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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.
W roku 2014 głównym wydarzeniem sportowym, jakie determinowało maksymalną
koncentrację i dyspozycyjność służb policyjnych, były Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej
Mężczyzn. Impreza ta w okresie od 29 sierpnia do dnia 22 września 2014 roku zgromadziła w HWS
Spodek i w pobliskiej okolicy kilkadziesiąt tysięcy fanów i kibiców. Podczas trwania imprezy nie
odnotowano poważnych zakłóceń porządku publicznego ani też co szczególnie ważne nie
odnotowano wyższej aniżeli wcześniej dynamiki przestępstw kryminalnych. Bardzo dobra praca
organizatorów i katowickiej Policji przyczyniła się do wzmocnienia na arenie światowej
pozytywnego wizerunku miasta Katowice.
Na terenie centrum miasta i przy trasach wylotowych funkcjonują centra handlowo –
usługowo – rozrywkowe. Największe z nich to: „Silesia City Center”, „3 Stawy”, „Dąbrówka” i
„Galeria Katowicka” łącząca funkcje głównego dworca PKP oraz marketu handlowego, zaś we
wrześniu 2014 roku oddano w części do użytku nowy kompleks usługowo-rozrywkowo-kulturalny
z głównym obiektem jakim jest nowoczesna sala koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia i Telewizji. Wszystkie te obiekty poza właściwymi sobie walorami dla
społeczności lokalnej i gości odwiedzających miasto, są w szacowaniu ryzyka jakie przeprowadza
cyklicznie Policja obiektami determinującymi realne zagrożenia dla przestępczości kryminalnej i
innych naruszeń porządku publicznego.
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.
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.
Aktualnie w KMP w Katowicach (łącznie z podległymi Komisariatami) służbę pełni
966 policjantów wg stanu na dzień 31.12.2014r. przy stanie etatowym 990 stanowisk policyjnych
i 119,3 etatu pracowników cywilnych. W chwili obecnej jednostka posiada do zatrudnienia 24
wakujących stanowisk służbowych policyjnych.
PRIORYTETY DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH
REALIZOWANE W 2014 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 2014
były:
– zwiększenie 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 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.
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 2014, 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 2014”. 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 80.000,00 zł
wykorzystano 100 % zasobów finansowych dla zorganizowania w tej formie służby patrolowej
zrealizowanej przez ogółem 427 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 11 osób poszukiwanych przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości,
ujawnili 1985 wykroczeń,
na sprawców wykroczeń nałożyli 1882 mandaty karne, skierowali 9 wnioski o ukaranie
sprawców wykroczeń do sądu i zastosowali 94 pouczenia.

Wyższa aniżeli w roku 2013 efektywność służb ponadnormatywnych pomimo niższej kwoty
wsparcia tego zadania (150.000 zł w roku 2013) świadczy o wysokim profesjonalizmie policjantów
i konsekwencji w działaniach na rzecz utrzymania właściwego stanu porządku prawnego na terenie
miasta.
W roku 2014 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 2014 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.

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ
Program „Bezpieczna Przystań” w swoich założeniach miał na celu wzrost bezpieczeństwa
osób starszych – mieszkańców Katowic. Cel ten był realizowany poprzez edukację seniorów w
zakresie utrwalania bezpiecznych postaw i podnoszenia ich świadomości prewencyjnej. W ramach
programu „Bezpieczna Przystań 2014” odbyło się 10 spotkań profilaktycznych z seniorami,
w których łącznie uczestniczyło ponad 733 osoby. Realizatorami programu byli policjanci KMP
w Katowicach we współpracy z MOPS, ZEiR, Bankiem Czasu, Akademią Parkową, UTW UŚ.
Spotkania poświęcone były bezpieczeństwu ogólnemu - w domu, na ulicy, w środkach komunikacji
miejskiej, w sklepie, banku, na poczcie. W trakcie zajęć wykorzystywano prezentację
multimedialną. Uczestnicy spotkań wyposażeni zostali w breloczki z alarmem osobistym
podnoszącym ich bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia. W 2014 roku KMP w Katowicach
wydała gazetę profilaktyczną „Bezpieczna Przystań”, która w nakładzie 10.000 egzemplarzy była
dystrybuowana wśród seniorów: na spotkaniach z seniorami i podczas debat społecznych, przez
policjantów dzielnicowych, w punktach recepcyjnych w Komendzie i Komisariatach, w parafiach,
spółdzielniach mieszkaniowych, przez Związek Emerytów i Rencistów. Ewaluacja programu
odbywała się poprzez zbieranie opinii od uczestników spotkań profilaktycznych. Seniorzy
podkreślali potrzebę przekazywania zasad bezpieczeństwa oraz potrzebę ich wzbogacania o nowe
tematy pojawiających się zagrożeń.
BEZPIECZNY MALUCH
Adresatami programu były dzieci 4-6 letnie w wyznaczonych przez Wydział Edukacji
Urzędu Miejskiego w Katowicach 3 Przedszkoli: Miejskiego Przedszkola 39 – Katowice, ul.
Gliwicka 212, Miejskiego Przedszkola 65 – Katowice, ul. Ciesielska 1, Miejskiego Przedszkola 95
– Katowice, ul. Piaskowa 1 oraz ich rodzice. W ramach programu zorganizowano cykl 22 spotkań
tematycznych obejmujący zagadnienia: bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami, znajomości
numerów alarmowych i korzystania z nich, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego
zagospodarowania czasu wolnego, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, podstaw
pierwszej pomocy. bezpiecznego Internetu, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W spotkaniach
wzięło udział około 200 osób (dzieci i rodziców). Program zakończył się finałem zorganizowanym
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, podczas którego przedszkolaki przedstawiły
występy artystyczne prezentując zdobyte umiejętności. Każdy przedszkolak biorący udział w
Programie otrzymał zestaw z akcesoriami i gadżetami związanymi z bezpieczeństwem, a biorące
udział w Programie Przedszkola otrzymały namioty ogrodowe lub rzutniki multimedialne.
ŚWIĘTO POLICJI 2014
W ramach obchodów Święta Policji 2014 Komenda Miejska Policji w Katowicach
zorganizowała stoisko tematyczne „Policja dawniej i dzisiaj” w pomieszczeniach tzw. Komisariatu
Halowego w Spodku. W ramach stoiska zorganizowano: prezentację umundurowania, wyposażenia
oraz uzbrojenia Policji Państwowej oraz Policji woj. śląskiego w okresie międzywojennym i
późniejszym; dioramę przedwojennego Posterunku Policji z oryginalnym wyposażeniem i wystawą
pamiątek policyjnych; pokazy multimedialne „Policja dawniej i dzisiaj” – zawierające slajdy z
materiałów archiwalnych oraz materiały promocyjne KMP w Katowicach; wykłady „Policja
Województwa Śląskiego w latach 1922-1939; prezentacje multimedialną prowadzonych przez KMP
w Katowicach programów profilaktycznych „Bezpieczny Maluch”, „Kibicuję fair play”,
„Bezpieczna Przystań”, „Bezpieczeństwo bez barier”, ekspozycję gadżetów promocyjnych do wym.
programów; stoisko techniki kryminalistycznej ze stanowiskiem do wykonywania odbitek linii
papilarnych; stoisko z prezentacją wyposażenia PZ ; stoisko prezentacyjne programu Quic Map 3D
oraz urządzeń do badania stanu trzeźwości; piknik edukacyjny „Z katowickim Spodkiem na
bezpieczną siecioplanetę”, prezentujący nowatorskie rozwiązania edukacyjne dla młodych
internautów (Megacentrum Zabezpieczeń, SiecioKino, SiecioMat Losujący, Sieciakowa Strefa
Rozrywki, SiecioRozgrywki sportowe).

