
INFORMACJA

O DZIAŁALNOŚCI I WYNIKACH PRACY

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH

W 2016 ROKU

KATOWICE   19 styczeń 2017



CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI KOMENDY
 MIEJSKEJ POLCJI W KATOWICACH

Miasto Katowice jako rejon działalności Komendy Miejskiej Policji stanowi specyficzny
i  niepowtarzalny  obszar  na  tle  innych  Komend  Miejskich  i  Powiatowych  w  województwie
śląskim. Katowice pozostają od lat jednym z największych ośrodków gospodarczych w Polsce.
Miasto  podlega  stałej  modernizacji,  a  także  zmianie  swego  charakteru  codziennego
funkcjonowania  co  bez  wątpienia  wpływa,  na  coraz  mocniejsze  eksponowanie  nowego
wizerunku miasta w odbiorze społecznym.

Powierzchnia  miasta  w  1/3  części  terytorium,  to  silnie  przekształcone  obszary
zurbanizowane, na które składa się zabudowa mieszkaniowa, komunikacja i transport oraz tereny
przemysłowe. Pozostałe 2/3 powierzchni to tereny czynne biologicznie, lasy i parki. Powyższe
dane jakkolwiek nie oceniane wskazują ewidentnie na skalę migracji dobowej przez teren miasta.
Ta właśnie skala powoduje, że miasto jest inne niż wszystkie w aglomeracji, a liczba ludności
w  uzupełnieniu  o  osoby  krótkotrwale  przemieszczające  się  lub  czasowo  przebywające
w Katowicach wzmaga nie tylko potencjał i wizerunek miasta ale też współtworzy poszczególne
ryzyka dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Katowice posiadają status stolicy regionu i zarazem województwa oraz Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego, a także miasta na prawach powiatu. Są siedzibą władz samorządu
wojewódzkiego  i  rządowej  administracji  ogólnej  oraz  innych  urzędów  i  instytucji  różnych
szczebli  (np.  Wyższego  Urzędu  Górniczego,  Instytutu  Pamięci  Narodowej,  Archiwum
Państwowego),  konsulatów,  ale  też  i  kościołów,  związków  wyznaniowych,  organizacji
mniejszości narodowych, fundacji,  stowarzyszeń, telewizji,  radia,  prasy,  placówek bankowych
i podmiotów finansowych oraz przedsiębiorstw, w tym zagranicznych, etc.

Miejski  Zarząd  Ulic  i  Mostów  w Katowicach  jest  zarządcą  550  km dróg  krajowych
Według  danych  GDDKiA droga  krajowa  DK  86  na  odcinku  Sosnowiec  -  Katowice,  należy
do najbardziej obciążonych w kraju. Tygodniowo odcinkiem tej drogi przejeżdżać może ponad
1 mln pojazdów.

 Drogowa Trasa Średnicowa: Katowice – Chorzów – Świętochłowice – Gliwice;
 Droga Krajowa DK79:  Warszawa –  Sandomierz  –  Kraków –  Jaworzno –  Mysłowice

– Katowice – Bytom;
 Droga Krajowa   DK81: Katowice – Mikołów – Skoczów – Harbutowice.

Katowice stanowią jeden z  najważniejszych węzłów komunikacji  kolejowej  w Polsce,
zarówno jeśli chodzi o przewozy pasażerskie jak i towarowe.  Bez wątpienia do intensyfikacji
ruchu  osobowego  w  przewozie  kolejowym  na  terenie  miasta  przyczyniło  się  oddanie  na
przestrzeni ostatnich 4 lat kompleksu transportowo - usługowo - handlowego tj. nowego Dworca
PKP/PKM połączonego z Galerią Katowicką, która na swojej powierzchni 53 tyś. m 2 ma 220
placówek handlowo-usługowych.

Oprócz  wspomnianej  Galerii  Katowickiej  na  terenie  miasta  mają  swoją  lokalizację
wielkie centra handlowe tj. SCC, kompleks 3 Stawy i Dąbrówka Mała. W sferze usług i rozrywki
należy pamiętać o kilkuset lokalach rozrywkowych, dyskotekach, pubach i klubach.



ORGANIZACJA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH

Komenda  Miejska  Policji  w  Katowicach,  realizuje  swoje  zadania  na  terenie  miasta
Katowice za pomocą jednostek organizacyjnych:

- Komisariatu Policji I – ul. Żwirki i Wigury 28, o stanie etatowym 86,
- Komisariatu Policji II – ul. Iłłakowiczówny 2, o stanie etatowym 79,
- Komisariatu Policji III – ul. Książęcej 20, o stanie etatowym 64,
- Komisariatu Policji IV – ul. Policyjnej 7, o stanie etatowym 62,
- Komisariatu Policji V – ul. Lwowska 7, o stanie etatowym 78,
- Komisariatu Policji VI – ul. Stawowej 8, o stanie etatowym 61,
- Komisariatu Policji VII – ul. Tysiąclecia 5, o stanie etatowym 64.

Aktualnie  w  KMP w Katowicach  (łącznie  z  podległymi  Komisariatami)  służbę  pełni
945 policjantów wg stanu na dzień 31.12.2016r. przy stanie etatowym 987 stanowisk policyjnych
i 122 etaty pracowników cywilnych i członków Korpusu Służby Cywilnej. W chwili obecnej,
tj.  na  dzień  sporządzenia  informacji,  katowicka  jednostka  posiada  do  zatrudnienia  osoby
dla 43 wakujących stanowisk służbowych, policyjnych.

PRIORYTETY DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH
REALIZOWANE W 2016 ROKU

Kierownictwo Komendy Miejskiej  Policji w Katowicach oraz indywidualnie policjanci
katowickiej  jednostki  realizowali  działania  służbowe  w  kierunku  zapewnienia  optymalnego
poziomu  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  w  mieście.  Ich  zadania  w  znacznej  części
korelowały z założeniami rządowych projektów oraz priorytetów zadaniowych ustanowionych do
realizacji przez kierownictwo jednostek nadrzędnych tj. Komendy Głównej Policji i Komendy
Wojewódzkiej Policji. 

 zwiększeniu  skuteczności  w  działaniach  wykrywczych  przy  ograniczeniu  skali
przestępczości kryminalnej,

 poprawa skuteczności działania wykrywczego w obszarze przestępczości narkotykowej,
gospodarczej i korupcyjnej,

 poprawie  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym  m.  in.  poprzez  zwiększenie  liczby
policjantów  ruchu  drogowego  pełniących  służbę  na  drogach  oraz  poprawie  czasu
w reakcji na zdarzenie drogowe,

 zwiększeniu skuteczności działania służb w zakresie poprawy skali zatrzymań sprawców
na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa,

 zwiększenia  skuteczności  w  reakcji  policjantów  na  wykroczenia  w  tym  wykroczenia
szczególnie uciążliwe społecznie.

PRZEDSIĘWZIĘCIA PROFILAKTYCZNO – PREWENCYJNE, 
WSPÓŁPRACA Z URZĘDEM MIASTA KATOWICE.

W roku 2016 funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, kontynuując swe
działania  w  obszarze  profilaktyki  i  prewencji  kryminalnej  aktywnie  uczestniczyli  w  szeregu



przedsięwzięć  i  programach  własnych  oraz  podmiotów  współdziałających  zewnętrznie.
Innowacyjna  strategia  funkcjonowania  profilaktyki  społecznej  w  Katowicach  oparta  jest
na traktowaniu bezpieczeństwa w bardzo szerokim aspekcie poprzez współtworzenie efektywnie
działającej  platformy  międzyinstytucjonalnej  umożliwiającej  wzajemne  wsparcie
i  komplementację  prowadzonych  działań  oraz  przepływ  informacji  pomiędzy  samorządem,
służbami,  instytucjami,  organizacjami  pozarządowymi.  Policjanci  Zespołu  Prewencji
Kryminalnej  uczestniczą  w  pracach  zespołu  roboczego  obradującego  przy  Pełnomocniku
Prezydenta ds. Polityki Edukacji. Nowatorskim elementem w skali kraju, jest przyjęty przez Radę
Miasta Katowice dokument  Polityka Edukacji Miasta Katowice – Katowiczanin 2022,  którego
celem  strategicznym  jest  rozwój  i  aktywne  kreowanie  edukacji  wpływające  na  budowę
społeczeństwa  obywatelskiego.  Stanowi  on  podwalinę  pod  tworzenie  wspólnego  modelu
edukacji,  w  tym  szeroko  pojmowanej  edukacji  bezpieczeństwa  na  najwyższym  poziomie
profesjonalizmu,  stanowiącego  uporządkowany,  ciągły  i  monitorowany  proces  rozwiązań
systemowych.  

Działania  profilaktyczno –  edukacyjne  mające  na  celu  przeciwdziałanie  zachowaniom
ryzykownym,uzależnieniom  i  patologiom  społecznym  wśród  dzieci  i  młodzież
usystematyzowane  są  w  postaci  Miejskich  Programów Profilaktycznych,  opracowanych  i  na
bieżąco ewaluowanych przez Radę Pedagogów i Psychologów w Katowicach, przedstawicieli
samorządu, Policji Straży Miejskiej. Programy te prowadzone są we wszystkich katowickich 100
szkołach i  zespołach szkół,  obejmując swym zasięgiem uczniów począwszy od klasy I  szkół
podstawowych a kończąc na młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych. Zajęcia profilaktyczne
prowadzone są 4 razy w roku szkolnym w oparciu o przygotowane przez metodyków scenariusze
do zajęć,  z wykorzystaniem aktywnych form nauczania,  obejmując tematycznie cały pryzmat
zagrożeń. Bieżące monitorowanie zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, prowadzona
diagnoza problemów rówieśniczych,  rodzinnych i  środowiskowych inicjuje  wprowadzanie  do
obszaru  profilaktyki  wprowadzanie  szeregu  projektów uzupełniających.  Katowiccy policjanci
realizują  szereg  autorskich  programów  profilaktyki  alternatywnej,  pozytywnej,  kreatywnej
i rówieśniczej jako najskuteczniejszej formy pomocy dzieciom i młodzieży przeciwdziałającym
niedostosowaniem społecznym. 

I   PROGRAMY DLA NAJMŁODSZYCH:

Komenda  Miejska  Policji  w  Katowicach  realizuje  następujące  programy  edukacyjno
– profilaktyczne adresowane do najmłodszych: 

 a) „Bezpieczny Maluch”,
 b) „Mam przyjaciela policjanta”,
 c) „Przyjaciel Sznupka nie rozmawia z nieznajomym”

Do  prowadzenia  w  ramach  powyższych  programów  spotkań  z  dziećmi  wykorzystywane
są  aktywne  narzędzia  dydaktyczne:  czytanie  dzieciom  krótkiego  opowiadania,  prezentacja
multimedialna, wspólne śpiewanie i taniec w rytm profilaktycznej piosenki Sznupka zawierającej
zasady bezpieczeństwa. 
Poprzez  głośne  czytanie  dzieci  wprowadzane  zostają  w  świat  wartości  wspierających  ich
wychowanie, rozwój psychiczny, intelektualny oraz społeczny. W ten sposób budujemy zaufanie
do  policjanta,  na  którego  pomoc  mogą  liczyć  w  trudnych  sytuacjach.  Relacje



z  przeprowadzonych spotkań (w tym zdjęcia  oraz  krótkie  filmy)  zamieszczane są  na  stronie
internetowej oraz fanpage KMP Katowice.

1. Program "Bezpieczny Maluch" 
To  zasługujący  na  szczególną  uwagę  program,  którego  niekonwencjonalność  wykraczająca
daleko  poza  funkcjonujące  w  profilaktyce  polegającym  na  interdyscyplinarnym  podejściu
do edukacji bezpieczeństwa, poprzez skupienie tak licznej rzeszy partnerów jak: Policja, Straż
Pożarna,  Nadleśnictwo,  Pogotowie  Ratunkowe,  Pogotowie  Wodne,  Sąd,  pozwalające
na niezmiernie szerokie podejście do tematyki bezpieczeństwa.
Program prowadzony jest w przedszkolach w kolejnych dzielnicach Katowic. 
Celem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród  6 - latków poprzez: 

 uświadomienie  zagrożeń  i  wdrożenie  do  stosowania  zasad  bezpieczeństwa
w wybranych obszarach (w kontakcie z osobą obcą, psem, w sytuacji zagubienia, pożaru,
zachowania w lesie, na wakacjach nad wodą i w górach, w sytuacji zagrożenia życia oraz
relacjach rówieśniczych),

 kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia,
 przygotowanie  odbiorców  programu  (dzieci,  nauczycieli,  personelu  przedszkola  oraz

rodziców)  do  zapobiegania  zagrożeniom,  ich  unikania  i  radzenia  sobie  w  sytuacjach
trudnych.

