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I. PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA. 

 
Analiza zagrożeń za lata 2012 -2018 pozwala na stwierdzenie,                      że 

struktura przestępczości na terenie działania Komisariatu Policji w Lewinie 
Brzeskim nie uległa  znacznym zmianom w stosunku do lat poprzednich. Ilość i 
rodzaje zaistniałych przestępstw przedstawiają zaprezentowane poniżej wykresy 
i tabele.  W 2018 roku na terenie działania  Komisariatu Policji w  Lewinie 
Brzeskim  stwierdzono  łącznie 274 przestępstwa. Nastąpił  wzrost przestępstw 
stwierdzonych o 12 w stosunku do roku 2017. Odnotowaliśmy również wzrost   
zdarzeń o charakterze kryminalnym ze 177  w roku 2017, do 212 w roku 2018, 
głównie z uwagi na zwiększoną ilość wszczęć postępowań przygotowawczych w 
kierunku nie alimentacji. Utrzymano wysoki poziom wykrywalności, który wyniósł  
w  przestępczości ogólnej  70,57 % i w przestępczości kryminalnej  68,49 %, wzrost 
o 5% w stosunku do roku ubiegłego. Ten korzystny wynik uzyskano dzięki 
prowadzeniu rozpoznania środowiska przestępczego, działaniach 
prewencyjnych, dyslokowaniu służb w miejsca zagrożone, w oparciu o analizę 
występujących zagrożeń oraz w miejsca wskazane w sygnałach od społeczności 
lokalnych 
 

Struktura zaistniałych przestępstw w 2018 r. 
 

 

 

II. PRZESTĘPCZOŚĆ  KRYMINALNA 

 
Liczba stwierdzonych przestępstw kryminalnych w skali ogólnej wyniosła               w 
roku 2018 - 212 czynów, 2017 – 177 czynów, 2016 – 167 czynów W 
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poszczególnych kategoriach ilość stwierdzonych przestępstw latach 2013-2018 
przedstawiała się następująco: 
 

 

W podstawowych kategoriach przestępstw kryminalnych osiągnęliśmy 
następujące efekty: 

 
 
1. Uszczerbek na zdrowiu 

 
W 2018 roku  w tej kategorii przestępstw stwierdzono 4 czynów,  ( ilość w 2017 
w tej kategorii czynów wyniosła  16 przestępstw).  Wykrywalność  tej kategorii 
wyniosła 75 % .Większość zdarzeń zaistniała w porze wieczorowo- nocnej , w 
miejscach  gdzie sprzedawany jest alkohol. Pokrzywdzonymi były  głównie osoby 
nietrzeźwe. 
 
 
 
2. Bójka i pobicie 

 
W tej kategorii w 2018r., odnotowano 1 przestępstwo, w roku 2017  liczba 
stwierdzonych czynów wyniosła 2. Wykrywalność  tej kategorii wyniosła 100 % . 
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3. Kradzież 

 
W 2018 roku odnotowano 35  kradzieży. W 2017 roku stwierdzono w tej kategorii 
44 przestępstw. W tej kategorii odnotowaliśmy 14 % wzrost wykrywalności w 
stosunku do roku ubiegłego. Wśród tych zdarzeń dominowały przestępstwa o 
niskich stratach, w większości przypadków  straty nie przekraczały 2.500 zł. Część 
przestępstw tej kategorii miała miejsce w mieszkaniach i obiektach handlowych, 
a także w  obiektach pozostawionych bez dozoru  lub parkingach. Należy tu 
dodać, że większość spraw które zostały odnotowane w KP, to przypadki, gdzie 
do zaistnienie przestępstwa w dużej mierze przyczyniły się sprzyjające 
okoliczności (pozostawienie mienia bez nadzoru lub nieodpowiednie 
zabezpieczenie mienia). W  tej kategorii osiągnięty został  wskaźnik 
wykrywalności na poziomie 32,4 % . 
 
