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CHARAKTERYSTYKA REJONU DZIAŁALNOŚCI KMP W KATOWICACH
Katowice od lat posiadają status nieformalnej stolicy aglomeracji śląskiej i są rejonem
działalności Komendy Miejskiej Policji i jej jednostek podległych. Miasto zajmuje specyficzny
i niepowtarzalny obszar na tle innych Komend Miejskich i Powiatowych w województwie śląskim
czy to z uwagi na zróżnicowaną przestrzeń publiczną jak i na potencjał usługowo-gospodarczy,
handlowy. Katowice są siedzibą władz samorządu wojewódzkiego i rządowej administracji ogólnej,
urzędów i instytucji różnego szczebla (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.
Swoją siedzibę mają tutaj m.in.:
· Sądy:
- Rejonowe: Katowice – Wschód i Katowice – Zachód,
- Okręgowy,
- Apelacyjny oraz
- Metropolitalny,
· Prokuratury:
- Rejonowe: Wschód, Zachód, Północ, Południe
- Okręgowa,
- Apelacyjna.
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.
Katowice podzielone są na dzielnice zgrupowane w pięciu zespołach:
–
dzielnice śródmiejskie (Śródmieście, Osiedle Paderewskiego – Muchowiec, Koszutka,
Bogucice);
–
dzielnice północne (Załęże, Osiedle Witosa, Osiedle Tysiąclecia, Dąb, Wełnowiec –
Józefowiec);
–
dzielnice zachodnie (Załęska Hałda – Brynów część wschodnia, Brynów część zachodnia –
Osiedle Zgrzebnioka, Ligota – Panewniki);
–
dzielnice wschodnie (Zawodzie, Dąbrówka Mała, Szopienice – Burowiec, Janów –
Nikiszowiec, Giszowiec);
–
dzielnice południowe (Murcki, Piotrowice – Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Podlesie).
Miasto pełni funkcję ośrodka akademickiego – jest siedzibą m.in. Uniwersytetu Śląskiego,
Uniwersytetu Ekonomicznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych,
Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Muzycznej, Wyższego Śląskiego Seminarium
Duchownego, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im.
gen. Jerzego Ziętka, Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów oraz innych.
W ciągu roku na terenie miasta odbywa się poza rozlicznymi imprezami o charakterze
sportowym wiele imprez masowych, w tym: sportowo – rekreacyjnych, koncertów, targów.
Istotnymi, newralgicznymi (z uwagi na bezpieczeństwo i porządek publiczny) obiektami są: HWS
„Spodek”, Stadion Miejski (były obiekt GKS Katowice), Lotnisko Muchowiec i parkowe tereny
wokół oraz teren Międzynarodowych Targów Katowickich i przyległe tereny należące
Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, w tym rejon Stadionu Śląskiego w Chorzowie.
Szacując potencjał miasta dla imprez masowych nie sposób pominąć faktu, iż z uwagi na
rozliczne instytucje i urzędy państwowe, centrale szeregu konsorcjów przemysłowych wzmaga się

potencjał zagrożenia manifestacjami i zgromadzeniami publicznymi, które z oczywistych względów
przyjmując nie rzadko polityczny charakter, wzmagają zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku
publicznego w mieście.
Przy trasach wylotowych funkcjonują centra handlowo – usługowo – rozrywkowe.
Największe z nich to: „Silesia City Center”, „3 Stawy” i „Dąbrówka” zaś we wrześniu 2013 roku
oddano do użytku nowy kompleks handlowo-usługowy łączący swym działaniem funkcje głównego
dworca PKP oraz galerii handlowej - „Galeria Katowicka” w rejonie Pl. Szewczyka, przy zbiegu ul.
3 Maja i Stawowa tj. ścisłego śródmieścia miasta.
Rozwijające się Katowice, przy uwzględnieniu swego potencjału w każdym społecznym i
gospodarczym zakresie poprzez wysoki poziom zurbanizowania narażone jest na stale wzmagający
się poziom zagrożeń przestępczością i patologiami społecznymi z dostrzeganym w perspektywie
również trendu krajowego tj. znacznej brutalizacji i wysokiego stopnia zuchwałości popełnianych
przestępstw. Szczególnie istotnym i rokrocznie monitorowanym względem pojawiających się
zagrożeń, determinantem przestępczości pospolitej jest niemal gwarantowany wysoki stopień
anonimowości wzmacniany również przez wysoką skalę obojętności społeczeństwa na wszelkie
przejawy łamania prawa, tak znamienną dla większych aglomeracji miejskich. Zjawisku temu
bezsprzecznie sprzyja nieustannie bardzo duży poziom migracji osobowej ludności na terenie
miasta. Należy pamiętać, iż miasto z uwagi na swą specyfikę i przestrzeń tak indywidualną w
regionie, przez co inną niż inne miasta aglomeracji jest naturalnym centrum, miejscem pracy dla
tysięcy mieszkańców również miast okolicznych ale i odległych dla stolicy województwa.
Atrakcyjność handlowo-usługowa oraz potencjał rozrywkowo-kulturowy jaki stworzyło na
przestrzeni lat miasto sprawia, iż również w okresach weekendowych Katowice są miejscem
spędzania czasu wolnego dla kolejnych dziesiątek tysięcy osób.
Katowice są jednym z głównych węzłów komunikacyjnych w regionie. Przez miasto
przebiegają główne arterie drogowe i kolejowe, łączące Polskę z Europą we wszystkich jej
kierunkach. Przecinają się tutaj i splatają dwa, przebiegające przez województwo śląskie, korytarze
transeuropejskiej sieci transportowej, tj.:
A. korytarz: Berlin – Wrocław – Katowice – Kraków – Lwów, w ramach którego usytuowana jest
przebiegająca przez Katowice autostrada A4;
B. korytarz: Gdańsk – Katowice – Żylina, w którego przestrzeni przebiega autostrada A1,
znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta.
W mieście umiejscowione są trasy (prócz wymienionej wyżej autostrady):
- Drogowa Trasa Średnicowa: Katowice – Chorzów – Świętochłowice – Gliwice;
- Droga Ekspresowa S86 (Katowice – Sosnowiec) stanowiąca element połączenia
z Drogą Krajową DK1;
- Droga Krajowa DK79: Warszawa – Sandomierz – Kraków – Jaworzno –
Mysłowice – Katowice – Bytom;
- Droga Krajowa DK81: Katowice – Mikołów – Skoczów – Harbutowice.
Katowice stanowią także skrzyżowanie dla dwóch linii szybkiej kolei transeuropejskiej:
- Zgorzelec – Wrocław – Katowice – Kraków – Medyka;
- Gdańsk – Warszawa – Katowice – Zebrzydowice.
W odległości około 30 km od miasta funkcjonuje nowoczesny Międzynarodowy Port
Lotniczy w Pyrzowicach – „Katowice Air-port”.
SCHEMAT ORGANIZACYJNY

