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                                                                        Środa Wlkp., dnia 12.02.2021 roku 

 

 

   

 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA 

PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ 

POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU 2020 

 

 

Podstawa prawna opracowania: 

Art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 

poz. 360 ze zm.) 

 

I. Podstawowe wskaźniki zagrożenia przestępczością: 

 

 

Przestępstwa ogółem 

 

2019 

 

2020 

 

Zmiana 

 

Dochodzenia i śledztwa wszczęte 

 

848 

 

700 

 

-148 

 

Przestępstwa stwierdzone 

 

1014 

 

1497 

 

+ 483 

 

Wykrywalność 

 

84,0 % 

 

90,9  % 

 

+ 6,9 % 

 

 

 

 

W 2020 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. wszczęto 700 

postępowań przygotowawczych tj. o 148 mniej w porównaniu do roku 2019, natomiast w 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8C6FCB01-7126-4927-8FB9-9FA12E2BE99A. Projekt Strona 1



2 

 

wyniku zakończonych postępowań przygotowawczych  stwierdzono 1497 przestępstw tj. o 

483 więcej niż w roku 2019. 

 Wskaźnik wykrywalności przestępstw ukształtował się na poziomie  90,9 % i wzrósł o  

6,9 %  w stosunku do roku 2019. 

 W ogólnej liczbie 1497 stwierdzonych przestępstw, największą ilość stanowią 

przestępstwa gospodarcze 826 i przestępstwa o charakterze kryminalnym 549. Pozostałe 

122 to inne przestępstwa. 

 

 

Przestępstwa kryminalne 

 

2019 

 

2020 

 

 Zmiana 

 

Dochodzenia i śledztwa wszczęte 

 

560 

 

 438 

 

- 122 

 

Przestępstwa Stwierdzone 

 

767 

 

 549 

 

 - 218 

 

Wykrywalność 

 

82,7 % 

 

81,1 % 

 

- 1,6 % 

  

 

 

W przestępczości kryminalnej nastąpił spadek wszczęć o 122 postępowania oraz 

spadek ilości przestępstw stwierdzonych o 218 . 

Wskaźnik wykrywalności zmalał o 1,6 % i wyniósł 81,1 %. 

W ogólnej liczbie 549 przestępstw stwierdzonych o charakterze kryminalnym, 

największą liczbę stanowią przestępstwa przeciwko mieniu w liczbie 203 oraz narkotykowe w 

ilości 114 przestępstw, odnotowano także 10 przestępstw skierowanych przeciwko życiu i 

zdrowiu. 
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Wśród przestępstw kryminalnych w wybranych kategoriach, w porównaniu do 

roku ubiegłego, wygląda to w sposób następujący: 

 

 W kategorii rozbojów i wymuszeń rozbójniczych stwierdzono popełnienie 4 

przestępstwa w 2020 r., przy 6 w 2019 r. , przy wskaźniku wykrywalności 100 %, również tak 

jak w roku 2019, 

 W kategorii  bójka i pobicie stwierdzono popełnienie 1 przestępstwa w 2020 r., tak 

samo jak w 2019 r., przestępstwo to zostało wykryte – wskaźnik wykrywalności kształtuje się 

niezmiennie na poziomie 100% podobnie jak w roku 2019, 

 W kategorii uszczerbek na zdrowiu stwierdzono popełnienie  9 przestępstw w 2020 r., 

przy 4 w 2019 r., uzyskując wskaźnik wykrywalności 100 %, przy takim samym wskaźniku 

wykrywalności w roku 2019, 

 W kategorii kradzieży cudzej rzeczy stwierdzono popełnienie 78 przestępstw  w  2020 

przy 84 w 2019 r., uzyskując wskaźnik wykrywalności na poziomie 55,1% przy 54,8 % 

wskaźniku wykrywalności w roku 2019, 

 W kategorii kradzieży z włamaniem stwierdzono popełnienie 67 przestępstw w  2020 

r., przy 159 w 2019 r., uzyskując wskaźnik wykrywalności w roku 2020 na poziomie 63,2 %  

przy wskaźniku wykrywalności 67,9 % w roku 2019, 

 W kategorii kradzieży i kradzieży poprzez włamanie samochodu stwierdzono 

popełnienie 16 tego typu przestępstw w 2020 r., przy 9 w 2019 r., uzyskując wskaźnik 

wykrywalności na poziomie  43,8 %, przy wskaźniku wykrywalności 33,3 % w  roku 2019, 

