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REJON DZIAŁALNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH

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

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

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

Katowice  stanowią  jeden  z  najważniejszych  węzłów  komunikacji  kolejowej  w  Polsce,
zarówno  jeśli  chodzi  o  przewozy  pasażerskie,  jak  i  towarowe.  Na  terenie  miasta  mają  swoją
lokalizację wielkie centra handlowe tj.  Galeria  Katowicka, SCC, kompleks handlowy 3 Stawy i
Dąbrówka Mała. W sferze usług i rozrywki należy pamiętać o kilkuset lokalach rozrywkowych,
dyskotekach, pubach i klubach.

Według danych GDDKiA droga krajowa DK 86 na odcinku Sosnowiec - Katowice, należy
do  najbardziej  obciążonych  w  kraju.  Tygodniowo  odcinkiem  tej  drogi  przejeżdża  ponad
1  mln  pojazdów.  Inne  główne  odcinki  istotnych  szlaków  drogowych  przebiegających  przez
Katowice to:

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

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

Komenda Miejska Policji w Katowicach, realizuje swoje zadania na terenie miasta Katowice
za  pomocą  kilkunastu  komórek  (wydziały i  zespoły)  i  siedmiu  jednostek  (Komisariaty  Policji)
organizacyjnych. 
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STRUKTURA
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH
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KOMISARIAT POLICJI IKOMISARIAT POLICJI I
W KATOWICACHW KATOWICACH

ul. Żwirki i Wigury 28

Stan etatowy Komisariatu: 86
Wydział Kryminalny: 36 (2 wakaty) 
Wydział Prewencji: 50 (2 wakaty)

Komisariat Policji I w Katowicach 
Postępowania wszczęte

Przestępczość ogółem Przestępczość w kategorii
przestępstw kryminalnych

Przestępczość w 7
wybranych kategoriach

2018 2019 różnica 2018 2019 różnica 2018 2019 różnica
1889 1914 25 1198 1328 130 647 683 36

% wykrycia
50,04 43,32 -6,7 45,42 38,51 -6,9 29,17 29,67 0,5

W  2019  roku  w  Komisariacie  Policji  I  w  Katowicach  odnotowano  1914  postępowań
wszczętych ogółem i jest to zaledwie o 25 więcej niż w roku ubiegłym, natomiast w 7 wybranych
kategoriach  przestępstw  wszczęto  683  postępowania,  to  jest  o  36  więcej  niż  w  analogicznym
okresie  roku  poprzedniego.  Nieznaczny  wzrost  odnotowano  również  w  kategorii  przestępstw
kryminalnych, 1328 postępowań wszczętych w porównaniu do 1198 w roku 2018, to jest o 130
więcej.  Do pozytywnych aspektów należy zaliczyć  ograniczenie  dynamiki  wszczęć w kategorii
„rozbój, kradzież i wymuszenie” do poziomu 31 postępowań -  o 9 mniej oraz w kategorii „bójka i
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pobicie” - do poziomu 17 wszczęć, tj. o 2 mniej. 
Do najbardziej spektakularnych wyników w 2019 roku osiągniętych przez funkcjonariuszy

Komisariatu Policji I w Katowicach należy m.in. zatrzymanie na gorącym uczynku w marcu 2019
roku  sprawcy  36  włamań  do  pojazdów.  W  miesiącu  czerwcu  2019  roku  w  wyniku  działań
operacyjnych zatrzymano  sprawcę włamań do 14 lokali gastronomiczno - rozrywkowych w rejonie
ulicy Mariackiej  w Katowicach, natomiast w sierpniu 2019 roku zatrzymano  mężczyznę, który
dokonał włamań do 16 pojazdów w rejonie ulicy Kamiennej.

Do największych wyzwań, z jakimi przyszło się zmierzyć funkcjonariuszom Komisariatu
w 2019 roku, był  znaczny wzrost ilości postępowań w sprawach o wykroczenie prowadzonych
przeciwko kierującym nie stosującym się do przepisów Ustawy z dn. 20.06.1977 r. Prawo o ruchu
drogowym. 
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KOMISARIAT POLICJI IIKOMISARIAT POLICJI II
W KATOWICACHW KATOWICACH
ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 2

Stan etatowy Komisariatu: 80
Wydział Kryminalny: 29 (1 wakat)
Wydział Prewencji: 51

Komisariat Policji II w Katowicach 
Postępowania wszczęte

Przestępczość ogółem Przestępczość w kategorii
przestępstw kryminalnych 

Przestępczość w 7
wybranych kategoriach

2018 2019 różnica 2018 2019 różnica 2018 2019 różnica
1387 1355 -32 1093 1074 -19 580 507 -73

% wykrycia
53,78 47,95 -5,8 50,67 40,84 -9,8 27,99 22,69  - 5,3 

W 2019 roku odnotowano 1355 postępowań wszczętych ogółem, co stanowi spadek o 32
w  stosunku  do  poziomu  1387  wszczęć  w  2018  roku.  Porównując  osiągnięte  wyniki  do  roku
ubiegłego udało się również ograniczyć ilość postępowań w 7 wybranych kategoriach przestępstw
do  poziomu  507  wszczęć,  jest  to  o  73  postępowania  mniej  oraz  w  kategorii  przestępstw
kryminalnych do poziomu 1074 postępowania tj.  o  19 mniej  niż  w analogicznym okresie  roku
poprzedniego. Pozytywnie należy ocenić ograniczenie ilości wszczęć w kategoriach „uszkodzenie
rzeczy” do poziomu 91 -  spadek o 36 postępowań, „kradzież z włamaniem” do poziomu 98 -
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spadek o 13 postępowań oraz „kradzież cudzej rzeczy” do poziomu 260 - spadek o 13 postępowań.
Policjanci  z  Komisariatu  Policji  II  w  Katowicach  w  2019  roku,   ustalili   i  zatrzymali

sprawcę  dewastacji  krzyża  z  figurką  Jezusa  przed  Parafią  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa
w  Katowicach.  Do  zdarzenia  doszło  tuż  przed  Świętami  Wielkanocnymi  i  zbulwersowało  to
społeczność lokalną oraz opinię publiczną – zdarzenie było żywiołowo relacjonowane w środkach
masowego przekazu o zasięgu ogólnokrajowym.

Do największych problemów z jakimi się borykał komisariat w 2019 roku należy zaliczyć:
• niewystarczającą  ilość  miejsc  parkingowych  w  stosunku  do  ilości  pojazdów

przemieszczających  się  do  Katowickiej  Strefy  Kultury  i  dzielnicy  Koszutki,  co
zdecydowanie generowało zwiększoną ilość czynności wyjaśniających prowadzonych przez
funkcjonariuszy Zespołu ds. Wykroczeń.
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KOMISARIAT POLICJI IIIKOMISARIAT POLICJI III
W KATOWICACHW KATOWICACH

ul. Książęca 20

Stan etatowy Komisariatu: 66
Wydział Kryminalny: 22 (1 wakat)
Wydział Prewencji: 44 (1 wakat)

Komisariat Policji III w Katowicach 
Postępowania wszczęte

Przestępczość ogółem Przestępczość w kategorii
przestępstw kryminalnych 

Przestępczość w 7
wybranych kategoriach

2018 2019 różnica 2018 2019 różnica 2018 2019 różnica
727 708 -19 550 526 -24 270 254 -16

%  wykrycia
64,42 63,3 -1,1 61,01 61,18 0,2 44,31 39,79 -4,5

W Komisariacie Policji III w Katowicach w roku 2019, ograniczono liczbę wszczęć ogółem
do  poziomu  708  postępowań  jest  to  o  19  wszczęć  mniej  niż  w  2018  roku,  jak  również
w kategorii przestępstw kryminalnych odnotowano nieznaczny spadek do poziomu 526, tj. o 24
postępowania mniej. Zarejestrowano również spadek  ilości wszczęć w 7 wybranych kategoriach
przestępstw o 16 postępowań tj. do poziomu 254 wszczęć w roku 2019. Szczególnie pozytywnie
należy ocenić duży spadek dynamiki przestępczości w kategorii „rozbój, kradzież i wymuszenie”,
gdzie w 2019 roku wszczęto zaledwie jedno postępowanie w porównaniu do 8 w roku 2018. 

W dniu 26 stycznia 2019 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji III w Katowicach ustalili
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oraz dokonali zatrzymania mężczyzny i kobiety, którzy w Katowicach przy ulicy Gallusa, dokonali
uszkodzenia ciała mężczyzny oraz kierowali wobec niego groźby karalne, ponadto byli sprawcami
zaboru  w  celu  krótkotrwałego  użycia  pojazdu  osobowego  o  wartości  160.000  zł.  i  kradzieży
pieniędzy w kwocie  10.000 zł.  Dzięki  zaangażowaniu  funkcjonariuszy Wydziału  Kryminalnego
oraz  Ogniwa  Patrolowo–Interwencyjnego  ustalono  oraz  zatrzymano  sprawców przedmiotowych
czynów, którym przedstawiono łącznie 4 zarzuty. Podkreślić należy, że w ramach wykonywanych
czynności udało się odzyskać utracony na szkodę pokrzywdzonego pojazd osobowy oraz pieniądze
w kwocie 7300 złotych. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze - tymczasowy
areszt oraz dozór Policji. 