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,
- Komisariatu Policji II – ul. Iłłakowiczówny 2,
- Komisariatu Policji III – ul. Książęcej 20,
- Komisariatu Policji IV – ul. Policyjnej 7,
- Komisariatu Policji V – ul. Lwowska 7,
- Komisariatu Policji VI – ul. Stawowej 8,
- Komisariatu Policji VII – ul. Tysiąclecia 5.
Szczegółowy układ strukturalny jednostki przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego
opracowania.
Aktualnie w KMP w Katowicach (łącznie z podległymi Komisariatami) służbę pełni
931 policjantów wg stanu na dzień 31.12.2013r. ( na dzień 01.01.2013r. było 912 policjantów) przy
stanie etatowym 989 stanowisk policyjnych i 119,3 etatu pracowników cywilnych. W chwili
obecnej jednostka posiada do zatrudnienia 58 wakujących stanowisk służbowych policyjnych.
Kierownictwo jednostki wychodząc naprzeciw potrzebie doskonalenia funkcjonalności
jednostki i optymalizacji jej zasobów osobowych w roku 2013 dokonało efektem szczegółowej
analizy kilku istotnych z punktu widzenia działania jednostki zmian organizacyjnych:
–
w związku z planowaną gruntowną zmianą modelu pełnienia służby przez dzielnicowych
oraz mając na uwadze fakt zmian w przestrzeni publicznej miasta podjęto decyzję o likwidacji 19
stanowisk dzielnicowych, dzięki czemu wzmocniono zasoby osobowe Wydziału Ruchu Drogowego
oraz komórek ds wykroczeń poszczególnych jednostek organizacyjnych KMP,
–
na kanwie przeprowadzonych analiz wykorzystania potencjału osobowego i potrzeby
wzmocnienia mobilności w służbie na drodze, największej możliwie grupy policjantów ds ruchu
drogowego, zlikwidowano Referat ds Wykroczeń Wydziału Ruchu Drogowego w liczbie 16,
tworząc Referat Wykroczeń w Wydziale Prewencji KMP w Katowicach w liczbie 12, a dzięki
likwidacji Izby Dziecka i przesunięciu innych stanowisk służbowych doprowadzono do stanu
osobowego Wydziału Ruchu Drogowego na poziomie przekraczającym 10 % stanu etatowego
jednostki,
–
dla potrzeb poprawy komunikacji wewnętrznej w jednostce oraz zapewnienia optymalnej
obsługi kancelaryjno-biurowej komórek organizacyjnych KMP w Zespole Prezydialnym Komendy
Miejskiej Policji scentralizowano, wszystkie stanowiska urzędnicze z obsługi kancelaryjnej przez
co realnym stało się optymalne wykorzystania zasobów osobowych KSC będących w dyspozycji
KMP,
–
uruchomienie WCPR oraz pełna obsługa telefonu alarmowego 112 przez służby dyżurne
KMP wymusiło szereg zmian organizacyjnych w zasobach osobowych służby dyżurnej w kierunku
naturalnej potrzeby wzmocnienia stanowiska kierowania KMP w Katowicach,
–
w celu stworzenia prawidłowej ścieżki rozwoju i awansu zawodowego dla policjantów
zwłaszcza w poszczególnych komisariatach Policji, kierownictwo zdecydowało w ramach
zrealizowanych korekt w organizacji o przesunięciu do komisariatów, proporcjonalnie do ich
aktualnych zasobów, stanowiska służbowe w korpusie oficerskim.
W roku ubiegłym rozpoczęto również monitorowanie i analizę obciążeń zadaniowych oraz
jakości i skuteczności działania komórek służb patrolowo-interwencyjnych oraz służb dyżurnych

KMP i podległych komisariatów. Powyższe służyć ma planowaniu dla wdrożenia optymalnych
rozwiązań organizacyjnych w kierunku poprawy szybkości reakcji katowickiej Policji na zdarzenia
oraz potencjalnie wzmocnienia komórek organizacyjnych pionu PG i Korupcji.
PRIORYTETY DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH
REALIZOWANE W 2013 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 w ramach bezpieczeństwa tj. „Razem
Bezpieczniej” oraz priorytetów zadaniowych ustanowionych do realizacji przez kierownictwo
jednostek nadrzędnych tj. Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji.
Strategicznie najważniejszymi kierunkami działań katowickich policjantów w roku 2013
były:
–
–
–
–
–
–
–

ograniczenie skali przestępczości, szczególnie przestępczości kryminalnej,
skuteczne zapobieganie i reakcja na wykroczenia w tym wykroczenia szczególnie
uciążliwe społecznie,
rozpoznawanie symptomów i zjawisk znamiennych dla przestępczości gospodarczej i
korupcyjnej i zwalczanie tego zjawiska,
wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów,
poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych,
podniesienie jakości czynności prowadzonych na miejscu przestępstwa i wykroczenia,
poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
PRZEDSIĘWZIĘCIA PROFILAKTYCZNO – PREWENCYJNE,
WSPÓŁPRACA Z URZĘDEM MIASTA KATOWICE,

Komenda Miejska Policji w Katowicach już w 1999 r. rozpoczęła współdziałanie
systemowe z samorządem na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Trwająca do dnia
dzisiejszego współpraca z władzami miasta w ocenie kierownictwa jest działaniem modelowym,
systematycznie monitorowanym, korygowanym względem zaistniałych potrzeb i rozwijanym. W
roku 2013, 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 „Razem Bezpieczniej” zwanym „Programem zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2013”. 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 150.000,00 zł
wykorzystano 90 % zasobów na rzecz służby patrolowej zrealizowanej przez ogółem 728
policjantów Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, którzy w toku swej służby uzyskali
następujące efekty działania:
– zatrzymali 22 sprawców przestępstw na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa,
– zatrzymali 13 osób poszukiwanych przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości,
– ujawnili 1772 wykroczenia,