 W kategorii uszkodzenie rzeczy stwierdzono popełnienie 38 przestępstw w 2020 r., 

przy 29 w 2019 r., uzyskując wskaźnik wykrywalności na poziomie 81,6 % przy wskaźniku 

wykrywalności 69,0 % w roku 2019, 

 W kategorii przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stwierdzono 

popełnienie 114 przestępstw, przy 244 w 2019 r., zabezpieczając 5 842 grama narkotyków, tj. 

o 2 261 gram więcej niż w rok 2019. 
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Przestępstwa gospodarcze 

 

2019 

 

2020 

 

zmiana 

 

Dochodzenia i 

śledztwa wszczęte 

 

Gospodarcze 

 

130 

 

 141 

 

+ 11 

 

Korupcyjne 

 

4 

 

 3 

 

- 1 

 

Przestępstwa 

Stwierdzone 

 

Gospodarcze 

 

99 

 

 826 

 

+ 727 

 

Korupcyjne 

 

3 

 

 0 

 

- 3 

 

Wykrywalność 

 

Gospodarcze 

 

71,7% 

 

     96 % 

 

+ 24,3 % 

 

Korupcyjne 

 

100,00% 

 

---- 

 

---- 

  

 

W zakresie przestępczości gospodarczej w roku 2020 wszczęto 141 postępowań 

przygotowawczych, natomiast w roku 2019 wszczęto 130 takich postepowań , to wzrost o 11 

postepowań. Ilość przestępstw gospodarczych stwierdzonych w 2020 w porównaniu do roku 

2019 wzrosła o 727 przestępstwa i wyniosła odpowiednio 826 przestępstwa w roku 2020 i 99 

przestępstwa w roku 2019.  

Reasumując można wskazać tendencje pozytywne i negatywne i tak: 

Tendencja pozytywne: 

Spadło zagrożenie przestępczością w kategoriach : 

 rozboje, kradzieże rozbójnicze o 2 przestępstwa, 

 kradzież z włamaniem o 92 przestępstwa, 
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 kradzież cudzej rzeczy o 6 przestępstw, 

 przestępstwa narkotykowe o 130 przestępstw. 

 

Tendencje negatywne: 

Wzrosło zagrożenie przestępczością w takich kategoriach  jak: 

 uszczerbek na zdrowiu o 5 przestępstw, 

 kradzieże pojazdów o 7 przestępstw, 

 uszkodzenie rzeczy o  9 przestępstw. 

 

 

Dokonując analizy miejsc zaistniałych zdarzeń przedstawia się to następująco: 

 

 
Gmina 

 
Ilość zdarzeń 

 
Udział procentowy 

 
Środa Wlkp. 

 
353 

 
80,6 % 

 

 
Dominowo 

 
9 

 
2,2 % 

 

 
Zaniemyśl 

 
32 

 
7,3 % 

 

 
Nowe Miasto nad Wartą 

 
25 

 
5,6 % 

 

 
Krzykosy 

 
19 

 
4,3 % 

 

 
Ogółem 

 
438 

 
100 % 

 
 

Największą ilość zdarzeń w 2020 roku tj. 353 odnotowano na terenie miasta i gminy 

Środa Wlkp. W ogólnej liczbie 353 zdarzeń, 72,4 % odnotowano na trenie miasta, tj. 317 

zdarzeń, natomiast 85 zdarzeń tj. 8,2 % na terenie gminy Środa Wlkp. 
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 Najbardziej zagrożonymi miejscami przestępczością o charakterze kryminalnym na 

terenie miasta Środa Wlkp. są rejony: Oś. Wyszyńskiego, rejony pomiędzy ul. Brodowską, 

ul.  Niedziałkowskiego i ul. 20-go Października. Biorąc pod uwagę miejscowości na 

terenie gminy Środa Wlkp. najwięcej zdarzeń odnotowano w obrębie miejscowości Brodowo, 

Koszuty i Pławce. Wśród zgłoszonych zdarzeń, na terenie miasta dominują kradzieże i 

kradzieże z włamaniem. 

Na terenie gminy Dominowo najwięcej zdarzeń odnotowano w Dominowie i były to 

głównie kradzieże. 

W gminie Zaniemyśl najbardziej zagrożonymi miejscowością jest Zaniemyśl. Wśród 

zdarzeń dominują  również kradzieże i kradzieże z włamaniem. 

 W gminie Nowe Miasto nad Wartą najwięcej zdarzeń - kradzieży, odnotowano w 

Nowym Mieście nad Wartą, i Chociczy . 

 W gminie Krzykosy najbardziej zagrożonym jest rejon miejscowości Solec i Garby . 

Wśród zdarzeń kryminalnych odnotowano najwięcej kradzieży. 

 

II. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym powiatu średzkiego. 

