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CHARAKTERYSTYKA REJONU DZIAŁALNOŚCI KMP  W  KATOWICACH 

Miasto  jest  podzielone administracyjnie na  22 jednostki  pomocnicze samorz ądu 
terytorialnego,  będące  dzielnicami miasta. S ą  one  zgrupowane  w  pięciu zespołach  dzielnic  : 

- Zespó ł  dzielnic Śródmiejskich (w tym Śródmieście, Bogucice); 
- Zespół  dzielnic Północnych  (w  tym  Załęże,  Os. Tysiąclecia); 
- Zespó ł  dzielnic Zachodnich  (w  tym Ligota Panewniki); 
- Zespół  dzielnic Wschodnich (w tym Szopienice, Giszowiec); 
- Zespół  dzielnic Południowych (w tym Murcki, Kostuchna). 

Katowice pozostaj ą  od lat jednym z najwi ększych  ośrodków gospodarczych w  Polsce. Miasto 
podlega sta łej modernizacji,  a  także zmianie swego charakteru  codziennego  funkcjonowania co bez 
wątpienia wpływa, na coraz mocniejsze eksponowanie  nowego wizerunku  miasta w odbiorze 
społecznym. 

Miejski Zarząd Ulic  i  Mostów w Katowicach jest zarz ądcą  550  km dróg  z  czego: 
- 30,5 km to drogi krajowe  (DK  86, DK  81,  DK  79); 
- 2,8 lun to drogi wojewódzkie; 
- 95,9 km drogi powiatowe; 
- 311,9 km drogi gminne. 
Według danych GDDKiA  z  roku  2010,  z zasobów badawczych  „Generalnego  Pomiaru Ruchu 
2010" wynika, że droga krajowa DK  86  na odcinki  Sosnowiec-Katowice należy  do najbardziej 
obciążonych w  kraju  — przejazdem dobowym w wielko ści  104.339  pojazdów  mechanicznych. 
Według wyników badań  prof. Grunge z U Ś  w  Katowicach (dziennik  Zachodni kwiecień  2014) 
drogą  na tym odcinku  może  przejeżdżać  nawet  170.000  pojazdów  dziennie.  Tak  więc przyjmuj ąc 
jako wiarygodne ostatnie wskazanie  dla  obciążenia drogi  DK  86 wg prof. Grunge — tygodniowo 
odcinkiem tej drogi przejeżdżać  może ponad  lmln pojazdów  mechanicznych. 
Według danych  GUS  ze spisu powszechnego z  2011  roku do  Katowic, dziennie  dojeżdża  do  miejsc 
pracy ok. 30.000  osób  tj. : 
- z Sosnowca 9.000 osób, 
- z Chorzowa 6.000 osób, 
-  z Tychów 6.000  osób, 
- z Bytomia 5.000  osób, 
- z Dąbrowy Górniczej 4.000 osób. 

Katowice stanowi ą  jeden z najważniejszych węzłów  komunikacji  kolejowej w  Polsce,  zarówno  jeś li 
chodzi o przewozy pasażerskie jak i towarowe. Przez  miasto przebiega  ok. 20 linii kolejowych 
zarządzanych przez PKP Polskie  Linie  Kolejowe.  Miasto  też  leży  na skrzyżowaniu dwóch 
transeuropejskich korytarzy transportowych tj. 
- linia E30 Drezno-Wroc ław-Katowice-Przemy ś l- Kijów-  Moskwa; 
- linia E65 Gdynia-Warszawa-Katowice-Ostrawa-Wiede ń-Rijeka. 
Bez wątpienia wydarzeniem  na  przestrzeni ostatnich 3 lat, by ło oddanie do użytku kompleksu 
transportowo-us ługowo-handlowego tj. nowej siedziby  dworca PKP/PKM  w kompleksie  z  Galerią  
Katowicką  która  na  swej powierzchni 53 ty ś  m2  ma  rozmieszczonych ponad  220 placówek 
handlowych i usługowych.  Ten  potencjał  niewątpliwie  przyczyni ł  się  do intensyfikacji ruchu 
osobowego w przewozie kolejowym  na  terenie miasta, który wg zespo łu  analiz  PKP  już  w  roku 
2014 wyniósł  średnio: 
- ok 400/420 pociągów dziennie przez  stacje  PKP Katowice  dworzec  główny, 
- skład pociągu to  wg  średniej warto ści —  5  / 6 wagonów, 
- w wagonie śr. rozlokowano  ok.  60  miejsc  dla  podróżujących, 
co stanowi o gęstości przepływu na  kolei  w cyklu dobowym  (przyjmuj ąc do wyliczenia średniej, 



dane najwyższych warto ści) — ok. 151.200 osób dziennie  (*  dane  własne  Wydz.  Prewencji  KMP 
w Katowicach —  na podstawie  inf z  PKP). 

Powracaj ąc do sfery handlu i us ług, należy wspomnieć , że na terenie miasta Katowic maj ą  swą  
lokalizacj ę  trzy wielkie centra handlowe: SCC, 3 Stawy i D ąbrówka Mała (Ikea, Rawa, Castorama 
etc.). Chcą  ukazać  potencjał  tych miejsc dla przep ływu osób przez teren Katowic niech wystarcz ą  
dane przekazane przez Zespó ł  Analiz Zarz ądu Silesia City Center. Wed ług danych za rok 2014 na 
terenie centrum SCC przebywa ło ok. 15  mln  osób,  a średnio dobowy przep ływ miejscowy 
szacowany jest na poziomie ponad 40 ty ś  osób. 

Kolejnym elementem analitycznym dla charakterystyki przestrzeni publicznej, a tym samym rejonu 
działania Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, jest transport publiczny. Wed ług Biura Analiz 
KZK GOP oraz Spó łki Tramwaje Ś ląskie łączna długość  tras autobusowych na terenie miasta 
wyniosła na rok 2013 220,75 km, a tras tramwajowych 28,11 km. Za rok 2014 wed ług danych 
z tego źródła dla lokalizacji transportu w mie ście Katowice, dla obu tych podmiotów 
zarejestrowano przewóz (wsiadanie i wysiadanie na terenie Katowic) ogó łem ok. 76 mln osób. 
Uszczegó ławiaj ąc dane podano dla strony s łużbowej, iż  średnia liczba transportu osób w dni 
robocze tygodnia (poniedzia łek-piątek) wynosi ok.  208.200 osób dziennie,  a w dni weekendowe 
ok. 150.000 osób dziennie. 

Na terenie Katowic maj ą  swą  lokalizacj ę  14 budynków Uniwersytetów i szkó ł  wyższych, które na 
dzień  12.05.2015 r. posiada ły na ewidencji ogó łem 54.804 studentów. 

Charakteryzuj ąc potencja ł  użytkowy przestrzeni publicznej miasta nie sposób pomin ąć  kwestii 
oddania do użytku w II kw 2015 roku kompleksu muzealno-rekreacyjno-us ługowego przy zbiegu 
ul. Roździeńskiego-Olimpijska-Korfantego tj. 

- sala koncertowa NOSPR z pojemno ścią  minim.  1800  osób (słuchaczy-widzów), 
- siedziba główna Muzeum Sląskiego z pojemno ścią  nieokreś loną, jednak jak wynika w informacji 
otrzymanej z M Ś  — dziennie z wyłączeniem poniedzia łku muzeum  może  zwiedzić  ok.  5.000-6.000 
osób (obiekt czynny od 10:00-20:00), 
- siedziba kompleksu Międzynarodowego Centrum Kongresowego z pojemno ścią  ogólną  ok. 
24.000 osób  (przykładowo w czasie trwania Europejskiego Kongresu Gospodarczego w maju 2015 
na terenie centrum przebywa ło dobowo ok. 30.000 osób), 
- Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek" pojemno ść  ok.  12.000 osób. 

W sferze usług i rozrywki należy pamiętać  o kilkuset lokalach rozrywkowych, dyskotekach, 
klubach i pubach. Dla prezentacji skali problemu przytoczono sytuacj ę  w rejonie śródmiejskiego 
rejonu podleg łego Komisariatów Policji I i VI w Katowicach. Wed ług rozpoznania terenowego 
przeprowadzonego przez stron ę  służbową, tylko w tym rejonie, ma sw ą  lokalizacj ę  60 lokali 
o wskazanym powyżej charakterze. W tej grupy w sezonie letnim 44 lokale wystawiaj ą  ogrody 
letniej w swej pobliskiej okolicy. Nie mniej jednak pe łnię  skali problemu w zakresie okresowego 
przepływu dobowego osób związanego z us ługami rozrywkowymi, ale te ż  w zakresie dostępności 
lokali, ukazuje przypadek dyskoteki „Energy 2000". Dyskoteki nale żącej do jednych 
z największych w regionie, która w okresie weekendu gromadzi w swych pomieszczeniach, 
w godzinach wieczornych i nocnych średnio  1.000-3.000  osób, ale w przypadku organizacji 
specjalnych i dedykowanych z udziałem gwiazd muzycznych imprez, liczba ta wzrasta 
jednorazowo do  ok. 6.000 osób. 30 lokali z grupy wskazanej ma swą  lokalizacj ę  na znanym 
powszechnie deptaku ul. Mariacka, gdzie równie ż  w okresie weekendu, w miesi ącach maj-wrzesie ń  
gromadzi się  średnio ok. kilka tysięcy osób. Istotnym co należy wskazać, jest fakt uczestnictwa 
w tych grupach mieszkańców Katowic w znakomitej mniejszo ści do ogółu, zdecydowan ą  
większość  bowiem stanowią  przyjezdni z o ściennych i bardziej odleg łych miast woj. ś ląskiego. 



Analizuj ąc sferę  potencjału rozrywkowego miasta, a wi ęc też  i organizacji szeregu koncertów 
i imprez muzycznych na terenie miasta, nie sposób nie uwzgl ędni ć  niemal historycznej imprezy 
muzycznej organizowanej na terenie Katowic tj. Sylwestrowa Moc Przebojów, podczas której to 
imprezy w samym sercu Katowic zgromadzi ło się  ogółem ponad  60  tyś  osób. 

Dodatkowe elementy spo łeczne i infrastrukturalne: 
- liczne siedziby urzędów administracji państwowej i samorz ądowej, 
- centra bankowe i finansowe, 
- siedziby regionalnych central zwi ązkowych (bran ża górnicza, hutnicza), 
- 2 kluby pi łkarskie na poziomie I ligi krajowej (GKS i Rozwój Katowice), 
- 2 kluby I ligi krajowej hokeja na lodzie(Naprzód Janów, HK GKS) 
- 1 klub I ligi krajowej koszykówki m ężczyzn (AZS AWF Katowice). 