4. Kradzież samochodu 

 
Na terenie działania Komisariat Policji w Lewinie Brzeskim  kradzieże pojazdów 
są zjawiskiem marginalnym w 2018 roku odnotowano 3 kradzież pojazdu – z 
czego dwie zostały wykryte. W 2017 r. odnotowano  1 kradzież pojazdu. 
 
 
5. Kradzież z włamaniem 

 
W tej kategorii przestępstw stwierdzono w 2018 roku 38 czynów, w 2017 roku  - 
17 czynów. Wskaźnik wykrywalności 25,5 % w roku 2018. Większość spraw 
dotyczyła włamań  do piwnic, komórek, altanek, strychów, obiektów 
handlowych, najmniej do mieszkań i pojazdów. Podobnie jak przy kradzieżach i 
tu dużą rolę odegrało podejście pokrzywdzonych do zabezpieczenia swojego 
mienia. Mienie to niejednokrotnie było słabo lub niedbale zabezpieczone 
technicznie, znajdowało się w miejscach słabo oświetlonych, osłoniętych 
żywopłotami, roślinnością. 
 
 
 
6. Rozboje 

 
 W omawianym okresie  nie stwierdzono  przestępstwa   rozboju .  W roku 2017 
– 2 przestępstwa.   
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7. Przestępstwa narkotykowe 

 
Na uwagę zasługuje ujawniania i zwalczania  przestępczości narkotykowej. 

W tej  kategorii ujawniono 15 przestępstw w roku 2018, w roku 2017 – 11. 
Wskaźnik wykrywalności 93,3 %. Wiązało się to z bardzo dobrym  rozpoznaniem  
operacyjnym, a także aktywną realizacją zadań przez służby prewencji . 
Połączenie tych wysiłków dało dobry efekt. Posiadana  wiedza i informacje  
wskazują jednak,  że zagrożenie  jest duże i należy dołożyć wszelkich starań przy 
udziale innych podmiotów, aby to zagrożenie zmniejszyć poprzez ujawnianie jak 
największej ilości czynów tej kategorii i ich sprawców. 
 

 
 
 
 

III. PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE NIELETNICH. 
 
  Na terenie działania Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim w roku 2018 4 
nieletnich popełniło 2 czyny karalne, dla porównania w 2017r., 7 nieletnich 
popełniło 9 czynów karalnych. Nieletni w dalszym ciągu dominują w 
dokonywaniu czynów karalnych, których nieodłączną cechą jest agresja,                   
a więc uszkodzenie ciała, czy pobicia. Miejscem przestępstw były szkoły, ulica, 
dom rodzinny. Najczęściej przedmiotem zaboru były telefony komórkowe, 
pieniądze, drobne narzędzia. W tym aspekcie Policja jednak nie ma wiele 
możliwości, może jedynie wskazywać na problemy i uczestniczyć w procesie 
wychowawczym w charakterze konsultanta, czy też doradcy.  Zadania 
realizowane w tym zakresie należy ocenić na poziomie zadowalającym. 
Niezbędnym wydaje się zwiększanie współpracy z podmiotami zajmującymi się 
tematyką patologii wśród nieletnich, zwłaszcza pedagogów szkolnych. Czyny 
zabronione dokonują najczęściej  nieletni w wieku 15-18 lat. W ramach działań 
profilaktycznych w 2018 r. funkcjonariusze KP w Lewinie Brzeskim prowadzili 
spotkania z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych. Wśród gimnazjalistów 
został poruszony  temat: “ Przestępczości  wśród młodzieży i ich 
odpowiedzialności”, podczas którego omawiane były elementy przepisów 
prawnych i wiążące się z  ich nieprzestrzeganiem konsekwencje prawne, oraz 
“Agresja w szkole”. Systematycznie prowadzone były akcje  mające na uwadze 
ograniczanie zjawiska spożywania alkoholu przez osoby nieletnie poprzez  
kontrole miejsc grupowania się młodzieży, jak i kontrole rejonów sklepów 
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monopolowych, pustostanów, parków. Działania te dały wymierny efekt spadku 
ilości przestępstw wśród nieletnich. 
 

