
W 2010 roku policjanci z Katowic poprawili wskaźniki wykrycia w większości kategorii przestępstw, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu wszczętych śledztw i dochodzeń. Podnieśli efektywność ścigania sprawców takich przestępstw jak: 

gospodarcze, bójki i pobicia, kradzież mienia, kradzieże i kradzieże z włamaiem do pojazdów, zniszczenie mienia, 

uszczerbek na zdrowiu, kradzieże z włamaniem.

W 2010 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach i jednostkach podległych wszczęto łącznie 16.436 śledztw i 

dochodzeń tj o 825 mniej niż w roku 2009. Spadek nastąpił również w kategorii przestępstw kryminalnych. W roku 

ubiegłym wszczęto 14.576 postępowań, tj o 757 mniej niż w roku 2009.

Widoczny wzrost odnotowano w kategorii przestępstw narkotykowych - 181 postępowań w 2010 ( w 2009 roku - 144). 

Przestępczość gospodarcza pozostała bez większych zmian - 655 postępowań w 2010 roku, 659 w 2009 roku.

Na katowickich drogach odnotowaliśmy mniej wypadków i kolizji. Mniej osób zostało rannych. Prowadzone przez 

policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego akcje realnie poprawiły stan bezpieczeństwa na drogach naszego miasta..

W ubiegłym roku policjanci z Katowic zidentyfikowali i represjonowali 53.186 sprawców wykroczeń, nakładając ponad 36 

tysięcy mandatów karnych. Poza karny środek oddziaływania na sprawcę, jaki stanowi pouczenie funkcjonariusze 

zastosowali ponad 5.700 razy.

Celem zwiększenia efektywności służby funkcjonariuszy na terenie Katowic, Urząd Miasta w Katowicach w ramach 

programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2010 

sfinansował patrole ponadnormatywne. Zostały one zrealizowane przez 641 policjantów naszej komendy i 484 słuchaczy

Szkoły Policji w Katowicach. Na ten cel przeznaczono kwotę ponad 118 tysięcy złotych.

W celu poprawy efektów wykrywczych w przestępczości kryminalnej i stałego monitorowania jej poziomu, zwłaszcza w 

podstawowych kategoriach w 2008 roku wprowadzony został program monitorowania przestępczości kryminalnej. W 

ramach programu, w cyklach dwutygodniowych badany jest poziom wykrycia przestępstw , a w szczególności:

 

•kradzieże z włamaniem

•rozboje

•bójka i pobicie

•kradzieże cudzej rzeczy 

 

Ponieważ stał sią przydatny w ujawnianiu i diagnozowaniu niekorzystnych trendów przestępczości, był kontynuowany w 

ubiegłym roku. Na koniec 2010 roku osiągnęliśmy najlepszy w przeciągu ostatnich pięciu lat ogólny poziom wykrycia 

przestępstw (46,3 %) oraz poziom wykrycia przestępstw o charakterze kryminalnym (36,5 %).