Obecnie do grona partnerów programu dołączył Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach,
dzięki  któremu  dzieci   mają  możliwość  oswojenia  się  z  gmachem  Sądu,  sali  rozpraw  oraz
przyjaznego pokoju do przesłuchań. Od Sędziego i kuratora zawodowego dzieci dowiedzą się,
jak powinny postępować zgodnie z prawem, aby ich relacje rówieśnicze były bezpieczne (nie
kradnę, nie niszczę i nie krzywdzę) oraz jak zachować się w roli świadka. Przybliżenie tematyki
wymiaru sprawiedliwości najmłodszym jest ewenementem w skali kraju! 

Nowatorski charakter programu wynika z praktycznego podejścia do prowadzenia zajęć.
Spotkania ze specjalistami  stojącymi na co dzień na straży bezpieczeństwa tj.  z  policjantem,
strażakiem, ratownikiem medycznym, ratownikiem wodnym i górskim, leśniczym oraz sędzią ma
za zadanie utrwalić w ich pamięci przykład właściwej postawy w celu unikania zagrożeń i miejsc
poszukiwania pomocy.



W I  półroczu  2016r.  w  V  edycji programu  uczestniczyło  114 dzieci  z  3  miejskich
przedszkoli,w ramach której odbyło się 14 spotkań. W II półroczu 2016r. w VI edycji programu
bierze udział 100 dzieci z 4 miejskich przedszkoli, w czasie której odbyło się 12 spotkań.

2. Program „Mam przyjaciela policjanta:

To  kolejny  nowatorski  cykl  działań  profilaktyczny  Komendy  Miejskiej  Policji
w  Katowicach.  Obejmuje  wszystkie  katowickie  Przedszkola  (80  Przedszkoli).  Adresatem
programu są najstarsze dzieci przedszkolne w wieku 5-6 lat.

W ramach programu pierwsze spotkanie policjanta z dzieckiem  pozwala na wzajemne
poznanie,  zbudowanie  zaufania,  wskazuje  policjanta  jako  osobę,  do  której  można  zwrócić
się  po  pomoc.  Przedszkolaki  poznają  na  czym polega  praca  policjanta  oraz  jaką  pełni  rolę
w utrzymaniu ładu  i porządku publicznego, mundur policjanta oraz jego wyposażenie do służby,
numery telefonów alarmowych, maskotkę policyjną – Sznupka oraz radiowóz. Fundamentalne
znaczenie ma w programie nawiązanie więzi i odbiór społeczny roli policjanta w społeczeństwie.
Do realizacji zajęć wdrażani są policjanci dzielnicowi.

Za pomocą współpracy z dyrekcją Przedszkoli oraz strony internetowej i fanpage KMP
Katowice na facebooku program dociera również do rodziców. Poprzez informowanie rodziców
o  podejmowanych  przez  KMP  Katowice  działaniach  profilaktycznych  wśród  dzieci  oraz
stosowanie apeli skłaniających do refleksji przełamujemy w ten sposób, wśród dorosłych wciąż
funkcjonujący, negatywny stereotyp policjanta. 

W  roku  2016r. zrealizowano  98  spotkań  w  44  Przedszkolach,  1  spotkanie
w  Niepublicznym  Przedszkolu,  4 spotkania  w  klasie  „zerowej”  Szkoły  Podstawowej  oraz
2 spotkania  w  2 Szkołach  Specjalnych.  W  sumie   zrealizowano  105 spotkań,  w  których
uczestniczyło 2394 dzieci.

3. Program "Przyjaciel Sznupka nie rozmawia z nieznajomym”

Uzupełnia  ofertę  edukacji  profilaktycznej  dla  najmłodszych  zamiennie  z  programem
„Mam przyjaciela policjanta”. Program realizują policjanci dzielnicowi. Adresatem są najstarsze
grupy przedszkolne w wieku 5-6 lat.



Celem  programu  jest  wyposażenie  dziecka  w  umiejętności  właściwego  reagowania
na  sytuacje  zagrażające  jego bezpieczeństwu w kontakcie  z  osobą nieznajomą.  Przedszkolak
poznaje:  mundur  policjanta,  jego  wyposażenie  do  służby,  radiowóz,  numery  alarmowe  oraz
maskotkę policyjną  - Sznupka i jego piosenkę.

W  celu  nawiązania  bliższego  kontaktu  z  przedszkolakami,  wywołaniu  w  nich
pozytywnych  emocji  oraz  zbudowaniu  atmosfery  zaufania,  policjantowi  w  trakcie  zajęć
towarzyszy  pacynka  „Sznupka”  -  przyjaciel  dzieci.  Policjant  za  pomocą  pacynki  wskazuje
dzieciom  trudne  sytuacje  oraz  uczy  je  bezpiecznych  zachowań.  Zajęcia  mają  charakter
praktyczny.  Dzieci  wraz  z  policjantem  w  przyjaznej  atmosferze  ćwiczą  odmawianie  osobie
nieznajomej  oraz  wołanie  pomocy,  aby  w  sytuacji  zagrożenia  wiedzieć,  w  jaki  sposób
się zachować aby uniknąć zagrożenia.
W 2016 roku objęto programem  15 przedszkoli,  w tym jedno niepubliczne, przeprowadzono  
27 spotkań, w których uczestniczyło 680 dzieci.

II  PROFILAKTYKA  MŁODZIEŻOWA
 Wśród najważniejszych programów skierowanych do młodzieży są:

1. Projekt Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach  
To  program  oparty  na  idei  twórczego  zaangażowania  młodzieży  w  przeciwdziałanie

zagrożeniom i patologiom społecznym, profilaktykę uzależnień oraz życia wolnego od przemocy
i agresji. Program skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  Program
zakłada zaktywizowanie młodzieży w środowisku szkolnym w szereg działań profilaktycznych,
których podsumowaniem jest „Święto Profilaktyki - Katowice 2017”. 
Najistotniejszymi przedsięwzięciami w ramach  projektu  są:
-  przegląd spektakli profilaktycznych,;
-  przegląd spotów  profilaktycznych ;
-  turnieje debat  oksfordzkich „Gdzie czyha niebezpieczeństwo?” (na szczeblu gimnazjalnym  
i ponadgimnazjalnym),
-  profilaktyka  cyberzagrożeń  „Sieć  to  nie  śmietnik”  -  konkursy  na  plakat  i  prezentację
multimedialną  zakończone  w  ramach  DBI  warsztatami  z  grafiki  komputerowej,  debatą
młodzieżową pod wyżej  wskazanym tytułem,  organizacja  punktu  konsultacyjnego dla  dzieci,
młodzieży, opiekunów;



Program  Profilaktyki  Rówieśniczej  w  Katowicach  to  nowa  konwencja  twórczej  profilaktyki
gdzie  młody  człowiek  rozmawia  ze  swoją  koleżanką  i  kolegą  o  sprawach
trudnych. Profilaktyki dobrych  wiadomości,  a  nie  protestów,  zaproszeń  a  nie  wykluczeń.
Odpowiedzialności za siebie i innych.

Konwencja realizacji twórczej profilaktyki oznacza odchodzenie od dotychczasowych form
takich jak pogadanki czy ulotki, na rzecz innowacyjnych działań tworzonych przez samą
młodzież  źródeł  oddziaływania  przez  sztukę:  spektakli  profilaktycznych,  filmów,  poezji,
fotografii, tańca.

2. Turniej Debat Oksfordzkich.

To  projekt  będący  rezultatem  poszukiwania  nowych,  jak  najefektywniejszych  form
profilaktyki docierających do młodych ludzi. Działanie to wykorzystuje narzędzie, tak modnych
wśród młodzieży trendów toczenia potyczek na  słowa w formie turnieju debat  oksfordzkich.
Projekt zachęca młodzież do angażowania się w profilaktykę bezpieczeństwa, daje możliwość
zabrania głosu w ważnych kwestiach. Autorski projekt  Komendy Miejskiej Policji w Katowicach
realizowany  jest  pod  patronatem  honorowym  Prezydenta  Miasta  Katowice,  wspólnie
z  Instytutem  Regionalnym  w  Katowicach,  Wydziałem  Edukacji  UM,  Pełnomocnikiem
Prezydenta  ds.  Polityki  Edukacji,  Pełnomocnik  Prezydenta  ds.  Rozwiązywania  problemów
uzależnień, Sanepidem.

I  edycja  projektu,  odbyła  się  w  marcu  2016,  w  aspekcie  profilaktyki  antydopalaczowej  
pn.„Dopalacze kradną życie", 

- półfinał "Dopalacze największym zagrożeniem dla młodzieży"

-  finał "Przyjaciel najlepszą ochroną przed dopalaczami"

W związku z bardzo wysoką oceną środowisk szkolnych i zainteresowaniem samej młodzieży
obecnie trwa II edycja projektu pt. „Swoboda wypowiedzi nie może być niczym ograniczona”,



poruszająca  tematykę  kultury  słowa,  agresji  i  przemocy  werbalnej  w  świecie  realnym
i w internecie. 

Nowatorski  charakter  i  wielopłaszczyznowe  walory  profilaktyczne  projektu  zostały
docenione na forum europejskim. Omawiany projekt debat oksfordzkich został wyróżniony
podczas  Europejskiego  Konkursu  Projektów  Miast  Północnej  Europy,  przechodząc
do światowego finału w Argentynie, gdzie odbyła się jego prezentacja. 

  3.  „Sieć  to  nie  śmietnik”   to  przedsięwzięcie  prowadzone  w  związku  z  ogromnym
zapotrzebowaniem na realizację  działań  związanych  z  bezpiecznym Internetem.   Projekt  ten
realizowany  jest  przez  funkcjonariuszy  Wydziału  Prewencji  KMP  w  Katowicach  wspólnie
z  Pałacem  Młodzieży  w  Katowicach,  Sanepidem  i  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną
nr 5  w  Katowicach. W ramach akcji młodzież aktywnie włączyła się w tworzenie prezentacji
multimedialnych  oraz  plakatów.  Finał  konkursu  „Sieć  to  nie  śmietnik,  czyli  Dziecko
w  Internecie”  odbył  się  w  katowickim  Pałacu  Młodzieży  w  ramach  obchodów  Dnia
Bezpiecznego Internetu 2016.

  4.   Realizacja  spotów  profilaktycznych -  w 2016  roku  policjanci  KMP w Katowicach  
we współpracy z MKS Dąbrowa Górnicza zrealizowali spoty profilaktyczne: 
-  problematyka uzależnień "Moje życie to sport. Ja już wybrałem, a Ty?"
-  problematyka agresjii i przemocy rówieśniczej "Zamień pięści na sport"

To przykład wykorzystania innowacyjnych metod profilaktyki alternatywnej. W spocie młodzi
ludzie pokazują swoją pasję i zaangażowanie - koszykówkę. Niosą dla swoich rówieśników jasne
przesłanie  „Sport  to  moje  życie…”.  Zwycięstwa  w  sporcie  okupione  są  ich  ogromnym
wysiłkiem, ale niosą ze sobą wiele radości i satysfakcji. Młodzi koszykarze stanowią pozytywny
przykład rozwijania swoich zainteresowań, realizacji celów i osiągania sukcesów bez narkotyków
czy dopalaczy. Aby być szczęśliwym, nie trzeba sięgać po używki.  Aby to przesłanie trafiło
do jak najszerszej rzeszy młodych ludzi i  inni mogli odnaleźli spełnienie się w realizacji
swoich pasji,  spoty były rozpowszechniane w Internecie za pomocą stron internetowych
i mediów społecznościowych oraz wyświetlane na telebimie Spodka w centrum Katowic.



 III. INNE PROJEKTY PROFILAKTYCZNE:

1. Program profilaktyczno- edukacyjny „Moc!Na Ty”
Autorski  program przeciwdziałania  przemocy domowej  „Moc!Na Ty”,  powiązany jest

z obszarem zapobieganiem innym formom wykorzystania kobiet,  w tym przestępstwu handlu
ludźmi.  Program ten stanowi nowatorskie i kompleksowe podejście do profilaktyki przemocy
wobec kobiet,  wpisując się  także  w katowicki  „Miejski  Program Przeciwdziałania  Przemocy
Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie  na lata  2016-2020”.  Projekt  ma na celu
upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i informacji o obowiązujących
procedurach,  formach  i  miejscach  pomocy,  zakłada  również  naukę  elementów  skutecznej
samoobrony,  edukacji  poprzez  działania  profilaktyczne.  Program ten  jest  dedykowany przede
wszystkim  kobietom,  jako  osobom,  które  częściej  doznają  różnych  form  przemocy,  w  tym
domowej,  ale  także  każdemu człowiekowi,  który  nie  potrafi  przejść  obojętnie  obok  zjawisk
często  ukrytych  przed  naszymi  oczami,  a  związanym  ze  skutkami  przemocy
- z wykorzystywaniem drugiej osoby, w tym m.in. do pracy niewolniczej czy prostytucji. 