Stoisko KMP w Katowicach zajęło II miejsce w konkursie pn. "Najlepsze Stanowisko Promujące
Śląską Policję", a siecioplaneta została nagrodzona w ogólnopolskim konkursie „Sieciaki na
Wakacjach 2014”.
PRZECIWDZIAŁANIE
PRZEMOCY,
PATOLOGIOM
I
NIEDOSTOSOWANIU
SPOŁECZNEMU ORAZ OGRANICZENIE PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH.
1. warsztaty profilaktyczne pn. „Wspólne malowanie świata – razem bezpieczniej”
-14.06.2014 r.:
w warsztatach uczestniczyły 40 dzieci z katowickich szkół podstawowych specjalnych
i integracyjnych, świetlic środowiskowych, placówek opiekuńczych. Przedsięwzięcie to
miało charakter integracyjny dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi oraz ich uwrażliwienie
na potrzeby osób niepełnosprawnych. W trakcie zajęć promowano hasła przewodnie OGP,
postawy wolne od uzależnień, przemocy, agresji i obojętności na drugiego człowieka.
Warsztaty zorganizowano w westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wspólnie
z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW w Katowicach,
Pałacem Młodzieży w Katowicach i MOPS.
2. Happening „Przestańmy biec!” – 14.06.2014r.
W happeningu uczestniczyły dzieci i młodzież z warsztatów „Wspólne malowanie świata
– razem bezpieczniej” oraz warsztatów teatralnych odbywających się w UW w Katowicach
– ok. 140 osób. Uczestnicy mieli hasła przeciwko uzależnieniom, przemocy, wykluczeniu.
Zaprezentowano spektakle profilaktyczne - pt. „Głos sumienia” , „To tylko ja”. Młodzież
odczytała odezwę OGP oraz wykonała zryw wolnych serc.
3. debata z młodzieżą – twórcza profilaktyka – 14.06.2014r.
Uczestnikami debaty była młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Katowic
– 30 osób , policjanci Wydziału Prewencji KMP w Katowicach, psycholog, przedstawiciele
MOPS.
Zaprezentowano m.in. film edukacyjno- profilaktyczny pt. „Domówka”. Debata przebiegła
w formie otwartej rozmowy pokoleniową na temat profilaktyki, jej słabych i mocnych stron,
planów i oczekiwań społecznych.
ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ/AKCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
PROMUJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO.
Program profilaktyczny pn „Bezpieczeństwo bez barier” realizowany był wspólnie z
Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach w ramach kampanii społecznej „Pełnosprawne bezpieczeństwo” prowadzonej w
ramach rządowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem
Bezpieczniej”. Partnerami programu był: MOPS w Katowicach, Pałac Młodzieży w Katowicach,
Stowarzyszenie X, Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach, Fundacja Szansa dla
Niewidomych, Stowarzyszenie FAON, Stowarzyszenie Aktywne Życie, Zespół Szkolno –
Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, „Partner” Sp. J. W
Katowicach. W ramach programu przeprowadzono szereg interdyscyplinarnych działań,
skierowanych bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, jak i podejmowanych w szerokim
spektrum na ich rzecz. Głównym celem projektu była edukacja i wspieranie działań społecznych na
rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia osób z niepełnosprawnością. Promocja i
popularyzacja działań odbywała się za pośrednictwem lokalnych mediów (TVP Katowice –
„Poranek z TVP” i Radia Katowice), stron internetowych partnerów projektu. W ramach projektu
zrealizowano:










10 spotkań ze wszystkimi grupami wiekowymi dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
– ogółem 387 osób.
Międzyszkolny
Konkurs
Wiedzy
o
Ruchu
Drogowym
połączony
z przeprowadzeniem egzaminu na kartę rowerową i motorowerową Uczestnicy zmagań
wyposażeni zostali w kaski rowerowe i elementy odblaskowe.
3 spotkania profilaktyczne dla dorosłych osób niepełnosprawnych. W spotkaniach
uczestniczyło około 150 osób niewidomych i słabo widzących.
Konkurs na komiks promujący bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, dla uczniów
szkół podstawowych (kl.4-6), młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs na prezentację multimedialną „Mój (nie) pełnosprawny brat”, Konkurs
adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Grę miejską w przestrzeni miejskiej Katowic. Gra miała na celu wspieranie działań
społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia osób
z niepełnosprawnością, podniesienie świadomości społecznej w sprawach dotyczących
osób niepełnosprawnych oraz uwrażliwienie społeczności lokalnej na ich potrzeby.
W grze uczestniczyła młodzież szkół ponadgimnazjalnych, podzielona na 5 drużyn
– 5 osobowych. Uczestnicy gry wcielili się w rolę osób niepełnosprawnych: osobę
niewidomą, osobę niesłyszącą, osobę z dysfunkcją ruchu oraz ich asystentów. Każda
z drużyn otrzymała mapę, na której było zaznaczonych 5 punktów w których
wykonywane były zadania. Na podstawie opinii i spostrzeżeń zebranych od
uczestników gry, partnerzy projektu opracowali „List Otwarty” ws. barier
w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej.
Happening - którego celem było zwrócenie uwagi społeczeństwa Katowic na problemy
osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna pomiędzy osobami pełnosprawnymi
i niepełnosprawnymi, zmiana negatywnych relacji i uprzedzeń i pokonywanie barier
mentalnych. Uczestnicy happeningu docierali do mieszkańców Katowic pokazując
codzienne problemy osób niepełnosprawnych. Happening poprzedziły warsztaty
szkoleniowe dla wolontariuszy.