– na sprawców wykroczeń nałożyli 1623 mandaty karne opiewające na łączną kwotę
179.610,00 zł, skierowali 4 wnioski o ukaranie sprawców wykroczeń do sądu i zastosowali
145 pouczeń.
Wprawdzie efekty w ramach tych służb w roku 2012 były zdecydowanie lepsze w ujęciu
liczb bezwzględnych, lecz miało to ścisły związek z przyznaną na ten cel wówczas kwotą tj.
180.000,00 zł, a przez to i znakomicie większą liczbą policjantów w tych służbach uczestniczących.
Ubiegłoroczny poziom skuteczności działania w ramach służb ponadnormatywnych, jest oceniany
w KMP w Katowicach pozytywnie i z pewnością przyczynił się on realnie, do poprawy stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.
W roku 2013 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. Do
kluczowej aktywności w roku ubiegłym nadal zaliczyć trzeba podejmowanie działań w środowisku
nieletnich na rzecz kształtowania bezpiecznych postaw. Szczególnie dobitnie świadczyć mogą o
tym zaangażowaniu liczne spotkania w placówkach oświatowych na terenie Katowic, których w
roku 2013 zrealizowano kilkaset, co wzmocniło przekaz profilaktyczny. Często spotkania te były
podejmowane w wyniku inicjatywy i akcesu kierownictwa poszczególnych placówek, z którymi
współpracę należy ocenić jako wysoce satysfakcjonującą w kontekście ich reagowania na
negatywne zjawiska mogące rzutować bezpośrednio na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
W ramach działań programowych i wcześniej planowanych w sferze prewencji, profilaktyki
i edukacji przeprowadzono w roku ubiegłym następujące projekty:
1. W ramach działania programowego „Bezpieczna Kobieta” zorganizowano cykl szkoleń dla
mieszkanek miasta połączonych z zajęciami praktycznymi z zakresu samoobrony. Zajęcia te
cieszą się niezmiennie ponadprzeciętnym zainteresowaniem, również ze strony instytucji
działających na terenie naszego miasta.
2. W ramach działania programowego „Bezpieczna Przystań” zrealizowano zakładany
wcześniejszymi planami, wspólnie z MOPS w Katowicach, cykl ponad 20 spotkań i szkoleń
dla grupy seniorów, mieszkańców Katowic. Działanie zostało podjęte w wyniku
notowanych i zgłaszanych potrzeb tej grupy społecznej oraz na kanwie szeregu zjawisk
przestępczych, w których ofiarami stały się niestety osoby starsze. Tak zdefiniowana
potrzeba wzmocniła siłę przekazu informacji wzmacniających właściwe , a przez to
bezpieczne postawy, zaś dzięki programowi miejskiemu otrzymane wsparcie finansowe
pozwoliło kilkuset mieszkańców z grupy seniorów wyposażyć w alarmy osobiste, które
przyczynić się winny do poprawy subiektywnego poczucia przez nich stanu bezpieczeństwa.
W roku 2012 program nie był realizowany, a ubiegłoroczne zainteresowanie programem i
nasze doświadczenia organizacyjne pozwoliły podjąć decyzję o kontynuacji w roku 2014
tego zadania z rozszerzeniem grupy seniorów o osoby niepełnosprawne.
3. W ramach kolejnej edycji programu „Bezpieczny Maluch” działaniu edukacyjnemu
poddano kilkadziesiąt dzieci z 3 wyznaczonych przez Wydział Edukacji UM placówek
przedszkolnych. Dzięki wsparciu UM oraz podmiotu współdziałającego z Policją od 3 lat
udało się finalnie przekazać poza istotną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa sprzęt
elektroniczny dla tych placówek, mający wzmacniać przekaz edukacyjny w kolejnych
latach. Edukacja najmłodszych wspólnie przedstawicielami Nadleśnictwa Katowice, KM
PSP w Katowicach jest jednym z istotnych elementów działania profilaktycznego, a przez
okres 3 lat przeszkolono dzięki temu działaniu kilkaset dzieci z katowickich przedszkoli.
4. W roku ubiegłym z powodzeniem, wspólnie z Uniwersytetem Śląskim Wydział Radia i
Telewizji oraz Fundacją Uśmiech Dzieciom przeprowadzono 3 edycję konkursu na małą
formę filmową w treści mającą przeciwdziałać zjawisku narkomanii w środowisku dzieci i

młodzieży. Konkurs rokrocznie zyskuje na popularności i gromadzi poza liczną
publicznością, wielu nastoletnich twórców, którzy pod opieką pedagogów tworzą
zaskakująco cenne i wartościowe dzieła stanowiące doskonały materiał profilaktycznoprewencyjny dla wzmocnienia działania przeciw uzależnieniom. W roku ubiegłym do
konkursu zgłoszono kilkadziesiąt prac, a działanie objęło region województwa znacznie
większy niż pierwotnie zakładano. Trwają ustalenia co do kontynuacji działania w roku
2014.
5. Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie – działania promujące bezpieczne
zachowania wśród uczestników ruchu drogowego. W roku ubiegłym funkcjonariusze
katowickiego Wydziału Ruchu Drogowego wspólnie z katowickim oddziałem WORD
niezwykle aktywnie włączyli się w regionalną kampanię społeczną poprzez udział w cyklu
szkoleń, akcji i eventów, a także dzięki wsparciu ze strony miasta zorganizowali we
wrześniu ubiegłego roku cieszący się dużym zainteresowaniem festyn rodzinny gdzie na
kanwie szeregu występów, konkursów, egzaminów i pogadanek wzmacniali przekonanie
społeczne o wadze bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Poza wspominanymi powyżej działaniami, policjanci Komendy Miejskiej Policji w
Katowicach, szczególnie dzielnicowi i policjanci z komórek ds nieletnich w roku 2013 na bieżąco
prowadzili spotkania i szkolenia z pedagogami, rodzicami i młodzieżą dot. przeciwdziałania
zjawiskom patologii oraz uczestniczyli w rodzinnych festynach lokalnych wzmacniając w ten
sposób więzi ze społecznością lokalną. Dodatkowo w roku ubiegłym, na kanwie wyznaczonego do
realizacji przez Komendanta Głównego Policji zadania w postaci organizacji debat społecznych na
temat bezpieczeństwa i porządku publicznego, katowiccy policjanci zorganizowali lub też
uczestniczyli w 19 debatach społecznych na terenie miasta. Z końcem ubiegłego roku rozpoczęto
zaś realizację cyklu 22 debat we wszystkich niemal dzielnicach miasta z udziałem mieszkańców,
UM w Katowicach oraz pod naukowym kierunkiem prof. Jadwigi Stawnickiej z Uniwersytetu
Śląskiego. W roku 2014 do realizacji w tym zakresie pozostanie 19 debat społecznych. Debaty to
działanie istotne z punktu widzenia choćby poprawy komunikacji Policji ze społecznością lokalną
w zakresie spraw dotyczących bezpieczeństwa, nie mniej jednak dotychczasowe doświadczenia z
przeprowadzonych już tego rodzaju przedsięwzięć wskazują niestety na niską społeczną aktywność
w tym działaniu, czego wyrazem jest nazbyt niska frekwencja mieszkańców na tych spotkaniach. W
tym też celu również dzięki WZK UM w Katowicach podjęto zdecydowane działania propagujące
te przedsięwzięcia dlatego też z oceną całokształtu projektu debat na terenie naszego miasta należy
poczekać aż do ostatecznej jego ewaluacji i podsumowania które ma nastąpić z końcem 2014 roku.

