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WakatWakat

W jednostkach Policji woj. śląskiego 
na dzień 31 grudnia 2018 roku 

pozostawało 281 wakatów co 
stanowiło 2,25% stanu etatowego



Wydział Doboru i SzkoleniaWydział Doboru i Szkolenia

Doskonalenie centralne w 2018 roku:

- 118 typów kursów specjalistycznych oraz 21 warsztatów - przeszkolono 2042 osób,
- szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych - skierowano 57 osób,
- szkolenie zawodowe podstawowe - skierowano 508 osób

Doskonalenie lokalne w 2018 roku:
- 721 przedsięwzięć szkoleniowych – przeszkolono 13397 osób

 
 



Wydział Doboru i SzkoleniaWydział Doboru i Szkolenia

Osiągnięcia sportowe policjantów w 2018 roku

Mistrzostwa Świata i Europy:
- st. sierż. Rafał RISS – OPP Katowice – V miejsce w Mistrzostwach Świata w Ju-
Jitsu

- st. sierż. Konrad ADAMASZEK – SPPP Bielsko-Biała – I miejsce w Mistrzostwach 
Świata w wyciskaniu sztangi,

- st. post. Lidia FIDURA – KMP Gliwice – III miejsce w Mistrzostwach Europy Kobiet 
w Boksie,

- st. sierż. Łukasz OŚLIZŁO – KMP Katowice – I miejsce w biegu na 3000 m 
z przeszkodami, II miejsce w biegu na 1500 m, III miejsce w biegu w Mistrzostwach 
Europy Police and Fire Game Giblartar



Wydział Doboru i SzkoleniaWydział Doboru i Szkolenia

Osiągnięcia sportowe policjantów w 2018 roku

Reprezentacja KWP w Katowicach
- I miejsce w Mistrzostwach Polski Policji w Piłce Siatkowej,

- I miejsce w Mistrzostwach Polski Policji w Piłce Siatkowej Plażowej,

- I miejsce w Mistrzostwach Polski Policji w Koszykówce,

- I miejsce w II Pucharze Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,

- II miejsce w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Judo



Wydział KadrWydział Kadr

Policjanci naruszyli w 760 przypadkach dyscyplinę służbową
(736 w 2017 r.), z czego:

37 wypełniały znamiona przestępstw (24 w 2017 r.),

61 wypełniało znamiona wykroczeń (60 w 2017 r.),

54 związane były z nieprzestrzeganiem zasad etyki zawodowej
(60 w 2017 r.),

608 stanowiło naruszenie dyscypliny służbowej (592 w 2017 r.)

Stan dyscypliny służbowej wśród policjantówStan dyscypliny służbowej wśród policjantówStan dyscypliny służbowej wśród policjantówStan dyscypliny służbowej wśród policjantów



Wydział KadrWydział Kadr

Przewinienia policjantów uznano za przypadki mniejszej wagi 
i przeprowadzono z nimi rozmowy dyscyplinujące -

 410 przypadków (393 w 2017 r.) 

Przeciwko policjantom wszczęto 203 postępowania 
dyscyplinarne (224 w 2017 r.). 
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Wydział KadrWydział Kadr

Odstąpiono w 60 przypadkach od wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego policjantom na podstawie art. 132 ust. 4a ustawy 

o Policji (62 w 2017 r.):
w przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne, wypełniającego jednocześnie znamiona wykroczenia, 

w przypadku mniejszej wagi lub ukarania grzywną
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Wydział KadrWydział Kadr

Zawieszono w czynnościach służbowych na podstawie art. 39 ustawy o Policji –

33 policjantów (46 w 2017 r.)

Zwolniono ze służby na podstawie: 

art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji: gdy wymaga tego ważny interes służby

30 policjantów (9 w 2017 r.)

art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji: popełnienia czynu o znamionach przestępstwa 
albo przestępstwa skarbowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia 

jego pozostanie w służbie

- 15 policjantów (14 w 2017 r.)
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Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowychZmiany w przepisach o ochronie danych osobowych
• Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych  UE (2016/679) tzw. RODO w sprawie ochrony osób fizycznych                 osobowych  UE (2016/679) tzw. RODO w sprawie ochrony osób fizycznych                 
                       w związku  z przetwarzaniem danych osobowych, które zastąpiło                        w związku  z przetwarzaniem danych osobowych, które zastąpiło 
dotychczasową ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  dotychczasową ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

• Na obecnym etapie została podpisana przez Prezydenta RP Na obecnym etapie została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia                ustawa z dnia                
            14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych             14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych transponująca do transponująca do 
krajowego porządku prawnego „dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) krajowego porządku prawnego „dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/680                              tzw. „dyrektywę policyjną”. Dyrektywa unijna obejmować 2016/680                              tzw. „dyrektywę policyjną”. Dyrektywa unijna obejmować 
będzie przetwarzanie danych osobowych przez organy ścigania związane z będzie przetwarzanie danych osobowych przez organy ścigania związane z 
rozpoznawaniem zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych. rozpoznawaniem zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych. 
                                                           Ustawa zacznie obowiązywać po upływie 14 dni                                                            Ustawa zacznie obowiązywać po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. od dnia ogłoszenia. 
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W związku ze zmianami przepisów o ochronie danych 
osobowych w całym garnizonie śląskim przeszkolono 
3751 osób.

Ponadto z inicjatywy WBI KWP w Katowicach 
zorganizowano szkolenia: 

•  dla przedstawicieli Jednostek Administracji Zespolonej 
  
   Wojewody Śląskiego w którym uczestniczyło 
   250 osób;

•  dla kadry kierowniczej jednostek i komórek 
   organizacyjnych KWP w Katowicach oraz Inspektorów 
   Ochrony Danych prowadzone przez wykładowców 
   Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej z tematu 
   „Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO 
   w Policji”, w którym udział wzięło 120 osób.
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Gabinet KWP  -  Śląska Policja w gwarze śląskiejGabinet KWP  -  Śląska Policja w gwarze śląskiej

Od soboty 1 września 2018 roku w cotygodniowej porannej audycji 
Radia Katowice pn. „Śląska Fala” po godz. 9.00 kilka minut 
programu poświęcone jest tematyce śląskiej policji.

Audycja jest prowadzona w gwarze śląskiej, a wszelkie informacje, 
m.in. dotyczące wydarzeń czy przedsięwzięć, które były, są lub będą 
organizowane na terenie śląskiego garnizonu,
przekazuje sierż. sztab. Marek Jon.

Projekt zrodził się i jest realizowany
przez Gabinet Komendanta
Wojewódzkiego Policji
we współpracy z Radiem Katowice.
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Zespół PrasowyZespół Prasowy

    W 2018 Śląska Policja znajduje się na 1 miejscu 
wśród komend wojewódzkich w rankingu ilości nagrań 
do TV -  1408 wystąpień.

       Zespół Prasowy udzielił 325 wypowiedzi dla radia 
i telewizji.

       Na stronie internetowej KWP ukazało się 2959 
komunikatów z całego województwa, w tym 465 
przygotowanych przez Zespół Prasowy, zapewniono 
obsługę medialną 93 imprez i uroczystości.