PROMOCJA KRAJOWEGO DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU PAT
W dniu 22 października br. w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się
prezentacja programu profilaktycznego PAT. Na spotkanie zaproszenie zostali przedstawiciele
Urzędu Miasta w Katowicach, MOPS-u, Duszpasterstwa, Harcerstwa, dyrektorzy katowickich szkół
i placówek oświatowych, psychologowie, pedagodzy oraz nauczyciele i wychowawcy, osoby na co
dzień pracujące z młodzieżą. Na spotkaniu omówione zostały efektywne sposoby zapobiegania
demoralizacji i przestępczości nieletnich poprzez różnorodne formy działań artystycznych, takich
jak: teatr, film, warsztaty plastyczne, itp. Zaprezentowano projekt „PAT” jako program twórczej
profilaktyki rówieśniczej, promującej wśród młodzieży modę na życie bez przemocy i uzależnień.
Podkreśliła rolę młodzieżowego wolontariatu i aktywnej współpracy samorządu, Policji
i wszystkich podmiotów zaangażowanych w działania skierowane przeciwko zjawiskom patologii
społecznej. Podczas spotkania zaprezentowana została etiuda profilaktyczna pt.„Twoja i moja
nadzieja”, w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Katowicach. Omówione zostały także aktualnie obowiązujące przepisy w sprawach
nieletnich, po zmianach dotyczących treści Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich
i procedury postępowania w przypadku wystąpienia przejawów demoralizacji lub popełnienia przez
nieletniego czynu karalnego.
DEBATY SPOŁECZNE
W roku 2014 KMP w Katowicach we współpracy z UM w Katowicach oraz prof. Jadwigą
Stawnicką z UŚ w Katowicach zorganizowała i współuczestniczyła w cyklu 19 debat społecznych
z mieszkańcami Katowic. W trakcie tych debat jego uczestnicy w liczbie ogólnej 725 osób
rozmawiali o problemach bieżących związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem

publicznym. Spośród ogólnej liczby uczestników, zaledwie 464 osób to mieszkańcy Katowic, co
oznacza problem tego przedsięwzięcia, jakim była niska frekwencja, a tym samym nikłe realne
zainteresowanie się bezpieczeństwem mieszkańców i ich udziałem we współdziałania na rzecz jego
poprawy. Oczywistym jest, że obecność mieszkańców nawet w tak nikłej liczbie, była walorem tych
spotkań.
Problemami jakie najczęściej poruszali mieszkańcy w trakcie tych spotkań były:
 przestępczość i agresywne zachowania osób spożywających alkohol w miejscach
publicznych;
 gromadzenie się i spożywanie alkoholu przez młodzież na klatkach schodowych,
w pustostanach, na skwerach, boiskach szkolnych;
 bezpieczeństwo w ruchu drogowym – przekraczanie prędkości przez kierujących, problem
przejść dla pieszych i infrastruktury drogowej, zbyt mała liczba miejsc parkingowych;
 dewastacja mienia, grafity;
 problem zakłócania ciszy nocnej przez pseudokibiców;
 monitoring jako sposób na zapobieganie przestępczości;
 bezpieczeństwo osób starszych;
 czas reakcji policji i sposób kierowania sił;
 zwiększenie liczby umundurowanych patroli policyjnych, wykorzystanie słuchaczy Szkoły
Policji;
 zwiększenie aktywności dzielnicowych w swoich rejonach, ich dostępność dla
mieszkańców;
 tworzenie nielegalnych wysypisk odpadów, wyrzucanie śmieci do lasu;
 spalanie odpadów w paleniskach domowych;
 kształtowanie bezpiecznych przestrzeni miejskich, uporządkowanie zieleni;
 problem zabezpieczenia zgromadzeń publicznych, robót ziemnych i budowlanych
w centrum miasta.
Do wielu spośród zgłoszonych problemów, na które mogła oddziaływać bezpośrednio Policja,
odniesiono się precyzyjnie podejmując w większości przypadków działania mające zaspokoić
oczekiwania i potrzeby mieszkańców. W pozostałych obszarach wspólnie z przedstawicielami UM
w Katowicach, cyklicznie obecnych na debatach, poczyniono ustalenia i działania proceduralne
mogące doprowadzić do realizacji przedsięwzięć pozostających w interesie mieszkańców. W trakcie
debat wykorzystano możliwość pełnej promocji kampanii społecznej „Idź, jedź, żyj – rok pieszego
2014” w ramach której prezentowano zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych
i konsekwencji naruszenia tych zasad. Niewątpliwie taki przekaz profilaktyczny może potencjalnie
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowym pieszych i innych jego uczestników.