 

W roku 2020 na drogach powiatu średzkiego doszło do 599 zdarzeń drogowych, w tym: 

 wypadków 76, w których: 

 zostało zabitych osób:    6, 

 zostało rannych osób:    90, 

 kolizji drogowych:     523. 

Porównując te dane do analogicznego okresu roku ubiegłego, zanotowano: 

 spadek zdarzeń drogowych o   57, 

 spadek ilości kolizji o     53, 

 spadek Ilość wypadków o      4, 

 spadek osób rannych o     23, 

 wzrost liczby zabitych o      4. 
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W porównaniu do analogicznych okresów lat ubiegłych statystyka zaistniałych 

zdarzeń przedstawia się następująco: 

 

ROK 
Zdarzenia 
drogowe 

Wypadki 
drogowe 

Zabici Ranni Kolizje drogowe 

2016 515 32 8 31 483 

2017 540 68 14 75 472 

2018 672 65 8 84 607 

2019 656 80 2 113 576 

2020 599 76 6 90 523 

 

 

 

 

 

W poszczególnych gminach powiatu średzkiego najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie 

miasta i gminy Środa Wielkopolska (68,61% wszystkich zdarzeń), następnie na terenie 

gminy Nowe Miasto nad Wartą (8,85 % wszystkich zdarzeń) oraz gminy Krzykosy (10,68% 

wszystkich zdarzeń). Biorąc pod uwagę ilości osób zabitych i rannych najbardziej 

zagrożone są drogi na terenie gminy Środa Wlkp. 
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Gminy 
Zdarzenia 

drogowe 

Wypadki 

drogowe 
Zabici Ranni 

Kolizje 

drogowe 

Dominowo 22 5 1 5 17 

Zaniemyśl 49 7 1 8 42 

Krzykosy 64 10 1 13 54 

Nowe Miasto n/W 53 7 0 8 46 

Środa Wlkp. 411 47 3 56 364 

Razem 599 76 6 90 523 

 

 

Analizując zagrożenie stanu bezpieczeństwa według kategorii dróg, przebiegających 

przez teren powiatu średzkiego, w omawianym okresie sytuacja przedstawia się następująco: 

 

 

L.p. Kategoria drogi Ogółem 
zdarzeń 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba 
kolizji 

1 Droga 
krajowa 

K11 144 24 2 36 120 

K15 8 1 1 1 7 

S11d 3 0 0 0 3 

2 Droga 
wojewódzk
a 

W432 44 5 0 7 39 
W436 

11 3 0 3 8 

3 Droga powiatowa 168 26 3 25 142 

4 Droga gminna 208 16 0 17 192 

5 Autostrada 13 1 0 1 12 

Ogółem 599 76 6 90 523 
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Przyczyny zdarzeń drogowych, spowodowanych przez kierujących pojazdami. 

W analizowanym okresie kierujący pojazdami byli sprawcami: 

 Zdarzeń drogowych:     498 

w tym: 

- wypadków drogowych:     70 

- kolizji drogowych:     428 

 

Do podstawowych przyczyn zdarzeń drogowych należało: 

 Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu:   113  (18,86%) 

 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu:  79  (13,19%) 

 Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami: 97 (16,19%) 

 Nieprawidłowe cofanie :     77 (12,85%) 

 Nieprawidłowe wyprzedzanie :    27 (4,5%) 

 Nieprawidłowe skręcanie :     19 (3,17%) 

 

 

Lp. 

PRZYCZYNA Liczba 

zdarzeń 

Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

1 

Nieudzielenie pierwszeństwa 

przejazdu/przejścia 113 24 4 25 89 

2 
Niedostosowanie prędkości do 

warunków ruchu 
79 17 0 19 62 

3 
Niezachowanie bezpiecznej 

odległości między pojazdami 
97 10 0 11 87 

4 Nieprawidłowe cofanie 77 0 0 0 77 

5 Nieprawidłowe wyprzedzanie 27 7 0 9 20 

6 Nieprawidłowe skręcanie 19 1 0 1 18 
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Przyczyny zdarzeń drogowych, spowodowanych przez pieszych. 

W analizowanym okresie piesi byli sprawcami: 

 Zdarzeń drogowych:  5 (co stanowi 0,83% ogółu zdarzeń) 

w tym: 

   -    wypadków drogowych: 3 ; 

   -    osób zabitych:   2; 

   -    osób rannych:   1; 

   -     kolizji:    2. 

 

Lp. 