W 2019 roku w Wydziale Kryminalnym Komisariatu Policji III w Katowicach prowadzone
było  postępowania  przygotowawcze  dotyczące  oszustw  internetowych  polegających  na
doprowadzeniu  do  niekorzystnego  rozporządzenia  mieniem.  Sprawca  wystawiał  ogłoszenia
dotyczące sprzedaży telefonów komórkowych oraz wózków dziecięcych, a następnie po wpłacie
na konto pieniędzy przez pokrzywdzonych,  nie  przekazywał towaru.  W wyniku zaangażowania
funkcjonariuszy  Wydziału  Kryminalnego  ustalono  sprawcę  przedmiotowych  czynów,  któremu
przedstawiono łącznie 92 zarzuty.
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KOMISARIAT POLICJI IVKOMISARIAT POLICJI IV
W KATOWICACHW KATOWICACH

ul. Policyjna 7

Stan etatowy Komisariatu: 65
Wydział Kryminalny: 22 (1 wakat)
Wydział Prewencji: 43

Komisariat Policji IV w Katowicach 
Postępowania wszczęte

Przestępczość ogółem Przestępczość w kategorii
przestępstw kryminalnych 

Przestępczość w 7
wybranych kategoriach

2018 2019 różnica 2018 2019 różnica 2018 2019 różnica
1035 1036 1 654 669 15 319 317 -2

%  wykrycia
65,83 67,01 1,2 54,2 62,9 8,7 31,17 35,36 4,2

W  2019  roku  na  Komisariacie  Policji  IV  w  Katowicach  zanotowano  podobną  liczbę
przestępstw wszczętych i  w przestępczości  ogółem -  1036 postępowań w porównaniu do 1035
w  ubiegłym  roku.  Zarejestrowano  nieznaczny  spadek  wszczęć  w  7  wybranych  kategoriach
przestępstw  –  o  2  postępowania  do  poziomu  317  wszczęć  oraz  w  kategorii  przestępstw
kryminalnych nieznaczny wzrost ilości postępowań do poziomu 669, to jest o 15 wszczęć więcej
niż  w 2018 roku.  Pozytywnie  należy ocenić  spadek ilości  postępowań wszczętych w kategorii
„uszczerbek na zdrowiu” do poziomu 7,  to  jest  o  21 postępowań mniej  niż  w 2018 roku oraz
całkowite wyeliminowanie przestępstw w kategorii „bójka i pobicie”.
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Jednym z największych sukcesów Komisariatu Policji IV w Katowicach w 2019 roku było
ustalenie  sprawcy,  który  dokonywał  oszustw  poprzez  fikcyjny sklep  internetowy,  oferujący  do
sprzedaży artykuły elektryczne. W wyniku działań funkcjonariuszy, sprawcy ogłoszono łącznie 52
zarzuty.  W ramach przedmiotowego postępowania przygotowawczego ujawniono straty o łącznej
wartości 137.563,32 zł na szkodę pokrzywdzonych z całego kraju. 
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KOMISARIAT POLICJI VKOMISARIAT POLICJI V
W KATOWICACHW KATOWICACH

ul. Lwowska 7

Stan etatowy Komisariatu: 73
Wydział Kryminalny: 25 (1 wakat)
Wydział Prewencji: 48 (1 wakat)

Komisariat Policji V w Katowicach 
Postępowania wszczęte

Przestępczość ogółem Przestępczość w kategorii
przestępstw kryminalnych 

Przestępczość w 7
wybranych kategoriach

2018 2019 różnica 2018 2019 różnica 2018 2019 różnica
1132 1184 52 817 780 -37 362 344 -18

%  wykrycia
70,22 82,25 12,03 68,31 81,77 13,5 35,34 36,21 0,9

W  roku  2019  w  Komisariacie  Policji  V  w  Katowicach  zanotowano  ograniczenie
w porównaniu do roku ubiegłego dynamiki przestępczości kryminalnej do poziomu 780, to jest o 37
postępowań mniej oraz w 7 wybranych kategoriach przestępstw do poziomu 344, tj. 18 wszczęć
mniej niż w 2018 roku. Odnotowano niewielki  wzrost wszczęć ogółem z poziomu 1132 w roku
2018  na  1184  postępowań.  Ponadto  w  Komisariacie  Policji  V  w  Katowicach   odnotowano
zmniejszoną liczbę wszczęć w kategoriach „bójka i pobicie” do poziomu 3, jest to o 5 postępowań
mniej oraz w kategorii „uszkodzenie rzeczy” do poziomu 67, tj. o 21 postępowań wszczętych mniej
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niż w analogicznym okresie roku przedniego.
W  minionym  roku  funkcjonariusze  Komisariat  Policji  V  w  Katowicach  wszczęli

postępowanie przygotowawcze dot. ukrywania przesyłek przez pracownika Poczty Polskiej S.A.,
gdzie łącznie pracownikowi Poczty Polskiej przedstawiono 778 zarzutów z art. 276 par 1 kk, 267
par.1 kk oraz odzyskano 1162 przesyłki. 
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KOMISARIAT POLICJI VIKOMISARIAT POLICJI VI
W KATOWICACHW KATOWICACH

ul. Stawowa 8

Stan etatowy Komisariatu: 61
Wydział Kryminalny: 23 
Wydział Prewencji: 38 (1 wakat)

Komisariat Policji VI w Katowicach 
Postępowania wszczęte

Przestępczość ogółem Przestępczość w kategorii
przestępstw kryminalnych 

Przestępczość w 7
wybranych kategoriach

2018 2019 różnica 2018 2019 różnica 2018 2019 różnica
1101 993 -108 886 849 -37 500 502 2

%  wykrycia
39,62 49,35 9,7 39,01 46,88 7,9 33,82 44,4 10,6

W 2019 roku odnotowano 993 postępowania wszczęte ogółem, co stanowi spadek o 108
w stosunku do 1101 wszczęć w 2018 roku. Porównując osiągnięte wyniki do roku ubiegłego, udało
się również ograniczyć ilość postępowań w kategorii przestępstw kryminalnych do poziomu 849
postępowań,  tj.  o  37  mniej  niż  w  analogicznym  okresie  roku  poprzedniego.  Utrzymano  na
podobnym  poziomie  dynamikę  wszczęć  w  7  wybranych  kategoriach  przestępstw  -  502
postępowania  w  porównaniu  do  500  w  ubiegłym  roku.  Ograniczono  dynamikę  w  kategorii
„kradzież cudzej rzeczy” do poziomu 320 jest to o 21 postępowań mniej, oraz w kategorii „rozbój,
kradzież i wymuszenie” do poziomu 14 to jest o 3 postępowania wszczęte mniej niż w 2018 roku.
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Komisariat Policji VI w Katowicach znajduje się w samym centrum miasta. W rejonie podległym
komisariatowi odbywają się  liczne imprezy artystyczno – rozrywkowe, sportowe, zgromadzenia
publiczne,  przemarsze,  które  zabezpieczane  są  przez  funkcjonariuszy  komisariatu,  przy  dużym
wsparciu  policjantów  z  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Katowicach.   Komisariat
w  śródmieściu  to  sąsiedztwo  sklepów  wielkopowierzchniowych  oraz  duża  ilość  lokali
gastronomicznych i rozrywkowych, co wiąże się ze zwiększoną ilością kradzieży mienia. 

Jedną ze spraw prowadzonych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji VI w Katowicach,
która zasługuje na uwagę jest postępowanie przygotowawcze, w ramach którego policjanci zebrali
materiał  dowodowy,  pozwalający  na  przedstawienie  zarzutów  i  skierowanie  aktu  oskarżenia
przeciwko sprawcy, który dopuścił się 14 kradzieży mienia ze sklepów, znajdujących się w centrum
Katowic.  To  dzięki  dużemu  zaangażowaniu  funkcjonariuszy  i  dogłębnej  analizie  spraw każdej
z  tych  kradzieży,  udało  się   zebrać  materiał  dowodowy,  który  pozwolił  pociągnąć  do
odpowiedzialności  sprawcę tych przestępstw. 
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KOMISARIAT POLICJI VIIKOMISARIAT POLICJI VII
W KATOWICACHW KATOWICACH

ul. Tysiąclecia 5

Stan etatowy Komisariatu: 66
Wydział Kryminalny: 23 (1 wakat)
Wydział Prewencji: 43 (1 wakat)

Komisariat Policji VII w Katowicach 
Postępowania wszczęte

Przestępczość ogółem Przestępczość w kategorii
przestępstw kryminalnych 

Przestępczość w 7
wybranych kategoriach

2018 2019 różnica 2018 2019 różnica 2018 2019 różnica
791 726 -65 627 549 -78 302 226 -76