Adresatami programu są mieszkańcy Katowic, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet,
potencjalnie  narażeni  na  zjawisko  przemocy  domowej,  handlu  ludźmi  i  prostytucji  oraz
pracownicy instytucji publicznych i ich podopieczni/ klienci, którzy na co dzień mają styczność
lub  są  narażeni  na  różne  formy  wykorzystania  oraz  przemoc.  Projekt  realizowany  jest
w  partnerstwie  z   Ośrodkiem  Interwencji  Kryzysowej  MOPS  Katowice,  Fundacją  „Podaruj
Nadzieję”,  Uniwersytetem SWPS  i  Stowarzyszenie  Po  MOC dla  Kobiet  i  Dzieci  im.  Marii
Niepokalanej. 
W ramach programu odbyła się Konferencja „Moc!Na Ty….. a ja?”  w której  wzięło udział
ponad 200 osób z całego województwa, zajęcia z zakresu bezpieczeństwa osobistego mające na
celu łagodzenie szkód wynikających z doznawania przemocy lub różnych form wykorzystania,
nauki bezpiecznych postaw i elementów samoobrony połączone z edukacją w zakresie zjawiska
handlu ludźmi, prostytucji, przemocy domowej. 
Innowacją  w prowadzonych  zajęciach  z  zakresu bezpieczeństwa osobistego jest  prowadzenie
równolegle do zajęć dla kobiet zaplanowano prowadzenie animacji dla ich dzieci, gdyż bardzo
często ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi wiele kobiet nie mogło
uczestniczyć. Kursantki po zakończonych zajęciach otrzymały białe balony i na znak sprzeciwu
wobec przemocy, głośno krzycząc” NIE DLA PRZEMOCY” wypuściły balony w niebo- z tego
wydarzenia  nakręcono  materiał  filmowy,  który  został  następnie  zamieszczony  na  stronie
internetowej KMP Katowice. 
Informacje o programie i bezpieczne rady były przekazywane także w trakcie audycji radiowych
na antenie Radia Katowice i Radia e-M.



Integralną częścią programu jest  happening „Mamo, Tato- nie zgub mnie” , przedsięwzięcie
to  stanowi  nie  szablonowe  w  skali  naszego  kraju,  podejście  do  tematyki  zapobiegania
handlowi ludźmi, pośrednio mające na celu zmniejszenie ryzyka zagubień dzieci w centrach
handlowych i ostrzeżenie przed ich konsekwencjami.
Do  współpracy  zaproszono  największe  centrum  handlowe  na  Śląsku  -Silesia  City  Center
w Katowicach, Fundację „Podaruj Nadzieję” oraz Galerię Katowicką. W 2016 roku Happening
przeprowadzono  4  akcje  w  najbardziej  newralgicznych  terminach.  Akcja  była  skierowana
do rodzin z dziećmi w wieku od 2 do 7 lat i zostało nią objętych ponad 4000 osób. Stworzono
nowatorskie  materiały  profilaktyczne:   ulotki  oraz  silikonowe  bransoletki  bezpieczeństwa
z napisem „ZGUBIŁEM SIĘ! POMÓŻ MI! z  wizerunkiem Sznupka,  numerami alarmowymi
oraz miejscem na napisanie numeru telefonu opiekuna;  zrealizowano również spot dotyczący
sytuacji  zagubienia  dziecka.  Podczas   happeningów  policjanci  przeprowadzali   rozmowy
profilaktyczne  z  rodzicami  i  ich  dziećmi  dając  krótki  instruktaż  :  „jak  nie  zgubić  dziecka
w centrum handlowym” oraz „jak zachować się w sytuacji zagubienia”. Dzieci obdarowane były
„bransoletką  bezpieczeństwa”,  która  może  powinna  im  towarzyszyć  wszędzie  tam,  gdzie
gromadzi się tłum ludzi, ale także podczas zagranicznych wyjazdów. Całemu przedsięwzięciu
towarzyszy maskotka  Sznupka–  przyjaciela  dzieci,  który  wśród  wzbudza  pozytywne  emocje
i daje poczucie bezpieczeństwa. 
Działania  zostały  bardzo  wysoko  ocenione,  a  informacje  o  happeningu  zostały
opublikowane na stronie internetowej i fanpage KMP Katowice oraz w mediach Dziennik
Zachodni,  TVS,  wyborcza.pl,  naszewiadomości.pl,  wiadomości  Polsat,  jako  przykład
dobrych praktyk.



Happening „Biała Wstążka” 

W dniu 25 listopada 2016 r – w Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet zorganizowano
happening  przeciwko  przemocy  wobec  kobiet.  Podczas  happeningu  policjantki  z  Komendy
Miejskiej  Policji  w  Katowicach  i  wolontariusze  Fundacji  Podaruj  Nadzieję  rozdawali
przechodniom białe wstążki i balony na znak osobistej deklaracji, że  nigdy nie zostaną sprawcą
przemocy i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet i dzieci. 

Zostało stworzone także stanowisko profilaktyczne ds. przeciwdziałania przemocy, gdzie była
możliwość  zasięgnięcia  porady  ekspertów  z  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  katowickiego
MOPS, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
W  ramach  happeningu  uczniowie  ze  Zespołu  Szkół  nr  7  w  Katowicach  oraz  instruktorzy
z Centrum Sportowego Kamienna  zatańczyli  specjalny układ choreograficzny symbolizujący
walkę z przemocą pt: „ One billion raising”. Za pomocą wspólnego tańca okazano solidarność
i wsparcie dla wszystkich kobiet na świecie, które doświadczają przemocy. 
Do  happeningu  opracowano  specjalną  ulotkę,  zawierającą  m.in.  informacje  na  temat  miejsc
pomocy  osobom  doznającym  przemocy.  Wszyscy  wolontariusze  tańczyli  w  błękitnych
koszulkach z logo programu profilaktycznego „Moc!Na Ty”. 

W ramach  współpracy  z  Urzędem Wojewódzkim  w  Katowicach  pozyskano  wystawę
przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  dot.  zjawisku handlu
ludźmi. Wystawę składającą się z 6 plansz na metalowych stojakach. Wyeksponowano w holu
głównym  Centrum  Informacji  Naukowej  i  Biblioteką  Akademicką  w  Katowicach.  Wystawę
można  było  oglądać  przez  cały  listopad  2016  roku.  Ekspozycja  cieszyła  się  bardzo  dużym
zainteresowaniem. 



2.  Program profilaktyczny „Bezpieczna Przystań”.

Program  „Bezpieczna  Przystań”  adresowany  jest  do  seniorów  oraz  wszystkich
mieszkańców Katowic, którym na sercu leży bezpieczeństwo osób starszych. Program ten ma na
celu wzrost bezpieczeństwa i  poczucia bezpieczeństwa seniorów, ograniczenie liczby zdarzeń
kryminalnych, z ich udziałem.  Program ukierunkowany jest na edukację bezpiecznych zachowań
wśród seniorów, ale także wzmocnienie społecznego zaangażowania w troskę o bezpieczeństwo
osób starszych.

W  ramach  programu  policjanci  edukują  seniorów  jak  zadbać  o  bezpieczeństwo
na co dzień,  na co zwrócić szczególną uwagę przebywając w domu, na ulicy,  robiąc zakupy
w  sklepie,  podróżując  środkami  komunikacji  miejskiej,  podczas  pobytu  w  szpitalach
i placówkach służby zdrowia, korzystając z Internetu, wypłacając gotówkę przy bankomacie, jak
bezpiecznie  lokować  pieniądze  czy  zawierać  umowy  i  pożyczki.  W  trakcie  prelekcji
wykorzystywane  były  elementy  ogólnopolskich  kampanii  „Sprawdź  zanim  podpiszesz”,
„Dokumenty zastrzeżone”, „Nie daj się zrobić w słupa”. Policjanci przestrzegają przed oszustami
działającymi  metodą  na  tzw.  wnuczka,  kradzieżami  mienia  m.in.  w  szpitalach  i  placówkach
służby zdrowia,  edukują w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  zarówno jako jego
niechronionych  uczestników  w  ramach  kampanii  „Rok  pieszego”  jak  i  osób  starszych
–  kierujących  pojazdami  np.  podczas  festynu  seniorzy  mogą  sprawdzić  swój  czas  reakcji
na  aparacie  Piórkowskiego.  Uczestnicy programu Bezpieczna  Przystań  podczas  tradycyjnych
prelekcji  wyposażani  są  zarówno  w  wiedzę  merytoryczną  jak  i  praktyczne  aspekty  jej
wykorzystania,  a  także  nietuzinkowe  gadżety  podnoszące  bezpieczeństwo:  alarmy  osobiste;
parasole  i  torby  z  elementami  odblaskowymi,  multimedialny  poradniki  bezpieczeństwa
„Bezpieczna Przystań”. 

Program oparty jest na partnerstwie wielu podmiotów: Urzędu Miasta w Katowicach, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach, Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej
w  Katowicach,Zespołu  Szkół  Poligraficzno-Mechanicznych  w  Katowicach,  Rady  Seniorów
Miasta Katowice. 
Obok tradycyjnej edukacji w zakresie bezpiecznych postaw prowadzonej, istotę programu
stanowi  wzmacnianie  więzi  społecznych,  lepsze  wykorzystanie  istniejących  rozwiązań
socjalnych,  kulturalnych,  zwiększających  aktywność  osób  starszych  w  celu  walki
z anonimowością, samotnością, warunkujących wiktymizację seniorów. 

Efekt  profilaktyczny programu  uwarunkowany jest  nie  tylko  edukacją  samych  seniorów,  ale
również  dotarciem do ich krewnych, znajomych, sąsiadów, uwrażliwieniem społecznym na ich
problemy.  Artykuły  oraz  apele  kierowane  są  zarówno  do  samych  seniorów  jak  i  całej
społeczności Katowiczan, w celu zwrócenie uwagi na problematykę bezpieczeństwa seniorów,
okazania im zainteresowania, poświęcenia czasu i gotowości niesienia pomocy osobom starszym.

Zjedz obiad z seniorem
To eksperyment społeczny o unikatowym w obszarze profilaktyki charakterze, polegający
na tworzeniu międzypokoleniowych więzi społecznych. Przeszkoleni wolontariusz odwiedzali
samotnych  seniorów  w  ich  domach,  zanosząc  obiad,  który  był  pretekstem  do  spotkania,
rozmowy,  wzajemnego  poznania,  a  przede  wszystkim  poświęcenia  czasu  i  zainteresowania
samotnymi,  schorowanymi  osobami.  Jedno  ze  spotkań  poświęcone  było  bezpieczeństwu.



Wolontariuszom  towarzyszyli  policjanci  dzielnicowi,  którzy  przestrzegali  seniorów  przed
zagrożeniami, pozostawiając poradnik „Bezpieczna Przystań”. 

Kampania informacyjno-edukacyjną „Seniorze uważaj, nie daj się oszukać”
w  postaci  10  000  plakatów  przeprowadzono  w  urzędach,  szpitalach,  placówkach  zdrowia,
środkach komunikacji miejskiej autobusach, tramwajach, kościołach, sieci bibliotek, budynkach
mieszkalnych.  Jako  narzędzia  upowszechniania  informacji  w  programie  wykorzystano
współpracę  z  lokalnymi  mediami,  strony  internetowe  partnerów  projektu,  portale
społecznościowe.   Ogromne  zainteresowanie   kampanią  sprawiło,  że  plakaty  i  przekaz
internetowy zwielokrotnił liczbę odbiorców nie tylko w samych Katowicach, ale w całym
województwie  śląskim.  Kampanią  zainteresowało  się  14  jednostek  policji  garnizonu
śląskiego,  publikując  na  swoich  stronach  przygotowane  przez  katowickich  policjantów
materiały oraz rozpowszechniając plakaty informacyjne.

Do programu włączone zostały lokalne media (Radio Piekary, Radio Katowice, gazety: Gazeta
Wyborcza,  Nasze  Katowice,  Głos  Św.  Ludwika),  strony  internetowe   urzędów,  instytucji,
stowarzyszeń,  portale  społecznościowe,  na  których  publikowane  są  informacje  edukacyjno-
profilaktyczne.  Na  potrzeby  programu  założona  została  podstrona  „Bezpieczna  Przystań”
na stronie internetowej KMP w Katowicach oraz został wydany poradnik multimedialny.

Program Bezpieczna Przystań ma charakter społeczny, interdyscyplinarny. Jego innowacyjność
polega  na  kompleksowym  i  interdyscyplinarnym  postrzeganiu  problematyki  bezpieczeństwa
seniorów oraz  zaangażowaniu  wielu  instytucji  i  podmiotów,  ale  przede  wszystkim członków
społeczności  lokalnych  na  rzecz  poprawy  bezpieczeństwa  osób  starszych  w  przestrzeni
publicznej. 