Wed ług nieoficjalnych danych z UM w Katowicach na dzie ń  31.12.2014 roku miasto liczy ło ok. 
288.351 mieszka ńców, jednak powyższe dane szacunkowe w opisie wskazuj ą  na zdecydowanie 
większą  aniżeli można by sądzi ć  dobową  migracj ę  osobową  i przepływ ludzi przez teren naszego 
miasta. 

Według danych gromadzonych dla potrzeb szacowania ryzyka problemów spo łecznych na terenie 
Katowic należy wskazać  dodatkowo: 
- z pomocy MOPS w Katowicach cyklicznie korzysta 9.851 osób tj. 3,35 % ogó łu mieszkańców, 
- zarejestrowano w MOPS 630 osób bezdomnych przebywaj ących na terenie Katowic, 
- zarejestrowanych bezrobotnych w PUP w Katowicach na dzie ń  31.05.2015 r. pozostaje 9.332 
mieszkańców tj. 3,18 % ogó łu mieszkańców. 

Powierzchnia miasta w 1/3 cz ęści terytorium, to silnie przekszta łcone obszary 
zurbanizowane, na które sk łada si ę  zabudowa mieszkaniowa, komunikacja i transport oraz tereny 
przemys łowe. Pozosta łe 2/3 powierzchni to tereny czynne biologicznie, lasy i parki. Powy ższe dane 
jakkolwiek nie oceniane wskazuj ą  ewidentnie na skal ę  migracji dobowej przez teren miasta. Ta 
właśnie skala powoduje, że miasto jest inne ni ż  wszystkie w aglomeracji, a liczba ludno ści 
w uzupełnieniu o osoby krótkotrwale przemieszczaj ące si ę  lub czasowo przebywaj ące 
w Katowicach wzmaga nie tylko potencja ł  i wizerunek miasta  ale  też  wspó łtworzy poszczególne 
ryzyka dla szeroko rozumianego bezpiecze ństwa i porządku publicznego. 

ORGANIZACJA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W  KATOWICACH 

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

- Komisariatu Policji I — ul. Żwirki i Wigury 28, o stanie etatowym 85, 
- Komisariatu Policji II — ul. I łłakowiczówny 2, o stanie etatowym 80, 
- Komisariatu Policji III — ul. Ksi ążęcej 20, o stanie etatowym 64, 
- Komisariatu Policji IV — ul. Policyjnej 7, o stanie etatowym 62, 
- Komisariatu Policji V — ul. Lwowska 7, o stanie etatowym 78, 
- Komisariatu Policji VI — ul. Stawowej 8, o stanie etatowym 61, 
- Komisariatu Policji VII — ul. Tysi ąclecia 5, o stanie etatowym 64. 

Wszystkie Komisariaty Policji w Katowicach wed ług rozlicznych analiz, s ą  rozmieszczone 
optymalnie w uj ęciu geograficznym dla zarz ądzania bezpiecze ństwem i przeciwdzia łania 
przestępczo ści w rejonach podleg łych, rejonach odpowiadaj ącym wszystkim 22 dzielnicom 
miejskim. 



Aktualnie w KMP w Katowicach ( łącznie z podległymi Komisariatami) s łużbę  pełni 
945 policjantów wg stanu na dzień  31.12.2014r. przy stanie etatowym 988 stanowisk policyjnych 
i 122 etatu pracowników cywilnych i cz łonków Korpusu S łużby Cywilnej. W chwili obecnej, tj na 
dzień  sporządzenia informacji, katowicka jednostka posiada do zatrudnienia osoby dla 43 
wakuj ących stanowisk służbowych, policyjnych. 

PRIORYTETY DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH 
REALIZOWANE W 2015 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 mie ście. Ich zadania w znacznej cz ęści 
korelowały z założeniami rządowych projektów w ramach bezpiecze ństwa 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 2015 
były: 

dążenie do zwiększenia skuteczno ści  w dzia łaniach wykrywczych przy ograniczeniu skali 
przestępczości kryminalnej, 

— poprawa skuteczno ści działania wykrywczego w obszarze przest ępczości narkotykowej, 
gospodarczej i korupcyjnej, 

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

— dążenie do zwiększenia skuteczno ści działania służb  w zakresie poprawy skali zatrzyma ń  
sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, 

— dążenie do zwiększenia skuteczno ści w reakcji  policjantów na wykroczenia w tym 
wykroczenia szczególnie uci ążliwe społecznie. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  PROFILAKTYCZNO  —  PREWENCYJNE, 
WSPÓŁPRACA Z URZĘDEM MIASTA KATOWICE. 

W roku 2015 funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, kontynuuj ąc swe 
działania w obszarze profilaktyki i prewencji kryminalnej aktywnie uczestniczyli w szeregu 
przedsięwzięć  i programach własnych oraz podmiotów wspó łdziałających zewnętrznie. Do 
kluczowej aktywno ści w roku ubiegłym nadal zaliczyć  trzeba podejmowanie dzia łań  w środowisku 
nieletnich na rzecz kszta łtowania bezpiecznych postaw. 

W Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach  zadania  z zakresu 
profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej z elementami zadań  z obszaru bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym realizuje trzy osobowy zespó ł  etatowy pod nazwą  własną  Zespół  ds Prewencji 
Kryminalnej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji .  w Katowicach. Zgodnie 
z nakre ślonymi kierunkami działań  dla katowickiej jednostki Policji pozyska ły do współdziałania 
szereg instytucji i podmiotów zewn ętrznych, opracowuj ąc  od  strony formalno-prawnej 
porozumienia pomi ędzy Komendantem Miejskim  Policji  w Katowicach  a  właściwymi jednostkami. 

Wśród jednostek i podmiotów zewnętrznych, które przyj ęły zaproszenie do wspó łdziałania 
z katowicką  Policją  i podpisały porozumienia były: 



• Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, 
> Kuria Metropolitalna w Katowicach, 
> Zespół  Szkół  Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, 
➢ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

W dniu 22 maja 2015 roku Zespó ł  zorganizowa ł  Debatę  „Katowice — bezpieczną  przystanią  
dla seniorów" w trakcie, której nastąpiło uroczyste podpisanie wspomnianych powyżej porozumień  
oraz Programu „Bezpieczn@ Przystań  na lata 2015 — 2016" przez wszystkich partnerów. 

W ramach modelu wspó łdziałania, który uwzgl ędnia współpracę  szeregu podmiotów 
i instytucji na rzecz bezpiecze ństwa publicznego wspólnie  z  głównym specjalistą  NBP w okręgu 
katowickim opracowano projekt szkolenia dla policjantów dzielnicowych oraz wyposa żono 
policjantów w materiały edukacyjno-profilaktyczne  w  zakresie bezpiecznego lokowania 
oszczędności, zawierania umów i pożyczek, bezpiecznego korzystania z różnorodnych 
instrumentów finansowych. Szkolenie dla całej grupy katowickich dzielnicowych zorganizowano 
i przeprowadzono w dniach 25-28.05.2015 roku wed ług projektu wspólnego z NBP. Powyższe 
przedsięwzięcie  szkoleniowe pozostaje  jak dotąd jedynym tego rodzaju przedsi ęwzięciem 
wśród jednostek  garnizonu  ś ląskiego  i  jednym z nielicznych w  kraju  (wg informacji NBP). 

W  ramach bieżacej realizacji działań  profilaktycznych  z  dziećmi  i  młodzieżą  przeprowadzono 
szereg przedsięwzięć  przy bezpośrednim udziale i w zdecydowanej wi ększości przypadków 
z  inicjatywy funkcjonariuszy zespo łu w różnych obszarach tematycznych: 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ  —  program  skierowany dla  osób  starszych 
• zrealizowano spotkania edukacyjno-profilaktyczne z seniorami realizowane z udzia łem 

Państwowej Straży Pożarnej 	w Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Ko łach Emerytów - wyposażanie 
uczestników w alarmy osobiste, elementy odblaskowe, certyfikaty „Bezpieczny Senior" 
—19 spotkań  w których uczestniczyło 489 seniorów, 

• przeprowadzono quiz wiedzy i krzyżówek dla seniorów zwi ązanych z bezpieczeństwem 
—z nagrodami w postaci czujników CO, parasoli  i toreb  z  elementem odblaskowym 
i alarmów osobistych - gazeta wyborcza, strona internetowa  i fanpage  KMP,  spotkania 
z seniorami, 

• systematycznie zamieszczano  informacje  profilaktycznych  na stronie  internetowej 
(założenie podstrony „Bezpieczna  Przystań"  Fanpage  w krajowym formacie Facebooka 
i gazecie „Nasze Katowice", 

• zorganizowano stoisko profilaktyczne w  ramach „Święta Aktywnego Seniora"  —
5 października br, około  200  uczestników. 

