roku  szkolnego  oraz  w  trakcie  imprez 
organizowanych  z  różnych  okazji  (festyny,  zabawy  sportowe,  lekcje  wychowawcze,  WOŚP). 
Prowadzone  były  również  działania  prewencyjne  na  terenie  legnickich  marketów  związane  z 
przestępstwami dokonywanymi na klientach placówek handlowych. 

Podjęto współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie spotkań z osobami 
starszym,  które bardzo często stają się  ofiarami  przestępców (oszustwa,  kradzieże,  rozboje).  W 
ramach akcji informacyjnych wykorzystywane są lokalne media,  gdzie publikowane są aktualne 
informacje  o  zdarzeniach  mających  wpływ  na  bezpieczeństwo  mieszkańców oraz  ostrzeżenia  i 
komunikaty Policji.

W ramach współpracy z samorządami policjanci legnickiej Komendy uczestniczą w pracach 
zespołów i  komisji  zajmujących  się  szeroko rozumianą  problematyką  bezpieczeństwa  (Komisje 
Bezpieczeństwa, Zespoły Zarządzania Kryzysowego, Porozumienie dla Bezpieczeństwa Legnicy). 
Wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych uczestniczą w działaniach profilaktycznych i 
promujących bezpieczeństwo oraz w spotkaniach i debatach społecznych, gdzie w bezpośrednim 
kontakcie z mieszkańcami wymieniane są informacje i omawiane kierunki oraz problemy lokalne 
mające związek z pracą Policji.

Wyk/Opr.SM

Zespół Komunikacji Społecznej KMP w Legnicy .
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