%  wykrycia
67,01 67,24 0,2 63,61 62,5 -1,1 51,06 41,53 -9,5

W 2019  roku  w Komisariacie  Policji  VII  w  Katowicach  odnotowano  spadek  dynamiki
wszczęć ogółem do poziomu 726 postępowań, jest to o 65 mniej niż w 2018 roku, jak również
w kategorii przestępstw kryminalnych zarejestrowano znaczny spadek do poziomu 549, tj.  o 78
postępowań  mniej.  Ograniczono  również  dynamikę  wszczęć  w  7  wybranych  kategoriach
przestępstw do poziomu 226, jest  to  spadek aż o 76 postępowań w porównaniu do 2018 roku.
Szczególnie pozytywnie należy ocenić zmniejszenie ilości postępowań w kategoriach „uszkodzenie
rzeczy” do poziomu 41 mniej - o 25 postępowań, w kategorii „kradzież z włamaniem” do poziomu
55 mniej - o 24 postępowania oraz w kategorii „kradzież cudzej rzeczy” do poziomu 98 - jest to
o 23 postępowania wszczęte mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na terenie podległym Komisariatowi Policji VII w Katowicach praktycznie wyeliminowano
problem  zniszczeń, kradzieży oraz włamań do altan przy Rodzinnych Ogródkach Działkowych, co
było  jednym z głównych działań priorytetowych funkcjonariuszy tutejszej  jednostki.  Na uwagę
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zasługuje także  zatrzymanie osób dokonujących kradzieży elektrycznych hulajnóg (16 czynów) na
szkodę  jednego  z  operatorów  urządzeń,  działającego  na  terenie  Katowic  i  odzyskanie  mienia
znacznej wartości - ponad 67 tysięcy złotych.

Największą bolączką na terenie działania komisariatu, co w szczególności zauważalne jest w
rejonie  oś.  Tysiąclecia  w  Katowicach,  jest  brak  zapewnienia  odpowiedniej  ilości  miejsc
parkingowych  przy  dynamicznie  rozwijającej  się  infrastrukturze  mieszkaniowo  -  budowlanej
(zagęszczenie zaludnienia).  Ten problem jest  szczególnie widoczny podczas organizowanych na
terenie  będącego  w niedalekiej  odległości  Stadionu  Śląskiego  imprez  o  charakterze  masowym,
których uczestnicy przyjeżdżają głównie pojazdami prywatnymi, które paraliżują ruch na osiedlu, a
niejednokrotnie  pojazdy  te  parkowane  są  w  miejscach  niedozwolonych,  niszcząc  przy  tym
infrastrukturę zieleni miejskiej. 

STAN BEZPIECZEŃSTWA W KATOWICACH 
CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI W  KATOWICACH

W LATACH 2015 – 2019
OCENA PRACY PIONU SŁUŻB KRYMINALNYCH

Poniższe  dane  przedstawione  w  formie  wykresu  ilustrują  ogólną  liczbę  wszczętych
postępowań,  przestępstw stwierdzonych,  oraz  poziom ich  wykrywalności  do  których doszło  na
terenie Katowic. 

W 2019  r.  w  KMP w Katowicach  oraz  jednostkach  podległych  wszczęto  łącznie  9606
postępowań przygotowawczych,  tj.  o  2  mniej  niż  w roku 2018,  uzyskując  jednocześnie wzrost
wykrywalności  o  1,1  % do  poziomu  66,7  %.  W kategorii  przestępczości  kryminalnej  nastąpił
oczekiwany spadek wszczętej liczby postępowań do poziomu 6870,  tj. o 34 mniej aniżeli w roku
2018, przy jednoczesnym wzroście poziomu wykrywalności o 3,7 % do wyniku 61,28%. Widoczny
spadek odnotowano również w liczbie wszczętych postępowań przygotowawczych o przestępstwa
w 7 wybranych kategoriach,  określanych jako najbardziej  uciążliwych dla społeczeństwa, gdzie
w roku 2019 wszczęto  3072 postępowania,  tj. o 183 mniej niż w roku 2018. Nadmienić w tym
miejscu należy, iż w ubiegłym roku do poziomu 38,8 % wzrosła wykrywalność tego rodzaju spraw.
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 zasadnym jest przyznać, iż rok ubiegły równolegle do satysfakcjonujących spadków
dynamiki zdarzeń, jest oceniany pozytywnie. Wskaźniki globalne dla przestępczości kryminalnej
i przestępczości w 7 wybranych kategoriach oceniane są pozytywnie z uwagi na mniejszą liczbę
spraw wszczętych względem roku 2018. Dla niektórych kategorii przestępstw rok 2019 był rokiem
ocenianym  w  tym  zakresie  wysoce  satysfakcjonująco,  a  co  istotne  rok  ten  był  pełen
spektakularnych sukcesów w wielu prowadzonych postępowaniach przygotowawczych. 
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• PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓŁEM

• PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA 

PRZESTĘPCZOŚĆ w 7 WYBRANYCH KATEGORIACH

18

2015 2016 2017 2018 2019

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

11
42

3

99
07

94
14

96
08

96
0612

68
9

10
89

9

11
39

9

94
16

95
90

55,9 57,5
66,6 65,6 66,7

postępowania wszczęte przestępstwa stwierdzone % wykrycia

2015 2016 2017 2018 2019

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

90
91

77
25

69
49

69
05

68
7088

49

76
61

76
65

66
96

71
59

42,3 44,8

55,9 57,5 61,3

postępowania wszczęte przestępstwa stwierdzone % wykrycia

2015 2016 2017 2018 2019

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

55
05

44
04

36
56

32
55

30
72

56
72

43
78

37
36

32
62

31
34

28,8 25,8
33,7

38,2 38,8

postępowania wszczęte przestępstwa stwierdzone % wykrycia



Obszar  przestępstw  w  7  wybranych  kategoriach,  jest  nieprzerwanie  od  lat  uznawany
za priorytetowy w zwalczaniu przestępczości, wpływ na taki stan rzeczy ma między innymi fakt, iż
przestępstwa  wymienione  w  tym  katalogu  są  uznawane  za  czyny  wyjątkowo  dolegliwe  dla
społeczności  lokalnej.  Jest  on  stale  i  systematycznie  monitorowany  przez  służby  prewencyjne
i kryminalne Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Analizując dane dotyczące tego właśnie obszaru należy zwrócić uwagę, że wyniki uzyskane
w ubiegłym roku w pełni można uznać za satysfakcjonujące. Stały nadzór działań i ich bieżącej
realizacji  doprowadził  do  odnotowania  w  minionym  roku  znaczącego  spadku  zagrożenia
w wymiarze  ogólnym  w  omawianym  obszarze  przestępczości  w porównaniu  do  roku  2018.
W ubiegłym roku odnotowano w sumie o 183 mniej wszczęć postępowań oraz znaczny spadek
liczby przestępstw stwierdzonych, tj. o 128 mniej w porównaniu do roku 2018, osiągając przy tym
najwyższy w historii Komendy współczynnik wykrywalności na poziomie 38,8%. Zwrócić należy
uwagę na systematyczny spadek zagrożenia w perspektywie kilkuletniej, gdyż w porównaniu do
roku 2015 odnotowaliśmy spadek  aż  o  2433 postępowań  wszczętych  oraz  o  2538 przestępstw
stwierdzonych. 

• PRZESTĘPCZOŚĆ ROZBÓJNICZA

Kategoria przestępczości rozbójniczej jest uznawana ze szczególnie dotkliwą w grupie  siedmiu
wybranych  kategorii  przestępstw.  Miniony  rok  w  działaniach  służb  KMP  w  Katowicach
w zakresie  przeciwdziałania  tej  przestępczości  należy  ocenić  pozytywnie  z  uwagi  na  znaczące
ograniczenie liczby zaistniałych przestępstw i jednoczesny wzrost wykrywalności.
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• BÓJKI I POBICIA

Głównymi  przyczynami  powstawania  przestępczości  w  kategorii  „bójka  i  pobicie”  są
zachowania osób młodych, często znajdujących się w stanie upojenia alkoholowego lub odurzonych
środkami  psychoaktywnymi,  nierzadko  są  to  osoby  osoby  związane  ze  środowiskiem
pseudokibiców. Niebagatelny wpływ na tą kategorię przestępstw mają również osoby korzystające
z wielu  zlokalizowanych  na  terenie  miasta  lokali  rozrywkowych.  W  roku  ograniczono  ilość
przestępstw  zaistniałych  w  omawianej  kategorii  do  75,  odnotowując  jednocześnie  wzrost
wykrywalności do poziomu 78,1%. 

• USZCZERBEK NA ZDROWIU

 W kategorii  przestępstw uszczerbku  na  zdrowiu,  równie  dotkliwego  niekiedy w swym
skutku  jak  przestępczość  rozbójnicza,  ubiegłoroczne  efekty  należy  również  ocenić  jako
umiarkowanie  pozytywne.  W roku  2019  przy niższym wskaźniku  wykrywalności,  ograniczono
liczbę wszczętych postępowań do poziomu 261, tj. o 25 mniej niż w 2018 roku.

• KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM
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Kradzież  z  włamaniem  to  jedna  z  dominujących  kategorii  przestępstw  w  grupie
7  wybranych  kategorii.  W  ubiegłym  roku  w  Komendzie  Miejskiej  Policji  w  Katowicach
odnotowano nieznaczny wzrost przestępczości w tej kategorii o 33 zdarzenia w porównaniu do roku
2018. Uzyskany wskaźnik wykrycia wyniósł 41,6 % i w perspektywie ostatnich lat nadal utrzymuje
się na wysokim poziomie. 

• KRADZIEŻ CUDZEJ RZECZY

W  ubiegłym  roku  w  Komendzie  Miejskiej  Policji  w  Katowicach  odnotowano  spadek
przestępczości  kradzieży cudzej  rzeczy o 74 zdarzenia w porównaniu do roku 2018. Uzyskano
również wyższy wskaźnik wykrywalności na poziomie 33,2%, tj. o 6,6% większy niż w 2018 roku,
co świadczy o skuteczności działania służb i poprawie stanu bezpieczeństwa w mieście.

• KRADZIEŻ POJAZDU
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Do najczęściej kradzionych pojazdów na terenie naszego miasta należą nadal samochody
marki AUDI, VW, BMW, Mercedes. Stała analiza zagrożeń tej szczególnej kategorii przestępstw
i  w  konsekwencji  ukierunkowane  działania  prowadzone  przez  katowickich  policjantów,
spowodowały  znaczące  ograniczenie  ilości  przestępstw  kradzieży  pojazdów  na  terenie  miasta
Katowice. Tym samym odnotowano spadek, aż o 33 przestępstwa, ze 155 zaistniałych w 2018 roku
do 122 w 2019 roku, jak również znaczący wzrost wykrywalności do rekordowego poziomu 50,3%.

Tylko w 2019 roku funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową
odzyskali pojazdy o łącznej wartości  przekraczającej 5 milionów złotych. 

Wnikliwa  analiza  zgromadzonego  materiału  dowodowego,  doprowadziła  również  do
potwierdzenia  zgłoszenia  16  fikcyjnych  kradzieży  pojazdów,  mających  na  celu  wyłudzenie
odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych i tym samym pociągnięcie do odpowiedzialności
karnej osób zgłaszających fakt fikcyjnej kradzieży. 

• USZKODZENIE RZECZY
Uszkodzenie  mienia  jest  kategorią  szczególnie  dotkliwą społecznie.  Działanie  sprawców
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godzące w interes prywatny mieszkańców i gości naszego miasta, a także mienia komunalnego,
wzmaga poczucie zagrożenia wśród mieszkańców. W roku 2019 odnotowano znaczący spadek o 82
przestępstwa,  przy jednoczesnym wzroście wykrywalności o 2,6 % w stosunku do 2018 roku. 

• PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA

Funkcjonariusze  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Katowicach  w  2019  roku  wszczęli  328
postępowań  przygotowawczych  prowadzonych  o  przestępstwa  z  katalogu  ustawy
o  przeciwdziałaniu  narkomanii  oraz  wyeliminowali  z  rynku  narkotykowego  rekordową  ilość
przeszło 86 kg różnego rodzaju substancji psychoaktywnych.

• PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA

Działania  podejmowane  w  minionym  roku,  przez  policjantów  z  Wydziału  dw.
z Przestępczością Gospodarczą katowickiej komendy można ocenić jako zadawalające. Aktualnie
prowadzone  postępowania  charakteryzują  się  wysokim  stopniem  skomplikowania,  często  są
wielowątkowe, obejmujące zasięgiem cały kraj. Do takich postępowań należą sprawy w zakresie
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ścigania  przestępczości  związanej  z  wyłudzaniem  rożnego  rodzaju  podatków,  w  tym  VAT,
akcyzowwego oraz cyberprzestępczości.  

W  toku  prowadzonych  postępowań  katowiccy  policjanci  w  2019  roku  doprowadzili
do zabezpieczenia mienia od podejrzanych na poczet przyszłych kar i grzywien o wartości prawie 6
milionów złotych oraz odzyskali  mienie przekraczające wartość 17 milionów złotych,  znacząco
poprawiając efektywność w tym zakresie w porównaniu do roku 2018.

• Wartość zabezpieczonego mienia u podejrzanych na poczet przyszłych kar:

• Wartość mienia odzyskanego z przestępstw w roku 2019:

• PRZESTĘPCZOŚĆ KORUPCYJNA
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Przestępczość  korupcyjna  uważana  jest  za  jedną  z  największych  patologii  istniejących
w administracji.  Zjawisko to  godzi  w autorytet  państwa i  obniża  zaufanie  społeczne obywateli
do rzetelności działań instytucji publicznych, powodując tym samym nieodwracalne skutki w sferze
gospodarczej  i  moralnej  społeczeństwa.  W  ramach  Wydziału  do  walki  z  Przestępczością
Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Katowicach funkcjonuje Referat do walki z Korupcją,
którego funkcjonariusze zajmują się zwalczaniem przestępczości korupcyjnej występującej między
innymi  w środowisku lekarskim,  biznesowym,  czy w ramach szeroko rozumianej  administracji
publicznej. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w roku 2019 przeprowadzili 69
postępowań  w  tej  kategorii,  w  ramach  których  stwierdzili  popełnienie  173  przestępstw
o charakterze korupcyjnym.

• WYDZIAŁ dw. z PRZESTĘPCZOŚCIĄ PSEUDOKIBICÓW

Funkcjonariusze Wydziału Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Miejskiej
Policji w Katowicach realizują czynności wykrywacze dotyczące szeregu przestępstw popełnianych
przez  środowiska  pseudokibiców,  do  których  dochodzi  zarówno  w  trakcie  trwania  imprez
masowych,  jak  również  poza  nimi.  W roku  2019  funkcjonariusze  tego  wydziału  uczestniczyli
w zabezpieczeniu łącznie 122 imprez masowych, monitorowali zachowanie pseudokibiców podczas
48  przejazdów  na  mecze.  W wyniku  realizacji  prowadzonych  przez  nich  postępowań  zarzuty
popełnienia  przestępstw  przedstawiono  121  podejrzanym,  przy  czym  zabezpieczono  przy  nich
łącznie środki narkotyczne w ilości 2943,35 grama oraz  dokonano zajęcia mienia ruchomego o
wartości 15 620 zł. 

OCENA PRACY PIONU SŁUŻB PREWENCJI
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH
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Organizowane każdego roku w liczbie  ponad 41 tysięcy,  8  godzinne  służby:  patrolowe,
patrolowo-interwencyjne i obchodowe, pozwalały na właściwą reakcję na zaistniałe zdarzenia.  

• Liczba zgłoszeń ogółem - liczba interwencji (zdarzenia z CPR/interwencje własne):

W 2018 roku w KMP w Katowicach odnotowano łącznie 71 763 różnego rodzaju zgłoszeń,
w tym 48 227 interwencji, gdzie 5290 z nich zakwalifikowano jako interwencje pilne, co stanowiło
11% ogółu interwencji. W 2019 roku natomiast zarejestrowano 72 235 zgłoszeń, w tym 47 445
interwencji,  czyli  o  782  przypadki  mniej  niż  w  roku  minionym.  Jako  interwencje  pilne
zakwalifikowano  3888 zdarzeń,  co  stanowi  8,20% ogółu.   Powyższy spadek  ilości  interwencji
należy ocenić pozytywnie, gdyż ma to wymierny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
Katowic. 

• Liczba zgłoszeń - liczba interwencji w Ruchu Drogowym:
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W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na zdarzenia w ruchu drogowym, których
w  2019  roku  funkcjonariusze  KMP  w  Katowicach  obsłużyli  6480  w  tym  425  interwencji
zakwalifikowanych  jako  interwencje  pilne,  co  stanowiło  6,60  %  ogółu  interwencji  w  ruchu
drogowym. Łączna natomiast ilość przyjętych zgłoszeń wyniosła 7588. Dla porównania w roku
2018 do KMP w Katowicach wpłynęło 7643 zgłoszenia dotyczące zdarzeń w ruchu drogowym,
w tym wymagających bezpośredniej interwencji 6379, z czego 472 zdarzenia zakwalifikowano jako
interwencje pilne, co stanowiło 7,40 % ogółu interwencji w ruchu drogowym. 

• Czas reakcji na zdarzenie - ogółem:

W 2018 roku uzyskany czas reakcji na zdarzenie w kategorii interwencji pilnych wynosił 10
min 53 sekund, a w przypadku interwencji zwykłych było to 26 minut 47 sekund. Czas reakcji
na zdarzenia w ruchu drogowym wynosił analogicznie, w kategorii interwencji pilnych 12 minut
i  6 sekund, interwencje zwykłe 26 minut  i  20 sekund. W roku 2019 czas  reakcji  na zdarzenie
o statusie „pilne” wyniósł 9 minut 7 sekund, a ilość przedmiotowych interwencji wyniosła 3888.
W kategorii interwencji „zwykłych” średni czas reakcji wynosił 28 minut i 46 sekund. 