IV. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA. 

1.Wykroczenia 

 
Ogółem w 2018r.  ujawniono 528 wykroczeń , w roku 2017 - 983  wykroczeń. Taka 
ilość ujawnionych  wykroczeń związana jest z prowadzeniem przez KP  Lewin 
Brzeski zintensyfikowanych działań prewencyjnych ukierunkowanych                                 
na ujawnianie sprawców popełniających wykroczenia najbardziej uciążliwe 
społecznie. Na podkreślenie zasługuje też fakt, iż w znacznym stopniu zmalała 
liczba wykroczeń popełnianych  w miejscach publicznych, głównie za sprawą  
represji mandatowo –wnioskowej. W roku 2018 sporządzono  176 Wnioski o 
Ukaranie do Sądu Rejonowego w Brzegu za popełnione wykroczenia, nałożono 
343 mandaty karne i zastosowano 185 pouczeń. 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych dużą liczbę wykroczeń stanowiły wykroczenia 
porządkowe oraz zawierające się w ustawie o wychowaniu w trzeźwości                    i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kolejnym zagrożeniem jest zwiększająca się 
ilość wykroczeń przeciwko mieniu szczególnie kradzieży (art. 119§1 Kodeksu 
wykroczeń) oraz zniszczenia i uszkodzenia mienia (art. 124 § 1 KW). 
Wyniki w ściganiu  wykroczeń porządkowych świadczą o efektywnej służbie 
patrolowej i obchodowej. 
 
2. Interwencje Policji 
 
W 2018 roku odnotowaliśmy wzrost  interwencji policyjnych do liczby 1351,             
z czego 95 interwencje przeprowadzono w miejscu zamieszkania. W wyniku ich 
ujawniono  18 przypadków przemocy w rodzinie skutkujących wszczęciem 
procedury Niebieskiej Karty, a w 9 przypadkach wszczęciem postępowań 
przygotowawczych z art. 207 kodeksu karnego 

 
 

Interwencje Miejsce pul. Domowe 

2018 - 1351 1256 95 

2017 - 1685 1490 195 

2016 - 1669 1375 294 

2015 - 1820 1440 380 

2014 - 1877 1432 445 

2013 - 3288 2695 493 
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3. Działania profilaktyczne. 
 

  Podczas działań profilaktycznych  w ramach akcji  „ Bezpieczne Ferie” ,            
„ Bezpieczne Wakacje” , Bezpieczny Rowerzysta”, „ Bezpieczna droga                 do 
szkoły”, policjanci z KP Lewin Brzeski przeprowadzili 93 spotkania  profilaktyczno-
edukacyjnych z  młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjów. Przygotowując się 
do okresu wakacyjnego w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”  przeprowadzane  
były spotkania tematyczne dotyczące bezpiecznego spędzania czasu wolnego 
podczas wakacji w miejscu zamieszkania,                        na koloniach, obozach. 
Spotkania te odbywały się  głównie w szkołach, świetlicach wiejskich oraz 
świetlicy terapeutycznej.  Podczas spotkań omawiano działania i czynności przy 
zabezpieczaniu mienia podczas wyjazdów wakacyjnych (zarówno w domach jak 
i placówkach oświatowych),reakcję na spożywanie alkoholu przez nieletnich oraz 
ich zachowanie.  Omawiano również zasady bezpiecznej kąpieli wodnej w ramach 
działań „Bezpieczna Woda”. Korzystając z możliwości spotkania się z większą 
ilością osób, omawiano tematy czyhających zagrożeń w wyniku niebezpiecznych 
zabaw, zabaw z ogniem, prądem, stosowania używek, niebezpieczeństwa ze 
strony psów, bezpiecznego poruszania się w środkach komunikacji PKS/PKP, 
pomocy nieletnich podczas prac polowych.  W ramach codziennej służby 
prowadzone    są  też spotkania ,  w wyniku których realizuje się program 
ogólnokrajowy   o zasięgu wojewódzkim „Bezpieczne Miasto” w skład którego 
wchodzą akcje: „Bezpieczny przedszkolak”, „Bezpieczny rowerzysta”,  „Pomoc 
sąsiedzka”, „Bezpieczny ogród”,  „Czy psy muszą gryźć?”, „Pasy”, a także 
programy i akcje  o zasięgu wojewódzkim tj.  „Narkotyki-teraźniejszość bez 
przyszłości”, „Policyjny program pomocy ofiarom przestępstw”. Przeprowadzono 
łącznie 201 spotkań  z czego 31 z pedagogami i kadrą pedagogiczną. 
             W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa policjanci uczestniczyli              w 
spotkaniach z zarządcami i członkami wspólnot mieszkaniowych, gdzie były 
omawiane sprawy nurtujące mieszkańców, ich problemy i potrzeby . Działanie na 
rzecz bezpieczeństwa  to dziesiątki spotkań z dziećmi, młodzieżą i osobami 
dorosłymi, podczas których omawiane były różne tematy min. dotyczące 
zachowań międzyludzkich, wzajemnej pomocy, zabezpieczenia mienia i dbania o 
własne bezpieczeństwo. 
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WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI POZAPOLICYJNYMI 