 

Główne przyczyny nieprawidłowego 

zachowania się pieszych na drodze 

Ogółem 

zdarzeń 

Liczba  
wypad-

ków 

Liczba 

zabitych 

Liczba 

ran-

nych 

Liczba 

kolizji 

1 
Nieostrożne wejście na jezdnię 

przed jadącym pojazdem 
4 2 1 1 2 

2 
Nieostrożne wejście zza pojazdu / 

przeszkody 
1 1 1 0 0 

 

Ogółem 
5 3 2 1 2 

 

 

Reasumując można stwierdzić, że w roku 2020: 

 Ogólna liczba zdarzeń drogowych  zmalała o 57   

 Liczba wypadków drogowych  zmalała o 4 

 Liczba kolizji drogowych   zmalała o 53 

 Ilość osób zabitych   wzrosła o 4 

 Ilość osób rannych   zmalała o 23 
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Największe zagrożenie bezpieczeństwa  w ruchu drogowym odnotowano na 

terenie miasta Środa Wielkopolska, gdzie zarejestrowano: 

 258 zdarzeń drogowych, co stanowi 43,07% ogółu zdarzeń, w tym: 

 26 wypadków drogowych, w których 1 osoba zabita i 27 osób zostało rannych, 

 232 kolizji drogowych. 

 Drugim rejonem pod względem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogo-

wym jest droga krajowa nr 11, gdzie zarejestrowano: 

 144 zdarzenia drogowe, co stanowi 24,04 % ogółu zdarzeń, w tym: 

 24 wypadków drogowych, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 36 osób zo-

stało rannych, 

 120 kolizji drogowych. 

Największą dynamikę zdarzeń drogowych w Środzie Wlkp. zarejestrowano na 

następujących ulicach: 

 

 Ul. Czerwonego Krzyża  18 zdarzeń drogowych, 

 Ul. Niedziałkowskiego  16 zdarzeń drogowych, 

 Ul. Brodowska   13 zdarzeń drogowych, 

 Ul. Kórnicka    13 zdarzeń drogowych, 

 Ul. 20 Października   11 zdarzeń drogowych, 

 Ul. Dąbrowskiego   11 zdarzeń drogowych, 

 Ul. Poselska       9 zdarzeń drogowych, 

 Ul. Kilińskiego     8 zdarzeń drogowych, 

 Ul. Dmowskiego      6 zdarzeń drogowych. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego ujawnili 5866 wykroczeń, za które 

nałożyli 3920 mandatów karnych, sporządzono 382 wnioski o ukaranie i pouczyli 1564 osoby. 

Ponadto funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego w czasie służby w patrolach: 

 Ujawnili 63 kierujących znajdujących się w stanie nietrzeźwości lub po użyciu 

alkoholu, 

 Ujawnili 3 kierujących popełniających inne przestępstwa niż w ruchu drogo-

wym, 

 Zatrzymali 103 uprawnienia do kierowania pojazdami, w tym : 

 za kierowanie w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu 30, 

 za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego 37, 

 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym 36, 

 Zatrzymali 498 dowodów rejestracyjnych. 

 

 

III. Ocena efektywności służby prewencji: 

 

 

 Siły i środki kierowane do służby patrolowej. 
 

Priorytetem działań pionu prewencji jest pełnienie służby patrolowej w rejonach 

szczególnie zagrożonych przestępczością kryminalną i wykroczeniami.                                                                                                            

Dyslokację służby każdorazowo poprzedza comiesięczna analiza stanu bezpieczeństwa i 

porządku publicznego na terenie powiatu. 

W roku 2019 na skutek utworzenia etatu Kierownika Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego stan ewidencyjny komórek odpowiedzialnych za pełnienie służby patrolowej 

zmienił się w porównaniu do roku 2018 i wynosił 22 etaty policyjne ( z tego 17 policjantów 

Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Wydziału Prewencji KPP w Środzie Wlkp., i 5 

policjantów w Zespole Prewencji Posterunku Policji  w Nowym Mieście nad Wartą).   

Od dnia 01.05.2020 roku służbę patrolowo-interwencyjną wzmocnił 1 (jeden) policjant 

– przewodnik psa przeniesiony z KPP w Śremie. W wyniku czego w etacie Ogniwa 

Patrolowo – Interwencyjnego , etat referenta zastąpił trzeci etat przewodnika psa 
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służbowego. Ponadto w 2020 roku do służby przyjętych zostało 7 (siedmiu) nowych 

funkcjonariuszy , a 1 (jeden) policjant zrezygnował ze służby odbywając przeszkolenie 

podstawowe.  W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w dniu 01.07.2020 roku 

jeden policjant OPI został przeniesiony do Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Środzie 

Wlkp. , a 16.11.2020 roku kolejny do Wydziału Kryminalnego KPP w Środzie Wlkp.   