Program  Bezpieczna  Przystań  został  oceniony  przez  komisję  MSWiA  jako  najlepszy
w  Polsce  program  profilaktyczny  w  obszarze  bezpieczeństwa  seniorów  i  reprezentował
Polskę w Europejskim Konkursie na Nagrodę Prewencji Kryminalnej. 



IV. PROFILAKTYKA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Funkcjonariusze  Wydziału  Prewencji  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Katowicach,
odpowiedzialni za profilaktykę  na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez
swoje  akcje,  programy,  czy działania,  starają  dotrzeć  do  jak  największej  liczby uczestników
ruchu  drogowego,  tj.  rowerzystów,  motocyklistów,  kierowców oraz  pieszych,  kierując  swoje
uczestników ruchu drogowego jaki do dorosłych, czy seniorów. 

1.  „Błyskotliwy  pierwszak,  czyli  bezpieczna  droga  do  szkoły”, to  autorski  program
edukacyjno-profilaktyczny Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, skierowany jest do dzieci
w wieku 6-7 lat, uczniów klas pierwszych katowickich Szkół Podstawowych. Program powstał
w odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół, które ogromny nacisk kładą na uczniów pierwszych
klas, po raz pierwszy samodzielnie uczących się  chodzić do szkoły. 

Bardzo  ważnym  elementem  jest  informowanie  dzieci  o  zagrożeniach  związanych
z  poruszaniem się  po  drodze  w  charakterze  pieszego,  ale  także  prawidłowym zachowaniem
podczas przejazdu samochodem, autobusem i tramwajem, w celu zmniejszenia ryzyka powstania
urazów podczas ewentualnych zdarzeń drogowych. przez skrzyżowanie usytuowane w pobliżu
szkoły. Spotkania są także okazją do przekazania dzieciom elementów odblaskowych, które mają
wpływ na zwiększenie ich widoczność po zmroku i w złych warunkach atmosferycznych.
W  ramach  programu  przeszkolonych  zostało  900  dzieci,  uczniów  pierwszych  klas  szkoły
podstawowej.  



2.  „NA KOLE  bezpieczne  i  zdrowo”  to  działania  skierowane  do  dzieci,  młodzieży  oraz
dorosłych  z  Domu  Dziecka  „Stanica”  w  Katowicach.  Uczestnicy  spotkania  zapoznawali  się
z różnymi sytuacjami na drodze oraz uczyć się prawidłowych zachowań. Policjanci przypomnieli
zasady ruchu drogowego, niezbędne do prawidłowego poruszania się na rowerze, przeprowadzili
egzamin teoretyczny na kartę rowerową. Po teorii dzieci przystąpiły do praktyki, czyli przejazdu
po specjalnie przygotowanym torze rowerowym. Zwieńczeniem akcji „NA KOLE bezpieczne
i  zdrowo”,  był  przejazd  wyznaczonymi  trasami  rowerowymi  z  członkami  Stowarzyszenia
„Rowerowe  Katowice”  oraz  pokaz  i  nauka  udzielania  pierwszej  pomocy  przedmedycznej,
przeprowadzony  przez  strażaków  ochotników  z  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  Kostuchna.
Na zakończenie wychowankowie otrzymali odblaski, zwiększające ich widoczność, a co za tym
idzie bezpieczeństwo na drodze.

W  ramach  szeroko  rozumianej  profilaktyki  w  ruchu  drogowym  katowiccy
funkcjonariusze prowadzili  cykl  programów edukacyjnych,  które będą kontynuowane w roku
bieżącym, min:

 Świeć  przykładem  nie  łysiną.  Akcja  miała  na  celu  eliminację  samochodów
poruszających się na tzw. „łysych” oponach, na których szybciej można wpaść w poślizg
i doprowadzić do zdarzenia drogowego.

 Przełącz  się  bądź  widoczny.  28  października  2016  roku,  katowiccy  policjanci
przeprowadzili  akcję,  pt.  „Przełącz  się  bądź  widoczny”.  Działania  miały  na  celu
uświadamianie kierującym jak ważne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest sprawne
i prawidłowe oświetlenie pojazdów.

 Dzień  bez  samochodu.  22  września  2016  roku,  katowiccy  policjanci  włączyli
się w obchody „ I Katowickich Dni Zrównoważonego Transportu” w ramach „Dnia bez
samochodu”. Można było skorzystać z wielu atrakcji takich jak: rowerowe gry i zabawy,
pokazy służb medycznych i szkolenie z pierwszej pomocy, a także zawody – rowerowy
slalom dla dorosłych i sprint na rowerach stacjonarnych.

 Zebra nie błądzi.  Koniec marca ukierunkowany był na bezpieczeństwo pieszych jako
niechronionego  uczestnika  ruchu  drogowego.  Z  związku  z  powyższym  katowiccy
policjanci pojawili się na przejściach dla pieszych naszego miasta z akcją profilaktyczną
„Żeby  Święta  były  bezpieczne  –  zebra  wychodzi  na  pasy”  –  „Zebra  nie  błądzi”.
Przedmiotowa  akcja  była  organizowana  przez  firmę  UNISTOP,  a  jej  celem  było
zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz sprawdzenie, czy piesi podczas przechodzenia
przez  szczególnie  niebezpieczne  przejścia  dla  pieszych,  podnoszą  rękę,
by zasygnalizować swój zamiar kierowcom.



Komenda  Miejska  Policji  w  Katowicach  już  17  lat  temu  rozpoczęła  współdziałanie
systemowe  z  samorządem na  rzecz  szeroko  rozumianego  bezpieczeństwa.  Trwająca  do  dnia
dzisiejszego współpraca z władzami miasta w ocenie kierownictwa jest działaniem wzorcowym,
systematycznie  monitorowanym,  korygowanym względem zaistniałych potrzeb  i  rozwijanym.
W roku 2016, tak jak w latach poprzednich, wraz z Urzędem Miasta Katowice i jego jednostkami
organizacyjnymi  stworzono  dla  Katowic  plan  działań  strategicznych,  oparty  na  założeniach
programu  rządowego  zwanym  „Programem  zapobiegania  przestępczości  oraz  ochrony
bezpieczeństwa  obywateli  i  porządku  publicznego  na  rok  2016”.  Program  wyznaczał
szczegółowe zadania do realizacji  dla  każdego koordynatora celu i  zadania pośredniego oraz
określał  środki  finansowe przeznaczane na  wskazane przez  samorząd lokalny działania  i  dla
wsparcia jego realizatora.

W ramach programu przeznaczono m.in. środki na zwiększenie liczby patroli na terenie
miasta w ramach służby ponadnormatywnej. Z przeznaczonych środków w kwocie  170.000,00
zł (140.000,00 zł w 2015 roku) wykorzystano 169 913,65 zł tj. 99,9 % zasobów finansowych dla
zorganizowania w tej formie służby patrolowej, zrealizowanej przez  919 policjantów (w 2015
roku  759) Komendy  Miejskiej  Policji  w  Katowicach,  którzy  w  toku  swej  służby
ponadnormatywnej uzyskali następujące efekty działania:

 zatrzymali  24  (30  –  2015)  sprawców  przestępstw  na  gorącym  uczynku  popełnienia
przestępstwa,

 zatrzymali  19  (13  –  2015)  osób  poszukiwanych  przez  organy  ścigania  i  wymiar
sprawiedliwości,

 ujawnili 4650 (3271 – 2015) wykroczeń, 
 na sprawców wykroczeń nałożyli 4295 mandatów karnych (2911 – 2015),
 zastosowali 339 pouczenia (345 – 2014).

Powyższa  efektywność  policjantów  KMP  w  Katowicach  w  ramach  służb
ponadnormatywnych  świadczy  o  wysokim  profesjonalizmie,  zaangażowaniu  policjantów
i w konsekwencji   w działaniach na rzecz utrzymania właściwego stanu porządku prawnego
na terenie miasta. Nadmienić zasadnym jest, iż kwota nałożonych grzywien w drodze mandatów
karnych w roku 2016 w ramach tych służb osiągnęła poziom 398 140,00 zł.

OCENA PRACY PIONU SŁUŻB PREWENCJI
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH

Jednym z kluczowych obszarów ocennych dla działania pionu służb prewencji jest liczba
bezwzględna służb patrolowych skierowanych do rejonów zagrożonych na terenie miasta w roku
kalendarzowym. W roku ubiegłym szeregu zmiennych w otoczeniu dla działania służb Policji,
dzięki  konsekwencji  w  kontroli  i  planowaniu,  a  także  dzięki  optymalnej  organizacji  służb
doprowadzono  do  kolejnego  już  zwiększenia  liczby  służb  patrolowych  w  wymiarze
8 godzinnym, na terenie miasta.



Analizując powyższe dane, oczywistym jest fakt, że dzięki właściwej organizacji służby
i bieżącego jej monitorowania możliwym stało się na przestrzeni 4 lat, zwiększenie liczby służb
o charakterze  patrolowym,  patrolowo-interwencyjnym i  obchodowym wszystkich  policjantów
KMP na ulicach Katowic o niemal 3500 tysiąca. To liczba, która bez wątpienia przyczyniła się do
notowanych pozytywnych trendów dynamiki zaistniałych przestępstw kryminalnych. 

Liczba służb w terenie zaspokajała w optymalnym stopniu poziom reakcji na zdarzenia.
Czas reakcji na zdarzenie w roku 2016 odnotowano na poziomie, dla zdarzeń pilnych 8:35 (czas
reakcji określony dla zdarzeń pilnych przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach został
określony na  9:20)  a  dla  zdarzeń  zwykłych  14,06  min.  Powodem takiego  stanu  rzeczy bez
wątpienia  była  zwiększona  liczba  podejmowanych  interwencji  68  411  (2015  –  63  939).
Niewątpliwie pomimo modernizacji infrastruktury drogowej, miasta Katowice nie posiada ono
optymalnej  sieci  dróg  dla  zachowania  płynności  ruchu  kołowego,  szczególnie  w  przypadku
zaistnienia poważnego zdarzenia drogowego na jednej z głównych arterii drogowych. Pomimo
niekorzystnych uwarunkowań, należy ocenić ten aspekt działania katowickiej Policji w sposób
pozytywny.

Zatrzymania  sprawców przestępstw  na  gorącym uczynku  popełnienia  przestępstwa  to
kolejne kluczowe zadanie służb prewencyjnych. Pomimo wszystkich czynników ograniczających
skuteczne działania Policji w tym zakresie, a opisanych powyżej – katowiccy policjanci w roku
2016 dokonali  zatrzymań sprawców na „gorącym uczynku” popełnienia przestępstwa w 2732
przypadkach  przy  liczbie  zgłoszeń  6824  tj.  w  40,04%  przypadków.  Pomimo  spadku  liczby
bezwzględnej w porównaniu do roku ubiegłego (8079 zgłoszeń w tym zatrzymano sprawców
w 3129 przypadkach tj. 38,73%), należy ten fakt ocenić pozytywnie.
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Tak  zadowalający  wynik  globalny,  zdecydowanie  lepszy  jeśli  chodzi  o  wartość
procentową niż w roku 2015, wskazuje na potencjał możliwości jednostki katowickiej w tym
obszarze, a w roku 2017 wzmacnia potrzebę dalszej pracy na rzecz utrzymania i progresji tego
efektu. Podobnemu zjawisku progresji efektu, skutecznego działania poddano obszar zatrzymań
sprawców przestępstw na gorącym uczynku popełnienia przestępstw, w 7 wybranych kategoriach
przestępstw. Ten obszar szczególnie intensywnie monitorowany, z uwagi na jego dolegliwość dla
społeczności lokalnej. Efekt ten jest za rok ubiegły,  oceniany wysoce satysfakcjonująco przez
kierownictwo KMP w Katowicach co wzmacnia w obrazie postępu poniższy diagram.

W zakresie  oddziaływania  porządkowego  na  zjawisko  wykroczeń  w  tym  wykroczeń
społecznie  uciążliwych  tj.  p-ko  porządkowi  i  spokojowi  publicznemu,  p-ko  obyczajności
publicznej,  p-ko  urządzeniom  użytku  publicznego,  p-ko  przepisom  ustawy  o  wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi; w roku 2016 odnotowano nieznaczny spadek
skuteczności  działania.  Uwarunkowane  to  zostało  koniecznością  realizacji  zadań  z  zakresu
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przeciwdziałania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym realizowanych na terenie Dworca
PKP  Katowice oraz na terenie wielkopowierzchniowych placówek handlowych. W roku 2016
zrealizowano 2156 służb o takim charakterze. Specyfika rejonów pełnienia służby w ramach
zabezpieczenia  prewencyjnego  obiektów  nie  sprzyjała  ujawnialności  wykroczeń  szczególnie
uciążliwych  co  wpłynęło  na  globalny wynik  jednostki.  W roku  2017  obszar  ten  pozostanie
w  szczególnym  zainteresowaniu  kierownictwa  katowickiej  jednostki.  Nadmienić  należy  że
policjanci  podczas  realizacji  zadań  w  codziennej  służbie  prawidłowo  stosują  środki  prawne
przewidziane w przypadku ujawnienia wykroczeń. 