       Oficerowie prasowi relacjonowali sukcesy śląskich 
policjantów, byli obecni na miejscu zdarzeń, promowali 
działania profilaktyczne.

       Największym wydarzeniem medialnym było   
zabezpieczenie COP24. W  ramach odcinka „Media” 
przygotowano: 43 komunikaty, 23 autorskie filmy, 30 
galerii zdjęć, 2 briefingi prasowe oraz udzielono 28 
wypowiedzi do radia i TV.

    
      



Zespół PrasowyZespół Prasowy

W 2018 roku Śląska Policja rozwijała swoją działalność 
w mediach społecznościowych.

Facebook:
• 8469 polubienia (wzrost 60%)

• 9059 obserwujących

• 677 postów

 Najpopularniejszy post: 25 lipca 2018

 Pokaz kompanii honorowej z okazji Święta Policji 2018

 Blisko 800 tys. odbiorców, 3 tys. udostępnień, 1100 polubień 

            

            Twitter:

 1349 „tweetów” (48%)

 1140 obserwujących

 1710 polubienia
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zmierza człowiek? STOP mowie nienawiści”. Celem zmierza człowiek? STOP mowie nienawiści”. Celem 
konferencji była wymiana poglądów na temat konferencji była wymiana poglądów na temat 
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Wydział Kontroli Wydział Kontroli 

W 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz podległych 
jednostkach terenowych załatwiono we własnym zakresie łącznie 1230 skarg,

nie odnotowano wpływu wniosków.  

W analogicznym okresie 2017 roku załatwiono 1526 skarg oraz 1 wniosek.

Widoczna jest zatem tendencja spadkowa w omawianym zakresie, liczba ta jest 
bowiem niższa o 296 skarg (spadek o 19,4% w stosunku do roku poprzedniego).     

 Z 1230 załatwionych skarg 93 zostały uznane za potwierdzone (w 2017 roku – 
142),  nie potwierdzono zarzutów w 986 skargach (w 2017 roku – 1241), z kolei 

w inny sposób rozpatrzono 151 skarg (w 2017 roku 143).

Potwierdzalność zarzutów podnoszonych w skargach wyniosła 7,56%, a zatem nastąpił 
nieznaczny spadek w porównaniu do roku ubiegłego o 1,74% (z 9,30% do 7,56%).  

 



Wydział PsychologówWydział PsychologówWydział PsychologówWydział Psychologów

Statystyka w pigułce

• przeszkolono 4086 policjantów, pracowników Policji oraz 
osób spoza Policji realizując 27 tematów w 222 spotkaniach 
szkoleniowych 

• udzielono pomocy psychologicznej 456 osobom

• przebadano testami psychologicznymi 1613 osób

• 12 razy uczestniczono w czynnościach dochodzeniowo-
śledczych lub operacyjno-rozpoznawczych



• 35 postępowania kwalifikacyjne na stanowiska: 
dzielnicowego i kierownika dzielnicowych 
(oceniono i sprawdzono kompetencje 191 funkcjonariuszy)

• Warsztat Proaktywnego Przełożonego dla kadry 
kierowniczej garnizonu śląskiego 

• Współpraca ze Wspólnotą AA i Al-Anon 
w ramach programu profilaktyki alkoholowej

Wydział PsychologówWydział PsychologówWydział PsychologówWydział Psychologów



• Prowadzenie szkoleń (784 osoby)
i udział w zabezpieczeniu Szczytu 
Klimatycznego COP24

• Pomoc rodzinom górników, którzy 
zginęli w katastrofie 
w czeskiej kopalni 
CSM w Stonawie

Wydział PsychologówWydział PsychologówWydział PsychologówWydział Psychologów

http://www.spodekkatowice.pl/pl/wydarzenia/cop-24-konferencja-
narodow-zjednoczonych-w-sprawie-zmian-klimatu,593.html

https://www.tvp.info/40553799/wszystkie-czujniki-gazu-w-dniu-katastrofy-dzialaly
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Sztab PolicjiSztab PolicjiSztab PolicjiSztab Policji

Odbiór numeru alarmowego 997 przez CPR w Katowicach
Garnizon śląski jako pierwszy w kraju rozpoczął w listopadzie 2017 roku pilotaż przekazania odbioru numeru alarmowego 
997 z jednostek Policji do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach. Przeprowadzony na przełomie 2017/2018 
roku pilotaż wykazał zasadność i celowość wdrożenia tego rozwiązania. W 2018 roku Policja śląska jako jedyna w kraju 
otrzymywała zgłoszenie kierowane na numer alarmowy 997 drogą elektroniczną w postaci formatek bez konieczności 
prowadzenia rozmowy z osobą zgłaszającą.

To rozwiązanie w znaczącym stopniu spowodowało spadek ilości odbieranych telefonów przez służbę dyżurną, co istotnie 
wpłynęło na wyższą ergonomię i komfort ich pracy. Ponadto ułatwia to bieżące zarządzanie siłami i środkami oraz obsługę 
zgłoszonych zdarzeń.

W 2018 roku operatorzy CPR przekazali do Policji w postaci formatek 500496 zdarzeń ze wszystkich 769842 interwencji, co 
stanowi 65%.



Sztab PolicjiSztab PolicjiSztab PolicjiSztab Policji

Miernik „Czas reakcji na zdarzenie”
Przekazanie obsługi numeru alarmowego 997 nie wpłynęło na osiągane czasy reakcji, gdyż spadek liczby odbieranych 
telefonów przez służbę dyżurną umożliwia efektywniejsze zarządzanie siłami i środkami pozostającymi w dyspozycji.

Komenda Główna Policji określiła dla całego garnizonu śląskiego próg satysfakcji dla zdarzeń PILNYCH na poziomie z 
2017 roku czyli 9 minut i 18 sekund.  W 2018 roku uzyskano średnią wojewódzką 8 minut i 13 sekund – miernik 
wojewódzki został osiągnięty.



Sztab PolicjiSztab PolicjiSztab PolicjiSztab Policji

Miernik „Czas reakcji na zdarzenie”
Jednostki szczebla KMP/KPP mają ustaloną indywidualną wartość progową czasu satysfakcji dla zdarzeń pilnych, które w 2018 
roku zostały utrzymane na poziomie z roku 2017.

