INF OR MACJA
o działalności i wynikach pracy

Komendy Miejskiej Policji w Katowicach
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Opracowano w Zespole Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Katowicach

Miasto Katowice, jako rejon działalności Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, stanowi
specyficzny i niepowtarzalny obszar na tle innych Komend Miejskich i Powiatowych
w województwie śląskim.
Katowice jako stolica regionu i centrum Górnośląskiego Związku Metropolitarnego było,
w 2011 roku, miejscem wielu imprez o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Miało
to bezpośredni związek ze staraniami władz miasta o przyznanie Katowicom tytułu Europejskiej
Stolicy Kultury, a także z faktem współuczestniczenia w cyklu przedsięwzięć związanych
z przewodnictwem Polski w Unii Europejskiej.
Powyższe wraz z równolegle bardzo dynamicznym rozwojem miasta, szeregiem inwestycji
w przestrzeni publicznej i infrastrukturze, uczyniło miasto rejonem dwójnasób zagrożonym
zjawiskami przestępczymi.
Zgodnie z deklaracjami kierownictwa katowickiej jednostki, dołożono starań by rok 2011,
pomimo rysujących się już wcześniej problemów tak wewnętrznych jak i rozlicznych czynników
zewnętrznych determinujących funkcjonowanie jednostki, był w efekcie końcowym podobnie,
pozytywnie oceniany jak rok 2010.
Dzięki m.in. rozlicznym działaniom mobilizacyjnym i motywacyjnym wzmacniającym
funkcjonalność struktury organizacyjnej jednostki, odnotowano widoczny wzrost wyników pracy
w porównaniu z rokiem 2010.
Rok 2011, co szczególnie istotne, był rokiem, w którym katowicka Policja odnotowała jako
jedna z nielicznych w garnizonie i kraju, spadek przestępczości ogólnej i kryminalnej.
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W 2011 roku w KMP w Katowicach oraz jednostkach podległych wszczęto łącznie 15934
postępowań przygotowawczych tj. o 502 mniej niż w roku 2010, a uwzględniając spadek
przestępczości w 2010, na przestrzeni 2 lat ograniczono zagrożenie przestępczością w Katowicach
o 1327 zdarzeń. W tej płaszczyźnie na przestrzeni ostatnich 5 lat wyraźnie widoczny jest trend
spadkowy. Tendencja ta dotyczy również przestępstw kryminalnych – w roku 2011 wszczęto 14154
postępowania, tj. o 422 mniej niż w roku 2010.

W sferze przestępczości gospodarczej i narkotykowej rok 2011 zakończył się wzrostem
liczby postępowań wszczętych w porównaniu do roku 2010, co obrazuje zdecydowanie
i konsekwencję w działaniu katowickiej Policji, działaniu naznaczonym wyższą skutecznością
prowadzonych w tych płaszczyznach przedsięwzięć.
Na uwagę zasługuje fakt osiągnięcia na koniec 2011 roku bardzo dobrego poziomu
ogólnego wskaźnika wykrycia – 47,3%, co stanowi kontynuację trendu wzrostowego, świadczącego
o skuteczności działań podejmowanych przez Komendę Miejską Policji w Katowicach mających na
celu ściganie sprawców przestępstw.
Między innymi w tym celu od 2008 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach
realizowany jest program monitorowania przestępczości kryminalnej w wybranych kategoriach,
który jako narzędzie pomocnicze o charakterze analityczno-prognostycznym służącym do
właściwego ukierunkowania pracy w celu osiągnięcia lepszych efektów wykrywczych
w płaszczyźnie przestępczości kryminalnej w wybranych kategoriach przestępstw. W 2011 roku
podjęto decyzję o kontynuacji programu w nowej jego edycji, z uwzględnieniem dodatkowych
kategorii. Do dotychczas monitorowanych kategorii tj. kradzież cudzej rzeczy, kradzież
z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, bójka i pobicie włączono zniszczenie mienia
i uszkodzenie ciała. W celu zobrazowania poziomu zagrożenia w wybranych kategoriach
porównywane były dane z bieżącego oraz minionego okresu sprawozdawczego w cyklu
dwutygodniowym. Takie działanie pozwalały na szybkie ujawnienie niekorzystnych trendów (np.
niepokojący wzrost ilości przestępstw zaistniałych na obszarze działania danego KP) i co za tym
idzie szybkie podjęcie działań mających na celu ich ograniczenie. Jak obrazuje poniższy wykres,
działania te przyniosły wymierne wyniki. Rokrocznie zmniejsza się liczba spraw wszczętych
i jednocześnie systematycznie zwiększa się poziom wykrycia. W 2011 roku zmniejszono liczbę
wszczęć o 524 postępowania przy jednoczesnym wzroście dynamiki wykrycia do poziomu 21,2%.
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Przestępczość w 7 monitorowanych kategoriach
W każdej z 7 w.w. kategorii przestępstw, które są najbardziej dotkliwe dla mieszkańców
Katowic, zmniejszyła się ilość popełnionych przestępstw w porównaniu do roku ubiegłego i co
bardzo istotne, w żadnej z nich dynamika przestępstw nie przekroczyła 100%. Tym samym jest to
potwierdzenie zasadności prowadzonych działań i podstawa do ich kontynuowania w roku
bieżącym.