Policjanci skierowani do służby w 2020 roku wykonali łącznie 2 787 służb patrolowych  

tj. 22 299 godzin, tj. o 78 służb więcej niż w roku 2019 , co daje wzrost o 2,9%.    

Czas innych czynności wykonanych przez policjantów patrolowo-interwencyjnych 

przedstawia się następująco: 

 

 szkoły resortowe                 1044 służb 

 delegowanie do innych komórek  

           ( m.in.: Zespół Dyżurnych, Rewir Dzielnicowych)       440 służb 

 służba w pomieszczeniach dla zatrzymanych       157 służb  

 doskonalenie zawodowe          123 służby 

 konwoje i doprowadzenia          9 służb  

 służba dyżurna                4 służby  

             Ponadto policjanci z pionu prewencji oceniani byli również poprzez określenie czasu 

reakcji na zgłoszone zdarzenia w kategorii PILNE. W minionym roku zanotowano 313 

zdarzeń zakwalifikowanych jako PILNE (w 2019 roku 274 zdarzenia), a czas reakcji policji 

średnio wyniósł  9 minut 43 sekundy. Dla porównania zdarzeń zakwalifikowanych jako 

ZWYKŁE odnotowano 3318, a średni czas reakcji kształtował się na poziomie 15 minut 17 

sekund. 

 

 Wykorzystanie dzielnicowych w służbie. 

 

 

W roku 2020 stan etatowy dzielnicowych dla całej KPP w Środzie Wlkp. wynosił 12 

etatów, (Rewir Dzielnicowych w Środzie Wlkp., - 8 etatów oraz 4 etaty w Posterunku Policji w 

Nowym Mieście nad Wartą). 
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Wykorzystanie dzielnicowych kierowanych do codziennej służby obchodowej i 

patrolowej w 2020 r. w porównaniu do roku 2019 przedstawia się następująco: 

  

l.p. Ilość służb 2019 2020 Wzrost/spadek 

1 obchód 1850 2166 + 316 

2 patrol  277 256 - 21 

3 szkolenie  174 110 - 64 

4 inne  85 116 + 31 

5 PDOZ 0 1 + 1 

 

 
 Analizując powyższe pozytywnie należy ocenić wzrost wykonanych służb 

obchodowych przez dzielnicowych, przy jednoczesnym spadku ilości służb patrolowych. 

Dzielnicowi w roku 2020 wykonali jedną służbę przy pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych. Zmniejszyła się ilość służb, w których dzielnicowi uczestniczyli w 

doskonaleniu zawodowym oraz szkoleniach stacjonarnych, natomiast nieznacznie 

zwiększyła się ilość służb przeznaczonych przez dzielnicowych na wykonanie innych 

czynności. 

                                                                                                                                                     

 Postępowanie w sprawach o wykroczenia. 
 

W 2020 roku wszyscy policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. 

ujawnili łącznie 7239 wykroczeń, to spadek o 4090 wykroczenia w porównaniu do roku 2019 

(11329 wykroczeń), natomiast policjanci Wydziału Prewencji ujawnili 2570 wykroczeń , tj. 

1391 wykroczeń mniej ( w 2019 roku 3961) za które w 2020 roku: 

 nałożyli 1353 mandatów karnych, to spadek o 706 mandatów niż w 2019 roku ( 2059 

MK), 

 zastosowali 608 pouczeń to o 739 pouczeń mniej niż w 2019 roku (1347 pouczeń),  

 w 192 przypadkach odstąpiono od skierowania wniosku o ukaranie z uwagi na nie 

wykrycie sprawcy wykroczenia, to spadek o 28 ( w 2019 roku -220),   

 za 386 wykroczeń zostały skierowane wnioski o ukaranie do sądu, to spadek o 1 

wykroczenie (w 2019 – 387). 
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Kategorie wykroczeń, za które sporządzono wnioski o ukaranie przedstawiają się 

następująco: 

 25- to wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu ( 6,5 % ogółu   

wykroczeń), 

 168 - to wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,  

(43,5 % ogółu wykroczeń), 

 27 – to wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, (7 % ogółu wykro-

czeń), 

 21 – to wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, (5,5 % ogółu wykroczeń) 

 45 -  to wykroczenia przeciwko mieniu, (11,7 % ogółu wykroczeń), 

 9 - to wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, (2,3 % ogółu wykro-

czeń), 

 6 - to wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-

ciwdziałaniu alkoholizmowi, ( 1,5 % ogółu wykroczeń), 

 85 - to wykroczenia przeciwko innym przepisom, (22,0 % ogółu wykroczeń). 