Jednostka

Wartość progowa 
- PILNE

Uzyskany wynik - 
PILNE

Uzyskany wynik - 
ZWYKŁE

Uzyskany wynik - 
WSPÓLNE

min,sek min,sek min,sek min,sek

Będzin 9,30 7,58 10,31 10,12
Bielsko - Biała 9,15 9,01 19,22 18,00
Bieruń 9,30 10,20 15,28 14,47
Bytom 8,00 6,30 12,02 11,22
Chorzów 8,15 7,45 11,01 10,36
Cieszyn 7,35 7,22 13,54 13,11
Częstochowa 10,00 9,44 14,24 13,54
Dąbrowa Górnicza 8,30 8,16 17,34 16,32
Gliwice 8,50 8,33 23,19 21,52
Jastrzębie - Zdrój 7,20 6,48 14,45 13,47
Jaworzno 7,25 7,46 11,27 10,49
Katowice 9,20 10,53 28,45 26,47
Kłobuck 7,35 8,34 15,48 15,03
Lubliniec 7,00 6,51 11,20 10,51
Mikołów 7,50 7,43 12,11 11,44
Mysłowice 7,30 7,24 12,41 11,57
KWP Katowice 9,18 8,13 15,32 14,41

Jednostka
Wartość progowa 

- PILNE
Uzyskany wynik - 

PILNE
Uzyskany wynik - 

ZWYKŁE
Uzyskany wynik - 

WSPÓLNE

min,sek min,sek min,sek min,sek

Myszków 8,10 7,30 11,58 11,09

Piekary Śląskie 6,15 6,11 9,36 9,14

Pszczyna 9,20 9,06 16,17 15,00

Racibórz 7,10 8,16 16,36 15,59

Ruda Śląska 7,45 5,58 10,31 10,03

Rybnik 9,10 9,15 13,09 12,47

Siemianowice Śl. 8,00 7,15 13,25 12,43

Sosnowiec 7,45 7,04 9,37 9,19

Świętochłowice 6,40 5,34 9,45 9,20

Tarnowskie Góry 8,35 8,17 13,15 12,47

Tychy 6,40 6,36 12,49 12,15

Wodzisław Śląski 8,45 7,57 11,44 11,20

Zabrze 7,25 6,09 10,58 10,24

Zawiercie 7,35 7,56 13,43 13,02

Żory 8,25 8,35 14,44 14,10

Żywiec 12,00 11,41 15,40 15,15

KWP Katowice 9,18 8,13 15,32 14,41

Kolor czerwony – przekroczony czas w zdarzeniach pilnych



Sztab PolicjiSztab PolicjiSztab PolicjiSztab Policji

Zalety odbierania numeru alarmowego 997 przez CPR
 Filtrowanie zgłoszeń przez operatorów CPR – do Policji trafiają tylko formatki wymagające zaangażowania sił i 

środków policyjnych;
 W zdarzeniach wymagających zaangażowania innych służb np. PSP, Pogotowia Ratunkowego, itp. – zgodnie z 

procedurami służby te powiadamia operator CPR;
 Zmniejszenie liczby odbieranych telefonów przez służbę dyżurną, przekłada się na lepszą ergonomię i wyższy 

komfort ich służby;
 Korzystniejsze zarządzanie siłami i środkami pozostającymi w dyspozycji, co pozytywnie wpływa na miernik „czas 

reakcji na zdarzenie”;

997997



20172017 20182018

Mecze piłki nożnejMecze piłki nożnej 194194 190190

Mecze piłki nożnej podwyższonego ryzykaMecze piłki nożnej podwyższonego ryzyka 4646 4848

Uroczystości rocznicoweUroczystości rocznicowe 1414 2020

Inne imprezy sportoweInne imprezy sportowe 197197 197197

Imprezy artystyczno – kulturalneImprezy artystyczno – kulturalne 359359 388388

Liczba uczestników imprez sportowychLiczba uczestników imprez sportowych 1 246 581 osób1 246 581 osób 1 379 654 osób1 379 654 osób

Zabezpieczenia imprez masowychZabezpieczenia imprez masowych



Sztab Policji KWP w Katowicach - COP24Sztab Policji KWP w Katowicach - COP24

Operacja policyjna „Przedsesje” (23 - 29 listopada 2018 roku):

1. W związku z planowanymi spotkaniami przedsesyjnymi na terenie Międzynarodowego Centrum    

    Kongresowego w Katowicach, w dniach 23 – 29 listopada 2018 r., zarządzono na terenie woj. śląskiego  

    operację policyjną pk. „Przedsesje”.

2. Do zabezpieczenia operacji policyjnej „Przedsesje” skierowano:

    -  1173 funkcjonariuszy z garnizonu śląskiego,

    -  481 policjantów spoza garnizonu śląskiego.

3. Wykonano łącznie 31 eskort policyjnych.

4. Nie odnotowano zbiorowych zakłóceń porządku publicznego, jak również żaden funkcjonariusz nie 

   odniósł obrażeń. Doszło do trzech kolizji drogowych, gdzie zostały uszkodzone radiowozy. 



Sztab Policji KWP w Katowicach - COP24Sztab Policji KWP w Katowicach - COP24

Podoperacja „Katowice” (30 listopada – 16 grudnia 2018 roku):

1.W związku z zarządzoną w dniu 30 listopada 2018 roku operacją policyjną pk. „Klimat 2018”, na terenie 
 
   woj. śląskiego powołano podoperację „Katowice”.

2. Łączna liczba funkcjonariuszy biorących udział w Podoperacji „Katowice” wyniosła około                       

    7500 funkcjonariuszy (z garnizonu śląskiego oraz wsparcia z innych województw).  

3. Spotkania w ramach COP24- imprezy towarzyszące oraz zgromadzenia (większość miała charakter 
    cykliczny).

   - spotkania w ramach COP- 15

   - imprezy towarzyszące- 37
   - zgromadzenia- 17

4. W trakcie trwania Szczytu wykonano ponad 800 sprawdzeń pojazdów przy wykorzystaniu urządzenia 

typu X-Ray z Krajowej Administracji Skarbowej (sprawdzano pojazdy wjeżdżające do Strefy Niebieskiej).  



Sztab Policji KWP w Katowicach - COP24Sztab Policji KWP w Katowicach - COP24

Podoperacja „Katowice” (30 listopada – 16 grudnia 2018 roku):

5. Zdarzenia w trakcie trwania Szczytu: łączenie 59 zdarzeń, w tym 10 w obszarze ruchu drogowego

6. Organizator wydał blisko 23000 akredytacji, z czego aktywowano ponad 22000 sztuk.

7. Jednym z wielu wydarzeń, jakie miały miejsce w trakcie Szczytu Klimatycznego COP24 było 

Zgromadzenie w dniu 8 grudnia 2018 r.- pn. „Marsz dla klimatu”.

   Zgromadzenie organizowane w godz. 12.00 – 16.00 w formie przemarszu ulicami centrum miasta        

   Katowice, w którym udział wzięło ok. 3000 osób. Zatrzymano 3 uczestników, którzy stosowali przemoc  

     i groźbę wobec interweniujących funkcjonariuszy.

  



Liczba postępowań wszczętychLiczba postępowań wszczętychLiczba postępowań wszczętychLiczba postępowań wszczętych

I – XII 2014 I – XII 2015 I – XII 2016 I – XII 2017 I – XII 2018
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Wybrane 7 kategorii przestępstw (najbardziej uciążliwych społecznie)



Obszary ocenne – objęte miernikami KGPObszary ocenne – objęte miernikami KGPObszary ocenne – objęte miernikami KGPObszary ocenne – objęte miernikami KGP

Miernik Wymagane Osiągnięte

Czas służby dzielnicowego w 
obchodzie 75 % czasu służby 75,77 % czasu służby

Miernik Wymagane Osiągnięte

Liczba bezwzględna policjantów 
służby prewencyjnej (bez RD) 
skierowanych do służby 
patrolowej i obchodowej danej 
jednostki organizacyjnej Policji. 