Powyższe  dane  obrazują  jak  znaczącym  w  skali  globalnej  jest  udział  wykroczeń
definiowanych jako społecznie uciążliwe. Uzupełniając skalę i poziom reakcji na wykroczenia
przez katowicką Policję nie sposób pominąć niezwykle istotnego zagadnienia jakim jest  ruch
drogowy. Infrastruktura drogowa i stale rosnące natężenie ruchu kołowego na drogach miasta
Katowice,  niestety  przy  uwzględnieniu  również  niesprzyjających  częstokroć  warunków
atmosferycznych  oraz  niskiej  kultury  zachowań  uczestników  ruchu  drogowego  sprzyja
popełnianiu przez kierujących różnego rodzaju wykroczeń drogowych.

Jak  widać  z  powyższego  wykresu  funkcjonariusze  pionu  ruchu  drogowego  KMP
Katowice w 2016 roku ujawnili o 26 523 więcej wykroczeń niż w roku 2013.
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Analizując stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2016 roku w porównaniu do lat
2013,  2014  oraz  2015  stwierdzić  należy,  iż  nastąpił  spadek  liczby  wypadków.  Odnotowano
natomiast wzrost liczby kolizji drogowych. Poszukując przyczyn dla takiego stanu rzeczy należy,
po  raz  kolejny  poddać  negatywnej  ocenie  stan  zagęszczenia  w  ruchu  oraz  nie  optymalnej
infrastruktury drogowej w Katowicach. Obszar ten podlega wprawdzie stałym modernizacjom,
nie  mniej  w  dalszym  ciągu  stan  aktualny  pozostaje  niewystarczający  dla  optymalnego
bezpieczeństwa w komunikacji. 

ZDARZENIA DROGOWE

ŚMIERTELNOŚĆ W ZDARZENIACH DROGOWYCH

W 2016 roku odnotowano  wzrost  liczby wypadków śmiertelnych  o  2  w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego. W wypadkach tych zginęło o 5 osób więcej niż w roku
2015. Zauważalny jest systematyczny spadek zdarzeń w których śmierć ponieśli piesi uczestnicy
ruchu drogowego, co może być pochodną kilkuletniej pracy profilaktycznej w ramach projektu
i działań „NURD - rok pieszego”.
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Na  podstawie  zgromadzonych  danych  wynika,  że  głównymi  przyczynami  zdarzeń
drogowych odnotowanych przez Policję były:

 niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu – 1920 zdarzeń;
 niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu – 668 zdarzeń
 nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 495 zdarzeń;

Analiza  miejsc  powstawania  zdarzeń  drogowych  w  mieście  Katowice  wykazała  miejsca
najbardziej zagrożone zaistnieniem zdarzenia drogowego:

 Roździeńskiego – 599 zdarzeń;
 Chorzowska – 475 zdarzeń;
 Murckowska – 351 zdarzeń;
 Trasa Nikodema i Józefa Reńców – 184 zdarzenia;
 Mikołowska – 182 zdarzenia.

Na  podstawie  analizowanych  danych  można  stwierdzić,  że  statystycznie  wypadek
śmiertelny z udziałem pieszego może zaistnieć w następujących okolicznościach:

• uczestnik: osoba w wieku 60 lat i więcej
• dzień: poniedziałek lub czwartek
• godziny:  popołudniowe tj. 14 – 15 lub wieczorne tj. 19
• wina: kierującego
• przyczyna: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu

Przedstawiona  powyżej  informacja  jest  wyłącznie  połączeniem  poszczególnych
czynników,  którymi  charakteryzowały  się  zdarzenia  drogowe  zaistniałe  na  drogach  miasta
Katowice  w  2016  r.  W  rzeczywistości  każdy  wypadek  z  udziałem  pieszego  może
charakteryzować się różnymi czynnikami, na które wpływ będą miały różne determinanty.

ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH

W roku 2016 odnotowano w skali  miasta wzrost w porównaniu do roku 2015 imprez
o  charakterze  masowym,  na  poziomie  147 tj.  o  35  więcej  oraz  wzrost  liczby  uczestników
i  policjantów  zabezpieczających  imprezy  masowe.  Poniższy  diagram  przedstawia  dane
w przedmiotowym zakresie.



- imprezy masowe ogółem,

- mecze piłkarskie,

Powyższe dane, co poniekąd zrozumiałe świadczą o wzrastającej aktywności miasta na
polu  kultury  i  rozrywki.  Nie  mniej  fakt  organizacji  meczy  piłkarskich  przy  uwzględnieniu
szacowania  ryzyka  dla  charakteru  imprez,  m.in.  wobec  obserwowanych  zachowań
zantagonizowanych  ze  sobą  kibiców  dwóch  klubów  piłkarskich  na  terenie  miasta,  wzmaga
z oczywistych powodów, skalę  zagrożenia incydentami godzącymi w obowiązujący porządek
prawny.  Z  punktu  widzenia  interesu  zarówno  Policji  jak  i  mieszkańców  naszego  miasta
względem danych  za  rok  2016,  niepokoi  szczególnie  wymuszona  sytuacją  zagrożenia,  nadal
wysoka  liczba  policjantów  wykorzystanych  do  zabezpieczenia  wspomnianych  imprez  oraz
systematyczny wzrost kosztów z tym związanych jakie ponosi katowicka Policja. Ma to związek
głównie z charakterem imprez takich jak np. mecze piłkarskie w związku z udziałem w I lidze
krajowej  2  drużyn  z  Katowic  (GKS i  Rozwój  Katowice).  Dla  pełniejszej  analizy przypadku
należy wskazać, że w roku minionym zorganizowano w ramach zabezpieczenia 7 zabezpieczeń
meczy piłkarskich w charakterze podwyższonego ryzyka (2015 – 11). 
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Natomiast  w  samej  imprezie  „Sylwestrowa  Moc  Przebojów  2016”  wobec  ponad  65.000
uczestników, bezpieczeństwa strzegło ogółem  493 policjantów KMP w Katowicach, tj.  połowa
stanu  zatrudnienia  całej  jednostki,  a  tym  samym  aż 10  %  ogólnej  liczby policjantów
uczestniczących w roku 2016, w zabezpieczeniu imprez masowych. W zakresie kosztów należy
wspomnieć, że w roku 2016 Policja poniosła koszty z tytułu zabezpieczania imprez masowych na
poziomie 1.235.906,00 zł (w 2015 – 771.529,79,- zł).

STAN BEZPIECZEŃSTWA W KATOWICACH
CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI W  KATOWICACH

W LATACH 2013 – 2016
OCENA PRACY PIONU SŁUŻB KRYMINALNYCH

Poniższe  dane  przedstawione  w  formie  wykresu  ilustrują  w  sposób  przekrojowy
najważniejsze ogólne kategorie związane z problematyką przestępczości na terenie Katowic. 

W 2016 r.  w KMP w Katowicach oraz jednostkach podległych wszczęto łącznie 9907
postępowania przygotowawcze, tj. o  1516 mniej niż w roku 2015. W kategorii przestępczości
kryminalnej  nastąpił  oczekiwany  znaczący spadek  wszczętej  liczby  postępowań  do  poziomu
7725 tj. o  1366 mniej aniżeli w roku 2015. Widoczny spadek odnotowano również w liczbie
wszczętych  postępowań  przygotowawczych  o  przestępstwa  w  7  wybranych  kategoriach,
szacowanych jako najbardziej dotkliwe społecznie, gdzie w roku 2016 uzyskano poziom  4404
wszczętych postępowań tj. o 1101 mniej niż w roku 2015.  Istotnym jest wspomnieć, że do grupy
7 wybranych kategorii przestępstw definiowanych jako szczególnie dotkliwe społecznie zalicza
się:  przestępstwa  rozbójnicze,  bójki  i  pobicia,  kradzieże  cudzej  rzeczy,  kradzieże  pojazdów,
kradzieże z włamaniem, zniszczenie mienia oraz uszczerbek na zdrowiu.

Analizując  dostępne  dane  statystyczne  podobnie  pozytywnie  ocenianą  jest  sytuacja
w  zakresie  liczby  przestępstw  stwierdzonych.  W  roku  2016  w  KMP  w  Katowicach  oraz
jednostkach podległych stwierdzono ogółem 10899 przestępstw tj. o 1790 mniej niż w roku 2015.
W kategorii  przestępczości  kryminalnej  nastąpił  oczekiwany spadek  liczby przestępstw 7661
tj.  o  1188 mniej  aniżeli  w  roku  2015.  Widoczny  spadek  odnotowano  również  w  liczbie
przestępstw  w 7  wybranych  kategoriach,  szacowanych  jako  najbardziej  dotkliwe  społecznie,
gdzie w roku 2016 odnotowano poziom 4378 przestępstw tj. o 1294 mniej niż w roku 2015. Jeśli
zaś podjąć się analizy przestępczości w Katowicach w okresie 3-6 letnim, to poniższe diagramy
wskazują  jednoznacznie   o  spadku przestępczości  w mieście  na  poziomie  6803 przestępstw
mniej.

W  kontekście  analizy  wskaźników  wykrywalności  w  poszczególnych  kategoriach
przestępstw  uzasadnionym  jest  przyznać,  iż  rok  ubiegły  równolegle  do  satysfakcjonujących
spadków dynamiki zdarzeń pozostaje oceniany pozytywnie dla tych wskaźników wykrywczych.
Wskaźniki  globalne  dla  przestępczości  ogółem,  i  przestępczości  kryminalnej  oceniane
są  pozytywnie  z  uwagi  na  dostrzegalną  progresję  względem roku  2015.  Jedynie  w zakresie



wykrywalności w 7 wybranych kategoriach przestępstw odnotowano nieznacznie gorszy wynik
niż  w 2105r.   Dla  niektórych  kategorii  przestępstw rok 2016 był  rokiem ocenianym w tym
zakresie  wysoce  satysfakcjonująco,  a  co istotne  rok ten był  pełen spektakularnych sukcesów
w licznych śledztwach i  postępowaniach przygotowawczych. Zaangażowanie policjantów, ich
profesjonalizm  i  z  roku  na  rok  lepsza  współpraca  z  miejscową  prokuraturą  skutkowała
znakomitymi efektami w jednostkowych aczkolwiek ważnych sprawach. 

1. PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓŁEM w latach 2013-2016.

2. PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA w latach 2013-2016.
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3. PRZESTĘPCZOŚĆ w 7 WYBRANYCH KATEGORIACH w latach 2013-2016.

Obszar przestępstw w 7 wybranych kategoriach, jest nieprzerwanie od lat uznawany za
priorytetowy  w  zwalczaniu  przestępczości,  poprzez  jego  uznanie  jako  obszaru  kategorii
przestępstw  szczególnie  dotkliwych  społecznie.  Ten  obszar  podlega  ustawicznemu
monitorowaniu  przez  służby  prewencyjne  i  kryminalne  Komendy  Miejskiej  Policji
w Katowicach.

Analizując ten obszar należy zwrócić uwagę, że ubiegły rok nie w pełni można uznać za
satysfakcjonujący. Niemniej systematyczność w monitorowaniu działań i ich bieżącej realizacji
doprowadziły  do  odnotowania  za  rok  ubiegły  znaczącego  spadku  zagrożenia  w  wymiarze
ogólnym w tej kategorii statystycznej w porównaniu do roku 2015, tj.  o  1101 mniej wszczęć
postępowań  oraz  znaczny  spadek  liczby  przestępstw  stwierdzonych  tj.  o  1294 mniej
w porównaniu do roku 2015. Zwrócić należy uwagę na systematyczność spadku zagrożenia tą
kategorią  statystyczna  w  perspektywie  kilkuletniej  od  roku  2013  odnotowaliśmy  spadek  aż
o niespełna połowę przestępstw tj. o  4489 mniej wszczętych postępowań, mniej w tym samym
okresie o 5271 przestępstw stwierdzonych. 
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– przestępczość rozbójnicza

Kategoria przestępczości rozbójniczej jest uznawana ze szczególnie dotkliwą w grupie
7  wybranych  kategorii  przestępstw.  Miniony  rok  w  działaniach  służb  KMP w  Katowicach
w  zakresie  przeciwdziałania  tej  przestępczości  można  ocenić  pozytywnie  z  uwagi  na  fakt
dalszego obniżenia zagrożenia w postaci spadku liczby wszczętych postępowań. Pomimo spadku
wskaźnika  wykrywalności  tej  grupy  przestępstw,  poziom  niespełna  50  %  jest  uznawany  za
umiarkowanie  zadowalający.  Wprawdzie  niepokoi  trend  spadkowy  tego  wskaźnika
w perspektywie trzyletniej,  lecz uwzględniając potencjał  zasobów osobowych poszczególnych
wydziałów i  komisariatów wobec  zakładanych  korekt  działania,  zakładanym jest  osiągniecie
lepszego wyniku w roku 2017.