STAN BEZPIECZEŃSTWA W KATOWICACH

CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI W KATOWICACH
W LATACH 2010 – 2013
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 2013r. w KMP w Katowicach oraz jednostkach podległych wszczęto łącznie 15.036
postępowań przygotowawczych, tj. o 288 więcej niż w roku 2012. Z kolei w kategorii
przestępczości kryminalnej nastąpił czego oczekiwano spadek wszczętej liczby postępowań do
poziomu 12393 tj. o 392 mniej aniżeli w roku 2012. Widoczny spadek odnotowano również w skali
wszczęć postępowań przygotowawczych o przestępstwa w 7 wybranych kategoriach, szacowanych
jako najbardziej dotkliwe społecznie, gdzie w roku 2013 uzyskano poziom 8892 postępowań
wszczętych tj. o 399 mniej niż w roku 2012 i aż o 2016 mniej niż w roku 2011. W sytuacji
szacowania efektu działania w obszarze przestępstw gospodarczych tj. wzrost wszczętych
postępowań o 331 w porównaniu do roku 2012 i wzrost przestępstw stwierdzonych w
analogicznym okresie o 425, korupcyjnych tj. spadek do roku 2012 o 16 wszczętych postępowań,
wzrost przestępstw stwierdzonych w analogicznym okresie o 98 czynów i wzrost wykrycia do
poziomu 99,6 % w roku 2013 oraz narkotykowych tj. wzrost wszczętych postępowań o 83 do roku
2012, spadek w analogicznym okresie przestępstw stwierdzonych o 92 przestępstwa, spadek
wykrycia do poziomu 95,5 w porównaniu do roku 2012; uznaje się, że wynik ten może być uznany
za satysfakcjonujący ale wymagający korekt działania tych służb, w kierunku poprawy efektu
globalnego na koniec 2014 roku.
Niestety w kontekście wskaźników wykrycia nie sposób uznać, iż rok ubiegły pomimo
jednostkowych choć spektakularnych sukcesów w sprawach korupcyjnych, gospodarczych czy w
wykryciu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, był rokiem progresji efektu, skuteczności
działania katowickich policjantów. To w uznaniu kierownictwa jednostki wymaga zdecydowanych
korekt działania, zmian metodyki i taktyki służby w kierunku zdecydowanej poprawy tych
parametrów ocennych działania katowickiej Policji już w roku 2014.
1. PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓŁEM w latach 2010-2013.
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2. PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA w latach 2010-2013.
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3. PRZESTĘPCZOŚĆ w 7 WYBRANYCH KATEGORIACH w latach 2010-2013.
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Kategoria przestępstw w 7 wybranych, a przedstawionych poniżej kategorii przestępstw jest
uznawaną za kluczową w zwalczaniu przestępczości poprzez jej definiowanie jako kategorii
szczególnie dotkliwej społecznie. Ten obszar podlega szczegółowemu monitorowaniu przez służby
prewencyjne i kryminalne Komendy Miejskiej Policji w Katowicach na dowód czego można
przypomnieć, iż obszar ten poza równoległym zadaniowaniem służb jest monitorowany w ramach
programu miejskiego. Szczegółowe sprawozdanie z tego programowego działania przesłano już na
ręce władz miejskich za pośrednictwem WZK UM w Katowicach w dniu 16 stycznia bieżącego
roku.
Analizując ten obszar należy zwrócić uwagę co szczególnie istotne na kolejny już rok
notowanego spadku zagrożenia w wymiarze ogólnym w tej kategorii statystycznej w porównaniu
do roku 2012 tj. spadek liczby wszczętych postępowań o 399 oraz nieznaczny spadek liczby
przestępstw stwierdzonych o 23 w porównaniu do roku 2012. Poziom wykrycia pomimo że w
ocenie kierownictwa KMP w Katowicach jest niesatysfakcjonujący tj. 20,6% o 1,5% niższy aniżeli