638 152  służby 640 009 służb

 PRIORYTET: Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze 
społeczeństwem

Zrealizowano

 PRIORYTET: Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej 
uciążliwej społecznie 

Zrealizowano



Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Kategoria zagrożeń Ogółem
Potwierdzono-
wyeliminowano

Przekraczanie dozwolonej prędkości 30585 1531

Nieprawidłowe parkowanie 25005 2365

Spożywanie alkoholu w miejscach 
niedozwolonych

22549 3215

Niewłaściwa infrastruktura drogowa 5683 894

Zła organizacja ruchu drogowego 5053 527

Używanie środków odurzających 3808 36

Dzikie wysypiska śmieci 2928 516

Grupowanie się nieletnich zagrożonych 
demoralizacja

2814 209

Akty wandalizmu 2529 368

Żebractwo 1803 211

Pozostałe 9143 481

Na terenie województwa śląskiego do dnia 1 stycznia 2019 r. naniesiono  112 002 zgłoszenia 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikiffAmd7fAhVS26QKHRcBA8MQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fslawno.policja.gov.pl%2Fzsl%2Faktualnosci%2Faktualosci%2F5841%2CKrajowa-Mapa-Zagrozen-bezpieczenstwa-wkrotce-w-naszym-wojewodztwie.html&psig=AOvVaw3ca1gh9OQe2oP49v0VMLar&ust=1547037384007563


Dzielnicowi w garnizonie śląskimDzielnicowi w garnizonie śląskimDzielnicowi w garnizonie śląskimDzielnicowi w garnizonie śląskim

W 2018 roku prowadzono działania utrwalające pozycję dzielnicowego, m.in. poprzez:
-realizację  szkoleń „ABC Nowoczesnego Dzielnicowego”,
-przeprowadzenie pierwszej edycji szkoleń dla kierowników rewirów dzielnicowych,
-Przeprowadzenie z poziomu Wydziału Prewencji KWP 32 badań problemowych, 
obejmujących wybrane aspekty funkcjonowania struktur dzielnicowych na szczeblu 
Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji, Komisariatu Policji i Posterunku Policji.  

 W strukturach śląskiej policji, służbę pełni 977 dzielnicowych (etatowo), 
którzy w ramach codziennego  obchodu diagnozują problemy mieszkańców

Kierując 6524 
wystąpienia do 
innych służb i 

podmiotów

Udzielając 2259 
asyst i pomocy

Opracowując 
371979 wywiadów 

i ustaleń dla 
sądów, prokuratur, 

itp.

Organizując 22099 
spotkań 

ze społeczeństwem  

Realizując 70954 
czynności 

związanych z 
procedurą 

„Niebieskie Karty”



Wykroczenia – ograniczenie zaległości   Wykroczenia – ograniczenie zaległości   Wykroczenia – ograniczenie zaległości   Wykroczenia – ograniczenie zaległości   

Zaległości w prowadzonych czynnościach wyjaśniających w sprawach o 
wykroczenia

2014r 2015r 2016r 2017r 2018r
0,00%

0,10%

0,20%
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0,50%

0,60%

0,70%

0,80% 0,75%

0,66%
0,60% 0,58%

0,62%

0,18%
0,14% 0,12%

0,08% 0,08%

90 dni
180 dni

Średnio w ciągu roku, funkcjonariusze komórek ds. wykroczeń 
prowadzą 114 456 czynności wyjaśniających



Sukcesy śląskich policjantów Sukcesy śląskich policjantów Sukcesy śląskich policjantów Sukcesy śląskich policjantów 

Najlepszy dzielnicowy i 
najlepsza drużyna w kraju

Trzecia drużyna w finale 
Turnieju Par Patrolowych

Trzecia  drużyna w 
Międzynarodowym  Turnieju 

Policji Konnej



Debaty – konsultacje społeczneDebaty – konsultacje społeczneDebaty – konsultacje społeczneDebaty – konsultacje społeczne

W 2018 roku, w województwie śląskim przeprowadzono 
łącznie 153 debat (konsultacji) społecznych organizowanych 

w ramach cyklu
 "POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – 

MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”

W miejscach odtworzonych posterunków Policji, przeprowadzono 4 debaty oraz 7 
konsultacji społecznych. Wskazane inicjatywy dotyczyły Posterunków Policji w : 
KOZACH, PORĘBIE, GOŁKOWICACH i KOSZĘCINIE.

W ramach opisywanych inicjatyw, najczęściej zgłaszane problemy społeczne dotyczyły:
-Bezpieczeństwa w ruchu drogowym (ogólnie łamanie przepisów ruchu drogowego),
-Bezpieczeństwa w miejscach publicznych (brak miejsc parkingowych, zakłócanie ładu i 
porządku publicznego,
-Bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania (spożywanie alkoholu na klatkach schodowych i 
ich zanieczyszczanie przez bezdomnych).



„Program ograniczenia przestępczości i 
aspołecznych zachowań razem  bezpieczniej im. 

Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”

W ramach powyższego w 2018 r realizowano kampanie 
społeczne :

„Nie reagujesz- akceptujesz”, „Wkraczasz w 
dorosłość - wybieraj”, „Moje bezpieczne(?) dziecko”

Konferencje tematyczne:
 „W sieci elektronicznej przemocy”,

 „Policja bez barier”, 
„Community Policing - propozycje działań 

profilaktycznych”

Akcje prewencyjne
„Bezpieczne ferie 2018”, „Bezpieczne wakacje 2018”

Profilaktyka społecznaProfilaktyka społecznaProfilaktyka społecznaProfilaktyka społeczna



Akcja „Ze Sznupkiem bezpieczniej w drodze” - 
ustanowienie rekordu Polski  z wykorzystaniem 
wizerunku maskotki śląskiej Policji , w którym 
uczestniczyło ok.  45 000 dzieci z 287 placówek 

oświatowych z klas I-III

Cykl 10 konferencji szkoleniowych i 2 warsztatów 
poświęconych kampanii społecznej „Moje bezpieczne 

(?) dziecko, w których uczestniczyło 700 osób

W ramach przygotowań do zabezpieczenia szczytu 
COP24, przeprowadzono cykl szkoleń którymi objęto 

ponad 700 osób, w tym 300 uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego. 

Profilaktyka społeczna cd.Profilaktyka społeczna cd.Profilaktyka społeczna cd.Profilaktyka społeczna cd.