Dynamika przestępstw w 7 monitorowanych kategoriach
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Rok 2011 był rekordowy jeżeli chodzi o walkę z narkobiznesem. Dzięki działaniom
policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Katowicach ponad 32
kilogramy narkotyków nie trafiło do sprzedaży. Ponad 2 kilogramy amfetaminy, 12 kilogramów
marihuany i 18 kilogramów haszyszu, w wartości rynkowej ponad 1 mln zł, zostało
przechwyconych przez policjanci z katowickiego wydziału antynarkotykowego. Ponadto
zlikwidowane zostały 3 plantacje konopii indyjskich. Funkcjonariusze prowadzili ponad 200
śledztw, w których 245 podejrzanych usłyszało blisko 1000 zarzutów. Dotyczyły one przemytu
narkotyków, wprowadzania ich do obrotu, handlu oraz posiadania. Policjanci zabezpieczyli na
poczet przyszłych kar mienie dilerów o łącznej wartości prawie 500 tysięcy złotych.
W 2011 roku kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wdrożyło do
realizacji projekty, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
Dzięki przeznaczeniu przez władze miasta Katowic120 tyś.zł na ponadnormatywne służby,
w 2011 roku zorganizowano 652 dodatkowe służby patrolowe w rejonach szczególnie zagrożonych.
Policjanci pełnili je w czasie wolnym od ustawowej służby wykazując się dużym zaangażowaniem
w realizację zleconych zadań. Zatrzymali 24 sprawców na gorącym uczynku popełnienia
przestępstwa, 6 poszukiwanych, a także nałożyli 1228 mandatów karnych na sprawców różnego
rodzaju wykroczeń.
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców było podstawą do zorganizowania 196
wspólnych patroli z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Katowic.
Współpraca z katowicką Szkołą Policji umożliwiła słuchaczom kursów szkoleniowych
odbywanie praktyk w rzeczywistych warunkach tj. na ulicach Katowic. 961 słuchaczy z 5 kursów
pełniło pod okiem doświadczonych katowickich Policjantów służbę w wyznaczonych rejonach,
zapoznając się w ten sposób z arkanami pracy policjanta.
Analizując stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym widoczny jest znaczny wzrost,
w porównaniu do roku 2010, zdarzeń drogowych, których w 2011 roku odnotowano 5085 (w 2010r.
- 3781). Na drogach aglomeracji katowickiej doszło do 305 wypadków i 4780 kolizji (odpowiednio
w 2010r. - 297 wypadków i 3484 kolizje), w których 12 osób straciło życie, a 400 zostało rannych.
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Na ogólną liczbę 305 wypadków drogowych, 253 były spowodowane przez niewłaściwe
zachowanie kierującego, 37 z winy pieszego a 15 wypadków z innych przyczyn.
Zanotowano 19 wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych użytkowników dróg
(10 wypadków z winy kierującego, 9 wypadków z winy pieszego), w których 3 osoby zostały
zabite a 22 ranne oraz 103 kolizje.
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego sporządzili 796 wniosków o ukaranie, nałożyli
21922 mandatów karnych i zastosowali 2024 pouczenia. W 2011 roku zatrzymanych zostało 321
pijanych kierowców (o 41 mniej niż w 2010 roku), którym w 132 przypadkach zatrzymane zostało
prawo jazdy (w 2010r. - 111). W związku ze stwierdzonym nieodpowiednim stanem technicznym
pojazdu zatrzymanych zostało 3627 dowodów rejestracyjnych (3676 w 2010r.).
W 2011 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przeprowadzili
szereg działań profilaktycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców
miasta jak również przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym. Poprzez wspólne działania
z instytucjami pozapolicyjnymi możemy dotrzeć do różnych środowisk i grup wiekowych. „Stop
narkotykom”, „Pies twój przyjaciel czy wróg”, „Bezpieczna Przystań” to tylko niektóre
z programów zrealizowanych w celu podniesienia świadomości związanej z ogólnie rozumianym
bezpieczeństwem. W dalszym ciągu realizowano sztandarowy projekt katowickiej komendy
tj. kursy samoobrony dla kobiet. W 2011 roku przeprowadzone one zostały w ramach projektu
„Bezpieczne Bogucice” i wzięło w nich udział kilkaset kobiet, nie tylko mieszkanek Bogucic.
Z uwagi na ogromne zapotrzebowanie na tego typu profilaktykę planowane są w roku bieżącym
kolejne edycje tych działań.
Dzięki akceptacji władz miasta i przeznaczeniu środków na realizację w kwocie 20 tys. zł,
zrealizowano I edycję Programu ukierunkowanego na naukę bezpiecznych zachowań wśród
katowickich przedszkolaków - „Bezpieczny Maluch”. Program obejmował wszystkie aspekty
związane z zagrożeniami jakie mogą spotkać dzieci. Prowadzona była także nauka udzielania
Pierwszej Pomocy przedmedycznej.
Dla gimnazjalistów przygotowany został program „Kibicuję Fair Play”, który został
nagrodzony przez MSWiA. Program realizowany był w wytypowanych placówkach oświatowych
znajdujących się na terenie tzw. „dzielnic zagrożonych” oraz tych gdzie odnotowywane są
przypadki konfliktów uczniowskich na tle sympatyzowania z klubami piłkarskimi. Program spotkał
się z dużym odzewem ze strony biorącej w nim udział młodzieży i planowana jest jego kontynuacja
w roku bieżącym.