BEZPIECZEŃSTWO  BEZ  BARIER  —  projekt  profilaktyczny  skierowany  do  osób 
z niepe łnosprawnością  i  mieszkańców miasta 
Zrealizowano cykl zaj ęć  profilaktyczno-edukacyjnych w szko łach  i  przedszkolach z oddzia łami 
integracyjnymi i specjalnych, a ponadto  : 

- przeprowadzono pogadanka z zakresu bezpiecze ństwa w ruchu drogowym w ramach warsztatów 
szkoleniowych „Różni  —  Równi" — Pałac Młodzieży — 130 uczestników; 
- zespół  policjantów z Wydziału Prewencji KMP w Katowicach by ł  współorganizatorem 
i uczestniczył  aktywnie w Koncercie Integracyjnym Stowarzyszenia „AKCENT" w Miejskim 
Domu Kultury Koszutka z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacj ą  Osób 
Niepełnosprawnych w dniu 5 maja 2015 r. ; 
- przeprowadzono  13  spotkań  w Zespołach Szkół  Specjalnych nr 6,  7,  8,  9, 11,Zespole Szkolno-
Przedszkolnym dla dzieci Nies łyszących i słabo widzących ul. Grażyńskiego w Katowicach, 



realizuj ąc zaj ęcia w projektach: 
■ „Mam przyjaciela policjanta" — mój kontakt z policjantem, praca policjanta, telefony 

alarmowe, 2 spotkania — 68  osób 
■ „Pies twój przyjaciel czy  wróg"  — bezpieczny  kontakt z  psem, bezpieczne  postawy, 

spotkanie z policjantem przewodnikiem  i jego  psem służbowym, 1 spotkanie — 60 osób 
■ „Odpowiedzialność  karna  nieletnich"  -  2 spotkania — 87 osób 
■ „Bezpieczeństwo w  ruchu  drogowym" - egzamin  na  kartę  rowerową , konkurs umiej ętności 

jazdy na rowerze, konkurs plastyczny, ćwiczenia  na  symulatorze przej ścia przez jezdni ę , 
bezpieczna droga do szko ły — 8 spotkań  —  251 uczestników 

-  zorganizowano wspólnie z UKS Oktagon zaj ęcia profilaktyczno-edukacyjne po łączone  z  kursem 
samoobrony dla osób niewidz ących  i  niedowidzących. Zaj ęcia samoobrony poprzedzone  były 
pogadankami profilaktycznymi: 

• z policjantem dot.  bezpiecznych  zachowań  w  domu, na ulicy, w  sklepie, przy bankomacie, 
bezpiecznego korzystania z telefonu komórkowego, poruszania si ę  po ulicy i w środkach 
komunikacji miejskiej; 

• ze strażakiem dot. bezpieczeństwa ppoż  oraz zatruć  tlenkiem  węgla. 
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Istotnym jest nadmieni ć , że powyższa inicjatywa zosta ła dostrzeżona przez  media  krajowe, które 
w swym codziennym  wydaniu  promowały nasze  działania  (audycja w programie Dzie ń  Dobry 
TVN), a ponadto inicjatorka tego działania  podinsp. Małgorzata  Biernacka zosta ła uhonorowana 
wyróżnieniem przyznanym przez Fundacj ę  Szansa  dla Niewidomych w dorocznym konkursie 
„Idol" w kategorii urząd. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA W  PROGRAMIE  „PAT  —  PROFILAKTYKA  A  TY". 
W bieżącym  roku  prowadzono szczególnie  intensywne  działania w obszarze profilaktyki 
antynarkotykowej i antydopalaczowej . Dzia łania  prowadzone  były  pod  auspicjami PaT- Program 
PaT - „Profilaktyka a Ty" to  edukacyjno -profilaktyczny  program  mody  na życie  bez 
uzależnień, przeciwdziałania przemocy i agresji  rówieśniczej, wykluczeniom.  Wydział  Prewencji 
KMP w Katowicach w ramach tej inicjatywy podejmowa ł  m.in.  działania : 

■ W dniu 11 czerwca  2015  roku, w sali teatralnej Pa łacu Młodzieży w Katowicach odbyło  się  
„Święto Profilaktyki Katowice 2015".  Katowickie „Święto Profilaktyki"  wpisuje  się  
w ogólnopolski program „PaT — Profilatyka a Ty". Warto ścią  programu są  młodzi ludzie, 
którzy chcą  działać  dla drugiego  człowieka. Spo łeczność  PaT  budowana  jest  na  relacjach 
łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia,  wymiany  doświadczeń  i twórczych prezentacji. 
Święto profilaktyki  w  Katowicach to pierwsze tego typu obchody po łączone z prezentacj ą  
przygotowanych  przez  młodzież  projektów  profilaktycznych. Impreza  skierowana jest  do 
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z katowickich  szkół .  W ramach święta można 
było zobaczyć  przygotowane  przez  młodych ludzi spektakle  i filmy  profilaktyczne  .  święto 
profilaktyki  to  propozycja nowej konwencji twórczej profilaktyki rówie śniczej, gdzie m łody 



człowiek rozmawia ze swoj ą  koleżanką  i kolegą  o sprawach trudnych. Profilaktyki dobrych 
wiadomości, a nie protestów, zaprosze ń  a nie wykluczeń . Odpowiedzialno ści za siebie 
i innych. PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień ! Zaproponowana konwencja 
realizacji profilaktyki oznacza odchodzenie od dotychczasowych form takich jak pogadanki 
czy ulotki, na rzecz tworzonych przez sam ą  młodzież  źródeł  oddziaływania przez sztukę : 
spektakli profilaktycznych, filmów, poezji, fotografii, tańca. 

■ Ponadto w ramach tego projektu w 2015 roku również  przy  współudziale organizacyjnym 
KMP w Katowicach odbyły się  3 happeningi,  podczas  których młodzież  barwnym 
korowodem przeszła ulicami Miasta skanduj ąc hasła  profilaktyczne : Profilaktyka nie musi 
być  nudna. Niech szkoły, ośrodki kultury i ulice  Katowic zape łnią  się  młodymi ludźmi, 
i tym właśnie. swoistym manifestem m łodzi mieszkańcy Katowic wyrażali swój sprzeciw 
przeciwko uzależnieniom, przemocy, agresji, dyskryminacji i oboj ętności na drugiego 
człowieka; 
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W KATOWICACH ODBY Ł  SIĘ  MARSZ 
PRZECIWKO DOPALACZOM 
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■ W sierpniu, do wszystkich katowickich  szkół  za  pośrednictwem Wydziału Edukacji UM 
w Katowicach przekazany  został  E-poradnik dla  rodziców, nauczycieli i pedagogów, 
„Nowe narkotyki  —  dopalacze"  z  propozycj ą  rozważenia możliwości jego 
rozpowszechnienia za pomoc ą  e-dziennka Librus; 

■ W dniu 16 grudnia odbyło się  uroczyste utworzenie pierwszego w Katowicach PaTPORTu, 
który utworzyła grupa młodych ludzi z Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi 
w Katowicach W uroczysto ści uczestniczył  Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta w Katowicach — Pan Bogdan Szaflarski, Naczelnik Wydzia łu Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Katowicach — nadkom. Tomasz K ępa,  Ekspert  PaT Edukacja — Pani 
Agnieszka Moś , Koordynator PaT w Komendzie Miejskiej  Policji  w Katowicach — podinsp. 
Małgorzata Biernacka, Lider PaT województwa ś ląskiego  —  Sławosz Marcisz, Go ści 
podejmowała Dyrektor Szko ły Pani Małgorzata Cibis  oraz  Psycholog Pani Justyna 
Niedźwiedzica — opiekun PaTPORTU; 

■ policjanci KMP w Katowicach wobec skali zagrożenia tzw „dopalaczami" w roku 2015 
podjęli niestandardowe działania  profilaktyczne  we współpracy  z  MKS Dąbrowa Górnicza 
SA, w ramach której przygotowano spot promuj ący sprzeciw  wobec  używek i uzależnień  —
w ramach kampanii społecznej „Dopalacze  kradną  życie"  emitowano  spot  z udziałem 
młodych sportowców „Sport to moje życie",  który  został  upowszechniony  w  regionie za 
pośrednictwem  urządzeń  elektronicznych w przestrzeni  publicznej, środkach masowego 
przekazu, wykorzystywanych  głównie przez m łodych  ludzi tj.  You  Tube, Twitter, FB etc. 



BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 

- Przeprowadzono w roku 2015 - 6 spotkań  w Szkołach Specjalnych  nr  6 i 8 oraz  w Zespole 
Szkolno — Przedszkolnym dla dzieci nies łyszących i słabo widzących  w  Katowicach — 141 osób. 

- Przeprowadzono w roku 2015 w ramach akcji „Bezpieczna  droga  do  szkoły"  -  21  spotkań  w I, II, 
III klasach poniżej  opisanych Szkół  Podstawowych w  Katowicach  oraz  5  spotkań  w ramach 
egzaminu na kartę  rowerową, konkursu rowerowego oraz  bezpieczeństwa  w czasie wakacji —  570 
osób. 

„BEZPIECZNY MALUCH" 

Program skierowany jest do dzieci w wieku 5 lat. Celem ogólnym programu „Bezpieczny  Maluch 
2015"  jest podniesienie poziomu bezpiecze ństwa wśród dzieci 5 letnich poprzez: 

• uświadomienie zagrożeń  i wdrożenie do stosowania zasad bezpiecze ństwa w 6 wybranych 
obszarach (w kontakcie z osob ą  obcą; w sytuacji zagubienia; w kontakcie z  psem; 
zachowania w lesie; na wakacjach nad wod ą  i w górach; w sytuacji zagrożenia życia); 

• kształtowanie u dzieci umiej ętności właściwego reagowania w sytuacjach zagro żenia; 
• przygotowanie odbiorców programu (dzieci,  nauczycieli,  personelu przedszkola oraz 

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

W celu zrealizowania poWyższych założeń  program skupia grup ę  specjalistów zajmuj ących się  na 
co dzień  pomaganiem innym tj. policjantów, strażaków, leśników, ratowników medycznych, 
ratowników wodnych. Do programu po konsultacji z Wydzia łem  Edukacji  UM w Katowicach, 
wybrano trzy Miejskie Przedszkola nr 60, 65, 66  w  Katowicach z  dzielnicy  Szopienice. Realizacj ę  
tegorocznego programu zgodnie z ustaleniami stron rozpocz ęto w listopadzie 2015r. W terminie  od 
listopada 2015r.  do  grudnia 2015r. zrealizowano  11  spotkań  —  112 osób  z następujących obszarów 
bezpieczeństwa: 

1. w kontakcie z psami przeprowadzone przez Policjantów Wydzia łu Prewencji wraz z psem 
służbowym (zapoznanie z umundurowaniem, wyposa żeniem służbowym Policjanta oraz 
radiowozem policyjnym): 

2. przeciwpożarowego przeprowadzone  przez Strażaków: 
3. w kontakcie z osobą  obcą  oraz w  sytuacji zagubienia przeprowadzone przez Policjanta 

Wydziału Prewencji. 

W październiku 2015r. w gazecie „Nasze Katowice"  zosta ła opublikowana  informacja prasowa  p.t. 
„Bezpieczny  Przedszkolak" informuj ąca o  rozpoczęciu dwóch  powyższych programów 
edukacyjnych Komendy Miejskiej Policji w  Katowicach. 