w roku 2012, to pozostaje on na w miarę stabilnym poziomie na przestrzeni czterech ostatnich lat tj.
20,1 w roku 2010 do wspomnianego powyżej 20,6 za rok 2013. To jednak nie zmienia faktu, że
wymagana będzie zdecydowana korekta działań w wymiarze tak metodycznym jak i taktycznym
wszystkich podległych służb dla uzyskania efektu zdecydowanie bardziej pozytywnego niż w latach
poprzednich.
– przestępczość rozbójnicza
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Kategoria przestępczości rozbójniczej jest uznawana ze szczególnie dotkliwą w grupie 7
wybranych kategorii. Dlatego też miniony rok należy działania służb KMP w Katowicach w
zakresie przeciwdziałania tej przestępczości można z daleko idącą ostrożnością ocenić pozytywnie
z uwagi choćby na fakt obniżenia zagrożenia i wzrostu wykrycia w tej kategorii przestępstw do
najwyższego od 4 lat poziomu 60,1%. Wspominając w niniejszym opracowaniu o ważnych, lecz
jednostkowych sukcesach wykrywczych policjantów katowickiej jednostki, szczególnie w
sprawach nagłaśnianych przez media, należy przytoczyć sprawę w której, policjanci Wydziału do
walki z Przestępczością p-ko Życiu i Zdrowiu KMP w Katowicach w roku ubiegłym poza innymi
nie mniej istotnymi rozwiązaniami spraw zawiłych w swej złożoności doprowadzili do ujęcia
sprawcy szczególnie zuchwałych i brutalnych w swym przebiegu przestępstw. Oto jeden z
przykładów ważnej realizacji sprawy:
– bójki i pobicia
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Kategoria bójki i pobicia, jest kategorią szczególnie złożoną w dochodzeniu do ustalenia
zarówno przebiegu tych zdarzeń jaki i sprawców, uczestników. Faktem jest co nie jest nadużyciem,
iż u źródeł powstawania tej kategorii zagrożenia są zachowania osób młodych, często w stanie
upojenia alkoholowego lub odurzenia środkami psychoaktywnymi, będących nierzadko gośćmi w
rozlicznych na terenie miasta lokalach rozrywkowych. Nie sposób również w tak powierzchownej
analizie tej kategorii pominąć, iż co jest znamienne dla naszego miasta, uczestnikami bójek i pobić
są członkowie nieformalnych grup pseudokibiców dwóch znanych śląskich klubów piłkarskich tj.
GKS Katowice i Ruchu Chorzów. Antagonistycznie nastawione do siebie grupy, dzieląc miasto na
swoiste strefy wpływu podejmują się często działań godzących w obowiązujący porządek prawny.
Na potwierdzenie tego faktu niech posłuży przypomnienie skutecznego działania Policji
katowickiej, której policjanci w wyniku czynności służbowych doprowadzili do zatrzymania
podczas jednej z tzw. ustawek grupy 32 kibiców obu wspomnianych drużyn. Działania katowickich
policjantów, choć nie w pełni satysfakcjonujące, noszą znamiona działań skutecznych w
perspektywie roku bieżącego, a wzmagać to może również w oddziaływaniu prewencyjnym
współdziałanie z WZK UM w Katowicach w ramach programów profilaktycznych tj. Kibicuję Fair
Play. Należy dostrzec mimo to, że skala zaistniałych przestępstw w tej kategorii jest wyższa w
analizowanym okresie jedynie do roku 2012, a jest niższą niż w pozostałych dwóch
porównywalnych okresach rocznych.
– uszczerbek na zdrowiu
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W kategorii uszczerbku na zdrowiu, kategorii równie dotkliwej niekiedy w swym skutku jak
przestępczość rozbójnicza ubiegłoroczne efekty są niesatysfakcjonujące. Jako takie pomimo
stosunkowo dość wysokiego wskaźnika wykrywalności zostały poddane szczegółowej analizie w
kierunku modyfikacji działania i zdecydowanie bardziej skutecznego przeciwdziałania temu
zjawisku w roku 2014.
– kradzieże z włamaniem
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Kradzież z włamaniem to jedna z dominującym kategorii przestępstw w grupie 7 wybranych
kategorii przestępstw kryminalnych względem notowania nią zagrożenia na terenie miasta.
Niewątpliwie pozytywnie należy ocenić ubiegły rok w kontekście spadku zagrożenia ta kategorią
przestępczości – spadek do roku 2012 o 247 przestępstw, a w perspektywie 4 lat o ponad 800
przestępstw, jest w ocenie kierownictwa KMP zadowalający. Zadowalający również ze względu na
charakter tego przestępstwa w zakresie obiektów podlegających temu zjawisku. To bowiem obiekt,
przedmioty niewłaściwie zabezpieczone lub niewłaściwie dozorowane stają się w większości
przypadków głównym determinantem tej grupy przestępstw. Biorąc pod uwagę dość znaczną liczbę
włamań do pojazdów należy wskazać, iż swoista niefrasobliwość i brak należytej dbałości
właścicieli w zabezpieczeniu rzeczy niekiedy bardzo cennych tj. pozostawianie ich w pojazdach „na
widoku” w miejscach nie dozorowanych stwarza korzystne warunki dla działania sprawców.
Sposób działania sprawców (m.in. dość znaczna dynamika i szybkość działania) oraz
wykorzystanie sprzyjających warunków przestrzeni publicznej pozwala sprawcy na podjęcie
częstokroć skutecznej ucieczki z miejsca zdarzenia przy zachowaniu znacznej anonimowości.
Dodatkowo w roku ubiegłym odnotowaliśmy znaczący wzrost zdarzeń w tej kategorii w obiektach
zamkniętych i nierzadko nadzorowanych, co w sposób oczywisty wzmacnia wcześniejszą tezę o
niewłaściwym zabezpieczaniu mienia oraz stworzenie sprawcom tych przestępstw optymalnych
warunków dla przestępczego działania. To wszystko w sposób oczywisty ogranicza skuteczne
działania Policji w kierunku zatrzymania sprawców przestępstw bądź w toku prowadzonych
postępowań ich wykrycia. Nie mniej jednak świadomi jesteśmy niedostatków w naszym działaniu,
a te jako nieskuteczne muszą zostać poddane analizie i niezwłocznej korekcie w kierunku poprawy
efektów w roku 2014.
– kradzież cudzej rzeczy
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Kategoria kradzieży cudzej rzeczy w minionym roku w swym zakresie, skali zagrożenia
została ograniczona. Kradzież jest przestępstwem szczególnie zuchwałym i jako takim dotkliwym
społecznie. Spadek zagrożenia w roku 2013 do poziomu 4762 postępowań tj. o 203 mniej aniżeli w
roku 2012 i o ponad 1200 mniej aniżeli w roku 2010 dowodzi o skuteczności działania służb i
wzmacniającej się postawie bezpiecznej w środowisku społecznym. W tej kategorii przestępstw
notujemy determinanty związane z tym przestępstwem np. miejsce jego popełnienia – które w
sposób oczywisty ogranicza skuteczność działania Policji. Do takich miejsc w roku ubiegłym
podobnie do lat poprzednich zaliczamy kradzieże w środkach komunikacji, w lokalach
rozrywkowych i placówkach handlowych. Wg systematycznie monitorowanych danych
dotyczących skali tego zjawiska we wskazanych powyżej miejsca dochodzi do przestępstw w
wymiarze ok. 50-60% rocznie do ogólnej liczby postępowań wszczętych w tej kategorii.