Kolejnym działaniem realizowanym na terenie miasta był program „Nie daj się
złodziejowi”, który ukierunkowany był na przeciwdziałanie kradzieżom popełnianym na terenie
placówek handlowych, bankowych oraz w środkach komunikacji. Do współpracy zaproszeni zostali
przedstawiciele różnych firm. W środkach komunikacji miejskiej policjanci, wspólnie
z kontrolerami KZK GOP, promowali zasady bezpieczeństwa, przydatne w trakcie przemieszczania
się środkami transportu publicznego. Również ten program, dzięki wsparciu władz miasta będzie
kontynuowany w 2012 roku.
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Konsekwentna i systematycznie prowadzona polityka motywacyjna doprowadziła do
wytworzenia pożądanej atmosfery w środowisku pracy. 29 policjantów zostało uhonorowanych
odznaczeniami państwowymi i resortowymi, 16 wyróżniono pochwałą i krótkotrwałym urlopem.
W ramach nagród motywacyjnych wyróżniono odpowiednio: nagrodami Komendanta
Wojewódzkiego Policji – 168 policjantów, nagrodami Komendanta Miejskiego Policji – 3069
policjantów a nagrodami Prezydenta Miasta Katowice – 137 policjantów. Przełożyło się to na stan
dyscypliny służbowej, który w porównaniu do lat ubiegłych można relatywnie ocenić jako bardzo
dobry.
Oceniając stan realizacji zadań służbowych, uzyskanych wyników i poziom bezpieczeństwa
w Katowicach w 2011 roku należy skonstatować, że osiągnięto zakładane cele związane m.in.
z ograniczeniem dynamiki przestępczości w mieście oraz zwiększono poziom wykrywalności
ogólnej przestępstw.
Tym niemniej w roku 2012 w zależności od zidentyfikowanych potrzeb, zagrożeń, bieżącej
sytuacji w dalszym ciągu kontynuowane są i będą działania doraźne oraz przedsięwzięcia
długoterminowe i rozwiązania systemowe mające na celu utrzymanie a nawet poprawę istniejącego
stanu faktycznego. Szczególna uwaga zwrócona jest na poprawę warunków pracy katowickich
Policjantów, ograniczenie dynamiki przestępstw przy wzroście ich wykrywalności w kategoriach
kradzież z włamaniem, zniszczenie mienia oraz kontynuowanie współpracy z władzami lokalnymi
i podmiotami pozapolicyjnymi.

Wyk. w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
1 egz. - Prezydent Miasta Katowice
1 egz. - Przewodniczący Rady Miasta Katowice
1 egz. - Naczelnik WZK UM Katowice
1 egz. - a/a.