Wydział Ruchu Drogowego

Wypadki drogowe i ich skutki odnotowane  w woj. śląskim 
w latach 2014 – 2018

Wypadki drogowe i ich skutki odnotowane  w woj. śląskim 
w latach 2014 – 2018

-1216
-27,5%
-1216

-27,5%

-313
-8,9%

-313
-8,9%

-31
-12,4%

-31
-12,4%

-29
-11,7%

-29
-11,7%

-1675
-30,8%
-1675

-30,8%

-587
-13,5%

-587
-13,5%



Wypadki drogowe z udziałem pieszych i ich skutki odnotowane
w woj. śląskim w latach 2014 – 2018

Wypadki drogowe z udziałem pieszych i ich skutki odnotowane
w woj. śląskim w latach 2014 – 2018

-341
-27,1%

-341
-27,1%

-108
-10,5%

-108
-10,5%

-30
-27,0%

-30
-27,0%

-9
-10,0%

-9
-10,0%

-315
-26,6%

-315
-26,6%

-103
-10,6%

-103
-10,6%

Wydział Ruchu Drogowego



Wydział Ruchu Drogowego

Wypadki drogowe z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych
i ich skutki odnotowane w woj. śląskim w latach 2014 – 2018

Wypadki drogowe z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych
i ich skutki odnotowane w woj. śląskim w latach 2014 – 2018

-38
-7,8%

-38
-7,8%

-72
-13,8%

-72
-13,8%

-47
-9,1%

-47
-9,1%

-90
-16,1%

-90
-16,1%



Wydział Ruchu Drogowego

Wypadki drogowe i ich skutki spowodowane przez kierujących
pod wpływem alkoholu w woj. śląskim w  latach 2014 – 2018

Wypadki drogowe i ich skutki spowodowane przez kierujących
pod wpływem alkoholu w woj. śląskim w  latach 2014 – 2018

-66
-30,3%

-66
-30,3%

+14
+10,1%

+14
+10,1%

-85
-30,0%

-85
-30,0%

+24
+13,8%

+24
+13,8%



Wydział Ruchu Drogowego

Liczba przebadanych na zawartość alkoholu w stosunku
 do liczby ujawnionych kierujących pod wpływem alkoholu przez 

policjantów r. d.  w woj. śląskim w latach 2014 - 2018

Liczba przebadanych na zawartość alkoholu w stosunku
 do liczby ujawnionych kierujących pod wpływem alkoholu przez 

policjantów r. d.  w woj. śląskim w latach 2014 - 2018

+155591
+5,4%

+155591
+5,4%

-481
-3,7%
-481

-3,7%

-452
-3,5%

-452
-3,5%

-313673
-9,4%

-313673
-9,4%



Wydział Ruchu Drogowego

Liczba kierujących poddanych badaniu na zawartość środka
działającego podobnie do alkoholu  przez policjantów r. d. 

w woj. śląskim w latach 2014 - 2018

Liczba kierujących poddanych badaniu na zawartość środka
działającego podobnie do alkoholu  przez policjantów r. d. 

w woj. śląskim w latach 2014 - 2018

+1949
+230,9%

+1949
+230,9%

+1925
+221,8%

+1925
+221,8%



Wydział Ruchu Drogowego

Wypadki drogowe z przyczyny niedostosowania prędkości do warunków ruchu w woj. śląskim 
na tle ujawnionych wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości w latach 2014 - 2018

Wypadki drogowe z przyczyny niedostosowania prędkości do warunków ruchu w woj. śląskim 
na tle ujawnionych wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości w latach 2014 - 2018

+53727
+47,1%
+53727
+47,1%

+18829
+12,6%

+18829
+12,6%

-371
-47,9%

-371
-47,9%

-82
-16,9%

-82
-16,9%



Wydział Ruchu Drogowego

Średnia liczba policjantów ruchu drogowego kierowanych każdego 
dnia do służby w woj. śląskim w 2017 r. i 2018 r.

Średnia liczba policjantów ruchu drogowego kierowanych każdego 
dnia do służby w woj. śląskim w 2017 r. i 2018 r.

+11,82
+2,23%
+11,82
+2,23%



Wydział Ruchu Drogowego

Stan zagrożenia bezpieczeństwa  w ruchu drogowym na terenie woj. śląskiego w 2018 r.

Jednostka Policji Wypadki Zabici

KPP Będzin +24 +8

Jednostka Policji na terenie której nastąpiło 
największe pogorszenie stanu bezpieczeństwa

w ruchu drogowym w 2018 r. 
w porównaniu do 2017 r. 

Jednostka Policji Wypadki Zabici

KMP Częstochowa +10 +9

Jednostka Policji na terenie której nastąpił
największy wzrost liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym

w 2018 r.  w porównaniu do 2017 r. 

Jednostka Policji Wypadki Zabici

KPP Zawiercie +8 +4

Jednostka Policji na terenie której nastąpił
największy wzrost liczby wypadków i ich ofiar z udziałem 

pieszych w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. 



Wydział Ruchu Drogowego

Stan zagrożenia bezpieczeństwa  w ruchu drogowym na terenie woj. śląskiego w 2018 r.

Jednostka Policji Wypadki Zabici

KMP Bielsko-Biała -54 -6

KPP Żywiec -28 -7

KMP Sosnowiec -28 -6

Jednostki Policji na terenie których nastąpiła
największa poprawa bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym w 2018 r. 
w porównaniu do 2017 r. 



SŁUŻBA KRYMINALNASŁUŻBA KRYMINALNASŁUŻBA KRYMINALNASŁUŻBA KRYMINALNA



Przestępstwa ogółemPrzestępstwa ogółemPrzestępstwa ogółemPrzestępstwa ogółem

2014                                               2015                                                2016                                                2017                                                 2018

109950

137248

100666

121761

88289

110177

87820

115173

94974

115086



Przestępstwa ogółemPrzestępstwa ogółemPrzestępstwa ogółemPrzestępstwa ogółem

*Najwyższy % wykrycia w jednostce w ciągu 4 lat

74,1



Przestępstwa kryminalnePrzestępstwa kryminalnePrzestępstwa kryminalnePrzestępstwa kryminalne

82276

88983

73378
77245

62284

69772

62142

67315

69210

71617

2014                                               2015                                                2016                                                2017                                                 2018



Przestępstwa kryminalnePrzestępstwa kryminalnePrzestępstwa kryminalnePrzestępstwa kryminalne

70,8

65,9

*Najwyższy % wykrycia w jednostce w ciągu 4 lat



Wskaźnik wykrywalności przestępstw pospolitych

Wartość oczekiwana : 41,77 – 45,74%
Wartość uzyskana: 47,87%

Wskaźnik wykrywalności przestępstw pospolitych

Wartość oczekiwana : 41,77 – 45,74%
Wartość uzyskana: 47,87%

Wybrane 7 kategorii przestępstw pospolitychWybrane 7 kategorii przestępstw pospolitychWybrane 7 kategorii przestępstw pospolitychWybrane 7 kategorii przestępstw pospolitych



Wybrane 7 kategorii przestępstw pospolitychWybrane 7 kategorii przestępstw pospolitychWybrane 7 kategorii przestępstw pospolitychWybrane 7 kategorii przestępstw pospolitych

47,9

41,8

*Najwyższy % wykrycia w jednostce w ciągu 4 lat



Kradzież z włamaniemKradzież z włamaniemKradzież z włamaniemKradzież z włamaniem

43,4

54,0

*Najwyższy % wykrycia w jednostce w ciągu 4 lat



Rozbój, kradzież i wymuszenieRozbój, kradzież i wymuszenieRozbój, kradzież i wymuszenieRozbój, kradzież i wymuszenie



ZabójstwoZabójstwoZabójstwoZabójstwo



Wskaźnik zaległościWskaźnik zaległościWskaźnik zaległościWskaźnik zaległości



Wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych w postępowaniach prowadzonych przez Policję

Wartość oczekiwana: 56 544 327 PLN

Wartość uzyskana: 57 909 842 PLN

Wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych w postępowaniach prowadzonych przez Policję