– kradzież samochodu
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Kategoria kradzieży pojazdów jest dla celów właściwego przeciwdziałania zjawisku
wyłączoną statystycznie dla potrzeb Policji z kategorii kradzieży cudzej rzeczy. Pozytywnie
oceniamy za rok 2013 dalszy spadek dynamiki przestępstw, pozwalający odnotować efekt na
poziomie 385 wszczęć postępowań tj. o 49 mniej niż w roku 2012. Niższy poziom wykrycia
podobnie jak w przypadku poprzednich kategorii przestępstw jest pochodną mniej optymalnej
taktyki działania służb, ale też co szczególnie ważne wobec specyfiki tego przestępstwa –
wyspecjalizowania się grup przestępczych i wyposażenia ich w nowoczesne środki techniczne i
elektroniczne. Do najczęściej kradzionych pojazdów na terenie naszego miasta zaliczyć należy
samochody grupy Volkswagen, Audi i Seat. Dzięki wsparciu UM w Katowicach, katowiccy
policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej zostali wyposażeni z końcem
2013 roku w nowoczesne urządzenia elektroniczne i teleinformatyczne, dzięki którym o czym
jesteśmy przekonani przy założeniu zmiennej taktyki pełnionej służby w roku 2014 poprawią
efektywność swego działania.
– uszkodzenie mienia
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Kategoria uszkodzenia mienia jest kategorią niewątpliwie 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 jej mieszkańców. Zagrożenie pomimo tego, że jest wyższe od roku 2012 tj. o 36

postępowań wszczętych więcej w roku 2013, stwierdzonych przestępstw w roku 2013 – więcej o
61, to mimo to zagrożenie tak zdefiniowane, pozostaje na zdecydowanie niższym poziomie aniżeli
w latach 2010-2011. Notowane efekty działania policjantów w zakresie wykrywalności należy
ocenić pozytywnie względem trendu tj. 20% (najwyższe od wszystkich danych w latach 2012 –
18,9, 2011- 19,6, 2010-15,8) wykrywalności sprawców tych przestępstw, nie mniej jednak są one
uznawane za niezadowalające i wymagają korekty działania, co winno skutkować efektem lepszym
w roku 2014.
4. PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA.
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Zjawisko szeroko rozumianej narkomanii i związanej z tym przestępczości jest poważnym
problemem społecznym w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym. Efekty działania
katowickiej Policji pomimo zróżnicowania w porównywalnych okresach statystycznych są
uznawanymi za satysfakcjonujące lecz wymagające jeszcze wyższej skuteczności dla maksymalnie
możliwego ograniczenia tego zjawiska w naszej społeczności miejskiej. Do sukcesów policjantów
działających w Wydziale dw z Przestępczością Narkotykową w roku 2013 należy zaliczyć:
5. PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA.
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Działalność policjantów katowickiej Policji z Wydziału dw z Przestępczością Gospodarczą
pomimo zmiennych parametrów statystycznych, oceniana jest pozytywnie w roku 2013, z

szacowaną progresją efektu działania w roku 2014. Zaangażowanie i konsekwencja w działaniu w
ramach prowadzonych postępowań i śledztw powierzonych do prowadzenia daje szansę na
uzyskiwanie rokrocznie pozytywnych efektów globalnych.
6. PRZESTĘPCZOŚĆ KORUPCYJNA.

600

100

99,6

500

99,6
97,7

400
300

97

534

200

87

100

74

64

135

85

0

2010

90

2011

2012

postępow ania w szczęte

233

58

2013

przestępstw a stw ierdzone

% w ykrycia

Przestępczość korupcyjna jest swoistym znakiem czasów w dzisiejszej przestrzeni
publicznej. W roku 2011 w katowickiej komendzie powołano kierunkową w ramach tych zagrożeń
komórkę organizacyjną, która rokrocznie daje wyraz swej skuteczności w działaniu poprzez wysoce
satysfakcjonujące efekty swej pracy. Przykładem działania tej grupy funkcjonariuszy jest
postępowanie przygotowawcze, którego szczegóły w syntetycznym skrócie można przedstawić
następująco:
7. PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH
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Zjawisko przestępczości i patologii w środowisku osób nieletnich podlega stałemu
monitorowaniu i działaniu ze strony służb katowickiej Policji. Spadek liczby czynów karalnych w
roku 2013 o 523 w porównaniu do roku 2012, wskazuje pozornie o ograniczeniu zjawiska
demoralizacji i przestępczości w środowisku nieletnich. Jednak taka teza byłaby z oczywistych
względów dużym uproszczeniem. Pochodną powyższych danych jest w znacznym stopniu, zmiana
modelu rejestracji czynów karalnych nieletnich w policyjnych systemach informatycznych, w
chwili obecnej, znakomicie bardziej związanym ze stanowiskiem orzeczniczym sądów rodzinnych
rozstrzygających w sprawach nieletnich. Abstrahując od powyższych danych w uznaniu katowickiej
Policji nadal obserwujemy daleko idącą degradację jakości stylu życia młodych ludzi, wzmaga się

agresja i zuchwałość czynów jakich dopuszczają się nieletni efektem czego należy stwierdzić, że
problem przestępczości nieletnich w przestrzeni publicznej i społeczności miejskiej Katowic jest
problemem wymagającym ustawicznego i skutecznego działania. Należy zwrócić uwagę na wysoki
poziom udziału w skali ogólnej czynów karalnych jakich dopuścili się nieletni, czynów
naruszających przepisy o przeciwdziałaniu narkomanii. W roku ubiegłym udowodniono nieletnim
487 takich czynów tj. 37 % ogółu czynów popełnionych przez nieletnich, a w poprzednich latach
wskaźnik ten przedstawiał się następująco – 2012 – 30% /2011- 29% /2010- 9,3%. To nakazuje
podjąć wszelkie dostępne prawem działania tak wykrywcze jak i zapobiegawcze by w
konsekwencji ograniczyć do minimum skalę zagrożenia tym zjawiskiem środowiska nieletnich
mieszkańców Katowic.