Wydział  d/w  z  Przestępczością  Przeciwko  Życiu  i  Zdrowiu  dokonał  ustalenia  i
zatrzymania sprawcy,  który działając w placówkach handlowych grożąc użyciem przemocy i
nożem terroryzował personel,  a  następnie dokonywał kradzieży pieniędzy z  kasy.  W wyniku
czynności dowodowych zebrano materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie 7 zarzutów.
Wobec sprawcy zastosowano tymczasowe aresztowanie.  
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– bójki i pobicia

Głównymi źródłami powstawania przestępczości kategorii bójka i pobicie są zachowania
osób  młodych,  często  w  stanie  upojenia  alkoholowego  lub  odurzenia  środkami
psychoaktywnymi,  będących nierzadko osobami związanymi ze środowiskiem pseudokibiców.
Niebagatelny  wpływ  na  ta  kategorię  przestępstw  mają  osoby  korzystające  z  wielu
zlokalizowanych na terenie miasta lokali rozrywkowych. W roku ubiegłym odnotowano spadek
zagrożenia tą kategorią przestępstwa o  15 stwierdzonych przestępstw i odnotowano najwyższą
w ostatnich latach wartość wskaźnika wykrywalności sprawców tego przestępstwa, nie  mniej
jednak  kategoria  ta  pozostaje  nadal  z  uwagi  na  swą  specyfikę  w  stałym  zainteresowaniu
i monitorowaniu ze strony kierownictwa KMP.

– uszczerbek na zdrowiu
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W kategorii  przestępstwa uszczerbku na zdrowiu,  kategorii  równie dotkliwej  niekiedy
w swym skutku jak przestępczość rozbójnicza, ubiegłoroczne efekty można również ocenić jako
pozytywne. W roku 2015r odnotowano spadek wszczęć postępowań przygotowawczych o  10,
spadek  ilości  czynów  stwierdzonych  o  10,  przy  jednoczesnym  wzroście  wskaźnika
wykrywalności do poziomu  76,0 %.  Różnice może nie są znaczne, niemniej wynik osiągnięty
w ubiegłym roku jest najlepszym w perspektywie ostatnich lat. Przyjęte rozwiązania nadal będą
kontynuowane, a głównym celem jest dalsza poprawa wyników.

Wydział  d/w  z  Przestępczością  Przeciwko  Życiu  i  Zdrowiu  dokonał  ustalenia
i  zatrzymania  sprawcy  przestępstw  budzących  niepokój  opinii  społecznej,  który  działając
z nieustalonych pobudek dokonał uszkodzenia ciała dwóch kobiet. W jednym przypadku kobieta
została uderzona w głowę ciężkim przedmiotem, a w drugim sprawca zadał uderzenie nożem
w klatkę piersiową. Sprawca został tymczasowo aresztowany. 

W dniu 11.05.2016r Komenda Miejska Policji w Katowicach została powiadomiona przez
pracownika lombardu M&M GASTRO mieszczącego się w Katowicach ul. Gliwicka nieznany
mu  mężczyzna,  grożąc  natychmiastowym  użyciem przedmiotu  przypominającego  z  wyglądu
broń  palną,  zabrał  w  celu  przywłaszczenia  pieniądze  w  kwocie  około  2500zł  na  szkodę
właściciela  lombardu  Tomasza  K.  Przedmiotowe  śledztwo  już  na  wstępnym  etapie  było
prowadzone przez f-szy Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy
Miejskiej  Policji  w Katowicach.   Przeprowadzone w miejscu zdarzenia czynności  procesowe
o  doprowadziły  do  ustalenia  sprawcy,  który  ,  prowadzi  włóczęgowski  tryb  życia.
Funkcjonariusze w/wym Wydziału na terenie śląska oraz małopolski przeprowadzili realizację
w wyniku której dokonano zatrzymania sprawcy.  W toku dalszych czynności funkcjonariusze
przeprowadzili  intensywne  czynności  operacyjne,  dochodzeniowo-śledcze  co  pozwoliło  na
zebranie materiału dowodowego pozwalającego na udowodnienie łącznie 7 rozboi z użyciem
niebezpiecznego narzędzia oraz 1 kradzieży tzw.  zuchwałej  na szkodę placówek handlowych
i bankowych o łącznej wartości strat   przeszło 6600 zł.    Dzięki działaniom funkcjonariuszy
wydziału Sąd Rejonowy w Katowicach na wniosek Prokuratury Rejonowej Katowice – Zachód
w Katowicach zastosował wobec podejrzanego sankcje w postaci tymczasowego aresztowania.
Należy tu nadmienić, iż  z całą pewnością, f-sze wskazanego Wydziału, zatrzymując sprawcę
doprowadzili  do  zaniechania  przez  w/wym.  działalności  przestępczej,  z  której  to  podejrzany
zrobił sobie stałe źródło dochodu.

W związku z nasilającymi się, w ostatnim czasie przestępstwami na terenie podległym
Komendzie  Miejskiej  Policji  w  Katowicach,  dokonywanymi  przez  osoby  powiązane  ze
środowiskiem  pseudokibiców  GKS  Katowice,  funkcjonariusze  Referatu  Zwalczania
Przestępczości  Pseudokibiców zintensyfikowali  swoje operacyjne działania  ukierunkowane na
wykrycie  sprawców  przestępstw,  wywodzących  się  z  grona  pseudokibiców  GKS  Katowice.
Wzmożona  praca  operacyjna  przyczyniła  się  do  rozpracowania  grupy  przestępczej
pseudokibiców klubu piłkarskiego GKS Katowice. Z poczynionych ustaleń  wynikało iż w/w
grupa uczyniła źródło stałego dochodu ze sprzedaży środków odurzających oraz dokonywanych
rozbojów.



Z uwagi  na  powyższe  f-sze  Referatu  Zwalczania  Przestępczości  Pseudokibiców KMP
w  Katowicach  wszczęli  rozpracowanie  operacyjne  w  sprawie  wprowadzania  do  obrotu
znacznych ilości narkotyków na terenie Katowic, przez figuranta sprawy. Jak ustalono w toku
czynności operacyjnych, docelową grupą odbiorców środków odurzających, byli w dużej mierze
studenci oraz osoby w młodym wieku, klienci katowickich dyskotek i pubów. Rozpracowywana
grupa pseudokibiców GKS Katowice, działała na zasadzie dobrze zorganizowanej i hermetycznej
struktury, w skład której wchodzili tzw. "pracownicy" osoby z niższego szczebla oraz osoby tzw.
"decyzyjne" mające wpływ na charakter dokonywanych przestępstw.

Ponadto  figuranci  rozpracowywanej  grupy  w  Katowicach  na  ulicy  Sokolskiej  przed
wejściem do siedziby ING Banku Śląskiego dokonali rozboju, podczas którego pokrzywdzony
został pobity i skradziono mu 70 tysięcy złotych. Prowadzone czynności operacyjne potwierdziły,
że sprawcami przedmiotowego przestępstwa są członkowie rozpracowywanej grupy przestępczej,
ścisłej bojówki GKS Katowice.

Mając na uwadze przedmiotowe ustalenia, przy wykorzystaniu metod pracy operacyjnej,
objęto  szerokim  rozpoznaniem  typowane  osoby  pod  kątem  ustalenia  miejsc  przebywania,
użytkowanych pojazdów, posiadanych kontaktów, a także określenia trybu życia, czy przebiegu
dnia codziennego co było niezbędnym do planowania pozytywnej realizacji prowadzonej sprawy.
Zgromadzony  materiał  wskazywał  ponadto,  że  sprawcy  każdorazowo  planowali  dokonanie
przestępstw  prowadząc  wcześniejsze  rozpoznanie,   zarówno  pod  kątem  zabezpieczenia  jak
i możliwości ucieczki, w trakcie przestępstwa wykorzystywali obserwacje z miejsc nie objętych
monitoringiem  oraz  posiadali  dodatkową  odzież  oraz  przedmioty  wykorzystywane
do maskowania wyglądu. 

W ramach  realizacji  sprawy f-sze  Referatu  Zwalczania  Przestępczości  Pseudokibiców
dokonali  zatrzymania dwóch głównych figurantów sprawy. 

W  toku  przeszukań  mieszkań  ujawniono,  a  następnie  zabezpieczono  430  gram
amfetaminy,  broń  palna,  odzież  posiadającą  klipsy  zabezpieczające  pochodzącą  z  kradzieży,
9  telefonów komórkowych służących do popełniania  przestępstw.  Wobec zatrzymanych osób
zastosowano areszt na okres trzech miesięcy. 

W  toku  dalszych  czynności  operacyjnych  ustalono  pozostałych  członków  grupy,
a następnie uzyskano nakazy zatrzymania i przeszukania pomieszczeń mieszkalnych figurantów.

W związku z powyższym f-sze Referatu Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KMP
w Katowicach  dokonali 8 przeszukań pomieszczeń mieszkalnych, gdzie ujawniono przedmioty
służące  do obrotu  środkami  odurzającymi  w postaci,  wag elektronicznych oraz  młynków do
mielenia suszu. 

W trakcie prowadzonych czynności na podstawie zgromadzonych materiałów wszystkim
członkom  przestępczej  grupy  przedstawiono  łącznie  26  zarzutów  w  tym  udziału
w zorganizowanej grupie przestępczej.



– kradzieże z włamaniem

Kradzież  z  włamaniem  to  jedną  z  dominujących  kategorii  przestępstw  w  grupie
7 wybranych kategorii przestępstw kryminalnych, szczególnie względem notowanego jej udziału
w grupie  zagrożenia  7  kategoriami  przestępstw na  terenie  miasta.  Bezwzględnie  pozytywnie
oceniono  ubiegły  rok  w  kontekście  spadku  zagrożenia  ta  kategorią  przestępczości  –  spadek
w porównaniu do roku 2015 o 623 przestępstwa, a w perspektywie 6 lat o 2514 przestępstw, jest
w ocenie kierownictwa KMP trendem niezwykle satysfakcjonującym. Niestety nie utrzymano
pozytywnego  trendu  w  zakresie  wykrywalności  przestępstw  w tej  kategorii  osiągając  wynik
gorszy od uzyskanego w roku 2015.  Niemniej  uzyskany wskaźnik wykrycia  w perspektywie
ostatnich lat jest jednym z najlepszych. 

Na  początku   2016  roku  w  Katowicach  odnotowano  serię  kradzieży  i  kradzieży
z  włamaniem do mieszkań usytuowanych na  parterach  budynków wielorodzinnych.  Sprawcy
wykorzystując tzw. „mikrouchył” okna wypychali je, a z wnętrza mieszkań dokonali kradzieży
wielu  cennych  przedmiotów  tj.  biżuterii,  pieniędzy,  sprzętu  elektronicznego  etc.  W wyniku
prowadzonych czynności  ustalono i  zatrzymano dwie niezależnie działające grupy sprawców.
W  oparciu  o  zgromadzony  materiał  dowodowy,  przedstawiono  zatrzymanym  kilkadziesiąt
zarzutów o przestępstwa kradzieży z włamaniem do mieszkań, obiektów sakralnych oraz firm.
Fakt ten spowodował również, że przez kilka miesięcy po realizacji zatrzymań sprawców ww.
przestępstw nie odnotowano tego typu zdarzeń na terenie miasta Katowice.  Spowodowane to
było faktem ,że członkowie tych grup przestępczych przebywają w Zakładach Karnych

W połowie 2016 roku pojawiła się kolejna grupa przestępcza, która wyspecjalizowała się
w  włamaniach  do  domów  jednorodzinnych,  których  dokonywała  w  godzinach  i  wczesno-
-popołudniowych  kiedy  właściciele  tych  domów  byli  w  pracy.  Kradli  gównie  pieniądz,
drogocenną  biżuterię  oraz  wysokiej  klasy  ale  niewielki  gabarytowo  sprzęt  elektroniczny
Kilkumiesięczna praca operacyjna funkcjonariuszy Wydziału  d/w z Przestępczością p/ko Mieniu
KMP Katowice doprowadziła do zatrzymania na gorącym uczynku sprawców bezpośrednio po
dokonaniu  przestępstwa  w  rejonie  dzielnicy  Murcki.  Dalsze  czynności  pozwoliły  na
udowodnienie podejrzanym łącznie 29 zarzutów kradzieży z włamaniem. Odzyskano również
mienie  pokrzywdzonych  na  łączną  kwotę  ponad  20  tys.  zł.  Dokonano  zajęcia  mienia
podejrzanego na łączna kwotę 4 tys. zł. Postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone co na
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pewno miało wpływ na wyniki statystyczne w postaci obniżenia poziomu wykrywalności w tej
kategorii. Jednakże należy zwrócić uwagę, że pomyślna realizacja tej sprawy w 2016 roku miała
zdecydowany wpływ na obniżenie dynamiki tego typu przestępstw.