 
Policjanci z Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim prowadzili współpracę                z 
wieloma podmiotami poza policyjnymi takimi jak SOK , PSR oraz Strażą Leśną 
W ramach współpracy ze Strażą Ochrony Kolei prowadzone były wspólne 
działania prewencyjne  na szlaku kolejowym Przecza -  Brzeg oraz Brzeg-
Olszanka. Ponadto dokonywano wspólnych działań w ramach zabezpieczenia 
imprez masowych i innych uroczystości lokalnych, których charakter wymaga 
zaangażowania znacznych sił policyjnych. Należy wspomnieć, że realizacja  
powyższych zadań, poskutkowała brakiem incydentów związanych                             z 
zakłóceniem ładu i porządku podczas ich przebiegu. 
W 2018 r. policjanci KP Lewin Brzeski przeprowadzili łącznie 71 służb z 
podmiotami pozapolicyjnymi w tym 41 ze Strażą Miejską. 
 
 

V. ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH I INNYCH UROCZYSTOŚCI 

W 2018 roku policjanci  KP Lewin Brzeski zabezpieczyli : 
 

 Święto Kwiatów w Łosiowie   

 Dni Lewina Brzeskiego 

                       Festyny, dożynki   na terenie  gminy Lewin Brzeski - Olszanka 

 Mecze piłkarskie Olimpii Lewin Brzeski 

 Dni Otwarte OODR Łosiów 

 Przejazdy kibiców przez teren gm. Lewin Brzeski oraz Olszanka tj.    

A-4, DK 94, Kolej, w ramach Nieetatowych Oddziałów Prewencji 

 

Wszystkie zabezpieczenia imprez odbyły się zgodnie z planami zabezpieczeń,          

a w trakcie ich trwania nie odnotowano zbiorowych zakłóceń ładu i porządku. 
           

I.  BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM. 

W ostatnich latach odnotowywany jest ciągły wzrost liczby nowo rejestrowanych 
pojazdów w naszym kraju. Sytuacja taka bezpośrednio przedkłada się na 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
W powiecie brzeskim znajduje się 821,4 km dróg ( krajowych, wojewódzkich 
powiatowych i gminnych). Przez powiat brzeski przebiegają główne ciągi 
komunikacyjne (autostrada A4, droga krajowa 94 Opole –Wrocław oraz droga 
krajowa 39). Z czego większość obsługiwana jest przez Komisariat Policji w 
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Lewinie Brzeskim. Sytuacja taka bezpośrednio przedkłada                                     się 
na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W ogromnej większości                         są 
to pojazdy używane, w złym stanie technicznym, powyżej 10 lat. Dochodzi   do 
tego młody wiek kierowców, jeżdżących brawurowo bez doświadczenia, często w 
stanie nietrzeźwości alkoholowej. Z analizy stanu bezpieczeństwa na drogach 
wynika, że głównymi sprawcami wypadków drogowych są właśnie młodzi 
kierowcy, w przedziale wiekowym 22-39 lat preferujący  agresywny styl jazdy i 
poruszający się z prędkościami znacznie większymi od dozwolonych.           Na 
podstawie prowadzonych analiz, obserwacji, a także z sygnałów odbieranych od 
społeczeństwa, wyraźnie widać, że zaczyna się wyodrębniać grupa ludzi 
świadomie łamiących przepisy ruchu drogowego.   
  