• Czas reakcji na zdarzenie w Ruchu Drogowym:
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Czas  reakcji  na  zdarzenia  w  ruchu  drogowym  w  roku  2019  wynosił  analogicznie,
w kategorii  interwencja „pilna” 10 minut  i  34 sekundy,  przy 425 interwencjach oraz 26 minut
i 20 sekund przy interwencjach o statusie „zwykłe”. Czas reakcji, w porównaniu do roku 2018,
został  w kategorii  „pilne” skrócony prawie o 2 minuty.  W kategorii  interwencja „zwykła” czas
reakcji wyniósł 27 minut i 27 sekund przy 6055 obsłużonych zdarzeniach, co daje 148 interwencji
w ruchu drogowym więcej niż w roku 2018. 

• Służby Ponadnormatywne:

Komenda  Miejska  Policji  w  Katowicach  już  od  kilkunastu  lat  znakomicie  współdziała
z  samorządem  terytorialnym,  na  rzecz  szeroko  rozumianego  bezpieczeństwa.  W  roku  2019
w ramach tej współpracy, władze miasta  przeznaczyły po raz kolejny środki na zwiększenie liczby
patroli  na  terenie  miasta  w  ramach  służby  ponadnormatywnej.  Z  przeznaczonych  środków
w kwocie 200 tysięcy zł. służbę patrolową zrealizowało ponad 866 funkcjonariuszy,  którzy w toku
swej służby zatrzymali na gorącym uczynku 10 sprawców przestępstw, 14 osób poszukiwanych,
ujawnili 3861 wykroczeń, co dało wymierny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
Katowic.

Zatrzymania  sprawców  przestępstw  na  gorącym  uczynku  popełnienia  przestępstwa
to kolejne kluczowe zadanie służb prewencyjnych. Katowiccy policjanci w roku 2019 dokonali
zatrzymań  sprawców  na  „gorącym  uczynku”  popełnienia  przestępstwa  w  1626  przypadkach
zdarzeń przy liczbie zgłoszeń 4852, tj. osiągnęli 33,51% skuteczności działania w zatrzymaniach.
Pomimo spadku liczby bezwzględnej zdarzeń z zatrzymaniem sprawców przestępstw zatrzymanych
na gorącym uczynku w porównaniu do roku ubiegłego o 206 przypadków, to jednak w korelacji
do  zdecydowanego,  po  raz  kolejny  spadku  liczby  przestępstw,  dane  w  zakresie  skuteczności
zatrzymań należy ocenić pozytywnie.

• Zdarzenia z zatrzymaniem na „gorącym uczynku” popełnienia przestępstwa:
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Nadal  dobry  wynik  globalny,  wprawdzie  gorszy  jeśli  chodzi  o  wartość  procentową  niż
w roku 2018, ale wciąż bardzo dobry w perspektywie 5 letniej, wskazuje na rzeczywisty potencjał
możliwości jednostki katowickiej  w tym obszarze,  a w roku 2020 wzmacnia potrzebę dalszego
doskonalenia pracy na rzecz utrzymania czy nawet progresji tego efektu. 

SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ - CZAS SŁUŻBY DZIELNICOWEGO W OBCHODZIE

W 2019  czas  służby  w  obchodzie  katowickich  dzielnicowych  wyniósł  77,8%,  co  przy
założeniu, że czas w obchodzie dzielnicowych nie powinien być mniejszy niż 75 % jest wynikiem
zadowalającym.

IMPREZY MASOWE

Liczba  imprez  masowych  zabezpieczonych  przez  KMP  w  Katowicach  w  2019  roku
wyniosła 160 (nie wliczając w to Uroczystej Defilady z okazji Święta Wojska Polskiego). W roku
2018 ilość takich imprez wyniosła 150. 

Analiza danych statystycznych z ostatnich lat wskazuje, że Katowice mocno rozwinęły się
w  zakresie  organizacji  różnego  rodzaju  eventów,  w  tym  przede  wszystkim imprez  masowych
o charakterze sportowym i artystyczno-rozrywkowym. Stały poziom ilości organizowanych imprez
masowych to średnia z lat 2016/2018.

W zabezpieczeniu przedmiotowych imprez w roku 2019 udział  wzięło 5257 policjantów
(w  2018  było  ich  6645).  Uwzględniając  natomiast  zabezpieczenia  obchodów  Święta  Wojska
Polskiego, połączonego z uroczystą defiladą oraz festynem wojskowym, liczba ta wzrasta do 7286
funkcjonariuszy. Liczba uczestników imprez w roku 2019 wyniosła natomiast blisko 410 tysięcy,
nie wliczając w to uczestników uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego, w którym udział
wzięło ok. 200 tys osób.
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Święto Wojska Polskiego: W związku z organizacją w dniu 15 sierpnia 2019 roku w Katowicach
uroczystej  defilady  i  festynu  wojskowego  z  okazji  Święta  Wojska  Polskiego  przeprowadzona
została  operacja  krypt.  „STULECIE”,  w  ramach  której  prowadzona  była  podoperacja
„KATOWICE”. W ramach podoperacji, w dniach 14 i 15 sierpnia 2019 roku, służbę pełniło 621

policjantów.  Łącznie  natomiast  w  operacji  wzięło  udział  2029  funkcjonariuszy  Policji.
W przedmiotowej  imprezie  udział  wzięło  ok.  200  tys.  osób,  przede  wszystkim  mieszkańców
południowej  Polski.  W tym  miejscu  warto  również  przypomnieć  kilka  innych  dużych  imprez
(w  tym  cyklicznych),  które  odbyły  się  na  terenie  miasta  i  zostały  zabezpieczone  przez
funkcjonariuszy KMP w Katowicach, przy wsparciu funkcjonariuszy OPP w Katowicach tj.
- „IEM EXPO Katowice 2019”, 100 tys. uczestników;
- „XI Europejski Kongres Gospodarczy”;
- „Juwenalia Śląskie”, 10 tys. uczestników;
- „Młodzieżowy mundial zawodników do lat 20” (treningi, miejsca zakwaterowania);
- „Siatkarska Liga Narodów Mężczyzn”, 11 tys. uczestników;
- „Profi Auto Show”, 22 tys. uczestników;
- „Śląski Air Shiw w 100-lecie Powstań Śląskich”, 10 tys. uczestników;
- „Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice”, 10 tys. uczestników;
- „Off Festival”, 10 tys. uczestników;
- „Impreza Patriotyczna – Drogi do Niepodległej: Powstania Śląskie”, 2 tys. uczestników;
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- „Festiwal PyroSolesia”, 10 tys. uczestników; 
- „Summer Cars Party 2019 – On Fire”, 7 tys. uczestników;
- „Rawa Blues Festiwal – 39 edycja”, 5 tys. uczestników;
- „MayDay – The 20 Years”, 12 tys. uczestników.

Zabezpieczenie imprez sportowych (w tym meczy piłkarskich): 

W roku 2019 na  terenie  miasta  zabezpieczono 54 imprezy sportowe,  w tym 2  imprezy
zakwalifikowane  jako  imprezy  podwyższonego  ryzyka.  W  zabezpieczeniu  tych  imprez
uczestniczyło  1244  policjantów.  Zabezpieczono  również  17  meczy  piłkarskich  w  tym
1 zakwalifikowanych jako mecz o podwyższonym ryzyku. W zabezpieczeniach uczestniczyło 2031
policjantów.

W roku 2018 były to odpowiednio 56 imprez sportowych, w tym 2 podwyższonego ryzyka
(zabezpieczało je 1436 policjantów) oraz 20 meczy piłki nożnej, w tym 5 podwyższonego ryzyka
(zabezpieczało je 3264 policjantów).

Zabezpieczenie zgromadzeń publicznych/pikiet/wystapień społecznych: 

W  całym  roku  2019  na  terenie  Katowic  odbyło  się  240  zgromadzeń  publicznych,
w zabezpieczeniu których udział wzięło 3450 funkcjonariuszy Policji. Dla porównania w roku 2018
na terenie miasta odbyło się 160 zgromadzeń.