DEBATY SPOŁECZNE 

W roku  2015  KMP w Katowicach zorganizowa ła i przeprowadzi ła 8  debat  społecznych 
z mieszkańcami Katowic.  W  trakcie tych debat uczestnicy rozmawiali  o problemach bieżących 
związanych z szeroko rozumianym bezpiecze ństwem publicznym. Obecność  mieszkańców 
i możliwość  rozmowy z nimi pozwoliła jak w latach poprzednich weryfikowa ć  i korygować  na 
bieżąco podejmowane działania służbowe w zakresie przeciwdzia łania zagrożeniom. Problemami 
jakie najczęściej poruszali mieszkańcy w trakcie tych spotkań  były: 



- przestępczość  i agresywne zachowania osób spo żywaj ących alkohol w miejscach 
publicznych; 

- gromadzenie  •  się  i spożywanie alkoholu przez m łodzież  na klatkach schodowych, 
w pustostanach, na skwerach, boiskach szkolnych; 

- bezpieczeństwo w ruchu drogowym — przekraczanie pr ędkości przez kieruj ących, problem 
przej ść  dla pieszych i infrastruktury drogowej, zbyt ma ła liczba miejsc parkingowych; 

- dewastacja mienia, grafity; 
- bezpieczeństwo osób starszych; 
- zwiększenie liczby umundurowanych patroli policyjnych; 
- zwiększenie aktywno ści dzielnicowych w swoich rejonach, ich dost ępność  dla 

mieszkańców; 
- tworzenie nielegalnych wysypisk odpadów, wyrzucanie śmieci do lasu; 
- spalanie odpadów w paleniskach domowych; 
- problem zabezpieczenia zgromadze ń  publicznych, robót ziemnych i budowlanych 

w centrum miasta. 

Do wielu spośród zgłoszonych problemów, na które mog ła oddziaływać  bezpo średnio Policja, 
odniesiono się  precyzyjnie podejmuj ąc w większo ści przypadków dzia łania maj ące zaspokoi ć  
oczekiwania i potrzeby mieszka ńców. Warto cho ćby wspomnieć  dostrzeżone również  medialnie 
akcje policjantów prewencji i ruchu drogowego w miejscach wskazanych przez mieszka ńców, gdzie 
w sposób zdecydowany oddzia ływano represyjnie na osoby uczestnicz ące w ruchu drogowym, 
które dopuszczały się . naruszenia obowi ązujących przepisów. 

Komenda Miejska Policji w Katowicach już  15 lat temu rozpocz ęła współdziałanie systemowe 
z samorządem na rzecz szeroko rozumianego bezpiecze ństwa. Trwaj ąca do dnia dzisiejszego 
współpraca z władzami miasta w ocenie kierownictwa jest dzia łaniem modelowym, systematycznie 
monitorowanym, korygowanym wzgl ędem zaistniałych potrzeb i rozwijanym. W roku 2015, tak jak 
w latach poprzednich, wraz z Urz ędem Miasta Katowice i jego jednostkami organizacyjnymi 
stworzono dla Katowic plan dzia łań  strategicznych, oparty na za łożeniach programu rz ądowego 
„Razem Bezpieczniej" zwanym „Programem zapobiegania przest ępczo ści oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2015". Program wyznacza ł  szczegó łowe 
zadania do realizacji dla ka żdego koordynatora celu i zadania po średniego oraz okre ś lał  środki 
finansowe przeznaczane na wskazane przez samorz ąd lokalny działania i dla wsparcia jego 
realizatora. 

W ramach programu przeznaczono m.in. środki na zwi ększenie liczby patroli na terenie 
miasta w ramach s łużby ponadnormatywnej. Z przeznaczonych środków w kwocie 140.000,00  zł  
(80.000,00 zł  w 2014 roku) wykorzystano  139.941,89  zł  tj. 99,9  % zasobów finansowych dla 
zorganizowania w tej formie s łużby patrolowej, zrealizowanej  przez  759 (w 2014 roku 427) 
policjantów Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, którzy w toku swej s łużby 
ponadnormatywnej uzyskali następujące efekty dzia łania: 

- zatrzymali  30  (22 — 2014) sprawców przest ępstw na gorącym uczynku pope łnienia 
przestępstwa, 

- zatrzymali  13  (11 — 2014) osób poszukiwanych przez organy ścigania i wymiar 
sprawiedliwo ści, 

- ujawnili 3271 (1985 — 2014) wykroczeń , 
- na sprawców wykrocze ń  nałożyli 2911  (1882 — 2014)  mandatów  karnych,  skierowali 15  (9 

— 2014) wniosków o ukaranie sprawców wykrocze ń  do  sądu i zastosowali 345 (94 — 2014) 
pouczenia. 



Powyższa efektywno ść  policjantów KMP w Katowicach w ramach s łużb 
ponadnormatywnych świadczy o wysokim profesjonalizmie policjantów i konsekwencji 
w działaniach na rzecz utrzymania w łaściwego stanu porz ądku prawnego na terenie miasta. 
Nadmienić  zasadnym jest, i ż  kwota na łożonych grzywien w drodze mandatów karnych w roku 2015 
w ramach tych s łużb osiągn ęła poziom 240.490,00 z ł . 

STAN  BEZPIECZEŃSTWA  W KATOWICACH 
CHARAKTERYSTYKA PRZEST ĘPCZOŚCI  W  KATOWICACH 

W  LATACH 2010 — 2015 
OCENA PRACY PIONU SŁUŻB  KRYMINALNYCH 

Poniższe dane przedstawione w formie wykresu ilustruj ą  w sposób przekrojowy 
najważniejsze ogólne kategorie zwi ązane z problematyką  przestępczo ści na terenie Katowic. 

W 2015 r. w KMP w Katowicach oraz jednostkach podleg łych wszczę to łącznie 11423 
postępowania przygotowawcze, tj. o 1623 mniej niż  w roku 2014. W kategorii przest ępczo ści 
kryminalnej nastąpi ł  oczekiwany znacz ący spadek wszczętej liczby postępowań  do poziomu 9091 
tj. o 1805 mniej aniżeli w roku 2014. Widoczny spadek odnotowano równie ż  w liczbie wszcz ętych 
postępowań  przygotowawczych o przest ępstwa w 7 wybranych kategoriach, szacowanych jako 
najbardziej dotkliwe spo łecznie, gdzie w roku 2015 uzyskano poziom 5505 wszcz ętych postępowań  
tj. o 1609 mniej niż  w roku 2014. Istotnym jest wspomnie ć , że do grupy 7 wybranych kategorii 
przestępstw definiowanych jako szczególnie dotkliwe spo łecznie zalicza si ę : przestępstwa 
rozbójnicze, bójki i pobicia, kradzie że cudzej rzeczy, kradzie że pojazdów, kradzieże z włamaniem, 
zniszczenie mienia oraz uszczerbek na zdrowiu. 

Analizuj ąc dostępne dane statystyczne podobnie pozytywnie ocenian ą  jest sytuacja 
w zakresie liczby przest ępstw stwierdzonych. W roku 2015 w KMP w Katowicach oraz jednostkach 
podległych stwierdzono ogó łem 12689 przest ępstw tj. o  2292  mniej niż  w roku 2014. W kategorii 
przestępczo ści kryminalnej nastąpił  oczekiwany spadek liczby przestępstw 8849 tj. o 2229 mniej 
aniżeli w roku 2014. Widoczny spadek odnotowano równie ż  w liczbie przestępstw w 7 wybranych 
kategoriach, szacowanych jako najbardziej dotkliwe spo łecznie, gdzie w roku 2015 odnotowano 
poziom 5672 przest ępstw tj. o 1685 mniej ni ż  w roku 2014. Je ś li zaś  podj ąć  się  analizy 
przestępczo ści w Katowicach w okresie 3-6 letnim, to poni ższe diagramy wskazuj ą  jednoznacznie 
o spadku przestępczości w mie ście na poziomie  6  tyś  przestępstw  mniej. 

W kontekście analizy wskaźników wykrywalności w poszczególnych kategoriach 
przestępstw uzasadnionym jest przyzna ć, iż  rok ubieg ły równolegle do satysfakcjonuj ących 
spadków dynamiki zdarze ń  pozostaje to żsamo oceniany pozytywnie dla tych wska źników 
wykrywczych. Wskaźniki globalne dla przestępczości ogółem, przestępczo ści kryminalnej jak i tej 
w 7 wybranych kategoriach przest ępstw oceniane s ą  pozytywnie z uwagi na dostrzegaln ą  progresj ę  
względem roku 2014. Dla niektórych kategorii przest ępstw rok 2015 był  rokiem ocenianym w tym 
zakresie wysoce satysfakcjonuj ąco, a co istotne rok ten by ł  pełen spektakularnych sukcesów 
w licznych ś ledztwach i post ępowaniach przygotowawczych. Zaanga żowanie policjantów, ich 
profesjonalizm i z roku na rok lepsza wspó łpraca z miejscow ą  prokuraturą  skutkowała znakomitymi 
efektami w jednostkowych aczkolwiek wa żnych sprawach. 
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1. PRZESTĘPCZOŚĆ  OGÓŁEM w latach 2010-2015. 
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2. PRZESTĘPCZOŚĆ  KRYMINALNA w latach 2010-2015. 
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3. PRZESTĘPCZOŚĆ  w  7 WYBRANYCH KATEGORIACH  w  latach 2010-2015. 
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postępow  ania  wszczęte  rills  przestępstwa  stw ierdz  one 	% wykrycia 

Obszar przestępstw  w  7 wybranych kategoriach,  jest  nieprzerwanie od lat uznawany za 
kluczowy w zwalczaniu przest ępczości, poprzez jego definiowanie jako obszaru kategorii 
przestępstw szczególnie dotkliwych spo łecznie. Ten obszar podlega ustawicznemu monitorowaniu 
przez służby prewencyjne i kryminalne Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. 

Analizuj ąc ten obszar należy zwrócić  uwagę, że ubieg ły rok dowiódł  słuszności względem 
podjętych korekt niektórych dzia łań  na początku roku dla poprawy skuteczno ści działania 
katowickich policjantów. Systematyczno ść  w monitorowaniu działań  i ićh bieżacej realizacji 
doprowadziły do odnotowania za rok ubieg ły znaczącego spadku zagrożenia w wymiarze ogólnym 
w tej kategorii statystycznej w porównaniu do roku 2014, tj. o  1609  wszczęć  postępowań  oraz 
znaczny spadek liczby przest ępstw stwierdzonych tj. o  1685  mniej  w  porównaniu do roku 2014. 
Zwrócić  należy uwagę  na systematyczno ść  spadku  zagrożenia  tą  kategori ą  statystyczna 
w perspektywie kilkuletniej od roku 2010 odnotowali śmy spadek  aż  o 5927 mniej wszczętych 
postępowań, mniej- w tym samym okresie o  6222  przestępstw  stwierdzonych  i najwyższy jak 
dotychczas poziom wykrywalno ści w tej kategorii — na poziomie 28,8%. 