– kradzież cudzej rzeczy

W kategorii  kradzieży  cudzej  rzeczy  w  minionym  roku  utrzymany  został  pozytywny
trend,  przestępczość została ograniczona. Kradzież jest przestępstwem szczególnie zuchwałym
i przez to szczególnie dotkliwym społecznie. Spadek zagrożenia w roku 2016 do poziomu 2311
przestępstw tj. aż o 473 mniej aniżeli w roku 2015 i o  3712 przestępstw mniej aniżeli w roku
2010 dowodzi  o  skuteczności  działania  służb i  poprawie  stanu bezpieczeństwa w mieście  w
kontekście  zagrożenia  tym  przestępstwem.  Niestety  wskaźnik  wykrywalności  tej  kategorii
przestępstw nie daje podstaw do zadowolenia, gdyż po kilku latach stałego wzrostu, w ubiegłym
roku  osiągnięto  niższy  wskaźnik.  Determinuje  to  do  podjęcia  rozwiązań,  które  utrzymają
tendencję spadku przestępczości    przy jednoczesnym zwiększeniu ujawnialności sprawców, na
tym samym zmniejszenia poczucia bezkarności. 

– kradzież samochodu
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Kategoria  kradzieży  pojazdów  jest  dla  celów  właściwego  przeciwdziałania  zjawisku,
kategorią  wyłączoną  statystycznie  dla  potrzeb  Policji  z  kategorii  kradzieży  cudzej  rzeczy.
Pozytywnie oceniamy za rok 2016 jedynie poprawę wykrywalności przestępstw uzyskując wynik
lepszy od roku 2015. Jednak wyniki z lat wcześniejszych wskazują, że tego wyniku nie można
uznać za satysfakcjonującego. Niestety w roku 2016 o 35 wzrosła ilość wszczęć postępowań, co
również spowodowało większą ilość czynów stwierdzonych o  33 w porównaniu do roku 2015.
Do  najczęściej  kradzionych  pojazdów  na  terenie  naszego  miasta  nadal  zaliczyć  należy
samochody grupy Audi (modele A4, A6), BMW (modele serii 1,3,5).

Tylko w tym roku funkcjonariusze Wydziału d/w z Przestępczością Samochodową rozbili
co najmniej 5 grup przestępczych trudniących się kradzieżami pojazdów, które z tego procederu
zrobiły sobie stałe źródło dochodu. Poniżej krótki opis dwóch z nich, i tak:

W  dniu  22  kwietnia  2016  roku  funkcjonariusze  Wydziału  d/w  z  Przestępczością
Samochodową   w  toku  prowadzonych  czynności  ustalili  warsztat  samochodowy  na  terenie
Katowic, w którym dokonywany jest demontażu skradzionych wcześniej pojazdów. W wyniku
podjętych czynności w warsztacie ujawnili pochodzący z przestępstwa samochód marki BMW
model 1, o wartości około 45 000 zł, który został skradziony wcześniejszej nocy. Na miejscu na
gorącym  uczynku  podczas  demontażu  pojazdu  zatrzymano  trzech  mężczyzn,  a  w  trakcie
przeszukania  pomieszczeń  warsztatowych  ujawniono  częściowo  zdemontowane  dwa  pojazdy
marki Mazda model 6, dwa pojazdy marki BMW model 3 i 1, szereg części samochodowych
nadających się do identyfikacji oraz kilkadziesiąt sztuk paczek papierosów bez znaków akcyzy.
Zebrany materiał  dowodowy pozwolił  na  przedstawienie  łącznie  35  pojazdów z  terenu  woj.
śląskiego.

Wydział d/w z Przestępczością Samochodową KMP w Katowicach prowadził w okresie
lat 2014/2016 czynności procesowe w sprawie jednej ze zorganizowanych grup przestępczych
trudniących  się  kradzieżami  samochodów  na  terenie  aglomeracji  śląskiej. Równolegle
z prowadzonym postępowaniem realizowane były czynności operacyjne.  Dzięki zastosowaniu
szeregu  metod  pracy  operacyjnej  i  zebraniu  materiału  dowodowego  i  wykorzystania  zapisu
z nagrania kamer nowego miejskiego monitoringu z miejsc zdarzeń  wytypowano  członków
grupy przestępczej. 

 Realizując  czynności  w  ramach  pracy  operacyjnej  dokonano  zatrzymania  głównego
figuranta  sprawy któremu  udowodniono  w sumie  30  kradzieży  z  włamaniem oraz  usiłowań
kradzieży z włamaniem pojazdów, głównie na terenie miasta Katowice.  Straty spowodowane
przestępczą działalnością grupy wynoszą ponad 772 tys. W ramach realizacji odzyskano łącznie
7 samochodów pochodzących z przestępstwa o łącznej wartości 210 tys.

Funkcjonariusze Wydziału d/w z Przestępczością Samochodową w roku 2016 odzyskali
45 samochodów o łącznej wartości prawie 3 mln zł.  



– uszkodzenie mienia

Kategoria  uszkodzenia  mienia  jest  kategorią  bez  wątpienia  szczególnie  dotkliwą
społecznie. Działanie sprawców godzi w interes prywatny mieszkańców i gości naszego miasta,
ale też co szczególnie ważne z punktu widzenia działania  katowickiej  Policji,  powoduje ono
szkody w mieniu komunalnym miasta,  czyniąc przestrzeń publiczną nieatrakcyjną,  a przez to
wzmagającą poczucie zagrożenia wśród mieszkańców. Zagrożenie tym przestępstwem w roku
2016  kolejny  już  rok  z  rzędu  ograniczono  tj.  odnotowano  spadek  o  114 liczby postępowań
wszczętych w stosunku do roku 2015,  odnotowano spadek przestępstw stwierdzonych o 123
przestępstw.  Niestety  nie  można  ocenić  pozytywnie  wyników  w  zakresie  poziomu
wykrywalności, gdyż o 4 % uzyskano gorszy wynik niż w roku poprzednim.  

4. PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA.

2013 2014 2015 2016

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

5

10

15

20

25

30

1
1
5
9

9
7
5

8
1
6

7
0
2

1
1
8
7

9
7
5

7
8
6

6
6
3

20
21,8

24,8

20,8

postępow ania w szczęte przestępstw a stw ierdzone % w ykrycia

2013 2014 2015 2016

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

80

90

100

342 401 352 384

949

558 506 447

95,5 95,3
96,1

90,2

postępow ania w szczęte przestępstw a stw ierdzone % w ykrycia



Wydział d/w z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Katowicach
w  2016  roku  uzyskał  rekordowe  ilości  przejętych  substancji  psychotropowych  i  środków
odurzających. Z nielegalnego rynku narkotykowego wyeliminowano m.in. prawie 11 kilogramów
amfetaminy,  ponad 4,5  kilograma marihuany oraz  zlikwidowano  plantacje  konopi  indyjskich
zabezpieczając 225 krzewów pozwalających na wytworzenie prawie 5 kilogramów marihuany.
Ponadto  w  wyniku  prowadzonych  działań  zabezpieczono  prekursory,  w  tym  14,5  litrów
prekursora  BMK, które mogły pozwolić na uzyskanie około 10 000 gramów „czystej” 40%
amfetaminy  z  której  po  dodaniu  „wypełniaczy”  można  uzyskać  około  100  000  gramów
narkotyku przeznaczonego do sprzedaży detalicznej o czarnorynkowej wartości około 3 000 000
PLN.  W 2016  roku  prowadzono  również  we  współpracy  z  przedstawicielami  Państwowego
Powiatowego  Inspektoratu  Sanitarnego  w  Katowicach  działania  związane  z  walką
z rozprowadzaniem środków zastępczych, tzw. „dopalaczy”. Przeprowadzono m.in. kilkadziesiąt
kontroli  placówek  zajmujących  się  sprzedażą  „dopalaczy”  co  skutkowało  nałożeniem  kar
grzywny na właścicieli i prowadzących sprzedaż w tych lokalach. Zabezpieczono także ponad
2000 sztuk środków zastępczych, tzw. „dopalaczy”. Działania skutkowały zamknięciem trzech
placówek  usytuowanych  w  ścisłym  centrum  Katowic,  w  tym  w  pobliżu  jednej  ze  szkół
podstawowych. Łączna wartość detaliczna środków odurzających i substancji psychotropowych
wyeliminowanych z nielegalnego rynku narkotykowego w 2016 roku wyniosła prawie 15mln
PLN. Efekty działania katowickiej Policji pomimo zróżnicowania w porównywalnych okresach
statystycznych  są  uznawanymi  i  ocenianymi  pozytywnie,  lecz  wymagają  jeszcze  wyższej
skuteczności dla maksymalnego ograniczenia tego zjawiska w naszej społeczności lokalnej.  

Ponadto w roku minionym policjanci Wydziału dw z Przestępczością Narkotykową KMP
w Katowicach w wyniku prowadzonego rozpracowania operacyjnego zlikwidowali 4 osobową
grupę  zajmującą  się  wytwarzaniem  i  wprowadzaniem  na  teren  Katowic  znacznych  ilości
amfetaminy. W ramach podjętych czynności zabezpieczono ok. 4 litry płynnej amfetaminy, 2 kg
gotowego  produktu  oraz  substancje  pozwalające  na  wytworzenie  znacznych  ilości  tego
narkotyku.  Ponadto  zabezpieczono  gotówkę  w  kwocie  12.000  zł  pochodzącą  z  handlu
narkotykami.  Zatrzymanym  przedstawiono  zarzuty  udziału  w  obrocie  znacznymi  ilościami
substancji  psychotropowych,  a  wobec  głównego  sprawcy  zastosowano  tymczasowe
aresztowanie.      

5. PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA.
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Działalność  policjantów  katowickiej  Policji  z  Wydziału  dw  z  Przestępczością
Gospodarczą   oceniana  jest  za  rok  2016  pozytywnie.  Aktualnie  prowadzone  postępowania
charakteryzują  się  wysokim  stopniem  skomplikowania,  często  wielowątkowe,  obejmujące
zasięgiem cały kraj.  Do takich postępowań należą sprawy w zakresie ścigania przestępczości
związanej  z  wyłudzaniem  rożnego  rodzaju  podatków  w  tym  VAT,  akcyzowy  oraz
cyberprzestępczości.   Policjanci  Wydziału  d/w  z  PG  KMP  w  Katowicach  swą  codzienną
pozytywnie ocenianą pracę wzmacniają dobitnie spektakularnymi postępowaniami, których finał
w sposób jednoznaczny wzmacnia pozytywną ocenę pracy wydziału, tak tez w roku ubiegłym
było w jednej ze spraw, której skrócony opis prezentowany jest poniżej.

Funkcjonariusze Wydziału d/w z PG działając wraz z funkcjonariuszami Wydziału d/w
z  Cyberprzestępczością  ustalili  sprawcę,  mieszkańca  sąsiedniego  województwa,  który  na
portalach  aukcyjnych  Allegro,  OLX  zamieszczał  fikcyjne  aukcje  dotyczące  sprzedaży  gier,
programów  komputerowych  oraz  peryferii  komputerowych.  Ponadto  sprawca  dokonał
przełamania  190 kont  użytkowników portali  aukcyjnych,  z  których także  wystawiał  fikcyjne
aukcje.  W toku  postępowania  zebrano  materiał  dowodowy pozwalający  na  stwierdzenie  cze
swoim działaniem dopuścił się oszustw na szkodę ponad 400 osób fizycznych. 

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Katowicach
pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach prowadził dochodzenie
w  sprawie  doprowadzenia  do  niekorzystnego  rozporządzenia  mieniem  n/sz  darczyńców
dokonanego  w latach  2011-2012.  przez  podmiot  zajmujący  się  zbieraniem datków dla  osób
potrzebujących  pomocy.  W  toku  postępowania,  ustalono,  iż  sprawca  działając  w  z  góry
powziętym zamiarze uzyskania korzyści majątkowej, zarejestrował dwie w/w firmy. Z założenia
zarejestrowane  podmioty  zajmowały  się  pozyskiwaniem  fundatorów  (zwanych  też
„sponsorami”), którzy finansowali zakup artykułów biurowych i piśmienniczych, zestawów map
i  książek,  które  stanowiły  następnie  przedmiot  pomocy,  jaką  oferowała  podejrzana  szkołom
i  placówkom oświatowym działającym na  terenie  kraju  i  państw byłego  bloku  wschodniego
(głównie Litwa i Białoruś).

W  toku  wykonywanych  czynności  dochodzeniowo-śledczych  jak  i  dzięki  szeroko
zakrojonym  działaniom  operacyjno-rozpoznawczym  uzyskano  szeroki  materiał  dowodowy
pozwalający na przyjęcie, iż z zebranych środków finansowych zaledwie ich znikoma część była
przeznaczana na zakup pomocy oferowanym placówkom, zaś praktycznie cała zebrana kwota tj.
ponad 250 tys. zł. została rozdysponowana niezgodnie z przeznaczeniem i wolą darczyńców.