Jednym z większych zgromadzeń, które odbyło się w dniu 7 września 2019 roku na terenie
Katowic,  był  „Marsz  Równości”.  W  zgromadzeniu  udział  wzięło  około  2500  osób,
a  nad  bezpieczeństwem  uczestników  przedmiotowego  wydarzenia,  jak  również  mieszkańców
Katowic, czuwało 989 policjantów. Ponadto w minionym 2019 roku na terenie Katowic odbyło się
kilka innych dużych zgromadzeń m.in.:
- „Earth Strike, Śląskie dla Ziemi”;
- „Marsz Powstańców Śląskich”;
- „Marsz dla życia i rodziny 2019 – rodzina wspólnota pokoju”;
- „Protest przeciwko warunkom zatrudnienia w spółkach grupy TAURON”
- „Manifestacja Związków Zawodowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej”;
- „Marsz Ruchu Autonomi Śląska”;
- „Protest WZZ Sierpień 80 i NSZZ Solidarność przy Hucie Pokój”;
- „Protest pracowników Polskiej Grupy Górniczej”;

Holowanie pojazdów

W 2018 roku funkcjonariusze  KMP Katowice usunęli  łącznie 170 pojazdów. Wydanych
właścicielom  zostało  135  pojazdów.  Na  dzień  31  grudnia  2018  roku  na  parkingu  strzeżonym
pozostawało  95  pojazdów.  W 2019  roku  funkcjonariusze  KMP Katowice  usunęli  łącznie  379
pojazdów.  Wydanych  zostało  310  pojazdów.  Na  dzień  31  grudnia  2018  roku  na  parkingu
strzeżonym pozostawało        128 pojazdów.
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BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Infrastruktura drogowa  i  stale  rosnące  natężenie  ruchu  kołowego  na  drogach  miasta
Katowice,  niestety  przy  uwzględnieniu  również  niesprzyjających  częstokroć  warunków
atmosferycznych oraz niskiej kultury zachowań uczestników ruchu drogowego, ich brawury i nie
największych umiejętności praktycznych, sprzyja popełnianiu przez kierujących różnego rodzaju
wykroczeń i przestępstw drogowych. 

• Zdarzenia drogowe:

Analizując stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2019 roku,  w porównaniu do lat
minionych  stwierdzić  należy,  iż  w  skali  ogólnej  sytuacja  uległa  poprawie,  co  zakładano
w priorytetach kierownictwa KMP w Katowicach na początku 2019 roku. Wprawdzie odnotowano
wzrost liczby zdarzeń drogowych ogółem - do liczby 7015, tj. o 118 zdarzeń, jednak zasadnym jest
wskazać, że różnicę w tej liczbie zdominowały zdarzenia drogowe kwalifikowane jako kolizje. Nie
mniej jednak kluczowym parametrem dla oceny bezpieczeństwa w ruchu drogowym stale pozostaje
liczba wypadków drogowych i  ofiar śmiertelnych w tych wypadkach. Jeśli  więc poddać ocenie
obszar wypadków drogowych to można stwierdzić, że dzięki ponadprzeciętnemu zaangażowaniu
całego stanu osobowego WRD KMP w Katowicach, przejawiającego się m.in. w systematyczności
kontroli ruchu i kierujących, a także reakcji na wykroczenia popełnione w ruchu drogowym, faktem
stało  się  ograniczenie  liczby wypadków drogowych  do  poziomu 219  zdarzeń.  Należy  zwrócić
uwagę, że liczba wypadków drogowych na drogach Katowic w roku minionym była najmniejsza od
7 lat.  Wzrost liczby kolizji drogowych do poziomu 6796  zdarzeń, tj. o 154 więcej niż w 2018 roku
to poniekąd  także przyczyna realnego oddziaływania policjantów WRD w zakresie spowolnienia
ruchu  kołowego  na  wrażliwych  względem niebezpieczeństwa  odcinkach  dróg.  Potwierdzały  to
również  analizy  bieżące  wskazujące  jako  przyczynę  kolizji  niezachowanie  należytej  uwagi
kierujących  co  powodowało  najczęściej  najechanie  na  tył  poprzedzającego  pojazdu  przy
notowanych później
w oględzinach niewielkich stratach czy uszkodzeniach pojazdów uczestników kolizji. Poszukując
przyczyn  takiego stanu rzeczy należy po raz kolejny zwrócić uwagę na stan nieustającego wzrostu
zagęszczenia w ruchu kołowym pojazdów oraz niewystarczającej  i  mało optymalnej  sieci  dróg

32

2015 2016 2017 2018 2019
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

57
43 63

60

65
90

68
56

70
15

54
09 60

34

63
41

66
09

67
96

33
4

32
6

26
8

24
7

21
9

zdarzenia drogowe ogółem kolizje wy padki



i infrastruktury drogowej w Katowicach. Obszar ten podlega wprawdzie stałym modernizacjom, nie
mniej  w  dalszym  ciągu  stan  aktualny  pozostaje  dalece  niewystarczający  dla  zapewnienia
optymalnego poziomu bezpieczeństwa w komunikacji. 
Zdiagnozowano najbardziej zagrożone ciągi komunikacyjne w Katowicach, które stanowią główne
arterie miasta:

• Droga Krajowa nr 79 oraz Droga Krajowa nr 86 (ul. Chorzowska oraz ul. Roździeńskiego);

• Droga Krajowa nr 86 (ul. Murckowska oraz ul. Pszczyńska);

• Droga Krajowa nr 81 (ul. Kościuszki),

• Śmiertelność w zdarzeniach drogowych:

Ilość wypadków ze skutkiem śmiertelnym z udziałem niechronionych uczestników ruchu
drogowego wzrosła z 1 (rok 2018) do 6 w roku 2019. To sygnał, że należy podjąć konstruktywne
działania mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa. Działania te winny być również, a może
przede wszystkim ukierunkowane na zmiany inżynieryjne w przestrzeni infrastruktury drogowej.

Ponadto należy zauważyć, że rozwój i promocja Katowic wpływa na stały wzrost liczby
imprez masowych, organizowanych na terenie miasta, co z kolei wymaga od funkcjonariuszy pionu
ruchu drogowego pełnej gotowości i inicjatywy własnej połączonej z profesjonalizmem w realizacji
zabezpieczeń  uroczystości.  W 2019  roku  wykorzystaniu  w  sposób  szczególny podlegały  drogi
publiczne, w tym ścisłe centrum Katowic, przy realizacji zabezpieczeń największych imprez takich
jak:  bieg  Korfantego,  Wizz  Air  Maraton oraz  Półmaraton,  bieg  Sidły,  bieg  Piętnastki,  Tour  de
Pologne, PKO Silesia Maraton, bieg Niepodległości, liczne koncerty oraz imprezy realizowane na
obiektach  sportowych,  w  tym na  terenie  Stadionu  Śląskiego  oraz  dodatkowo manifestacje
i zgromadzenia publiczne. 
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PRZEDSIĘWZIĘCIA PROFILAKTYCZNO – PREWENCYJNE
WSPÓŁPRACA Z URZĘDEM MIASTA KATOWICE

W roku 2019 funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, kontynuując swe
działania  w  obszarze  profilaktyki  społecznej  aktywnie  uczestniczyli  w  szeregu  przedsięwzięć
i  programach  własnych  oraz  podmiotów  współdziałających  zewnętrznie.  Innowacyjna  strategia
funkcjonowania profilaktyki społecznej w Katowicach oparta jest na traktowaniu bezpieczeństwa
w  bardzo  szerokim  aspekcie  poprzez  współtworzenie  efektywnie  działającej  platformy
międzyinstytucjonalnej  umożliwiającej  wzajemne  wsparcie  i  komplementację  prowadzonych
działań  oraz  przepływ informacji  pomiędzy samorządem,  służbami,  instytucjami,  organizacjami
pozarządowymi. 

 Katowiccy policjanci  realizują  szereg  autorskich  programów profilaktyki  alternatywnej,
pozytywnej, kreatywnej i rówieśniczej jako najskuteczniejszej formy pomocy dzieciom i młodzieży
przeciwdziałającym niedostosowaniem społecznym. 

Programy dla najmłodszych realizowane są w placówkach
oświatowych  każdego  typu,  począwszy  od  przedszkoli  poprzez
szkoły  podstawowe,  średnie,  na  uczelniach  wyższych  kończąc.
Działania  prowadzone  przez  policjantów  mają  za  zadanie
uświadomić  oraz  utrwalić  właściwe  postawy  i poprawne  formy
zachowania młodych obywateli naszego miasta. Jako przykład tego
rodzaju  działań  warto  wskazać  m.in.  projekty  pt.  „Bezpieczny
Maluch”, „Mam przyjaciela policjanta”, oraz „Przyjaciel Sznupka
nie rozmawia z nieznajomym”

1. Program profilaktyczno – edukacyjny „Bezpieczny Maluch” (program miejski) co roku
ponad setka 6-latków bierze udział w realizacji tego projektu. Dla
podniesienia  poziomu  bezpieczeństwa,  dla  przedszkolaków
prowadzone są zajęcia przez różnych specjalistów m.in. policjantów,
strażaków, ratowników medycznych i wodnych, leśników, sędziów,
dyspozytora  CPR.  Podczas  zajęć  specjaliści  uczą  dzieci
bezpiecznych zachowań i  radzenia  sobie  w trudnych sytuacjach.  
W  ramach  programu  dzieci  mają  też  możliwość  zwiedzenia
budynków  i  sprzętu,  którym  dysponują  poszczególni  partnerzy.
Działania  zwieńczone  są  imprezą  finałową,  podczas  której
przedszkolaki,  biorą  udział  w symulacjach  zdarzeń,  a  każdy  z

uczestników  ma  do  odegrania  ważną  rolę  w  zapewnieniu  bezpieczeństwa.  Dla  wszystkich
uczestników przewidziane są nagrody i upominki.
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2. Kolejny  program  to  „Mam  przyjaciela
policjanta” cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem
ze strony najmłodszych. W ciągu jednego roku edukujemy
ponad  1200  przedszkolaków,  a  każdy  z  nich  jest
wyposażony
w  elementy  odblaskowe  oraz  naklejki.  Podczas
realizowanych  zajęć  policjanci  omawiają  zasady
bezpieczeństwa  w ruchu drogowym oraz  w  kontakcie  z
osobą nieznajomą. Podczas spotkania dzieci mają okazję
zapoznać się z wyposażeniem  policjantów, a także mają
możliwość usiąść za kierownicą radiowozu. W zajęciach
wykorzystywany jest „Sznupek” - maskotka śląskiej Policji. Ta forma prowadzenia zajęć pozwala
na  łatwiejszy  kontakt  pomiędzy  prowadzącym  zajęcia  policjantem  a  przedszkolakami.  Dzieci
poznają,  na  czym polega  praca  policjanta  oraz  jaką pełni  rolę  w utrzymaniu  ładu  i  porządku
publicznego.  Dzięki  temu  programowi  od  najmłodszych  lat  dzieci  zaczynają  postrzegać
funkcjonariusza Policji, jako osobę, do której zawsze mogą zwrócić się o pomoc.