Wartość oczekiwana: 56 544 327 PLN

Wartość uzyskana: 57 909 842 PLN

Wartość mienia odzyskanego w postępowaniach prowadzonych przez Policję

Wartość oczekiwana: 61 481 999 PLN

Wartość uzyskana: 64 227 273 PLN

Wartość mienia odzyskanego w postępowaniach prowadzonych przez Policję

Wartość oczekiwana: 61 481 999 PLN

Wartość uzyskana: 64 227 273 PLN

Mienie zabezpieczone i mienie odzyskaneMienie zabezpieczone i mienie odzyskaneMienie zabezpieczone i mienie odzyskaneMienie zabezpieczone i mienie odzyskane



Postępowania wszczęte

Wartość oczekiwana: 398 (≥ 0,67 na etat oraz WD ≥ 100%) 

Wartość uzyskana: 582

Postępowania wszczęte

Wartość oczekiwana: 398 (≥ 0,67 na etat oraz WD ≥ 100%) 

Wartość uzyskana: 582

Przestępstwa stwierdzone

Wartość oczekiwana: 425 (≥ 0,54 na etat oraz WD ≥ 100%) 

Wartość uzyskana: 1160

Przestępstwa stwierdzone

Wartość oczekiwana: 425 (≥ 0,54 na etat oraz WD ≥ 100%) 

Wartość uzyskana: 1160

Postępowania i przestępstwa w 4 kategoriach PGPostępowania i przestępstwa w 4 kategoriach PGPostępowania i przestępstwa w 4 kategoriach PGPostępowania i przestępstwa w 4 kategoriach PG



Skuteczność zwalczania przestępczości narkotykowej

Wartość uzyskana:  629 377 g

Skuteczność zwalczania przestępczości narkotykowej

Wartość uzyskana:  629 377 g

Przestępczość narkotykowaPrzestępczość narkotykowaPrzestępczość narkotykowaPrzestępczość narkotykowa

Rekordowe zabezpieczenie narkotyków:

•18 lipca 2018 r. 

•gmina Miedźna 

•130 000 g ziela konopi innych niż włókniste

Rekordowe zabezpieczenie narkotyków:

•18 lipca 2018 r. 

•gmina Miedźna 

•130 000 g ziela konopi innych niż włókniste



Skuteczność poszukiwań osób zaginionych

Wartość oczekiwana: ≥ 100 %

Wartość uzyskana: 114 %

Skuteczność poszukiwań osób zaginionych

Wartość oczekiwana: ≥ 100 %

Wartość uzyskana: 114 %

Poszukiwania osóbPoszukiwania osóbPoszukiwania osóbPoszukiwania osób

Skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości

Wartość oczekiwana: ≤ 0,99 %

Wartość uzyskana: 1,04 %

Skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości

Wartość oczekiwana: ≤ 0,99 %

Wartość uzyskana: 1,04 %



Cyberprzestępczość - wszczęcia na materiałach operacyjnych na 1 funkcjonariuszaCyberprzestępczość - wszczęcia na materiałach operacyjnych na 1 funkcjonariuszaCyberprzestępczość - wszczęcia na materiałach operacyjnych na 1 funkcjonariuszaCyberprzestępczość - wszczęcia na materiałach operacyjnych na 1 funkcjonariusza

CyberprzestępczośćCyberprzestępczośćCyberprzestępczośćCyberprzestępczość

Piramida finansowa - kryptowaluty
•wyłudzenia od 45 osób kryptowalut w ilości 106,28 BTC (bitcoinów) (1 427 676 zł – stan na 14 stycznia 2019 
r. g. 14:20) oraz prawie 0,5 mln złotych na zakup kryptowalut, pod pozorem przyjęcia ich w tzw. "trading" - 
obietnica 180% zysku w 180 dni
•zatrzymano organizatora procederu - środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania
•dokonano zabezpieczenia majątkowego w postaci kryptowalut BTC, waluty polskiej oraz sprzętu 
elektronicznego o łącznej wartości 81 503 zł



Przestępczość pseudokibiców – ranking punktowy*Przestępczość pseudokibiców – ranking punktowy*Przestępczość pseudokibiców – ranking punktowy*Przestępczość pseudokibiców – ranking punktowy*

Przestępczość pseudokibicówPrzestępczość pseudokibicówPrzestępczość pseudokibicówPrzestępczość pseudokibiców

amfetamina – 9140 g

płynna amfetamina – 1180 ml

marihuana – 12 525 g

krzewy marihuany – 664 szt.

papierosy bez akcyzy – 256 paczek



Skuteczność zwalczania przestępczości motywowanej nienawiściąSkuteczność zwalczania przestępczości motywowanej nienawiściąSkuteczność zwalczania przestępczości motywowanej nienawiściąSkuteczność zwalczania przestępczości motywowanej nienawiścią

60,85



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



SŁUŻBA LOGISTYCZNASŁUŻBA LOGISTYCZNASŁUŻBA LOGISTYCZNASŁUŻBA LOGISTYCZNA



Wykonanie budżetu 2018 r. - 1.088.170.844 złWykonanie budżetu 2018 r. - 1.088.170.844 zł



 WG GRUP WYDATKÓW 
W ROZDZIALE 75404 I 75405

WYKONANIE  
31.12.2018

WYKONANIE  
31.12.2017

BUDŻET 2018/ 
BUDŻET 2017

WZROST/SPADEK
2018/2017

Płace i pochodne § 4010-4140, 
4180(04-10) ;4780 882 980 229 867 873 514 101,74% 15 106 715

Wydatki rzeczowe § 4170 -4700 
bez remontów 4270 01 115 166 346 115 850 899 99,41% - 684 553

Wydatki inwestycyjne (6050) 35 456 946 54 177 468 65,45% - 18 720 522

Świadczenia § 3020-3070 34 949 905 38 267 954 91,33% - 3 318 049

Zakupy inwestycyjne (6060) 13 234 098 9 656 478 137,05% 3 577 620

Remonty 4270 01 6 383 319 21 356 817 29,89% - 14 973 498

Razem 1 088 170 844 1 107 183 130 98,28% - 19 012 086

Porównanie budżetu 2018 r. do 2017 r. bez środków unijnychPorównanie budżetu 2018 r. do 2017 r. bez środków unijnych



Wykonanie według grup wydatków w 2018 r. bez środków unijnychWykonanie według grup wydatków w 2018 r. bez środków unijnych



FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI 2018 R.FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI 2018 R.



FUNDUSZ WSPARCIA POLICJIFUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Przeznaczenie środków wydatkowanych w ramach Funduszu Wsparcia Policji w 2018 roku na 
łączną kwotę 9 733 971 zł.