Podczas ww. zdarzeń w roku 2018 – 9 osób zostało rannych oraz 2 poniosły 

śmierć. W roku 2017 – 21 osób zostało rannych oraz 3 poniosły  śmierć. 

II. PROGNOZA  ZAGROŻEŃ NA 2019 

Analizując dane  za rok 2018, a także za lata wcześniejsze można przyjąć ,              iż 
w sferze zagrożenia przestępczością na terenie działania Komisariatu Policji  w 
Lewinie Brzeskim nie wystąpią zasadnicze zmiany, taki trend przewidywany jest 
także w 2019 r. Biorąc jednak pod uwagę aktualną i przewidywana sytuację 
gospodarczą kraju  oraz związane z tym zagrożenia przyjąć należy, że w 2019 r.  
głównym zagrożeniem będzie przestępczość kryminalna, a więc rozboje, 
kradzieże, kradzieże z włamaniem, zniszczenie mienia. Na podstawie 
dotychczasowych analiz nie przewiduje się  wzrostu ilości przestępstw o dużym 
ciężarze gatunkowym (zabójstw, rozbojów, wymuszeń rozbójniczych, zgwałceń, 
przestępstw przeciwko mieniu znacznej wartości).  W dalszym ciągu poważny 
problem będą stanowić przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu  narkomanii.  
Działania KP Lewin Brzeski zmierzać będą  głównie do utrzymania na podobnym 
poziomie stanu bezpieczeństwa i wykrywalności zaistniałych przestępstw,               
a także eliminowania zagrożeń w ruchu drogowym. W dalszym ciągu planowane 
działania  zmierzać będą  do  wykrywania i ścigania sprawców przestępstw i  
wykroczeń, w tym nietrzeźwych kierujących. 
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IX. PRIORYTETY DZIAŁAŃ KP LEWIN BRZESKI  NA 2019r. 
W CELU DALSZEJ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE  KOMISARIATU 
POLICJI W LEWINIE BRZESKIM POWIATU  PODEJMOWANE DZIAŁANIA  
PLANOWANE BĘDĄ W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE PRIORYTETY I ZADANIA: 
 
 Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców  

Lewina Brzeskiego i Gminy Olszanka poprzez ograniczenie ilości 
przestępstw i wykroczeń; 

 Ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań poprzez 
zaktywizowanie wspólnych działań z administracją lokalną, samorządami 
i społecznościami lokalnymi; 

 Zwiększenie działań w zakresie walki z przestępczością narkotykową; 
 Dalsze podnoszenie poziomu walki z przestępczością nieletnich, w tym 

zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowo – 
wychowawczych; 

 Angażowanie do wspólnych działań patrolowych jak największej ilości 
podmiotów pozapolicyjnych; 

 Dążenia do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,                                a 
w szczególności ograniczenie zdarzeń drogowych ze skutkiem 
śmiertelnym; 

 Dążenie do prawy jakości, szybkości pracy Policji oraz zbieranie sygnałów 
od społeczności lokalnych na temat występujących zagrożeń – aplikacja 
„Krajowa Mapa Zagrożeń” oraz polepszenie kontaktów z dzielnicowym 
poprzez aplikację  „Moja Komenda”; 

 Kontynuacja prowadzonych programów profilaktycznych i działań  
prewencyjnych. 
 
 
 
 

            Komendant 

                 Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim 

                                    st.asp. Wojciech Andruchów 
  