3. Dla starszych dzieci i młodzieży realizowany jest Program Profilaktyki Rówieśniczej.
W ramach  programu  już  kolejny  rok  z  rzędu  zorganizowano  przegląd  spektakli  oraz  spotów
profilaktycznych,  gdzie  autorami  są  uczniowie  katowickich  szkół  podstawowych
i  średnich.  Natomiast  w  ramach Tygodnia  Bezpiecznego  Internetu  dla  uczniów  przygotowano
konkursy plastyczne. 

Od  pięciu  lat  na  zakończenie  roku szkolnego  KMP w Katowicach  wspólnie  z  Pałacem
Młodzieży w Katowicach oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 5 w Katowicach przy
wparciu katowickiego Urzędu Miasta organizuje Święto Profilaktyki, które jest podsumowaniem
realizowanych na terenie miasta działań profilaktycznych przez młodzież w ramach „Profilaktyki
Rówieśniczej”.  Święto  Profilaktyki  to  okazja  do  zaprezentowania  zwycięskich  prac  z  różnych
konkursów  organizowanych  w  trakcie  roku  szkolnego.  Zwycięzcy  i  laureaci  mają  okazję  do
zaprezentowania swojej pracy szerszej publiczności w profesjonalnej sali kinowo – teatralnej. To
także  doskonała  okazja,  aby  nagrodzić  zwycięzców  i  placówki  oświatowe  najbardziej
zaangażowane w profilaktykę.

Inną inicjatywą realizowaną w ubiegłym roku, której odbiorcami byli uczniowie ostatnich
klas  szkół  podstawowych  i  szkół  średnich  były  działania  w  ramach  projektu  „Wkraczasz
w  dorosłość  –  wybieraj”.  Wspomniany  projekt  dotyczy  problematyki  używania  środków
psychoaktywnych  przez  młodzież.  Projekt  powstał  we  współpracy  z  Regionalnym  Ośrodkiem
Metodyczno – Edukacyjnym „Metis” w Katowicach. Główne założenia programu dotyczą pracy
z  uczniem  na  mitach  i  stereotypach  dotyczących  używania  środków  psychoaktywnych  oraz
promowanie pozytywnych zachowań jako alternatywę  dla zachowań ryzykownych. W ramach tego
projektu  realizowane  są  założenia  kampanii  MSWiA  pt.  „Narkotyki
i dopalacze zabijają”, której założenia pokrywają się w założeniami projektu „Wkraczasz...”
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Jak  już  wspomniano  działania  katowickich  policjantów adresowane  są  do  różnych  grup
wiekowych.  Przed  momentem usłyszeliśmy o  działaniach  dla  najmłodszych,  tym razem warto
wspomnieć o działaniach ukierunkowanych na seniorów. 

W  ramach  projektu  „Bezpieczna
Przystań” funkcjonariusze  propagują  ideę
bezpiecznych  zachowań  wśród  seniorów.
Program ten ma na celu wzrost bezpieczeństwa
i  poczucia  bezpieczeństwa  seniorów,  a  także
ograniczenie  liczby  zdarzeń  kryminalnych  z  ich  udziałem.  Działania  w  ramach  projektu
ukierunkowane  są  na  edukację  seniorów  w  zakresie  występujących  zagrożeń  oraz  metod
i sposobów ich unikania. Seniorzy uczą się bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia. Dotyczy
to zarówno bezpieczeństwa w domu, podczas kontaktu z osobami nieznajomymi,  w komunikacji
miejskiej  oraz  przestrzeni  publicznej.  Ponadto  dzięki  współpracy  z  partnerami  programu  m.in.
MOPS, Narodowym Bankiem Polskim, Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Katowickiej
Straży Pożarnej poszerzamy wiedzę seniorów na temat bezpieczeństwa finansowego, socjalnego
i przeciwpożarowego  oraz  udzielanie pierwszej pomocy.

Dodatkowo w ramach projektu przygotowano ostrzegawczy plakat, który jest  umieszczany
na tablicach ogłoszeniowych oraz wejść do budynków na terenie Katowic. Do akcji angażowani są
seniorzy oraz  partnerzy programu, spółdzielnie mieszkaniowe, administracje budynków.

Funkcjonariusze  katowickiej  komendy  ze  swoją  ofertą  profilaktyczną  docierali  także
do przedstawicieli różnych zawodów i profesji. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na działania
podejmowane  z  kuratorami  zawodowymi  oraz  społecznymi,  pracownikami  socjalnymi,
przedstawicielami  pieczy zastępczej  czy  duchownymi.  Dla  przedstawicieli  wspomnianych  grup
przeprowadzono  m.in.  zajęcia  z  zakresu  problematyki  przemocy  w  rodzinie,  cyberzagrożeń,
problematyki używania środków psychoaktywnych, przestępstw z nienawiści ich zapobiegania. 

Policyjni  profilaktycy  prowadzili  kampanię   „Naucz  mnie,  kiedy  mówić  NIE”,  która
realizowana  jest  wspólnie  z  Regionalnym  Ośrodkiem  Metodyczno  –  Edukacyjnym  Metis
w Katowicach. Miała ona na celu przeciwdziałanie przestępstwom wobec dziecka ze strony osoby
dorosłej, w szczególności przemocy seksualnej. Bardzo istotnym elementem tego przedsięwzięcia
jest edukacja dzieci, rodziców oraz nauczycieli, w szczególności nauczycieli przedszkolnych oraz
najmłodszych  klas  szkół  podstawowych.  W  2019  r.  w  ramach  kampanii  przeprowadziliśmy
4 szkolenia, w których  wzięło udział  160 nauczycieli (z 68 placówek).

Nauczyciele  zostali  przeszkoleni,  by  rozpoznawać  stosowanie  przemocy  wobec  dzieci.
Nauczyciele  zostali  wyposażeni  w  materiały  edukacyjne  potrzebne  do  realizacji  działań
profilaktycznych z dziećmi oraz ich rodzicami.

Programem skierowanym do  mieszkańców bez  względu  na  wiek  jest  projekt  Komendy
Miejskiej  Policji  w  Katowicach  „Moc!  Na  Ty”.  To  program  dotyczący  problematyki
przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  kobiet,  potencjalnie
narażonymi na zjawisko przemocy w rodzinie.  W ramach tego projektu organizowane są m.in.
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zajęcia z zakresu  bezpieczeństwa osobistego, happeningi, wystawy, szkolenia.
W minionym roku  policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach  zorganizowali

2 konferencje. Pierwsza z nich była częścią programu informacyjno-edukacyjnego „Policję tworzą
ludzie  –  twórzmy  ją  razem”. Program  skierowany  jest  do  uczniów  katowickich  szkół
ponadpodstawowych.  Założeniem  programu  jest  zapewnienie  stałego  zainteresowania  i  chęci
wstąpienia  w  szeregi  Policji  najlepszych  kandydatów.  W maju  ubiegłego  roku  funkcjonariusze
Komendy  Miejska  Policji  w  Katowicach  wspólnie  z  Wydziałem  Doboru  i  Szkolenia  oraz
Gabinetem  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Katowicach  przygotowali  prezentację
funkcjonariuszy  poszczególnych  komórek  organizacyjnych  (m.in.  dzielnicowy,  policjant
przewodnik  psa  służbowego,  profilaktyk,  policjant  Oddziałów Prewencji  Policji,  funkcjonariusz
ruchu  drogowego),  którzy  przedstawili  specyfikę  swojej  pracy  zaproszonym  uczniom  klas
mundurowych.  Podczas  konferencji  prócz  wysłuchania  wystąpień,  goście  mieli  okazję,  aby
zapoznać się także  z wyposażeniem poszczególnych formacji policyjnych.