STAN BEZPIECZEŃSTWA W KATOWICACH
CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI W KATOWICACH
W LATACH 2010 – 2014
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 2014r. w KMP w Katowicach oraz jednostkach podległych wszczęto łącznie 13.046
postępowań przygotowawczych, tj. o 1986 mniej niż w roku 2013. W kategorii przestępczości
kryminalnej nastąpił oczekiwany znaczący spadek wszczętej liczby postępowań do poziomu 10896
tj. o 2059 mniej aniżeli w roku 2013. Widoczny spadek odnotowano również w liczbie wszczętych
postępowań przygotowawczych o przestępstwa w 7 wybranych kategoriach, szacowanych jako
najbardziej dotkliwe społecznie, gdzie w roku 2014 uzyskano poziom 7114 wszczętych postępowań
tj. o 1779 mniej niż w roku 2013. 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.
W kontekście analizy wskaźników wykrywalności w poszczególnych kategoriach
przestępstw uzasadnionym jest przyznać, iż rok ubiegły pomimo jednostkowych spadków
wskaźników dla niektórych kategorii był rokiem ocenianym w tym zakresie wysoce
satysfakcjonująco, a co istotne rok ten był pełen spektakularnych sukcesów w sprawach
kryminalnych, korupcyjnych, gospodarczych czy w wykryciu przestępstw przeciwko życiu
i zdrowiu. To w uznaniu kierownictwa jednostki wymaga stabilizacji poziomu skuteczności
i dalszych korekt działania, modyfikacji taktyki służby w kierunku dalszej i systematycznej
poprawy wszystkich parametrów ocennych działania katowickiej Policji już w roku 2015.
1. PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓŁEM w latach 2010-2014.
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2. PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA w latach 2010-2014.
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3. PRZESTĘPCZOŚĆ w 7 WYBRANYCH KATEGORIACH w latach 2010-2014.
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Obszar przestępstw w 7 wybranych kategoriach, jest od kilku już lat uznawany za kluczowy
w zwalczaniu przestępczości, poprzez jego definiowanie jako obszaru kategorii przestępstw
szczególnie dotkliwych społecznie. Ten obszar podlega szczegółowemu monitorowaniu przez
służby prewencyjne i kryminalne Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
Analizując ten obszar należy zwrócić uwagę, co szczególnie istotne, iż ubiegły rok dowiódł
skuteczności działania katowickich policjantów, to zaś dało możliwość odnotować znaczący
spadek zagrożenia w wymiarze ogólnym w tej kategorii statystycznej w porównaniu do roku 2013,
tj. aż o 1779 wszczęć postępowań oraz znaczny spadek liczby przestępstw stwierdzonych tj. o 2292
mniej w porównaniu do roku 2013. Zwrócić należy uwagę na systematykę skuteczności działania,
które to zagwarantował stan w perspektywie 5 letniej, w postaci zdecydowanego spadku zagrożenia
przestępstwami w 7 wybranych kategoriach przestępstw – aż o 4318 mniej wszczętych

postępowań. Poziom wykrycia pomimo że kierownictwo KMP w Katowicach ocenia go
dostatecznie tzn. 25 %, to jest on wyższy o 4,4 % aniżeli w roku 2013 i pozostaje on najwyższym
wskaźnikiem wykrywalności przestępstw, w perspektywie statystycznej okresu pięcioletniego.
Według stanowiska kierownictwa KMP pomimo takiego poziomu, ten obszar działania nadal
wymagać będzie korekt i skutecznego monitoringu działań w wymiarze tak metodycznym jak i
taktycznym wszystkich podległych służb dla uzyskania efektu zdecydowanie bardziej pozytywnego
niż w roku ubiegłym.
– przestępczość rozbójnicza
600

65

58,8

500

46,2

56,5

55
50
45
40

30

100

305

225

25

312

359

493

534
415

467

551

35

300

200

60

48,7

556

400

60,1

20
15
10
5

0

0

2010

2011
postępow ania w szczęte

2012

2013

przestępstw a stw ierdzone

2014
% w ykrycia

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. Niekorzystnie ocenianym jest poziom
wykrycia w tej kategorii przestępstw, wprawdzie na poziomie powyżej 50%, to właśnie wskaźnik
wykrywalności tej grupy przestępstw obniża za rok ubiegły, szacowaną wysoce pozytywną ocenę
działania służb w tym obszarze. 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 w sprawach zawiłych w swej złożoności, doprowadzili do ujęcia
sprawcy szczególnie zuchwałych i brutalnych w swym przebiegu przestępstw. Oto jeden z
przykładów ważnej realizacji sprawy:
Wydział d/w z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w
Katowicach realizował czynności, w kierunku ustalenia sprawcy szeregu przestępstw rozbójniczych
w placówkach bankowych na terenie miasta i regionu z użyciem przedmiotu przypominającego
broń palną. Wykonane rozliczne czynności przy wykorzystaniu wielu dostępnych metod pracy
operacyjnej, informacji niejawnych czy środków teleinformatycznych, pozwoliły policjantom
wydziału potwierdzić wstępne typowania sprawcy i właściwie oszacować zagrożenie, gdyż
potwierdzono w trakcie trwania czynności operacyjnych, że sprawca posiada przy sobie nielegalnie,
ostrą broń palną. W efekcie właściwego rozpoznania, organizacji i planowania, policjanci KMP w
Katowicach wspólnie z policjantami Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w
Katowicach w dniu 27 czerwca 2014 roku dokonali zatrzymania szczególnie niebezpiecznego
przestępcy Damiana K. l.31, na gorącym uczynku popełnienia kolejnej zbrodni w placówce
bankowej w Katowicach przy ul. Zamkowej. W sprawie zgromadzono niezwykle wartościowy i
liczny materiał dowodowy, który pozwolił udowodnić zatrzymanemu popełnienie łącznie 5