Zebrany  w  sprawie  materiał  dowodowy  w  postaci  zabezpieczonej  dokumentacji
finansowo-księgowej,  zeznaniach  świadków  (darczyńców),  poparty  opinią  biegłej  z  zakresu
finansów  i  księgowości,  badającej  przepływ  i  wydatkowanie  środków  finansowych
gromadzonych  na  rachunkach  bankowych  prowadzonych  na  rzecz  wskazanych  na  wstępie
podmiotów  gospodarczych  zarządzanych  przez  podejrzaną,  umożliwił  przedstawienie  1333
zarzutów o czyny zabronione określone w dyspozycji art. 286 par. 1 kk i skierowanie przeciwko
niej aktu oskarżenia, zaakceptowanego przez Prokuraturę.



6. PRZESTĘPCZOŚĆ KORUPCYJNA.

Przestępczość korupcyjna uważana jest  za jedną z największych patologii  istniejących
w administracji, zjawisko to godzi w autorytet państwa i obniża zaufanie społeczne obywateli do
rzetelności działań instytucji publicznych, powodując tym samym nieodwracalne skutki w sferze
gospodarczej i moralnej społeczeństwa.  W katowickiej komendzie od roku 2009 z powodzeniem
przestępczością tego rodzaju zajmują się wyspecjalizowani funkcjonariusze Referatu do walki
z  korupcją.  Pomimo mniejszej  ilości  ujawnionych  czynów w stosunku  do  roku  2015,  prace
funkcjonariuszy należy ocenić pozytywnie.

Funkcjonariusze  KMP  Katowice  zakończyli  wielomiesięczne  postępowanie
przygotowawcze dotyczące  przekroczenia  uprawnień  i  czerpania  z  tego korzyści  majątkowej
przez  pracowników  Miejskiego  Zarządu  Ulic  i  Mostów  w  Katowicach.  Zebrany  materiał
dowodowy pozwolił na przedstawienie kilkudziesięciu zarzutów byłym pracownikom MZUiM
i dał podstawy do skierowania przeciwko nim aktu oskarżenia.(...) 

(…)  Funkcjonariusze  Referatu  d/w  z  Korupcją  prowadzili  postępowanie  w  sprawie
poświadczenia  nieprawdy i  wyłudzenia środków pieniężnych w kwocie  ponad 240.000 zł  na
szkodę  Narodowego  Funduszu  Zdrowia.  Jak  ustalono  pracownicy  jednego  z  Zakładów
Pielęgnacyjnych,  poświadczyli  nieprawdę  w dokumentacji  medycznej  w  zakresie  opieki  nad
osobami starszymi i na tej  podstawie uzyskali nieprawnie z NFZ dofinansowanie. W sprawie
przedstawiono właścicielowi firmy 161 zarzutów. Postępowanie przekazano z aktem oskarżenia
do Sądu Rejonowego Katowice (...) 

PION LOGISTYKI 
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH

FINANSE i INWESTYCJE, KADRY

Dysponentem  budżetu  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Katowicach  jest  Komenda
Wojewódzka Policji  w Katowicach. W związku z tym, plan wydatków, zakupów i inwestycji
jednostek terenowych województwa jest scalony, a realizacja wydatków za rok 2016 odbywała
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się  globalnie.  Dlatego  też  nie  sposób  odnieść  się  w  tym  zakresie  tylko  w  odniesieniu  do
katowickiej jednostki Policji. 

- Komisariat Policji II oraz IV - W 2017 roku zaplanowano termomodernizację CO

W  dniu  05  kwietnia  2016  roku  zostały  zawarte  pomiędzy  Miastem  Katowice  a  KWP
w Katowicach: 

Porozumienie  ZK.MM.12/2015 w ramach którego uzyskano środki  finansowe w wysokości
1.373.900 złotych w celu realizacji następujących zadań :

- 10.000 zł. - dofinansowanie organizacji obchodów Święta Policji 2016 w KMP w Katowicach,
- 9.000 zł. - współfinansowanie programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły”,
- 8.500 zł. - współfinansowanie programu prewencyjnego „Bezpieczna Przystań”,
- 6.500 zł. - finansowanie działań w ramach programu „Profilaktyki Rówieśniczej” w 
Katowicach,
- 15.000 zł. -  finansowanie programu profilaktyczno – prewencyjnego „MOC – dla kobiet”,
- 30.806 zł. - zakup telewizora do sali odpraw i pokoju odpraw Komendanta Miejskiego Policji
wraz z 3 tabletami oraz doposażenie ww. pokoi w klimatyzatory przenośne.
-  245.000  zł. -  zakup  pojazdów  służbowych  dla  KMP  w  Katowicach  (zakup  pojazdów
oznakowanych i nieoznakowanych) 50/50,
- 20.000 zł. - zakup profesjonalnej kamery wraz z zestawem do rejestracji dla KMP,
- 2.900 zł. - zakup niszczarki oraz baterii i akumulatorów do urządzeń użytkowanych przez KMP
w Katowicach,
-  9.000  zł. -  zakup  zestawu  akumulatorowo  –  diodowego  dla  Referatu  Techniki
Kryminalistycznej KMP,
- 8.000 zł. - zakup materiałów biurowych i promocyjnych KMP,
- 9.194 zł. - zakup latarek na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Katowicach,
-  1.000.000  zł. -  na  przebudowę  obiektu  przeznaczonego  na  siedzibę  KMP,  środki  zostały
przeniesione na rok 2017.

Porozumienie  ZK.MM.5/2016 w  ramach  którego  uzyskano  środki  finansowe  w  wysokości
35.000 złotych w celu realizacji następujących zadań:
- 35.000 zł. - nagrody uznaniowe Prezydenta Miasta z okazji Święta Policji.

Porozumienie  ZK.JP.3/2015 w  ramach  którego  uzyskano  środki  finansowe  w  wysokości
170.000 złotych  w celu zwiększenia liczby umundurowanych patroli Policji na ulicach m. in.
poprzez finansowanie dodatkowych służb patrolowych.

Łącznie UM Katowice przekazał środki finansowe w wysokości 1.578.900 złotych.



STAN KADROWY JEDNOSTKI

Stan etatowy w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach w roku 2016 wynosił 987
etatów policyjnych i  122 etaty dla pracowników cywilnych. Na dzień 31 grudnia 2016 roku
notowano w katowickiej jednostce 26 wolnych stanowisk służbowych. 

FLUKTUACJA KADROWA 2016

 Powyższy  diagram  obrazuje  dynamikę  zmian  w  zatrudnieniu  katowickiej  jednostki.
Wyróżniający się w codziennej służbie policjanci stanowili w roku ubiegłym naturalne zaplecze
dla innych jednostek terenowych garnizonu śląskiego. Odejścia ze służby są natomiast pochodną
stażu  pracy,  a  zatem  policjanci  legitymujący  się  stażem  służbowym  uprawniającym
do  świadczenia  emerytalno-rentowego,  decydowali  nie  częściej  niż  w  latach  ubiegłych
o skorzystaniu z przysługujących im uprawnień.

 W katowickiej jednostce Policji od lat prowadzona jest efektywna polityka motywacyjna.
Oprócz nagród finansowych w 2016 r. w tym również nagród motywacyjnych ufundowanych
przez samorząd miasta, za wzorowo pełnioną służbę: 

 25 policjantów zostało odznaczonych odznaczeniami państwowymi i resortowymi, (15
w 2015 roku)

 84 policjantów zostało wyróżnionych pochwałą w rozkazie, (52 w 2015 roku)
 25 policjanta wyróżniono krótkoterminowym urlopem, (5 w 2015 roku)
 384 policjantów zostało awansowanych na kolejne stopnie służbowe. (279 w 2015 roku)

Ponadto  w roku 2016 Komendant  Wojewódzki  Policji  wyróżnił  89  katowickich  policjantów,
a 6 policjantów zostało wyróżnionych przez Komendanta Głównego Policji.
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PODSUMOWANIE

Miniony rok  w działalności  Komendy Miejskiej  Policji  w Katowicach,  kierownictwo
komendy ocenia pozytywnie, dostrzegając większy potencjał efektywności działania wszystkich
zasobów osobowych jednostki. Szereg wydarzeń o zasięgu krajowym, jakie wymuszały udział
policjantów katowickiej jednostki w zabezpieczaniu imprez, że wspomnieć należy szczyt państw
NATO w Warszawie czy Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie i Krakowie, bez wątpienia
wpłynęły na globalnie notowaną efektywność działania katowickiej jednostki na terenie miasta.
Niezaprzeczalnym jednak pozostanie fakt, że również w znacznym stopniu katowiccy policjanci
przyczynili  się  bezpośrednio  do  tego,  że  wspomniane  wydarzenia  przebiegły  spokojnie  przy
wysokim bezpieczeństwie ich uczestników.

Niezmiennym jest idea, że głównym i strategicznie najważniejszym celem kierownictwa i
policjantów  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Katowicach  pozostawać  będzie  ograniczanie
przestępczości.  Jeśli  więc uwzględniając jedynie ów parametr  statystyczny,  kierownictwo rok
2016 ocenia jednoznacznie satysfakcjonująco. Istotnym jest w tym zakresie nadmienić, że w roku
2010 na terenie  Katowic odnotowano 19.251 przestępstw stwierdzonych z kolei  rok miniony
2016  zakończono  liczbą  10.889  przestępstw  stwierdzonych.  To  poważny  argument  dla
pozytywnej oceny działalności Policji, na terenie stolicy aglomeracji śląskiej. 

Pomimo powyższych zestawień i informacji, które mogą zadowalać i tworzyć wizerunek
coraz  bezpieczniejszego  miasta  w  regionie,  kierownictwo  Komendy  Miejskiej  Policji  w
Katowicach na rok 2017 postanowiło wyznaczyć grupę celów strategicznych dla  działalności
katowickiej Policji.

1. Podjęcie optymalnych działań własnych w celu ograniczenia przestępczości kryminalnej.
2. Dzięki poprawie jakości pracy własnej, zwiększenie poziomu wykrywalności sprawców

przestępstw w 7 wybranych kategoriach przestępstw.
3. Poprawa skuteczności w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej,

a w szczególności:
• w zakresie przestępstw dotyczących wyłudzeń podatku od towarów i usług VAT,
• przestępstw w obszarze wyłudzeń podatku akcyzowego,
• przestępstw na szkodę szeroko rozumianego interesów wspólnotowych państw UE,
• zwalczania przestępczości w obszarze ustawy o zamówieniach publicznych.
4. Poprzez  tworzenie  optymalnych  warunków  i  atmosfery  pracy  dążenie  do  dalszego

zwiększania liczby służb o charakterze patrolowym na ulicach miasta.
5. Pełna i  profesjonalna realizacja założeń koncepcji  służbowej „Dzielnicowy bliżej nas”

m.in.  dzięki  współpracy  ze  środowiskami  społecznymi  upowszechnienie  roli
dzielnicowego, zwiększenie jego rozpoznawalności i obecności w powierzonym rejonie
służbowym.

6. Systematyczne  i  systemowe  działania  na  rzecz  kontynuacji  poprawy  bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

7. Bezwzględna reakcja na wykroczenia w tym wykroczenia klasyfikowane jako szczególnie
uciążliwe społecznie.

8. Utrzymanie  wysokich  parametrów w zakresie  czasu  reakcji  na  zdarzenia  dla  budowy
wysokiego poziomu subiektywnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta. 



9. Poprawa  komunikacji  społecznej  z  mieszkańcami  miasta  i  współdziałanie  na  rzecz
bezpieczeństwa.

Kierownictwo  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Katowicach,  wszyscy  policjanci
i pracownicy służby cywilnej świadomi swego potencjału i oczekiwań społecznych, będą w roku
2017  bezwzględnie  dążyć  do  zapewnienia  mieszkańcom  miasta,  maksymalnego  poziomu
bezpieczeństwa i  porządku publicznego.  Wiele  z  działań  katowickiej  jednostki,  podobnie  jak
w  latach  ubiegłych  były  i  są  wspierane,  a  co  szczególnie  istotne  dofinansowywane  przez
samorząd  terytorialny  tj  Prezydenta  i  Radę  Miejską  Katowic.  To  dla  katowickiej  jednostki
nieocenione  wsparcie  i  jednocześnie  zobowiązanie  do  dalszej  poprawy  skuteczności  swego
działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Katowic.

Wyk. w 5 egz.
egz 1 – Prezydent Miasta Katowic
egz 2 – Przewodniczący Rady Miejskiej Katowic
egz 3 – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta UM w Katowicach
egz 4 – WZK UM w Katowicach 
egz 5 – a/a