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że blisko połowa sporządzonych wniosków o 

ukaranie tak jak w latach ubiegłych dotyczyła sprawców wykroczeń w ruchu drogowym.  

Powyższy stan rzeczy spowodowany był występującymi przesłankami ujemnymi do 

stosowania postępowania mandatowego wobec osób, które w sposób rażący popełniały 

wykroczenia w ruchu drogowym (często połączone to było z zatrzymywaniem praw jazdy).   

 

 Mandaty karne. 

 

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. w roku 2020 łącznie nałożyli 

5393 mandaty karne, to spadek w porównaniu do roku poprzedniego o 2261 mandatów ( w 

2019 roku 7554 mandatów) , w tym policjanci Wydział Prewencji nałożyli na sprawców 

wykroczeń 1353 mandaty karne, to spadek do 2019 roku o 706 mandatów (w 2019 roku 

2059 mandatów) .  

Struktura nałożonych mandatów karnych przez policjantów prewencji przedstawia się 

następująco: 

 przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji   490 
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 przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi      164 

 przeciwko mieniu        132  

 przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu    53 

 przeciwko urządzeniom użytku publicznego    45 

 przeciwko obyczajności publicznej     157         

 przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia    48                              

 przeciwko  przepisom o ochronie przyrody, zwierząt, rybactwie 14 

 przeciwko innym przepisom      250  

 

 Zatrzymania na gorącym uczynku. 
 

W czasie służby policjanci Wydziału Prewencji zatrzymali na gorącym uczynku 

popełnienia przestępstwa bądź w bezpośrednim pościgu 176 osób, tj. o 47 sprawców mniej 

niż 2019 roku (223),  z tego: 

 kradzież       10 osób     

 kradzież z włamaniem     7 osób 

 bójki, pobicia, uszkodzenia ciała    2 osoby 

 uszkodzenie mienia      5 osób 

 inne przestępstwa kryminalne   152 osoby 

w tym.  66 nietrzeźwych kierujących 

 

 

 Interwencje. 
 

 

W ocenianym okresie czasu policjanci prewencji przeprowadzili łącznie 5755 interwencji 

policyjnych, co daje średnio 16 interwencji dziennie ( tak jak w roku 2019 ). W porównaniu do 

analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost interwencji o 2. Policjanci ponadto 

z interwencji domowych sporządzili 125 niebieskich kart. ( w 2019 roku  110 niebieskich kart). 
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 Osoby umieszczone w Policyjnych Pomieszczeniach dla Osób zatrzymanych. 
 

W ocenianym okresie czasu umieszczono w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 

Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. łącznie 350 osób, to spadek w porównaniu do 

roku 2019 o 122.  Z powyższej liczby do PDOZ KPP Środa Wlkp., przyjętych było 109 

zatrzymanych ( 31 %) z innych jednostek Policji (głównie z rejonu podległego KMP Poznań, 

co spowodowane było przeznaczeniem PDOZ KP Poznań Nowe Miasto dla zatrzymanych – 

chorych na Covid-19). 

Przyczyny zatrzymania:      

 podejrzani o popełnienie przestępstw: 217  

 na polecenie sądów i prokuratora:  71      

 zatrzymanie prewencyjne:   42 

 doprowadzenie w celu wytrzeźwienia 18 

 za popełnione wykroczenie   2 

 
 
 

 Postępowania dotyczące nieletnich. 

                                                          

W 2020 roku nieletni popełnili 4 czyny karalne. Wśród nieletnich przodują czyny narko-

tykowe , natomiast w 2019 roku były to kradzieże – głównie sklepowe. W porównaniu z ro-

kiem 2019 , to Ilość ujawnionych czynów karalnych zmniejszyła się  o 32. 

 

ILOŚĆ CZYNÓW KARALNYCH 

 

2016 2017 2018 2020 2021 

37 

22 

13 

36 

4 
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 Ponadto w roku 2020 ujawniono 4 nieletnich pod wpływem alkoholu (w 2019 – 6), 

oraz tak samo jak w roku poprzednim 2  pod wpływem narkotyków. Zatrzymano 2 nleletnich 

na ucieczkach z domu i placówki opiekuńczo - wychowawczej.    

Wśród działań podejmowanych przez policjantów Zespół Prewencji Kryminalnej 

Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Środzie Wlkp. na rzecz zapobiegania 

przestępczości wymienić można: 

 Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

„Razem bezpieczniej”    

 W roku 2020 r.  policjant na stanowisku profilaktyki społecznej wspierany 

funkcjonariuszem Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii, rzecznikiem 

prasowym oraz dzielnicowymi - aktywnie od wielu lat realizują czynności prewencyjne w 

ramach relacjonowanej inicjatywy. Ze względu na stan epidemii w 2020 roku wiele działań 

profilaktycznych nie odbyło się, lub realizowano je w stopniu ograniczonym z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej . 