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 pomimo występujących ograniczeń i zmian w organizacji, udało
się doprowadzić do kolejnego już zwiększenia liczby służb patrolowych w wymiarze 8 godzinnym,
co obrazuje poniższy diagram.
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Faktem jest, analizując powyższe dane, że dzięki właściwym kierunkom prac w organizacji
służby możliwym stało się na przestrzeni trzech lat zwiększenie liczby patroli służb prewencji na
ulicach Katowic o ponad 3 tysiące. To liczba, która niewątpliwie przyczyniła się w swej aktywności
działania do notowanych pozytywnych trendów dynamiki zaistniałych przestępstw kryminalnych.
Taka liczba sił patrolowych, również o charakterze interwencyjnym pozwoliła w roku ubiegłym na
kolejny spadek czasu reakcji na zdarzenie do poziomu 13,01 min, w roku 2012 czas ten
rejestrowano wg średnich wartości na poziomie 13,31 min, a w roku 2011 na poziomie 14,23 min.
Świadomi potrzeb społecznych w zakresie szybkiej reakcji na zdarzenie w dalszym ciągu policjanci
KMP w Katowicach analizują optymalizację w działaniu wszystkich zasobów służb patrolowych i

patrolowo-interwencyjnych w kierunku uzyskania czasu globalnego na jeszcze lepszym poziomie
niż dotychczas.
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
2013 po raz kolejny utrzymali pozytywny trend tego parametru ocennego swego działania.
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zatrzymania sprawców przestępstw na gorącym uczynku

Tak satysfakcjonujący wynik globalny, zdecydowanie wyższy niż w roku 2012 tj. o 259
zatrzymań osób więcej w roku 2013 i wyższy niż w roku 2011, nie przysłania nam potrzeby i
konieczności jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz dalszej progresji działania w tym zakresie.
Tym bardziej pozostaje to uzasadnionym, że pomimo znaczącej progresji w monitorowanej
skuteczności zatrzymań sprawców przestępstw na gorącym uczynku w 7 wybranych kategoriach
(diagram poniżej) do ogółu tych zdarzeń zaistniałych, efekt ten w uznaniu kierownictwa KMP w
Katowicach winien ulec zdecydowanej poprawie co winno nastąpić w efekcie zmiany taktyki
pełnionej służby i oczekiwanej poprawy stopnia koordynacji działania służb prewencyjnych przez
zespoły dyżurnych.
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W zakresie oddziaływania porządkowego na zjawisko wykroczeń w tym wykroczeń

społecznie uciążliwych w roku minionym odnotowano progresję skuteczności działania służb
prewencyjnych Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Dane nie uwzględniające efektów
działania policjantów Wydziału Ruchu Drogowego przedstawiają się następująco.
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Powyższe dane obrazują jak znaczącym w skali globalnej jest udział wykroczeń
definiowanych jako społecznie uciążliwe (m.in. z przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi – skala wykroczeń z przepisów tej ustawy to niemal 50 % ogółu
wykroczeń szczególnie uciążliwych). Dopełniając obraz reakcji na wykroczenia katowickiej Policji
nie sposób pominąć niezwykle istotnego zagadnienia jakim jest ruch drogowy. Infrastruktura
drogowa i natężenie ruchu kołowego w przestrzeni miasta niestety przy uwzględnieniu również
niesprzyjających częstokroć warunków atmosferycznych oraz niskiej kultury zachowań
uczestników ruchu drogowego sprzyja popełnianiu przez nich, nagminnie szeregu wykroczeń
ujawnianych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Katowicach.
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Powyższe ukazuje jednocześnie wzrost w ostatnim roku skuteczności w reakcji na
wykroczenia policjantów ruchu drogowego oraz wzrost skali naruszeń obowiązujących przepisów
prawa o ruchu drogowym. Analizując dalej stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co obrazuje
poniższy diagram można stwierdzić, iż ograniczono zagrożenia w ruchu drogowym w postaci
zdarzeń drogowych w tym szczególnie wypadków i kolizji drogowych. Niestety jak przedstawiono
na następnym z kolei diagramie uwzględniającym śmiertelność w zdarzeniach drogowych,
stanowisko poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie może zostać uzasadnionym i
popartym.
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Mając powyższe na uwadze, kierownictwo jednostki wykorzystując posiadane możliwości
prawne i osobowe podjęło w roku 2013 decyzję o zwiększeniu stanu etatowego Wydziału Ruchu
Drogowego KMP do poziomu ponad 10 % stanu etatowego całej jednostki. Dzięki działaniom
organizacyjnym wewnątrz wydziału i jednostki, doprowadzono do systematycznego wzrostu
udziału w służbie na drodze policjantów WRD – notowanym z końcem roku 2013 na poziomie
46,84 % tj. niemal o 10 % wyższym niż w roku 2012. W liczbach bezwzględnych z końcem roku
2013 do służby na drogach kierowano ok 64 funkcjonariuszy. Mając powyższe na uwadze oraz
uwzględniając maksymalne zaangażowanie w działania zapobiegawcze, wszystkich uprawnionych

podmiotów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, należy oczekiwać, iż poziom zagrożeń
w kolejnych latach zostanie ograniczony.
ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH
W roku 2013 odnotowano w skali miasta wzrost w porównaniu do roku 2012 imprez o
charakterze masowym, na poziomie 186 tj. o 28 więcej aniżeli w roku 2012. Poniższy diagram
przedstawia dane w przedmiotowym zakresie.
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Powyższe dane co poniekąd zrozumiałe świadczy o aktywności miasta na polu kultury i
rozrywki szeroko rozumianej. Nie mniej jednak wzrost liczby meczy piłkarskich przy
uwzględnieniu wcześniej opisywanych zjawisk pochodnych dla zachowań antagonizujących ze
sobą kibiców dwóch klubów piłkarskich na terenie miasta wzmaga z oczywistych powodów skalę
zagrożenia incydentami godzącymi w porządek prawny. Z punktu widzenia interesu zarówno

Policji jak i mieszkańców naszego miasta względem danych za rok 2013 niepokoi szczególnie
wymuszony sytuacją zagrożenia wzrost liczby policjantów wykorzystanych do zabezpieczenia
wspomnianych imprez oraz systematyczny wzrost kosztów z tym związanych jakie ponosi
katowicka Policja. W zakresie kosztów należy wspomnieć, że w roku 2013 KMP w Katowicach
poniosła koszty z tytułu zabezpieczania imprez masowych na poziomie 191.758,00 zł co w
porównaniu do roku 2011 stanowi wzrost o ponad 60 tyś złotych.
W kontekście zabezpieczania imprez masowych, rok ubiegły nie był naznaczony
wielkoformatową imprezą o zasięgu międzynarodowym, natomiast w roku 2014 na terenie naszego
miasta dojdzie do rozgrywek grupowych i finału Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej co stanowi
niebagatelne wyzwanie logistyczne i służbowe dla Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, do
którego to zadania już rozpoczęto szczegółowe przygotowania.