— przestępczość  rozbójnicza 

Kategoria przestępczości rozbójniczej jest uznawana ze szczególnie dotkliw ą  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 wszcz ętych postępowań . Pomimo spadku wskaźnika 
wykrywalności tej grupy przestępstw, poziom powyżej 50%  jest uznawany za umiarkowanie 
zadowalaj ący. Wprawdzie niepokoi trend spadkowy tego wskaźnika w perspektywie trzyletniej, 
lecz uwzględniając potencjał  zasobów osobowych poszczególnych wydziałów i komisariatów 
wobec zakładanych korekt działania, realnym jest powstrzymanie tego trendu ju ż  w roku 2016. 
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— uszczerbek na zdrowiu 
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— kradzieże z w łamaniem 
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Przestępstwo w kategorii bójka  i  pobicie, jest w rozpoznaniu determinantów i sprawstwa 
szczególnie z łożoną . Faktem jest co  nie  jest nadużyciem,  iż  u  źródeł  powstawania tej kategorii 
zagrożenia są  zachowania osób m łodych, często w stanie upojenia alkoholowego lub odurzenia 
środkami psychoaktywnymi, b ędących nierzadko bywalcami rozlicznych na terenie miasta lokali 
rozrywkowych. W roku ubieg łym odnotowano spadek zagro żenia  tą  kategorią  przestępstwa o  45 
stwierdzonych przest ępstw i odnotowano jedn ą  z najwyższych warto ści wskaźnika wykrywalno ści 
sprawców tego przest ępstwa, nie mniej jednak kategoria  ta pozostaje  nadal z uwagi na sw ą  
specyfikę  w stałym zainteresowaniu i monitorowaniu ze  strony  kierownictwa KMP. 
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leauffig postępow ania w sz cz  ę te  nmff przestępstw a stwierdzone 	% wykrycia 

W kategorii przestępstwa uszczerbku na zdrowiu, kategorii równie dotkliwej niekiedy 
w swym skutku  jak  przestępczość  rozbójnicza, ubieg łoroczne  efekty  są  w  ocenie globalnej 
niesatysfakcjonuj ące. Pomimo poddania szczegó łowej analizie  zjawiska  w kierunku modyfikacji 
działań  własnych i bardziej skutecznego przeciwdzia łania temu przestępstwu w roku 2015, 
odnotowano spadek wszcz ęć  w tej kategorii tj.  mniej o 14  postępowań, a także spadek 
stwierdzonych przestępstw tj.  o  50, niestety wskaźnik wykrywalno ści sprawców tego przest ępstwa 
z roku na rok spada aż  do poziomu jak w roku 2015 zaledwie 68 %. 
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Kradzież  z włamaniem to jedna z dominuj ących  kategorii  przestępstw w grupie 
7 wybranych kategorii przest ępstw kryminalnych, szczególnie  względem  notowanego jej udziału 
w grupie zagrożenia 7 kategoriami przest ępstw na  terenie  miasta. Bezwzgl ędnie pozytywnie 
oceniono ubiegły rok w kontekście spadku zagro żenia  ta  kategorią  przestępczo ści  —  spadek 
w porównaniu do roku 2014  o  444 przestępstwa,  a  w perspektywie  6  lat o  1891  przestępstw, jest 



— kradzież  cudzej rzeczy 
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w ocenie kierownictwa KMP trendem niezwykle satysfakcjonuj ącym. Sukcesem uznano również  
działanie ukierunkowane  na  poprawę  skuteczności w wykrywalno ści sprawców tej kategorii 
przestępstw w porównaniu  do  roku  2014  — odnotowano bowiem poprawę  tego parametru o niemal 
12 %  co pozwoliło w statystyce uzyska ć  najlepszy od 2010 roku wynik wykrywczy w tej kategorii 
katowickiej komendy i jej policjantów. 

Pomimo postępującego profesjonalizmu w działaniu sprawców, ich bezczelno ści 
i złożoności każdej z tych spraw, do jednych z sukcesów katowickich policjantów w minionym 
roku zaliczyć  bezwzględnie należy dwie sprawy prowadzone przez policjantów Wydzia łu dw 
z Przestępczością  p-ko Mieniu KMP w Katowicach, którzy dzi ęki wytężonej pracy 
i ponadprzeciętnemu zaangażowaniu ostatecznie zakończyli w roku 2015 strategicznie wa żne 
dochodzenia. Oto  w  telegraficznym skrócie przebieg jednego  z  ich działań : 

(...) na przełomie lat 2014/2015 w Katowicach odnotowano seri ę  zuchwałych kradzieży i kradzieży 
z włamaniem do mieszkań . Sprawca po uprzednim wypchni ęciu okna lub wykorzystania tzw. 
uchyłu okna, po dostaniu si ę  do wnętrza mieszkań  dokonał  kradzieży wielu cennych przedmiotów 
tj. biżuterii, pieniędzy, sprzętu elektronicznego etc. W wyniku prowadzonych równolegle dwóch 
postępowań  ustalono, iż  ten sam sprawca móg ł  dopuszczać  się  kradzieży biżuterii na tzw. „zrywkę". 
W efekcie rzetelnie przeprowadzonego postępowania  równolegle  do  intensywnego rozpoznania 
operacyjnego w środowisku przestępczym wytypowano i  zatrzymano  sprawcę  tych przestępstw. 
W oparciu o zgromadzony materia ł  procesowy, przedstawiono zatrzymanemu łącznie zarzut 
popełnienia 100 przestępstw  i  sporządzono wniosek o tymczasowe aresztowanie sprawcy. 

Wydział  dw z Przestępczością  p-ko Mieniu w roku 2015 dokonał  łącznie zabezpieczenia mienia 
sprawców przestępstw i osób podejrzewanych na kwotę  268.997 zł  oraz  w wyniku prowadzonych 
czynności policjanci wydziału doprowadzili do odzyskania skradzionego mienia na kwot ę  
1.253.648,00 zł . Nadmienić  jest istotnym fakt, i ż  znakomita większość  sprawców przestępstw nie 
posiada mienia podlegaj ącego zaj ęciu, stąd tym bardziej satysfakcjonuj ąco, należy ocenić  działania 
wydziału w przedmiotowym  zakresie. 
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Kategoria kradzieży cudzej  rzeczy  w minionym roku  w swym  zakresie, skali zagrożenia 
została  ograniczona. Kradzież  jest przestępstwem szczególnie zuchwa łym i przez to szczególnie, 
dotkliwym społecznie. Spadek zagrożenia w roku 2015 do  poziomu  2784 przestępstw tj. aż  o  863 
mniej aniżeli w roku 2014 i  o  3239 przestępstw mniej aniżeli  w roku  2010 dowodzi o skuteczno ści 
działania służb i poprawie stanu bezpiecze ństwa w mieście  w  kontekście zagrożenia tym 
przestępstwem. Wskaźnik wykrywalności tej kategorii przest ępstw  jest  najwyższy od 2010 roku. 



W roku ubiegłym Wydział  dw z Przestępczością  p-ko Mieniu w ramach zadań  własnych 
zrealizował  spośród wielu jedn ą  z ważniejszych dla pe łni obrazu skuteczno ści sprawę  : 

(...) w sierpniu 2015 r. na terenie Katowic pracownik jednej z firm ochrony mienia dopu ścili się  
kradzieży pieniędzy -z przesy łek oddziałów bankowych na terenie Katowic w kwocie łącznej 
173.000 EUR i 6.000 GBP. W ramach prowadzonego niezwykle intensywnie dochodzenia ustalono 
miejsce ukrywania si ę  sprawcy a następnie dokonano jego zatrzymania. W toku czynno ści 
procesowych ustalono równie ż  miejsce ukrycia skradzionej gotówki, któr ą  sprawca zakopał  na 
terenie posesji w jednym z miast woj. ś ląskiego, w wyniku tego ustalenia doprowadzono do 
odzyskania pieniędzy w kwocie łącznej 167.350 EUR  i  6.000  GBP  tj. mienia skradzione 
w łącznej wartości ponad 700.000 z łotych. Sprawcy przedstawiono zarzut pope łnienia 
przestępstwa z art. 284 w zw. z art. 294 kk, a post ępowanie zakończono wnioskiem o dobrowolne 
poddanie się  karze bezwarunkowego pozbawienia wolno ści. 

— kradzież  samochodu 
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Kategoria kradzie ży pojazdów jest dla celów właściwego przeciwdzia łania zjawisku, 
kategorią  wyłączoną  statystycznie dla potrzeb Policji z kategorii kradzie ży cudzej rzeczy. 
Pozytywnie oceniamy za  rok  2015 jedynie dalszy spadek dynamiki przest ępstw, pozwalaj ący 
odnotować  efekt  na  poziomie 306 wszczęć  postępowań  tj. o  40  mniej niż  w roku 2014. W roku 
ubiegłym uzyskano niski poziom wykrycia 14,3 %.  Ten element dzia łania katowickich policjantów, 
podlegać  będzie w roku 2016 dalszej modyfikacji taktyki dzia łania dla poprawy notowanej 
skuteczno ści w wykrywalno ści przestępstw. Do najczęściej kradzionych pojazdów na terenie 
naszego miasta zaliczyć  należy niezmiennie samochody grupy Volkswagen (modele CC, Passat), 
Audi (modele serii  Q)  oraz BMW (modele serii X5 i X6). Policjanci Wydzia łu dw z Przestępczo ścią  
Samochodową  KMP w Katowicach z uwagi na charakter dzia łania sprawców, realizuj ą  swe zadania 
na terenie ca łego województwa ś ląskiego. W okresie minionego roku funkcjonariusze Wydzia łu do 
walki z Przestępczo ścią  Samochodową  pięciokrotnie podejmowali po ścig za osobami 
dokonuj ącymi kradzieży luksusowych samochodów na terenie Katowic. Sprawcy przest ępstw 
poruszali się  samochodami dużej „mocy" takimi jak Audi S5 o mocy 450 KM ,Audi Q3 RS o mocy 
211 KM, Ford ST o mocy  225  KM,  VW  Sirocco  o  mocy 265 KM, podj ęte pościgi samochodami 
będącymi na wyposażeniu Wydziału: Renault Megane o mocy 170 KM  i  KIA CEAD nie 
przyczyni ły się  do  zatrzymania sprawców, jak te ż  ustalenia miejsca ich przechowywania. 
Zakupione przy wydatnym wsparciu finansowym UM w Katowicach w grudniu 2015 r. samochody 
SEAT LEON CUPRA o mocy 265 KM i OPEL INSIGNIA o mocy 250 KM w sposób znaczący 
zwiększaj ą  możliwości pościgowe Wydziału, a dodatkowym atutem tych pojazdów jest ich wysokie 
zakonspirowanie. Szczególną  uwagę  należy zwróci ć  na zakup i użycie samochodu SEATA CUPRA 
który nie jest standardowym samochodem pozostaj ącym na wyposażeniu Policji i nie jest też  
identyfikowalny z Policj ą . 