poważnych przestępstw rozbójniczych, Prokurator przedstawił na kanwie zgromadzonego materiału
zarzuty zatrzymanemu, zaś sąd przychylił się do wniosku prokuratora i w dniu 28 czerwca 2014
roku zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania.
– bójki i pobicia
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Kategoria bójki i pobicia, jest kategorią szczególnie złożoną w dochodzeniu do ustalenia
zarówno przebiegu tych zdarzeń jak i sprawców oraz ich 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 nie rzadko członkowie nieformalnych grup pseudokibiców dwóch
znanych śląskich klubów piłkarskich tj. GKS Katowice i Ruchu Chorzów. W roku ubiegłym
odnotowano wzrost zagrożenia tą kategorią przestępstwa o 7 zdarzeń i stwierdzono, aż 130 tego
rodzaju przestępstw w wyniku prowadzonych postępowań – obie te wartości są najwyższymi dla
naszej jednostki od czterech lat, nie mniej jednak, działania wykrywcze w tej kategorii w roku
ubiegłym poprawiono i odnotowano wzrost wykrywalności w porównaniu do roku 2013 – o 3,2 %.
– 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. Pomimo stosunkowo dość
wysokiego wskaźnika wykrywalności, działania w tym obszarze zostały poddane szczegółowej
analizie w kierunku ich modyfikacji i dla zdecydowanie bardziej skutecznego przeciwdziałania
temu zjawisku w roku 2015. Istotnym jest również nadmienić, iż wzrost zagrożenia w tej kategorii
jest wprost powiązany ze zdecydowanym położeniem w roku ubiegłym nacisku przez służby na
kwestię optymalnej i szybkiej reakcji wobec sprawców przemocy w rodzinie oraz wzrostem
świadomości ofiar przemocy co wzmacniało skuteczne działania policjantów. W tej kategorii
przestępstwa, odnotowano w skali miasta najwyższy wzrost skuteczności zatrzymań sprawców na
gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, co również dowodzi o skuteczności działania
katowickich policjantów.
– kradzieże z włamaniem
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Kradzież z włamaniem to jedna 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. Niewątpliwie pozytywnie należy
ocenić ubiegły rok w kontekście spadku zagrożenia ta kategorią przestępczości – spadek
w porównaniu do roku 2013 o 299 przestępstwa, a w perspektywie 5 lat o 1148 przestępstwa, jest
w ocenie kierownictwa KMP trendem niezwykle satysfakcjonującym. Sukcesem uznaje się również
działanie ukierunkowane na poprawę skuteczności w wykrywalności sprawców tej kategorii
przestępstw w porównaniu do roku 2013 – odnotowano bowiem poprawę tego parametru o 6 % co
pozwoliło się zbliżyć temu wskaźnikowi do najwyższego wskaźnika wykrywalności w roku 2010
wyniku.
Pomimo specyfiki działania sprawców i złożoności tych spraw, do naszych sukcesów
zaliczyć bezwzględnie należy sprawę prowadzoną w realizacji przez policjantów Wydziału dw
z Przestępczością p-ko Mieniu KMP w Katowicach, którzy dzięki wytężonej pracy
i ponadprzeciętnemu zaangażowaniu przez okres niemal 3 lat, ostatecznie zakończyli w roku 2014
niezwykle ważną sprawę. Oto jej przebieg w telegraficznym skrócie:
(…) od marca 2012 r. trwały intensywne czynności służbowe grupy policjantów, dotyczące
rozpoznania skali działania grupy przestępczej dokonującej kradzieży z włamaniem do obiektów
handlowych na terenie Katowic i miast ościennych. W toku dotychczasowego postępowania
przygotowawczego dokonano zatrzymania trzech sprawców, którym przedstawiono zarzuty
popełnienia kilkuset przestępstw kradzieży i kradzieży z włamaniem. Podczas przeprowadzonych

czynności na bazie posiadanej wiedzy i materiału dowodowego, odzyskano przedmioty pochodzące
z kradzieży i włamań w postaci samochodów, motocykli, sprzętu RTV i innych wartości ogólnej
293.756.00,- złotych. Jednocześnie w toku prowadzonych czynności ustalono kolejnych
współsprawców – w tym paserów znacząco poszerzając materiał dowodowy. W efekcie
doprowadzono do przedstawienia 6 podejrzanym łącznie 341 zarzutów. Obejmują one m.in. 147
kradzieży z włamaniem do obiektów, 114 kradzieży pojazdów.
– 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 przez to szczególnie,
dotkliwym społecznie. Spadek zagrożenia w roku 2014 do poziomu 3562 postępowań tj. aż o 1200
mniej aniżeli w roku 2013 i o ponad 2458 mniej aniżeli w roku 2010 dowodzi o skuteczności
działania służb i poprawie stanu bezpieczeństwa w mieście w kontekście zagrożenia tym
przestępstwem. W tej kategorii przestępstwa 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 miejscach
dochodzi do przestępstw w wymiarze ponad 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,
kategorią wyłączoną statystycznie dla potrzeb Policji z kategorii kradzieży cudzej rzeczy.
Pozytywnie oceniamy za rok 2014 dalszy spadek dynamiki przestępstw, pozwalający odnotować
efekt na poziomie 346 wszczęć postępowań tj. o 39 mniej niż w roku 2013. Niezwykle pozytywnie
oceniono poziom wykrycia 33,4 % tj. drugi najwyższy wynik w okresie pięcioletnim, który jest
pochodną zmodyfikowanej i optymalnej taktyki działania służb. Do najczęściej kradzionych
pojazdów na terenie naszego miasta zaliczyć należy samochody grupy Volkswagen (69 sztuk), Audi
(51 sztuk), BMW (45 sztuk) i Fiat (45 sztuk). W kontekście wysokiej skuteczności działania
policjantów z Wydziału dw z Przestępczością Samochodową warto przywołać jedną z kilku
spektakularnych realizacji zatrzymań :
„W dniu 24 października 2014 roku w Katowicach przy ul. Brackiej w ramach rozpoznania
realizowanego przez policjantów Wydziału dw z PS, dokonano zatrzymania dwóch osób, którzy jak
się okazało uczestniczyli aktywnie w procederze przestępczym w zakresie kradzieży pojazdów.
Mężczyzn zatrzymano w pojeździe BMW, pochodzącym z kradzieży w Piekarach Śląskich. W
dalszej części skutecznej i błyskawicznie przeprowadzonej realizacji tej sprawy, w wyniku
przeszukania kilku tzw. dziupli samochodowych, jak ustalono należących do zatrzymanych –
ujawniono i zabezpieczono pochodzące z kradzieży 3 luksusowe samochody o wartości
przekraczającej 200 tys zł oraz wiele części samochodowych zamiennych, pochodzących z
uprzednio skradzionych pojazdów. Zatrzymanym wobec zgromadzonego materiału dowodowego
przedstawiono łącznie 15 zarzutów kradzieży pojazdów.”
– 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 mieszkańców. Zagrożenie tym przestępstwem czy też zjawiskiem w roku 2014
udało się dzięki planowemu działaniu katowickich policjantów ograniczyć tj. odnotowano spadek o
184 liczby postępowań wszczętych w stosunku do roku 2013 i na poziomie najniższym od 5 lat.
Efekty działania policjantów w zakresie wykrywalności, również należy ocenić pozytywnie tj.
uzyskano 21,8% wskaźnik wykrywalności sprawców tych przestępstw, to znaczy na poziomie
najwyższym od 5 lat. Nie mniej jednak dane te są uznawane za umiarkowanie zadowalające i będą
w działaniach podlegać właściwym i pozytywnym w dalszym progresie korektom działania.