FUNDUSZ WSPARCIA POLICJIFUNDUSZ WSPARCIA POLICJI



COP24COP24

Rozliczenie dotacji na dofinansowanie zadania:
 „Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas 

Konferencji COP24 i wydarzeń towarzyszących”

Rozliczenie środków COP24

Plan Wykonanie Pozostało

10 438 127,00 9 347 053,43 1 091 073,57

Przeznaczenie wykonanych środków COP24

Wykonanie Przeznaczenie

1 767 205,54 Zakup paliwa do samochodów służbowych

56 426,48 Naprawa samochodów służbowych

2 012 237,57 Wyżywienie policjantów

1 875,00 Mycie samochodów służbowych

3 285 323,64 Zakwaterowanie policjantów

3 985,20 Wynajem pomieszczeń (UE Katowice)

2 220 000,00 Zakup 12 furgonów patrolowych (VW  Transporter )

9 347 053,43 Razem wykonanie



COP24COP24



SPRZĘTSPRZĘT KWPKWP

SZTSZT WARTOŚĆWARTOŚĆ

1 Radiotelefon 345 728 848,20 zł

2 Sprzęt do radiotelefonów 63 28 549,53 zł

3 Splitter, kabel HDMI, przełacznik 5 1 150,73 zł

4 Analizator sieci teleinformatycznej, tester 2 9 691,29 zł

5 Rejestrator korespondencji 1 17 097,00 zł

6 Projektor 1 3 013,50 zł

7 Monitory 26 16 826,40 zł

8 Notebooki 60 175 496,40 zł

9 Komputer 21 80 232,50 zł

10 Drukarka 30 28 597,50 zł

11 Switch 12 103 812,00 zł

12 Akcesoria teletechniczne 3 540,00 zł

13 Kabel światłowodowy 1 30 966,01 zł

14 Router 6 12 154,86 zł

15 Maszt antenowy 1 20 000,00 zł

16 Zestaw urządzeń pomiarowych 1 21 648,00 zł

17 Radiolinia 2 44 000,00 zł

18 Anteny 16 82 481,95 zł

19 System dyspozytorski 1 178 842,00 zł

RAZEM 597 1 583 947,87 zł

COP24 – ZAKUPY SPRZĘTOWECOP24 – ZAKUPY SPRZĘTOWE



COP24 – ZAKUPY SPRZĘTOWECOP24 – ZAKUPY SPRZĘTOWE

W ramach COP 24 zakupiono – 62 stuki 

12 szt. furgonów patrolowych – VW T6
5 szt.   Mercedes Vito
5 szt.   Kia Sportage
8 szt .  Kia Stinger
22 szt. Opel Astra V
10 szt. Hyundai I20 



ZAKWATEROWANIE SIŁ WSPARCIA Z KRAJU COP24ZAKWATEROWANIE SIŁ WSPARCIA Z KRAJU COP24

Podczas Szczytu Klimatycznego dla sił wsparcia z kraju zapewniono 31 194 osobodób 
(nocleg + wyżywienie) w obiektach hotelarskich na łączną kwotę 4 016 826,16 zł.

W szkole Policji w Katowicach zapewniono 12 659 osobodób (nocleg + wyżywienie)                   
           na łączną kwotę 754 687,04 zł

COP24 COP24 



WYŻYWIENIE FUNKCJONARIUSZY SIŁ WŁASNYCH I SIŁ WSPARCIA
 PODCZAS PEŁNIENIA SŁUŻBY COP24

Funkcjonariuszom podczas trwania służby przysługiwał jeden ciepły posiłek, który był wydawany w trakcie przerwy.

COP24COP24

Wartość poniesionych kosztów 526 048,00 zł

Ilość wydanych posiłków 48 976 porcji



COP 24 – HOTELE *** COP 24 – HOTELE *** 



W ramach zabezpieczenia 
Szczytu Klimatycznego 

wykorzystano do 
wygrodzenia terenu:

- 1529 szt. płotków 
zaporowych

- 500 szt. płotków 
zaporowych ciężkich 

pozostawało w zapasie 
w magazynach 

Wydziału Zaopatrzenia

COP24COP24



COP24COP24

Stanowisko dowodzenia COP24 Stanowisko dowodzenia COP24 



ZAKUPY SPRZĘTOWEZAKUPY SPRZĘTOWE

Zakupiono 2110 kamer 
nasobnych za kwotę 

13 980 022,93 zł13 980 022,93 zł

w tym 177 kamer dla 
Garnizonu Śląskiego za kwotę 

1 084 922,49 zł1 084 922,49 zł

KMP Katowice WRD – 91 szt.
KMP Katowice RWI, WSP – 86 szt.

KAMERY NASOBNEKAMERY NASOBNE



ZAKUPY PROGRAM MODERNIZACJI POLICJIZAKUPY PROGRAM MODERNIZACJI POLICJI

Zakupiono:

Laptopy – 2289 szt.

Urządzenia wielofunkcyjne – 178 szt.

Terminale MTN – 326 szt.

ZAKUPY SPRZĘTOWEZAKUPY SPRZĘTOWE



ZAKUPY W RAMACH REZERWY CELOWEJZAKUPY W RAMACH REZERWY CELOWEJ

ZAKUPY SPRZĘTOWEZAKUPY SPRZĘTOWE

 Wymiana 13 radiotelefonów bazowych celem migracji z łączności analogowej do cyfrowej 
w technologii DMR.

 Zakup telefonów IP oraz przełączników sieciowych dla KMP Siemianowice Śl. i Świętochłowice.
 Zakup sprzętu komputerowego (201 szt.) i drukującego (114 szt.) dla jednostek garnizonu śląskiego.
 Dostawa i montaż systemu zasilania gwarantowanego dla: KP I Katowice, KP II i KP III Bielsko Biała, 

KP Czerwionka Leszczyny, KP Boguszowice, KP Radlin.



ZAKUP ZAKUP 
SMARTFONÓWSMARTFONÓW

Jednostka KMP/KPP Suma Kart SIM Zapotrzebowanie na dodatkowe telefony 
(starsze niż 2016r.)

Samsung Galaxy Xcover4 
304 szt. – I partia

Będzin 98 36 13

Bielsko Biała 161 49 18

Bieruń 34 8 3

Bytom 133 43 16

Chorzów 109 48 18

Cieszyn 95 24 9

Częstochowa 167 19 7

Dąbrowa Górnicza 108 44 16

Gliwice 154 30 11

Jastrzębie 54 18 7

Jaworzno 71 30 11

Katowice 188 53 19

Kłobuck 49 11 4

Lubliniec 48 13 5

Mikołów 53 17 6

Mysłowice 55 22 8

Myszków 36 5 2

Piekary Śląskie 35 12 4

Pszczyna 67 27 10

Racibórz 38 1 0

Ruda Śląska 111 46 17

Rybnik 92 20 7

Siemianowice 60 27 10

Sosnowiec 127 47 17

Świętochłowice 29 11 4

Tarnowskie Góry 77 15 5

Tychy 116 58 21

Wodzisław 69 11 4

Zabrze 86 18 7

Zawiercie 69 24 9

Żory 38 13 5

Żywiec 84 31 11

Rezerwa techniczna 
KWP Katowice - 44 0

Razem 2711 875 304

Zakupiono 875 szt. 
telefonów komórkowych 

Samsung Galaxy Xcover 4 
dla jednostek podległych 

KWP w Katowicach.
W pierwszej partii zostało 

wymienionych 304 szt. 
przestarzałych telefonów.