Monitorując zagrożenie, dzięki profesjonalnemu i rzetelnie prowadzonemu rozpoznaniu zjawiska, 
policjanci tego wydziału odnosili w roku ubiegłym spektakularne sukcesy takie jak poni ższa 
sprawa: 

(...) prowadząc w październiku intensywne czynno ści rozpoznawcze w ramach postępowania 
o kradzieże pojazdów marki Audi, ustalili krąg osób mogących uczestniczy ć  w tym procederze 
przestępczym na terenie ca łego województwa w tym na terenie Katowic, Piekar Ś ląskich, 
Zawiercia, Rudy Ś ląskiej, Dąbrowy Górniczej itd. W wyniku zgromadzonego materia łu 
dowodowego i podj ętych wspólnie z policjantami SPAP w Katowicach dzia łaniach, zatrzymali 
sprawców przestępstw kradzieży pojazdów Audi Q5, Audi Q7, Audi Q3 RS oraz Forda Kuga. 
W dniu 27 listopada 2015 roku Prokuratura Rejonowa w D ąbrowie Górniczej wystąpiła do Sądu 
o zastosowanie wobec zatrzymanych środka w postaci tymczasowego aresztowania, który to jednak 
wniosek nie znalazł  uznania w ocenie s ądu, a wobec zatrzymanych zastosowano por ęczenie 
majątkowe oraz dozór policyjny. Pomimo niekorzystnego w  ocenie  Policji rozstrzygnięcia 
sądowego na tym etapie post ępowania, istotnym jest nadmienić ,  iż  katowiccy policjanci w toku 
prowadzonych czynno ści odzyskali mienie skradzione  o  łącznej wartości 568.950 zł  oraz 
zabezpieczyli urządzenia elektroniczne wykorzystywane przez sprawców do kradzie ży pojazdów 
o wartości ponad 100.000  zł. 

— uszkodzenie mienia 
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■ 	postępowania w sz cz ę te  lealla= przestępstw  a  Stw  ierdz  one 	%  w y kry c ia 

Kategoria uszkodzenia mienia  jest  kategorią  bez wątpienia szczególnie dotkliwą  społecznie. 
Działanie sprawców godzi w interes prywatny mieszka ńców i gości naszego miasta,  ale też  co 
szczególnie ważne z punktu widzenia działania katowickiej  Policji, powoduje  ono  szkody w mieniu 
komunalnym miasta, czyniąc przestrze ń  publiczną  nieatrakcyjn ą ,  a  przez  to wzmagaj ącą  poczucie 
zagrożenia wśród mieszkańców. Zagrożenie tym przestępstwem  w  roku 2015 kolejny już  rok 
z rzędu ograniczono tj. odnotowano spadek o 159 liczby post ępowań  wszczętych w stosunku do 
roku 2013 i na poziomie najniższym od 2010 roku,  odnotowano  spadek  przestępstw  stwierdzonych 
o 189 przestępstw. Działania  katowickich  policjantów  w  zakresie  poprawy  poziomu 
wykrywalności, oceniono  pozytywnie  tj. uzyskany 24,8%, wy ższy w porównaniu do 2014 roku 
o 3% wskaźnik wykrywalności sprawców tych  przestępstw,  jest  na  poziomie najwyższym od 6 lat. 
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4. PRZESTĘPCZOŚĆ  NARKOTYKOWA. 
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postępowania wszcz ęte  wm-ziw przestępstw a stwierdzone  -  % wykrycia 

Efekty działania katowickiej Policji pomimo zró żnicowania w porównywalnych okresach 
statystycznych s ą  uznawanymi i ocenianymi pozytywnie, lecz wymagaj ą  jeszcze wyższej 
skuteczno ści dla maksymalnego ograniczenia tego zjawiska w  naszej  społeczno ści lokalnej. 
Wydział  d/w z Przestępczo ścią  Narkotykową  Komendy Miejskiej  Policji  w Katowicach w 2015 
roku w wyniku prowadzonych intensywnie czynno ści operacyjnych  i  procesowych wspólnie m.in. 
z Państwową  Inspekcj ą  Sanitarną  przeprowadzi ł  łącznie ponad  200 kontroli sklepów, w których 
jak ustalono mogło dochodzić  bądź  dochodzi ło do sprzedaży tzw. dopalaczy. W wyniku tych 
kontroli m.in. zabezpieczono ponad  600  produktów  mogących stwarzać  zagrożenie dla  życia 
i zdrowia konsumentów. Działania te pozwoliły ponadto ustali ć  i zatrzymać  osoby trudni ące się  tym 
procederem, również  w ramach handlu w internecie. W stosunku  do  dwóch organizatorów tego 
procederu na terenie miasta i regionu s ąd zastosował  środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania. Dzia łania te pozwoli ły również  w efekcie ko ńcowym do zamknięcia 
największego w Katowicach sklepu, maj ącego w swej ofercie handlowej środki zastępcze tzw. 
dopalacze. W ramach przeciwdzia łania zjawisku narkomanii i używaniu dopalaczy jak co roku 
w okresie wakacyjnym na terenie miasta Katowice,  wzmożone  zostały działania o charakterze akcji 
prewencyjnej „Bezpieczne Wakacje" w ramach których, zwi ększono ilość  pełniących służbę  
policjantów w godzinach popo łudniowych i wieczornych w rejonach gdzie może potencjalnie 
dochodzić  do dystrybucji środków odurzaj ących w tym tzw dopalaczy. Dodatkowo, co warte uwagi 
należy wspomnieć  działanie policjantów wydziału w dniach 14 - 16 sierpnia 2015 roku, kiedy to 
dokonali realizacji sprawy operacyjnej w wyniku której odzyskano łącznie 4 litry p łynnej 
amfetaminy oraz zatrzymano 5 osób,  którym przedstawiono zarzuty udzia łu w obrocie znacznych 
ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz posiadania znacznych ilo ści tej 
substancji. W stosunku do dwóch osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania. Bieg ły, który uczestniczy ł  w oględzinach stwierdzi ł ,  że 
z zabezpieczonej w p łynie amfetaminy można uzyskać  3,2 kg siarczanu amfetaminy, tj. ok 480 
tysięcy działek dilerskich, które dzięki temu dzia łaniu nie znajdą  swych  nabywców. 
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W roku ubieg łym katowiccy policjanci w ramach prowadzonych czynno ści zabezpieczyli 
i wyeliminowali z rynku m.in:  
- 5,8 kg amfetaminy, 
- 7,6 kg marihuany, 
- 54 g haszyszu, 

1 kg 3MMC, 
- 300 szt tabletek ekstazy, 
- 4 gr kokainy, 
- 86 krzewów konopi indyjskich. 
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5. PRZESTĘPCZOŚĆ  GOSPODARCZA. 
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Zabezpieczona ilość  narkotyków pozwoli ła by na wytworzenie dzia łek dilerskich 
o czarnorynkowej warto ści ponad jednego miliona zł . 

Ponadto w roku minionym policjanci Wydzia łu dw  z  Przestępczością  Narkotykową  KMP 
w Katowicach w wyniku prowadzonego rozpoznania operacyjnego ujawnili grup ę  przestępczą  
zajmującą  się  nielegalną  produkcją  tytoniu.  W  dniu 15 grudnia 2015 roku przy wsparciu 
policjantów KWP w Katowicach i Izby Celnej  z  Katowic, policjanci Wydziału KMP dokonali 
zatrzymania 3 osób trudniących się  tym przestępstwem, a w wyniku przeszukania lokali przez nich 
użytkowanych zabezpieczono łącznie 848 kg tytoniu w postaci  tzw.  krajanki, 2618 kg suszu 
tytoniowego oraz maszyny i urz ądzenia służące nielegalnemu procederowi. Ogó łem wartość  
zabezpieczonego towaru wynios ła  1.745.822,00 zł ,  zaś  wysokość  strat dla Skarbu Państwa 
w postaci należnej akcyzy wyniosła  1.834.184,00  zł . 
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70 

Działalność  policjantów katowickiej Policji z Wydziału dw z Przestępczością  Gospodarczą  
pomimo zmiennych parametrów statystycznych, oceniana jest za rok 2015 pozytywnie. 
Zaangażowanie i konsekwencja w dzia łaniu w ramach prowadzonych post ępowań  i śledztw 
powierzonych do prowadzenia daje szans ę  na uzyskiwanie rokrocznie pozytywnych efektów 
globalnych. Rokrocznie policjanci Wydzia łu  dw  z PG KMP  w  Katowicach swą  codzienną  
pozytywnie ocenianą  pracę  wzmacniaj ą  dobitnie spektakularnymi post ępowaniami, których finał  
w sposób jednoznaczny wzmacnia pozytywn ą  ocenę  pracy wydzia łu,  tak  tez w roku ubiegłym było 
w jednej ze spraw, której skrócony opis prezentowany jest  poniżej. 