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 2014 należy zaliczyć:
Do największych spraw realizowanych przez Wydział d/w z Przestępczością Narkotykową
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w 2014 roku należała m.in. likwidacja zorganizowanej
grupy przestępczej i nielegalnego laboratorium amfetaminy. W ramach realizacji czynności
służbowych doprowadzono do zatrzymania łącznie 15 osób. Zabezpieczono ponad 3 kg gotowej do
dystrybucji, wysoko gatunkowej amfetaminy. Dalsze czynności w konsekwencji doprowadziły
również do zatrzymania innych członków grupy, przy których zabezpieczono znaczne ilości
środków odurzających i substancji psychotropowych. W stosunku do 10 osób zatrzymanych Sąd
Rejonowy w Katowicach, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania. Łącznie w roku 2014 policjanci Wydziału dw z PN, wyeliminowali z rynku m.in:
–
13,5 kg amfetaminy,
–
5,2 kg metaamfetaminy,
–
3,7 kg marihuany,
–
40 g mefedronu,
–
160 krzewów konopi indyjskich i zlikwidowali 7 plantacji konopi.
5. PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA.
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Działalność policjantów katowickiej Policji z Wydziału dw z Przestępczością Gospodarczą
pomimo zmiennych parametrów statystycznych, oceniana jest za rok 2014 pozytywnie,
z przewidywaną progresją efektu działania w roku 2015. Zaangażowanie i konsekwencja
w działaniu w ramach prowadzonych postępowań i śledztw powierzonych do prowadzenia daje
szansę na uzyskiwanie rokrocznie pozytywnych efektów globalnych. W roku 2014 o skali
zaangażowania świadczyć mogą spektakularne sukcesy wykrywcze wydziału np. ramach
prowadzonego dochodzenia o sygn. RSD-118/14, 1Ds. 120/14 nadzorowanego przez Prokuraturę
Rejonową Katowice-Północ w Katowicach w sprawie przywłaszczenia znacznej ilości środków
pieniężnych w okresie od 10 do 14 kwietnia 2014 roku w nieustalonym miejscu, pochodzących z
nieautoryzowanych przelewów międzybankowych. Wykonane czynności procesowe realizowane w
sposób rzetelny i systematyczny, przyczyniły się do odzyskania mienia w łącznej kwocie
5.071.649,80 złotych, które to pieniądze na podstawie prokuratorskiego postanowienia zostały
zwrócone pokrzywdzonemu Bain Et Compagnie SNC z siedzibą we Francji. Z uwagi na ukrywanie
się głównego podejrzanego w sprawie Piotra K. wydano Europejski Nakaz Aresztowania.
Drugą z bardziej spektakularnych spraw i postępowań była sprawa o sygn. RSD-415/13, 1Ds.
606/13 nadzorowana przez Prokuraturę Rejonową Katowice-Południe w Katowicach w sprawie
podejmowania w okresie od 29.07.2013 r. do 03.12.2013 r. w Katowicach, czynności mogących
utrudnić lub udaremnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej
wysokości 226.000,00 euro i 108.428,47 USD, które to środki uzyskane na podstawie
nieautoryzowanego przelewu międzybankowego, zostały w dniu 29.11.2013 r. wpłacone na
rachunek podejrzanego Jeremiaha N. i Ibrahima M. I., oraz podejmowania przez nich w okresie od
08.01.2014 r. do 20.01.2014 r. w Katowicach czynności mogących utrudnić lub udaremnić
stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych. Przeprowadzone profesjonalnie
czynności procesowe, umożliwiły odzyskanie zagarniętego mienia w łącznej kwocie 642.821,00
złotych. Skradzione przez w/w sprawców, pieniądze na podstawie wydanego prokuratorskiego
postanowienia zostały przekazane pokrzywdzonym w Turcji i Australii. Trwają czynności w ramach
realizacji międzynarodowych pomocy prawnych, skierowanych do krajów pochodzenia w/w
podejrzanych tj. do Nigerii oraz Szwecji, w kierunku ustalenia miejsc pobytu podejrzanych i ich
zatrzymania.
6. PRZESTĘPCZOŚĆ KORUPCYJNA.
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Przestępczość korupcyjna jest swoistym znakiem czasów w dzisiejszej przestrzeni
publicznej i sektorze gospodarczym. Już w roku 2011 w katowickiej komendzie powołano
kierunkową w ramach tych zagrożeń komórkę organizacyjną, która rokrocznie daje przykład swej
skuteczności w działaniu. Przykładem działania tej grupy funkcjonariuszy są dwa postępowania
przygotowawcze, których szczegóły w syntetycznym skrócie można przedstawić następująco:

1. Referat d/w z Korupcją Wydziału d/w z PG KMP Katowice w ramach prowadzonych czynności
operacyjnych uzyskał informację, że dwóch lekarzy z terenu miasta Katowice w zamian za
przyjmowane korzyści majątkowe, wystawiali „zainteresowanym” pacjentom bezprawne
zwolnienia lekarskie L4. W toku prowadzonych czynności wszczęto postępowanie RSD – 4/13,
gdzie dokonano realizacji sprawy i zatrzymano w/w lekarzy oraz jednego z ich pacjentów.
W ramach prowadzonego śledztwa przesłuchano około 150 świadków na okoliczności otrzymanych
od w/w lekarzy zwolnień lekarskich L4 w wyniku czego przedstawiono im 54 zarzuty z art. 228 par
1 i 3 KK. Zabezpieczono mienie na kwotę około 300.000 złotych.
2. Referat d/w z Korupcją Wydziału d/w z PG KMP Katowice z zawiadomienia Michała S.
prowadził postępowanie sygn.akt RSD 21/13 dotyczące powoływania się na wpływy w
Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach przez Michała K., który w zamian za
przyjmowane korzyści majątkowe oferował zainteresowanym „zakup” egzaminu państwowego na
prawo jazdy. W toku prowadzonych czynności w lutym 2014 roku dokonano realizacji sprawy,
zatrzymując w/w, a następnie przedstawiając w/w podejrzanemu oraz osobom zainteresowanym
„zakupem” prawa jazdy łącznie 36 zarzutów z art. 230 oraz 230A kk. Postępowanie RSD- 21/2013
zostało zakończone skierowaniem aktu oskarżenia w dniu 27.06.2014r przeciwko 19 podejrzanym.
Ponadto w toku postępowania zabezpieczono skrzynkę pocztową podejrzanego, której używał do
kontaktów z osobami zainteresowanymi „zakupem” prawa jazdy. W wyniku dalszych czynności
ustalono około 200 osób w stosunku do których w/w powoływał się na wpływy i swoje znajomości
w WORD K-ce. W związku z powyższym część postępowania, dotycząca elektronicznej skrzynki
pocztowej podejrzanego została wyłączona do odrębnego postępowania. Na dzień dzisiejszy
koniecznym staje się uzyskanie od operatorów internetowych informacji o danych poszczególnych
osób kontaktujących się z figurantem. Przewidywany termin zakończenia postępowania to drugi
kwartał 2015r.
7. PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH
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czyny karalne nieletnich

% stosunek czynów karalnych do ogółu stwierdzonych

Zjawisko przestępczości i patologii w środowisku osób nieletnich podlega stałemu
monitorowaniu i działaniu ze strony służb katowickiej Policji. Odnotowany powyżej w diagramie
zaskakujący i znaczny spadek liczby czynów karalnych w roku 2014 o 1014 czynów w porównaniu
do roku 2013, wskazuje jedynie pozornie o eliminacji i ograniczeniu zjawiska demoralizacji i
przestępczości w środowisku nieletnich. Przyczyną takiego jak przedstawiono powyżej stanu rzeczy
jest modyfikacja, w roku 2013 przepisów wewnętrznych Policji w zakresie rejestracji czynów
karalnych nieletnich w systemach statystyczno-analitycznych. Główną ideą nowego uregulowania
jest maksymalne zintegrowanie realizowanych czynności przez Policję z postanowieniami sądów
rodzinnych w sprawach nieletnich. Niestety dla uzyskania pełnego obrazu zagrożenia w tym
zakresie koniecznym byłoby pełne i wspólne identyfikowanie konieczności monitorowania

działalności przestępczej nieletniego. Sądy jednak odmiennie od Policji identyfikują konieczność
powiązania swego działania z Policją, szczególnie w zakresie formalnego ujmowania w stanowisku
stanu rozwoju i działalności zabronionej nieletnich. Innymi słowy ujawnione czynny przez Policję,
nie są w większości przypadków, przez Sądy Rodzinne tożsamo postrzegane w swym znaczeniu
społecznym. Sądy swą rolę wyrażoną w postanowieniach, implikują w kategoriach
wychowawczego oddziaływania, nie zaś czego należałoby oczekiwać piętnowania negatywnych
zachowań. Analizując ubiegłoroczny obszar ujawnialności czynów nieletnich przez katowickich
policjantów zasadnym jest stwierdzić, iż problem przestępczości nieletnich pozostaje na
niezmiennie wysokim poziomie zagrożenia, dla bezpieczeństwa i porządku publicznego na dzień 02
grudnia 2014 roku sądy rodzinne uniemożliwiły rejestrację aż 1064 czynów karalnych, wobec
czego oczywistym jest fakt, iż skala rejestrowanej przestępczości nieletnich w roku 2014 notowana
byłaby na poziomie wyższym aniżeli w roku 2013. Nadal obserwujemy daleko idącą degradację
jakości stylu życia młodych ludzi, wzmaga się agresja i zuchwałość czynów, jakich dopuszczają się
nieletni efektem czego wzmocnione jest stanowisko, że problem przestępczości nieletnich w
przestrzeni publicznej i społeczności miejskiej Katowic, jest problemem wymagającym
ustawicznego i skutecznego działania. Zatem niezbędnym pozostaje podejmować, również w roku
2015 wszelkie dostępne prawem działania tak wykrywcze jak i zapobiegawcze, aby w
konsekwencji ograniczyć do minimum rzeczywistą 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 4 lat, zwiększenie liczby patroli służb prewencji na
ulicach Katowic o ponad 6 tysięcy. To liczba, która niewątpliwie przyczyniła się 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 11,39 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 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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Tak satysfakcjonujący wynik globalny, zdecydowanie wyższy niż w roku 2013 tj. o 793
zatrzymań sprawców przestępstw, wskazuje jednoznacznie na potencjał możliwości jednostki
katowickiej w tym obszarze, a w roku 2015 wzmacnia potrzebę dalszej wytężonej pracy na rzecz
stałej 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.
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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 2014 odnotowano znaczącą poprawę
skuteczności działania służb Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
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Powyższe dane obrazują jak znaczącym w skali globalnej jest udział wykroczeń
definiowanych jako społecznie uciążliwe. 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 jedynie w roku ubiegłym liczbę wypadków
drogowych. Niestety odnotowano wzrost w zakresie liczby ogólnej zdarzeń drogowych, którą to
liczbę wzmocniła liczba kolizji drogowych. Poszukując przyczyn dla takiego stanu rzeczy należy
nie bez krytycznie ale jednak poddać negatywnej ocenie stan zagęszczenia pojazdami nadal nie
optymalnej infrastruktury drogowej w rejonie miasta. Obszar ten podlega wprawdzie stałym

modernizacjom, nie mniej jednak stan aktualny pozostaje daleko od oczekiwanego dla
zabezpieczenia od tej strony jako głównego determinantu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na
terenie miasta
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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 2014 na poziomie ponad 50 % tj. o 4 % więcej niż w 2013 roku
i prawie o 15 % więcej niż w roku 2012. 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 systematycznie ograniczany.

ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH
W roku 2014 odnotowano w skali miasta spadek w porównaniu do roku 2013 imprez o
charakterze masowym, na poziomie 128 tj. o 58 mniej. 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 fakt organizacji 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 obowiązujący porządek prawny. Z punktu widzenia interesu zarówno
Policji jak i mieszkańców naszego miasta względem danych za rok 2014, 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 2014 Policja poniosła koszty
z tytułu zabezpieczania imprez masowych na poziomie 667.990.00,- zł.

W kontekście zabezpieczania imprez masowych, rok ubiegły był naznaczony
wielkoformatową imprezą o zasięgu międzynarodowym. W roku 2014 na terenie naszego miasta
doszło do organizacji i przebiegu rozgrywek grupowych i finału Mistrzostw Świata w Piłce
Siatkowej, co stanowiło niebagatelne wyzwanie logistyczne i służbowe dla Komendy Miejskiej
Policji w Katowicach. W ramach zabezpieczenia tej wielkiej imprezy sportowej uczestniczyło w
sumie 1669 policjantów w większości KMP w Katowicach i OPP w Katowicach. Policja w związku
z tą imprezą poniosła koszta w wysokości 338.080.00,- złotych, co stanowi niemal połowę całości
kosztów po stronie Policji w roku ubiegłym.

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 2014 odbywała się
globalnie. 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.
II. Komisariat Policji III – na standaryzację obiektu 800.000,00 w latach 2013-2016.
W kolejnym planie standaryzacyjnym pozostającym w końcowej fazie zatwierdzania
znalazły się dwie kolejne jednostki podległe KMP w Katowicach tj. Komisariat Policji II
i Komisariat Policji IV w Katowicach z planowaną kwotą finansowania prac remontowych w
wysokości ogółem 1.370.000.00,- zł.
Realizując porozumienia z samorządem Katowic, zredagowane na kanwie Programu
Poprawy Bezpieczeństwa na rok 2014 uzyskano dla potrzeb KMP w Katowicach następujące
środki wsparcia, rozdysponowane następująco:
I. 105.000,00 zł – na doposażenie jednostki w nowoczesny sprzęt kwaterunkowy,
II. 78.000,00 zł – sfinansowanie zakupu urządzeń teleinformatycznych i technicznych, w tym dla
służb kryminalnych i ruchu drogowego,
III. 300.000,00 zł – sfinansowano zakup 6 pojazdów oznakowanych.
IV. 80.000,00 zł – przeznaczono na organizację dodatkowych służb patrolowych w ramach patroli
ponadnormatywnych,
V. 90.000,00 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
678.000,00 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.
Ponadto w roku 2014 staraniem kierownictwa KMP w Katowicach oraz KWP
w Katowicach doprowadzono do przejęcia w trwały zarząd budynku przy ul. Kilińskiego
w Katowicach, jako obiektu z przeznaczeniem na nową siedzibę Komendy Miejskiej Policji
w Katowicach. Powyższe działania podyktowane były:
✔ zapewnienie wysokiej jakości warunków obsługi obywateli poprzez poprawę stanu
technicznego obiektu,
✔ usunięcia barier w dostępie obywateli do Komendy,
✔ poprawy warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji,
✔ ujednolicenia wizerunku Komendy, w celu ułatwienia identyfikacji oraz podniesienia
poziomu estetyki budynku jako siedziby Policji.
KADRY I STAN DYSCYPLINY
Stan etatowy w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach w roku 2014 wynosił 990
etatów policyjnych i 119,3 etatu dla pracowników cywilnych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku
notowano w katowickiej jednostce zaledwie 24 wolne stanowiska służbowe tj. najmniej od 5 lat, co
niewątpliwie świadczy o właściwie monitorowanej polityce kadrowej kierownictwa katowickiej
Policji i zahamowaniu niepożądanego trendu odejść ze służby.
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 poprawie czy spadku dyscypliny
służbowej w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ przy uszczelnieniu systemu nadzoru i
kontroli wszczęto niemal identyczną liczbę postępowań dyscyplinarnych na kanwie których
ukarano podobną rokrocznie liczbę 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 2014 r. w tym również nagród
motywacyjnych ufundowanych przez samorząd miasta, za wzorowo pełnioną służbę:
–
–
–
–

10 policjantów zostało odznaczonych odznaczeniami państwowymi i resortowymi,
52 policjantów zostało wyróżnionych pochwałą w rozkazie,
8 policjanta wyróżniono krótkoterminowym urlopem,
287 policjantów zostało awansowanych na kolejne stopnie służbowe.
PODSUMOWANIE

Oceniając stan realizacji zadań służbowych, uzyskanych wyników i poziom bezpieczeństwa
w Katowicach w 2014 roku należy stwierdzić, że efekty działania policjantów Komendy Miejskiej
Policji w Katowicach i jednostek podległych można uznać za pozytywne ze wskazaniem
konieczności dalszej poprawy w zakresie dynamiki przestępstw zaistniałych oraz wzrostu wykrycia
sprawców przestępstw szczególnie w 7 wybranych kategoriach przestępstw.
Kierownictwo KMP w Katowicach zdecydowało by w roku 2015 położyć szczególny nacisk
w zadaniowaniu służb, ich nadzorze i kontroli, w szczególności:
–
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.
Kierownictwo jednostki oraz wszyscy katowiccy policjanci, będą nadal 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 2015 co będzie zbieżne z założeniami
strategicznymi Komendanta Głównego Policji na rok 2015 oraz ze Strategią Śląskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji na lata 2014-2016.
Ponadto w celu utrzymania tak pozytywnych trendów w zakresie bezpieczeństwa szeroko

rozumianego w przyszłości, priorytetem kierownictwa KMP w Katowicach na rok 2015 i lata
następne będzie, poprawa warunków socjalno-bytowych policjantów i pracowników cywilnych
poprzez adaptację i remont pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Kilińskiego
w Katowicach, jako nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Wyk. w 3 egz.
egz 1 – Prezydent Miasta Katowic
egz 2 – Przewodniczący Rady Miejskiej Katowic
egz 3 – WZK UM w Katowicach