 Działania związane z ograniczeniem występowania przestępstw, wykroczeń i 

czynów karalnych na terenie powiatu średzkiego  są prowadzone przez funkcjonariuszy 

tutejszej jednostki na wielu płaszczyznach. Wśród nich wymienić należy sfery, na bazie 

których występuje najszerszy efekt  skuteczności oddziaływań profilaktycznych. Zalicza się 

do nich obszar bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Z uwagi na duża liczbę odcinków 

dróg krajowych i wojewódzkich na terenie powiatu średzkiego, kontynuowany był mocny 

nacisk na prewencję drogową. Najbardziej aktywnie prowadzona była ona wśród dzieci i 

młodzieży. W oparciu o profilaktykę tej grupy odbiorców w 2020 roku zorganizowano szereg 

spotkań edukacyjnych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także  różnego 

rodzaju inicjatywy mające na celu podniesienie bezpieczeństwa drogowego. Należy tu 

wymienić  wparcie egzaminów szkolnych na kartę rowerową , a także  organizację 

Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz inicjatywy „Odblaskowy 

Pierwszak”, w której wyposażyliśmy uczniów klas pierwszych w elementy odblaskowe, a 

całość wsparliśmy spotkaniami edukacyjnymi. Ponadto przeprowadziliśmy szereg akcji 

mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców naszego powiatu w zakresie 

bezpieczeństwa drogowego. W śród nich odbyły się działania pod nazwą: „Speed”, 

„Bezpieczne Wakacje w Podróży”, „Pasy”  „PKP – Bezpieczny Przejazd”, „Track&Bus”,  

„Bezpieczny Pieszy na Pasach”, Bezpieczna Droga do Szkoły”, „ Świeć Przykładem”, 

„Prędkość”, „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego, „Zero Tolerancji”. 
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 W 2020 roku kontynuowaliśmy działania w ramach której zorganizowano inicjatywę 

profilaktyczną pod nazwą „Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”.  Należy 

także wrócić uwagę na fakt, że prócz profilaktyki bezpośredniej prowadzono również 

pośrednią - wykorzystując do tego celu dostępne środki przekazu czyli stronę internetową 

jednostki, Facebooka, oraz lokalne media i ich strony FB. 

  Ponadto  w okresie chłodów dzielnicowi średzkiej jednostki prowadzili działania na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa bezdomnych. Wśród nich nie zabrakło wspólnych obchodów 

rejonu realizowanych z pracownikami OPS i PCPR. Przedmiotowe działania wsparto 

informacjami i apelami do mieszkańców o reagowanie i powiadamianie służb w przypadku 

ujawnienia osób bezdomnych. 

  Działania mające poprawę bezpieczeństwa letniego na terenie powiatu uzupełniono 

o organizację z inicjatywy policjantów spotkanie służb i instytucji z terenu powiatu średzkiego 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas wakacji. 

 Należy nadmienić, że w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne Życie 

Seniora” przeprowadzono spotkanie z grupami i stowarzyszeniami seniorów z terenu 

powiatu średzkiego, na którym omawiano zagrożenia kryminalne tej grupy osób.  W tym 

zakresie zacieśniono współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  Systematycznie 

funkcjonariusze prowadzili działania prewencyjne pod kryptonimem „Nielat”, których 

głównym celem było ograniczenie przestępczości i przejawów demoralizacji wśród nieletnich. 

 Nie można również zapomnieć o cały czas realizowanej działalności pod nazwą  

„Bezpieczny Rower w Powiecie Średzkim”. W 2020 roku zgłaszali się do nas mieszkańcy 

powiatu średzkiego, których rowery zostały oznakowanie przez policjantów i 

zaewidencjonowane w specjalnie utworzonej do tego celu bazie. Jednak wskazać należy, że 

okresowo ograniczano oznakowania z uwagi na pandemię i unikanie bezpośrednich 

kontaktów, w sprawach niezagrażających życiu bądź zdrowiu.  

Wspomnieć należy również, że dzielnicowi ze Środy prowadzili szkolenia 

wolontariuszy oraz zabezpieczali prewencyjnie teren powiatu średzkiego w czasie finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 Kolejnym obszarem, na którym szeroko realizowane były czynności 

prewencyjne przez Komendę Powiatową Policji w Środzie Wlkp. należy wymienić 

sferę  bezpieczeństwa w działalności gospodarczej. W okresie okołonoworocznym 

dzielnicowi dokonywali kontroli punktów handlowych, które dotyczyły tego czy nie są 

również łamane zakazy sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom poniżej lat 18. 