Druga  konferencja,  która  odbyła  się  w  październiku  minionego  roku,  poświęcona  była
bezpieczeństwu mieszkańców Katowic.  Konferencja  została  zorganizowana  wspólnie  z  Katedrą
Bezpieczeństwa  Powszechnego  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Jerzego  Kukuczki
w Katowicach. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele uczelni, Komendy Głównej Policji,
Urzędu  Miasta  oraz  katowickiej  Komendy.  Wydarzenie  było  też  doskonałą  okazją
do przedstawienia wyników badań na temat poczucia bezpieczeństwa, jakie były prowadzone przez
studentów  AWF  w  Katowicach  w  każdej  dzielnicy  Katowic.  Podczas  konferencji  prelegenci
przedstawili różne możliwości wpływania na bezpieczeństwo, mówiono między innymi o Krajowej
Mapie  Zagrożeń Bezpieczeństwa,  roli  dzielnicowych,  systemie  monitoringu miejskiego,  a także
podsumowano działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa przez katowickich policjantów. 

Komenda Miejska Policji w Katowicach realizuje również działania z zakresu profilaktyki
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach „Profilaktycznego głosu drogowego” w minionym
roku zrealizowano następujące działania:

• „Patrz w lusterka - motocykle są wszędzie”,

• „Zapory życia”,

• „Pozwól żyć - włącz mijania”,

• „Daj przykład - przechodź na zielonym”,

• „Lizak – cytryna”,

W  ramach  Europejskiego  Dnia  Bez  Ofiar  Śmiertelnych  przeprowadzono  symulację
wypadku drogowego z udziałem użytkownika hulajnogi elektrycznej.

Omawiając  działania  w  obszarze  ruchu  drogowego  warto  wspomnieć  jeszcze  o  innych
inicjatywach, np. projekcie pt.   „Błyskotliwy pierwszak, czyli bezpieczna droga do szkoły”. To
cykl działań skierowanych do dzieci w wieku 6-7 lat, czyli uczniów klas pierwszych katowickich
szkół podstawowych. Program ma na celu przygotowanie dzieci do samodzielnego i bezpiecznego
dotarcia do szkoły.  W ramach projektu pierwszoklasiści są wyposażeni w elementy odblaskowe
oraz edukowani na temat bezpiecznego poruszania się po drogach.

37



Kolejna inicjatywa realizowana w ramach Profilaktycznego Głosu Drogowego to  „Jestem
dzieckiem  -  MAM  MOC”.  Projekt ma  na  celu  zwiększenie  bezpieczeństwa  przewożonych
w  pojazdach  dzieci  oraz  rodziców,  wyeliminowanie  przypadków  nieprawidłowego  sposobu
przewożenia  dzieci  pojazdami  silnikowymi.  W roku  2019  przeprowadzono  zajęcia,  w  których
udział wzięło ponad 300 dzieci. W ramach projektu zorganizowano konkurs pt. „Mam wpływ na
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ”.  Konkurs  adresowany był  do  uczniów katowickich  szkół
podstawowych z klas 1 – 3, jego uczestnicy mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej dowolną
techniką,  której  tematem  przewodnim  było  bezpieczeństwo  pieszych  w  ruchu  drogowym.
Uroczysty  finał  konkursu  przeprowadzono  w  MDK  Koszutka,  gdzie  wręczono  upominki
zwycięzcom.

Działając  w  obszarze  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym  i  mając  na  uwadze  bieżące
wydarzenia,  policjanci  Wydziału  Ruchu  Drogowego  wspólnie  z  władzami  miasta  Katowice
zainicjowali  działania  adresowane  do  pieszych.  Działania  zorganizowano  w  centrum  miasta
w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych, gdzie bezpośrednio przed przejściem na chodniku
umieszczono  napis  farbą  fluorescencyjną  „Odłóż  telefon  i  żyj”.  Policjanci  zwracali  uwagę
szczególnie  tym  uczestnikom,  ruchu  drogowego,  którzy  zaabsorbowani  swoimi  urządzeniami
wchodzili  na  jezdnię,  niejednokrotnie  nie  kontrolując  sytuacji  na  ulicy.  W  bezpośrednich
rozmowach  funkcjonariusze  podkreślali,  jak  ważne  jest  zachowanie  odpowiedniej  koncentracji
i uwagi na innych uczestnikach ruchu, a nie na trzymanym w ręce urządzeniu. 

W minionym roku katowiccy policjanci po raz kolejny wsparli akcję „Szlachetna Paczka”.
Dzięki  ofiarności  funkcjonariuszy  udało  się  zebrać  w  sumie  ponad  4000  zł,  za  które  kupiono
najbardziej potrzebne przedmioty dla wybranej rodziny.   

PION LOGISTYKI 
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH

FINANSE i INWESTYCJE

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 2019 odbywała się
globalnie  dla  całego  województwa.  Dlatego  też  nie  sposób  odnieść  się  w  tym  zakresie  tylko
w odniesieniu do katowickiej jednostki Policji. Nie mniej jednak poniżej przedstawiono kluczowe
zakupy i inwestycje dla katowickiej jednostki.

1. W dniu  01  marca  2019  r.  zostało  zawarte  pomiędzy   Miastem  Katowice  a  Komendą
Wojewódzką  Policji  w  Katowicach  Porozumienie  ZK.MM.5/2019 w  sprawie  „Programu
zapobiegania  przestępczości  oraz  ochrony  bezpieczeństwa  obywateli  i  porządku  publicznego
w 2019 roku” w ramach którego uzyskano środki  finansowe w łącznej  wysokości  401.000 zł.
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w celu realizacji następujących zadań:
• dofinansowanie  organizacji  obchodów  miejskich  Święta  Policji  2019  kwota  10.000  zł.

- zrezygnowano z realizacji
• realizacja  programów  „Bezpieczny  Maluch”,  „Mam  przyjaciela  policjanta”,  „Nie  lajkuj

hejtu”  zakup  materiałów  edukacyjnych,  promocyjnych  oraz  sprzętu  na  potrzeby
organizacyjne – kwota 7.000 zł.

• współfinansowanie programu „Bezpieczna Przystań” - kwota 7.000 zł.

• współfinansowanie  programu  profilaktyczno  –  prewencyjnego  „Moc!  Na  Ty”  -  kwota

7.000 zł.
• dofinansowanie  „Programu  Profilaktyki  Rówieśniczej  w  Katowicach  –  2019”  -  kwota

7.000zł.
• dofinansowania programu „Profilaktyczny Głos Drogowy” - kwota 5.000 zł.

• zakup  radiowozów  oznakowanych  z  napędem  hybrydowym  we  współfinansowaniu

UM/KGP/WFOŚiGW  oraz  samochodów  nieoznakowanych  finansowych  50/50  dla
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach – kwota 315.000 zł.

• zakup  środków i  sprzętu  (  lusterko  inspekcyjne,  latarka,  rękawice,  kamera  inspekcyjna,

ręczny wykrywacz) dla grupy PIRO KMP w Katowicach – kwota 14.600 zł.
• zakup materiałów biurowych i promocyjnych w ramach spotkań Rady Społecznej przy KMP

– kwota 3.000 zł.
• zakup wyposażenia dla KMP Katowice – wg potrzeb aktualizowanych w trakcie trwania

programu – kwota 35.400 zł. tj. zakup :
• alkomatów – kwota 10.000 zł.

• alkomatów stacjonarnych – kwota 6.700 zł.

• rzutnika  multimedialnego  i  automatycznego  ekranu  dla  Centrum Operacyjnego  –  kwota

4.000 zł.
• rzutników i dysków zewnętrznych dla dzielnicowych – kwota 5.700 zł.

• nowych instrumentów dla orkiestry policyjnej – kwota 5.000 zł.

2. Porozumienie  ZK.MM.6/2019  w  ramach  którego  uzyskano  środki  finansowe
w  wysokości  40.000  złotych  w  celu  realizacji  następujących  zadań  -  40.000  zł.  -  nagrody
uznaniowe Prezydenta Miasta z okazji Święta Policji.

3. Porozumienie  ZK.JP.3/2019 w ramach którego uzyskano środki  finansowe w wysokości
200.000  złotych  w  celu  zwiększenia  liczby  umundurowanych  patroli  Policji  na  ulicach  m.in.
poprzez finansowanie dodatkowych służb patrolowych.
Łącznie Urząd Miasta Katowice przekazał środki finansowe w wysokości 641.000 złotych.
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CELE NA ROK 2020

• Utrzymanie czasu reakcji na zdarzenia,

• Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zwiększenie liczby policjantów 

skierowanych do służby na drogach i podejmowanie działań w celu eliminacji z ruchu 
nietrzeźwych kierujących i ograniczenia zagrożeń w zw z przekraczaniem dozwolonej 
prędkości,

• Utrzymanie wysokiej efektywności działania służby kryminalnej w zakresie zwalczania        

i wykrywania przestępczości w 7 wybranych kategoriach 
• Utrzymanie wysokich efektów w zakresie zabezpieczania mienia na poczet przyszłych kar i 

grzywien u osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw.
• Utrzymanie na obecnym poziomie dynamiki przestępstw. 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
             W KATOWICACH

            insp. Paweł BARSKI
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