PION LOGISTYKI
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH
Finanse, inwestycje, zakupy
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 2013 odbywała się
globalnym. Dlatego też nie sposób odnieść się w tym zakresie tylko w odniesieniu do katowickiej
jednostki Policji.
W wyniku podjętych przez Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach intensywnych
działań, determinowanych skalą potrzeb tutejszej jednostki, faktem stało się zabezpieczenie w
budżecie wojewódzkiej komendy w roku 2013 znaczących środków finansowych na wydatki
inwestycyjne. Podział tych środków, z uwzględnieniem również planów długoterminowych
przedstawia się następująco:
I. Komisariat Policji I – na standaryzację obiektu 3.000.000,00 zł w latach 2013-2016 ( w tym w
roku 2013 – 900.000,00 włącznie z 141.000,00 z UM).
II. Komisariat Policji III – na standaryzację obiektu 800.000,00 w latach 2013-2016 (w tym w
roku 2013 – 240.000,00 włącznie z 60.000,00 z UM).
III. Komisariat Policji II – 450.000,00 zł w roku 2013 przeznaczonych na standaryzację obiektu.
IV. Komisariat Policji IV – 300.000,00 zł w roku 2013 przeznaczonych na standaryzację obiektu.
Łącznie strona służbowa wspólnie z miastem, w planach inwestycyjnych dla KMP w Katowicach
na remonty i standaryzację obiektów przeznaczyła - 4.550.000,00 zł.
Realizując porozumienia z samorządem Katowic, zredagowane na kanwie Programu
Poprawy Bezpieczeństwa na rok 2013 uzyskano dla potrzeb KMP w Katowicach następujące
środki wsparcia, rozdysponowane następująco:
I. 210.000,00 zł – na prace remontowe w siedzibach KP I i KP III,

II. 28.500,00 zł – sfinansowanie zakupu urządzeń teleinformatycznych oraz elektronicznych dla
potrzeb bieżących służb prewencji i kryminalnej.
III. 285.000,00 zł – sfinansowano zakup 6 pojazdów oznakowanych i 2 nieoznakowanych dla służb
operacyjnych.
IV. 150.000,00 zł – przeznaczono na organizację dodatkowych służb patrolowych w ramach patroli
ponadnormatywnych.
V. 110.000,00 zł – przeznaczono na fundusz motywacyjny dla wyróżniających się policjantów.
VI. 25.000,00 zł – na dofinansowanie przedsięwzięć z obszaru prewencji kryminalnej i profilaktyki
oraz festynów z udziałem mieszkańców miasta.
Łącznie UM Katowice przekazał na rzecz KMP w Katowicach środki finansowe w kwocie łącznej
799.500,00 zł.
Powyższe środki z całą pewnością przyczynią się w najbliższej przyszłości do poprawy
jakości działania katowickiej Policji oraz wpłyną na poprawę warunków służby policjantów i
standaryzację obiektów Policji, co niewątpliwie winno również pozytywnie wpłynąć na wizerunek
Katowic.
Kadry i stan dyscypliny
Stan etatowy w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach w roku 2013 wynosił 989
etatów policyjnych i 119,3 etatu dla pracowników cywilnych. W roku 2013 ze służby w Policji w
Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach odeszło ogółem 38 policjantów tj. o 32 mniej niż w
roku 2012. Równolegle do zwolnień w roku ubiegłym, Komendant Miejski Policji w Katowicach
przyjął do służby w Policji 70 osób tj. o 18 mniej niż w roku 2012. Na dzień 31 grudnia 2013 roku
notowano w katowickiej jednostce 58 wolnych stanowisk służbowych.
Stan dyscypliny służbowej
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Analizując ten diagram należy wspomnieć, iż w roku ubiegłym kierownictwo Komendy
Miejskiej Policji w Katowicach zmodyfikowało system nadzoru nad policjantami i służbą. Efektem
tego jak i skuteczna egzekucja poleceń w zakresie braku tolerancji dla najdrobniejszych przejawów
naruszenia dyscypliny służbowej znalazło swe odzwierciedlenie w skali ujawnionych przypadków
naruszeń dyscypliny służbowej. To jednak nie stanowi wprost o spadku dyscypliny służbowej w
dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ przy uszczelnieniu systemu nadzoru i kontroli
wszczęto identyczną liczbę postępowań dyscyplinarnych na kanwie których ukarano większą ilość
policjantów. Nieuchronność kary, wnikliwość badania stopnia przewinienia i skali zaniedbania oraz
doskonalony system nadzoru i kontroli nad służbą pozwala mieć nadzieję, iż dane względem stanu
dyscypliny służbowej w kolejnych okresach będą zdecydowanie bardziej satysfakcjonującymi.
Równolegle do polityki restrykcyjno–dyscyplinarnej, stale w jednostce prowadzona jest
efektywna polityka motywacyjna. Oprócz nagród finansowych w 2013 r. w tym również nagród
motywacyjnych ufundowanych przez samorząd miasta, za wzorowo pełnioną służbę:
– 22 policjantów zostało odznaczonych odznaczeniami państwowymi i resortowymi,
– 32 policjantów zostało wyróżnionych pochwałą w rozkazie,
– 1 policjanta wyróżniono krótkoterminowym urlopem,
– 313 policjantów zostało awansowanych na kolejne stopnie służbowe.
PODSUMOWANIE
Oceniając stan realizacji zadań służbowych, uzyskanych wyników i poziom bezpieczeństwa
w Katowicach w 2013 roku należy stwierdzić, że efekty działania policjantów Komendy Miejskiej
Policji w Katowicach i jednostek podległych można uznać za umiarkowanie pozytywne ze
wskazaniem konieczności poprawy w zakresie dynamiki przestępstw zaistniałych oraz wzrostu
wykrycia sprawców przestępstw szczególnie w 7 wybranych kategoriach.
Kierownictwo KMP w Katowicach zdecydowało by w roku 2014 położyć szczególny nacisk
w zadaniowaniu służb, ich nadzorze i kontroli, w szczególności:
–
zwiększeniu skuteczności
przestępczości kryminalnej,

w

działaniach

wykrywczych

przy

ograniczeniu

skali

–
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 zmniejszenie 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,
–

zwiększenia liczby służb patrolowych i obniżenia czasu reakcji na zdarzenie.

Tak kierownictwo jednostki jak i o czym jesteśmy przekonani, pojedynczy funkcjonariusze
będą bardziej zdeterminowani w działaniach własnych, by w konsekwencji doprowadziły one do
dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Takie działanie
kierunkowe pozostawać będzie dla nas wszystkich, głównym celem strategicznym na rok 2014 co
jest również zbieżne z założeniami strategicznymi Komendanta Głównego Policji na rok 2014 oraz
ze Strategią Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji na lata 2014-2016.