(...) w nadzorze prokuratorskim, policjanci WPG prowadzili ś ledztwo  w  sprawie szeregu wyłudzeń  
mienia w postaci kredytów gotówkowych i leasingowych  na  szkodę  różnych banków i podmiotów 
gospodarczych z terenu kraju oraz wy łudzenia podatku VAT w wielkich rozmiarach na szkodę  
Skarbu Państwa. W wyniku intensywnych czynno ści operacyjno-procesowych policjanci 
doprowadzili do ustalenia sieci powi ązań  osób z grupy przestępczej  z  kilkoma firmami. W ramach 
prowadzonego śledztwa ustalonym 12 podejrzanym przedstawiono łącznie 35 zarzutów 
o przestępstwa z art. 286, 294 oraz 271 kk. W toku prowadzonych czynno ści  doprowadzono  do 
zabezpieczenia mienia, pieniędzy pochodzących z procederu w  kwocie  250.000 zł.  W ramach 
wspólnych czynno ści z policjantami SPAP w Katowicach oraz jednostek o ściennych w wyniku 
zgromadzonego materia łu dowodowego dokonano zatrzymania 10 sprawców, osób wchodz ących w 
skład ustalonej grupy przestępczej,  a  prokuratura z łożyła wniosek o zastosowanie środka 
zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym tj. tymczasowego aresztowania. Nadmieni ć  należy, że 
policjanci z katowickiego Wydzia łu dw z PG realizowali czynno ści  w  przedmiotowej sprawie m.in. 
na terenie Krakowa, Krynicy Zdrój, Wodzis ławia Ś ląskiego i Rybnika. 
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Przestępczość  korupcyjna jest symptomatycznym negatywnym znakiem, wspó łczesnej 
przestrzeni publicznej i w sektorze gospodarczym. W katowickiej komendzie od roku 2011 
z powodzeniem funkcjonuje wyspecjalizowana komórka organizacyjna do walki z korupcj ą . 
Przykładem działania tej grupy funkcjonariuszy jest post ępowanie przygotowawcze, którego 
szczegó ły w syntetycznym skrócie można  przedstawi ć  następuj ąco: 

(...) w ramach prowadzonego rozpoznania operacyjnego w kierunku pog łębienia informacji, 
dotychczasowych ustale ń  i pełnej identyfikacji zjawiska korupcji w katowickiej Stra ży Miejskiej, 
funkcjonariusze Referatu Korupcji doprowadzili w roku minionym do finalizacji ś ledztwa 
prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Dzi ęki zgromadzonemu 
materiałowi procesowemu ostatecznie ustalono, i ż  od lipca 2012 roku do lutego 2013 roku 
kilkunastu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Katowicach pe łniąc służbę  przyjmowało korzyści 
maj ątkowe w zamian za odst ąpienie od uprawnionych i obligatoryjnych czynno ści służbowych. 
W efekcie zgromadzonego materia łu dowodowego podejrzewanym strażnikom przedstawiono 
łącznie 942 zarzuty  popełnienia przestępstwa  o  charakterze korupcyjnym. 

Dodatkowo policjanci referatu w roku 2015 przej ęli od innej komórki organizacyjnej KMP, do 
prowadzenia postępowanie w sprawie, wy łudzeń  znacznych kwot pieni ędzy przez ustalonego 
sprawcę, który poprzez powo ływanie się  na wpływy w WORD w Katowicach deklarowa ł  
„załatwienie"egzaminu na prawo jazdy. W toku prowadzonych intensywnie czynno ści policjanci 
ustalili liczbę  pokrzywdzonych i w oparciu o zgromadzony materia ł  dowodowy przygotowali 
materiał  procesowy umożliwiaj ący postawienie sprawcy  202 zarzutów  o popełnienie przest ępstwa 
z art. 230 kk. Równie ż  na podstawie dokonanych przez katowickich policjantów ustale ń , prokurator 
rozpoczął  procedurę  w kierunku wydania za sprawc ą  Europejskiego Nakazu Aresztowania. 

OCENA PRACY PIONU SŁUŻB  PREWENCJI 
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI  W  KATOWICACH 

Jednym z kluczowych obszarów ocennych dla dzia łania pionu s łużb prewencji jest liczba 
bezwzględna służb patrolowych skierowanych do rejonów zagro żonych na terenie miasta w roku 
kalendarzowym. W roku ubiegłym szeregu zmiennych w otoczeniu dla dzia łania służb Policji, 
dzięki konsekwencji w kontroli i planowaniu, a tak że dzięki optymalnej organizacji s łużb 
doprowadzono do kolejnego już  zwiększenia liczby służb patrolowych w wymiarze 8 godzinnym, 
na terenie miasta. 
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Analizując powyższe dane, oczywistym jest fakt, że dzi ęki właściwej organizacji s łużby 
i bieżącego jej monitorowania moż liwym stało  się  na przestrzeni  5  lat, zwi ększenie liczby s łużb 
o charakterze patrolowym, patrolowo-interwencyjnym i obchodowym wszystkich policjantów KMP 
na ulicach Katowic o niemal 10 tysi ęcy. To liczba,  która  bez wątpienia przyczyni ła się  do 
notowanych pozytywnych trendów dynamiki zaistnia łych przestępstw kryminalnych. 

Liczba służb w terenie zaspokaja ła w optymalnym stopniu poziom reakcji na zdarzenia. 
Czas reakcji na zdarzenie w roku 2015 odnotowano jednak na poziomie  12,32  min. tj . wyższym 
aniżeli w 2014 —  11,32  min. Powodem takiego stanu rzeczy bez w ątpienia była zwiększona liczba 
podejmowanych interwencji 63.939 (2014 — 61.700) oraz z ły stan taboru samochodowego, jakim na 
tą  chwilę  dysponuje jednostka. Aktualnie w bie żącym  wykorzystaniu  przez policjantów KMP 
w Katowicach pozostaje 150 pojazdów służbowych, jednak z uwagi na stan techniczny i „przebieg" 
w roku 2016 istnieje realne zagro żenie wycofania z u żytkowania  18  pojazdów tj. ponad 10 % 
aktualnego stanu. Niewątpliwie pomimo modernizacji infrastruktury drogowej, miasta Katowice  nie 
posiada ono optymalnej sieci dróg  dla  zachowania p łynności  ruchu  kołowego, szczególnie  w 
przypadku zaistnienia poważnego zdarzenia drogowego na jednej z g łównych arterii drogowych. To 
również  wpływa negatywnie na prezentowany powy żej  czas  reakcji policjantów na zg łoszone 
zdarzenie. 

Zatrzymania sprawców przest ępstw na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa  to 
kolejne kluczowe zadanie s łużb prewencyjnych. Pomimo wszystkich czynników ograniczaj ących 
skuteczne działania Policji  w  tym zakresie, a opisanych powyżej — katowiccy policjanci w roku 
2013 po raz kolejny utrzymali pozytywny trend  tego  parametru ocennego swego dzia łania. 
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Tak satysfakcjonuj ący wynik globalny, zdecydowanie wyższy  niż  w roku 2014 tj. o 132 
zatrzymania sprawców przestępstw, wskazuje na potencja ł  możliwości jednostki katowickiej w tym 
obszarze, a w roku 2016 wzmacnia potrzeb ę  dalszej pracy na rzecz utrzymania i progresji tego 
efektu. Podobnemu zjawisku progresji efektu, skutecznego dzia łania poddano obszar zatrzyma ń  
sprawców przestępstw na gorącym uczynku pope łnienia przestępstw,  w  7 wybranych kategoriach 
przestępstw. Ten obszar szczególnie intensywnie monitorowany, z  uwagi  na jego dolegliwość  dla 
społeczno ści lokalnej. Efekt ten jest  za  rok ubieg ły, oceniany  wysoce  satysfakcjonuj ąco przez 
kierownictwo KMP w Katowicach co wzmacnia  w  obrazie postępu poniższy diagram. 
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W zakresie oddzia ływania porządkowego na zjawisko wykrocze ń  w  tym wykroczeń  
społecznie uciążliwych tj. p-ko porz ądkowi  i  spokojowi publicznemu, p-ko obyczajno ści 
publicznej, p-ko urz ądzeniom użytku publicznego, p-ko przepisom ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi; w roku 2015 odnotowano znacz ącą  poprawę  
skuteczno ści działania służb Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. 
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Powyższe dane obrazuj ą  jak znaczącym w  skali  globalnej jest udział  wykroczeń  
definiowanych jako spo łecznie uciążliwe. Uzupełniaj ąc  skalę  i poziom reakcji na wykroczenia 
katowickiej Policji nie sposób pomin ąć  niezwykle istotnego zagadnienia jakim jest ruch drogowy. 
Infrastruktura drogowa i nat ężenie ruchu kołowego  w  przestrzeni miasta niestety przy 
uwzględnieniu również  niesprzyjaj ących częstokroć  warunków atmosferycznych oraz niskiej 
kultury zachowań  uczestników ruchu drogowego sprzyja pope łnianiu przez nich, nagminnie 
szeregu wykrocze ń  ujawnianych przez policjantów Wydzia łu Ruchu Drogowego KMP 
w Katowicach. 
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Analizując  stan  bezpieczeństwa  w  ruchu drogowym,  co  obrazuj ą  poniższe diagramy, można 
stwierdzi ć , iż  pomimo wzrostu liczby zdarze ń  drogowych, co najistotniejsze ograniczono liczb ę  
ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Odnotowano wzrost  w  zakresie liczby ogólnej 
zdarzeń  drogowych, którą  to liczbę  bezwzgl ędnie wzmocni ła liczba kolizji drogowych. Poszukuj ąc 
przyczyn dla takiego stanu rzeczy nale ży, po raz kolejny podda ć  negatywnej ocenie stan 
zagęszczenia w ruchu oraz nie optymalnej infrastruktury drogowej w Katowicach. Obszar  ten 
podlega wprawdzie sta łym modernizacjom, nie mniej jednak stan aktualny pozostaje daleko od 
oczekiwanego poziomu, dla zabezpieczenia g łównego determinantu bezpiecze ństwa w ruchu 
drogowym na terenie miasta. 

ZDARZENIA DROGOWE 

t3,  zdarzenia drogowe ogó łem ■ kolizje  ■  wypadki 

ŚMIERTELNOŚĆ  W ZDARZENIACH DROGOWYCH 
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Według prowadzonych danych i gromadzonych informacji w Wydziale Ruchu Drogowego 
ustalono, iż  głównymi przyczynami zdarze ń  drogowych w roku minionym były: 

L niezachowanie bezpiecznej odleg łości od poprzedzaj ącego pojazdu —  1487  zdarzeń ; 
2. nieudzielenie pierwsze ństwa przejazdu — 812 zdarze ń ; 
3. nieprawidłowe zachowanie kieruj ącego przy zmianie  pasa ruchu  — 650 zdarzeń ; 
4. niedostosowanie prędkości do panuj ących warunków ruchu —  598  zdarzeń . 

Pomimo dostrzegalnych zmian w modernizowanej sieci dróg  i  infrastruktury drogowej nadal wiele 
miejsc w mieście, stwarza samoistnie zagro żenia dla uczestników  ruchu  drogowego. Do miejsc 
w których dosz ło do największej liczby zdarze ń  drogowych zaliczono  w  roku 2015 następujące 
ulice : 

1. Roździeńskiego —  580 zdarzeń ; 
2. Chorzowska — 334 zdarzenia; 
3. Murckowska — 232 zdarzenia; 
4. Mikołowska — 137 zdarze ń . 

ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH 

W roku  2015  odnotowano w skali miasta spadek  w  porównaniu do roku 2014 imprez 
o charakterze masowym, na poziomie  112 tj.  o  16 mniej. Poniższy diagram przedstawia dane 
w przedmiotowym zakresie. 
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Powyższe dane, co poniekąd zrozumiałe świadczą  o  stale wysokiej aktywno ści miasta na 
polu kultury i rozrywki. Nie mniej fakt organizacji meczy pi łkarskich przy uwzgl ędnieniu 
szacowania ryzyka dla charakteru imprez, m.in. wobec obserwowanych zachowa ń  
zantagonizowanyćh ze sobą  kibiców dwóch klubów pi łkarskich  na  terenie miasta, wzmaga 
z oczywistych powodów, skal ę  zagrożenia incydentami godzącymi w obowi ązuj ący porządek 
prawny. Z punktu widzenia interesu zarówno Policji jak i mieszka ńców naszego miasta wzgl ędem 
danych za rok 2015, niepokoi szczególnie wymuszona sytuacj ą  zagrożenia, nadal wysoka liczba 
policjantów wykorzystanych do zabezpieczenia wspomnianych imprez oraz systematyczny wzrost 
kosztów z tym zwi ązanych jakie ponosi katowicka Policja. Ma to zwi ązek głównie z charakterem 
imprez takich jak np. mecze pi łkarskie w związku z udziałem  w  I lidze krajowej 2 drużyn 
z Katowic (GKS i Rozwój Katowice). Dla pe łniejszej analizy przypadku nale ży wskazać , że w roku 
minionym zorganizowano w ramach zabezpieczenia  11 zabezpiecze ń  meczy pi łkarskich 
w charakterze podwyższonego  ryzyka  (2014 — 8). Natomiast w samej imprezie „Sylwestrowa 
Moc Przebojów" wobec oko ło 60.000 uczestników, bezpiecze ństwa strzeg ło ogółem  452 
policjantów KMP w Katowicach, tj. niemal po łowa stanu zatrudnienia ca łej jednostki i niemal  10 
% ogólnej liczby policjantów uczestnicz ących w roku 2015, w zabezpieczeniu imprez masowych. 
W zakresie kosztów nale ży wspomnieć , że  w  roku 2015 Policja ponios ła koszty z tytu łu 
zabezpieczania imprez masowych na poziomie 771.529,79 z ł  (w 2014  -  667.990.00,- z ł). 

PION LOGISTYKI 
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W  KATOWICACH 

FINANSE i INWESTYCJE, KADRY 

Dysponentem budżetu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach jest Komenda 
Wojewódzka Policji w Katowicach. W zwi ązku z tym, plan wydatków, zakupów i inwestycji 
jednostek terenowych województwa jest scalony,  a  realizacja wydatków za rok 2015 odbywa ła się  
globalnie. Dlatego  też  nie sposób odnie ść  się  w tym zakresie tylko  w  odniesieniu do katowickiej 
jednostki Policji. 

W wyniku podjętych przez Komendanta Miejskiego Policji  w  Katowicach intensywnych 
działań , determinowanych skal ą  potrzeb tutejszej jednostki, faktem sta ło się  zabezpieczenie 
w budżecie wojewódzkiej komendy w roku 2013 znacz ących środków finansowych na wydatki 
inwestycyjne. Rozdysponowanie środków w roku ubieg łym wskazuje jednoznacznie na dynamikę  
i postęp prac remontowych. 

I. Komisariat Policji I  —  na standaryzacj ę  obiektu 3.000.000,00 z ł  w  latach  2013-2016. W roku 
2015 wydatkowano kwotę  w wysokości —  998.767,47 zł . 
II. Komisariat Policji III  —  na  standaryzacj ę  obiektu 800.000,00 w latach 2013-2016. W roku 2015 
wydatkowano kwotę  w wysoko ści —  744.409,98  zł . 

Realizuj ąc porozumienia z samorz ądem Katowic, zredagowane na kanwie Programu 
Poprawy Bezpieczeństwa na rok 2015 uzyskano dla potrzeb KMP w Katowicach środki finansowe 
na celowy Fundusz Wsparcia Policji, które rozdysponowano zgodnie  z  porozumieniem m.in. na: 

I. 20.000,00 zł  — na doposażenie jednostki w nowoczesny sprz ęt kwaterunkowy, 
II. 53.000,00 zł  — sfinansowanie zakupu urządzeń  teleinformatycznych  i  technicznych, w tym dla 
służb kryminalnych i ruchu drogowego, 
III. 133.000,00  zł  — sfinansowano zakup 2 pojazdów nieoznakowanych  i  motocykli. 
IV. 140.000,00  zł  — przeznaczono na organizacj ę  dodatkowych s łużb patrolowych w ramach patroli 
ponadnormatywnych, 



V. 35.000,00 zł  — przeznaczono na fundusz motywacyjny dla wyró żniających si ę  policjantów. 
VI. 11.000,00 zł  —  na  dofinansowanie przedsi ęwzięć  z obszaru prewencji kryminalnej i profilaktyki 
oraz festynów z udzia łem mieszkańców miasta. 
VII. 220.000,00 zł  — na adaptacj ę  obiektu przeznaczonego na now ą  siedzibę  KMP przy ul. 
Kilińskiego (środki przeniesiono do wykorzystania na rok 2016). 
Łącznie UM Katowice przekaza ł  na  rzecz  KMP w Katowicach środki finansowe  w  kwocie łącznej 
650.000,00 zł  tj.  o  28.000 złotych mniej aniżeli w roku 2014. 

Powyższe środki z  całą  pewno ścią  przyczyni ą  się  w  najbliższej  przyszłości do  poprawy 
jakości działania  katowickiej  Policji  oraz wpłyną  na poprawę  warunków s łużby policjantów 
i standaryzacj ę  obiektów Policji,  co niewątpliwie  winno  również  pozytywnie wpłynąć  na  wizerunek 
Katowic oraz  poprawę  obsługi interesantów,  nierzadko mieszkańców  Katowic. 

STAN KADROWY  JEDNOSTKI 

Stan  etatowy  w Komendzie Miejskiej  Policji  w Katowicach w roku  2015 wynosi ł  988 
etatów policyjnych  i  122  etatu  dla  pracowników cywilnych.  Na dzień  31 grudnia 2015 roku 
notowano w katowickiej jednostce 43  wolne  stanowiska s łużbowe. 

FLUKTUACJA KADROWA 2015 
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Powyższy diagram obrazuje dynamik ę  zmian w zatrudnieniu katowickiej jednostki. 
Powyższa zmiana powodowana jest w wi ększości  przypadków  rozwojem i awansem zawodowym, 
co niewątpliwie przynosi splendor jednostce.  Wyróżniaj ący  się  w codziennej s łużbie policjanci 
stanowili w roku ubiegłym naturalne zaplecze dla innych jednostek terenowych garnizonu 
ś ląskiego. Odej ścia  ze  służby są  natomiast pochodną  stażu pracy, a zatem policjanci legitymuj ący 
się  stażem służbowym uprawniaj ącym do świadczenia emerytalno-rentowego, decydowali  nie 
częściej niż  w latach ubiegłych o skorzystaniu z  przysługujących  im uprawnień . 

W katowickiej jednostce Policji od lat prowadzona jest efektywna polityka motywacyjna. 
Oprócz nagród finansowych  w  2015 r.  w  tym również  nagród motywacyjnych  ufundowanych przez 
samorząd miasta, za wzorowo pe łnioną  służbę : 

— 15 policjantów zosta ło odznaczonych odznaczeniami pa ństwowymi i resortowymi, 
— 52 policjantów zosta ło wyróżnionych pochwałą  w rozkazie, 



— 5 policjanta wyróżniono krótkoterminowym urlopem, 
— 279 policjantów zostało awansowanych na kolejne stopnie s łużbowe. 

Ponadto w roku 2015 Komendant Wojewódzki Policji wyró żnił  46 katowickich policjantów, 
a 5  policjantów zostało wyróżnionych przez Komendanta Głównego Policji. 

PODSUMOWANIE 

Oceniając stan realizacji zadań  służbowych, uzyskanych wyników i poziom bezpieczeństwa 
w Katowicach w 2015 roku należy stwierdzi ć , że efekty dzia łania policjantów Komendy Miejskiej 
Policji w Katowicach i jednostek podleg łych można uznać  za pozytywne. Spadek przest ępczości na 
terenie miasta jest urzeczywistnieniem pe łnej realizacji obowiązku ustawowego Policji jakim jest 
ograniczanie przestępczości i minimalizacja zagrożeń, zjawisk patologicznych w środowisku 
lokalnym. 

Kierownictwo KMP  w Katowicach  zdecydowało by w roku 2016 położyć  szczególny nacisk 
w zadaniowaniu służb, ich  nadzorze i  kontroli, w szczególno ści: 

- zwiększeniu skuteczno ści  w działaniach  wykrywczych  przy ograniczeniu  skali 
przestępczości kryminalnej, 
- poprawa skuteczno ści 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 skuteczno ści działania służb w  zakresie poprawy  skali  zatrzymań  sprawców na 
gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, 
- zwiększenia skuteczno ści w reakcji  policjantów na wykroczenia w  tym  wykroczenia 
szczególnie  uciążliwe społecznie. 

Powyższe bezwzględnie jest warunkowane w pewnym  zakresie od ustalanych aktualnie, 
nowych kierunków  działania Policji i zdefiniowania  na  nowo obszarów podlegających 
monitorowaniu  przez kierownictwo KGP i KWP w Katowicach. 

Kierownictwo jednostki, oraz wszyscy katowiccy  policjanci,  będą  nadal zdeterminowani 
w działaniach własnych, by w konsekwencji doprowadzi ć  do  dalszej  poprawy  stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w mie ście. Takie działanie  pozostawać  będzie, głównym celem 
strategicznym na  rok  2016,  co  będzie zbieżne z założeniami strategicznymi Komendanta G łównego 
Policji na rok 2016 oraz z obowi ązującą  nadal dla służb prewencji Strategi ą  Ś ląskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji na lata 2014-2016. Dodatkowo w bie żącym roku, policjanci KMP w 
Katowicach podejmą  szereg działań  i rozwiązań  systemowych dla usprawnienia poziomu i jako ści 
komunikacji służb  z  środowiskiem lokalnym oraz jednostkami pomocniczymi dla samorz ądu. 

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