Ponadto weryfikowano informacje dotyczące podmiotów i miejsc, gdzie może dochodzić do 

przestępstw gospodarczych. Nadmienić również należy, że wśród osób prowadzących 
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gospodarstwa rolne, dzielnicowi prowadzili rozmowy profilaktyczne mające na celu 

zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa prowadzonych prac polowych. 

 Szczególny nacisk funkcjonariusze kładli na aktywną pracę profilaktyczną w 

obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – edukacja dla bezpieczeństwa.  W 

zakresie tej sfery tematycznej policjanci przeprowadzili pogadanki w przedszkolach, szkołach 

podstawowych, średnich. Na podniesienie wiedzy z zakresu szeroko pojętego 

bezpieczeństwa wykorzystywano wszystkie możliwe półkolonie, świetlice terapeutyczne i 

środowiskowe.  Prócz proponowanego bezpieczeństwa drogowego mundurowi uczyli 

młodych słuchaczy o cyberzagrożeniach, przemocy rówieśniczej, odpowiedzialności za 

czyny karalne. Policjanci na początku roku 2020 zorganizowali pogadanki dotyczące sfery 

zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą rówieśniczą i  domową, przestępczością 

(„Młodociani Przestępcy”), totalitaryzmem („Zachowania bez przemocy”), ochroną praw 

człowieka i  terroryzmem. 

 Kolejną kwestą konieczną do scharakteryzowania, która wchodzi w skład 

prewencji kryminalnej jest obszar bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej.  

W tym zakresie wskazać należy pracę policjantów ruchu drogowego, którzy wspólnie ze 

Służbą Ochrony Kolei przeprowadzili akcje pod nazwą „PKP - Bezpieczny Przejazd”, 

natomiast w okresie letnim  przeprowadzono działania profilaktyczne pn. „Bezpieczna Kolej – 

Bezpieczny Pasażer i Pieszy”, w ramach której pasażerowie otrzymywali ulotki informacyjne 

dot. bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej 

 Natomiast w obszarze ochrony dziedzictwa narodowego  funkcjonariusze 

Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.  przeprowadzili szereg indywidualnych 

rozmów z osobami duchownymi z terenu powiatu średzkiego, których głównym tematem 

było bezpieczeństwo dla osób duchownych. 

 

 Rządowy program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła ” 

 

 W I kwartale roku 2020 r. policjanci z dużą aktywnością prowadzili działania w ramach 

rządowego programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”. W pracę profilaktyczną nad 

podniesieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, angażowali się policjanci Wydziału 

Prewencji w tym głównie dzielnicowi.  W kwietniu 2020 do końca roku zawieszono 

bezpośrednią działalność profilaktyczną w szkołach z uwagi na pandemię. Stosowano 

przekazy edukacyjne za pomocą środków prasowych, strony internetowej i mediów 

społecznościowych. 
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 Podsumowanie 

 

Analizując całościowo stan zagrożenia na terenie powiatu, należy przyjąć 

następujące prognozy i kierunki działań na 2020 r.: 

- w związku z rozwojem miasta Środa Wlkp., jak i gmin powiatu średzkiego 

spodziewać się można, że nadal będą dominować przestępstwa przeciwko mieniu, głównie 

włamania i kradzieże, należy podejmować działania profilaktyczne: 

 wśród dzieci i młodzieży dotyczące podnoszenia świadomości  w zakresie 

odpowiedzialności za popełnione czyny karalne oraz negatywne skutki 

zażywania używek (papierosy, alkohol, środki odurzające, cyberzagrożenia, 

bezpieczny internet), 

 mających na celu ograniczenie liczby przestępstw przeciwko mieniu, 

- głównym celem działań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym będzie 

zmniejszenie liczby wypadków drogowych  w tym przede wszystkim ze skutkiem śmiertelnym 

oraz zmniejszenie liczby osób rannych, 

- skuteczne współdziałanie uprawnionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania 

zjawisku przemocy w rodzinie, 

- zapewnienie szybkiej reakcji na zgłoszenie obywatela o zaistniałym zdarzeniu, 

- zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz podczas 

organizowanych na terenie powiatu imprez o charakterze sportowym i artystycznym. 

       

 

        KOMENDANT POWIATOWY POLICJI 

                   w Środzie Wielkopolskiej 
 
                                     insp. Paweł Wawrzyniak 
            (podpis w oryginale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

wyk./opr. podinsp. Piotr Kępski 
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