ZAKUPY SPRZĘTOWEZAKUPY SPRZĘTOWE



ZAKUPY SPRZĘTOWEZAKUPY SPRZĘTOWE

2018 roku w garnizon śląski wzbogacił się łącznie o 266 nowych pojazdów:

Dostawy z KGP – 91 sztuk.
12 szt. BMW 3 Video- rejestrator – zakup centralny dla WRD
71 szt. KIA Ceed oznakowane  – zakup centralny dla WRD
1 szt. MAN Tgm- pojazd opancerzony do transportu ład. wyb. 
2 szt. osobowe nieoznakowane
2 szt. VW Crafter- mała więźniarka 
1 szt. VW T6 - patrolowy 
2 szt. Opel Crossland  

Zakupy w ramach „sponsoringu” i własne – 113 sztuk.

43 szt. - Toyota Auris Hybryd - dla jednostek terenowych dofin. z WFOŚiGW
22 szt. - Opel Astra V  Kombi oznakowany
20 szt. - Opel Astra V nieznakowany
7 szt. - Hyundai i20  oznakowany
7 szt. - Hyundai i20  nieoznakowany
3 szt. - Opel Mokka nieznakowany
3 szt. - Fiat Doblo nieoznakowany
7 szt. - VW T6 patrolowe oznakowane 
1 szt. -  Toyota Proace nieoznakowana 



ZAKUPY GARNIZONU ŚLĄSKIEJ POLICJI w 2018 ROKU

W ramach przyznanych  środków finansowych -  
niewygasających, w roku 2018 zawarto umowy 
na dostawę sprzętu na potrzeby jednostek terenowych 
garnizonu śląskiego oraz KWP tj:

zestaw sprzętu Pirotechnicznego( Plecaki) – 29szt.

pałka szturmowa - 910 szt.

pałka teleskopowa – 1666 szt.

ZAKUPY SPRZĘTOWEZAKUPY SPRZĘTOWE

UZBROJENIE



W ramach przyznanych  środków finansowych -  
niewygasających, w roku 2018 zawarto umowy 
na dostawę sprzętu na potrzeby jednostek 
terenowych garnizonu śląskiego oraz KWP tj:
spektrometr fluorescencji rentgenowskiej  EDXRF 
z detektorem SDD - z przeznaczeniem dla pracowni 
chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP K-ce
latarki led - w ilości 3013 sztuk z przeznaczeniem  
min. dla pionu RD, Prewencji, Kryminalnego
drogomierz  - w ilości 75 sztuk - dla techników 
kryminalistyki oraz RD
elektroniczne urządzenia  do pomiaru stężenia 
alkoholu w wydychanym powietrzu - alkomat – 
w ilości 74 szt.

ZAKUPY SPRZĘTOWEZAKUPY SPRZĘTOWE

TECHNIKA POLICYJNA



Realizacja kolejnego etapu wymiany wyeksploatowanego sprzętu dla  techników kryminalistyki:
walizki ogólnokryminalistyczne (oględzinowe) – 30 kpl.
walizki  do oględzin zwłok ludzkich – 36 kpl.
aparaty fotograficzne - 15 kpl.

ZAKUPY SPRZĘTOWEZAKUPY SPRZĘTOWE

TECHNIKA POLICYJNA



CYFRYZACJA CYFRYZACJA 
ŁĄCZNOŚCI ŁĄCZNOŚCI 

RADIOTELEFONICZNEJRADIOTELEFONICZNEJ

ŁĄCZNOŚĆ RADIOWAŁĄCZNOŚĆ RADIOWA



ŁĄCZNOŚĆ TELEFONICZNAŁĄCZNOŚĆ TELEFONICZNA

TELEFONIA VOIPTELEFONIA VOIP

- Jednostki, w których jest już uruchomiona telefonia IP
- Jednostki, w których została uruchomiona telefonia IP w 2018
- Jednostki, w których zostanie uruchomiona telefonia IP w 2019 



NOWE UMUNDUROWANIENOWE UMUNDUROWANIE

KWP Katowice została doposażona 
z zakupów centralnych w umundurowanie 
ćwiczebne nowego wzoru w ilości 4910 kpl.

W umundurowanie nowego wzoru
w pierwszej kolejności zostali doposażeni 
funkcjonariusze którzy wykonują obowiązki 
służbowe w umundurowaniu ćwiczebnym: 
 OPP Katowice,
 SPPP Bielsko – Biała,
 SPPP Częstochowa,
w następnej kolejności:
KMP Katowice,
KMP Gliwice.



DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA BUDOWLANADZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA BUDOWLANA

W roku 2018 na 20 zadań inwestycyjnych

przyznano łącznie 34 694 292 zł,

w tym wartość robót budowlanych 32 868 787 zł



DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA BUDOWLANADZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA BUDOWLANA

KMP Bielsko Biała - kompleks obiektów Policji – 
ul. Wapienna/Piekarska – zadanie zakończono. 
Wartość robót budowlanych w 2018 r. 7 344 806 zł

KMP Dąbrowa Górniczej - nadbudowa i rozbudowa 
siedziby przy ul. Piłsudskiego 11.
Wartość robót budowlanych w 2018 r. – 4 227 331 zł

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - 
termomodernizacja budynku E w kompleksie obiektów 
przy ul. Lompy 19. 
Wartość robót budowlanych w 2018 r. – 612 708 zł

KMP Częstochowa zespół pomieszczeń dla potrzeb 
KGP. Wartość robót budowlanych w 2018 r. – 60 333 zł

KMP Sosnowiec - budowa nowej siedziby. Wartość robót budowlanych w 2018 r. – 6 144 970 zł, w tym 
ze środków Gminy Sosnowiec 781 320 zł

KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 - termomodernizacja budynku nr 6 w kompleksie obiektów. 
Wartość robót budowlanych w 2018 r. – 871 162 zł

KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 - przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego nr 9 
w kompleksie obiektów. Wartość robót budowlanych w 2018 r. 2 610 653 zł

KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 - modernizacja sieci cieplnej wysokoparametrowej na terenie. 
Wartość robót budowlanych w 2018 r. 470 378 zł



DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA BUDOWLANADZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA BUDOWLANA

Komisariat Policji w Szczyrku - budowa nowej siedziby. 
Wartość robót budowlanych w 2018 r. – 1 284 548 zł.  
Zadanie zakończono.

KMP Gliwice, KP III Sosnowiec, KP I Chorzów - 
termomodernizacja i rewaloryzacja budynków 
z infrastrukturą wybranych jednostek policji woj. śląskiego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020. 
Wartość robót budowlanych w 2018 r. – 223 436 zł.

OPP w Katowicach - adaptacja pomieszczeń 
piwnicznych budynku nr 10 na policyjną strzelnicę 
ćwiczebną. Wartość robót budowlanych w 2018 r. 
– 1 490 775 zł, w tym ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego - 500 000 zł.

KP Łazy - przebudowa i modernizacja strefy wejściowej 
w obiekcie. Wartość robót budowlanych w 2018 r. 
– 33 487 zł, w tym ze środków Gminy Łazy 33 289 zł.

KPV w Rudzie Śl. - modernizacja pomieszczeń budynku. 
Wartość robót budowlanych w 2018 roku – 149 455 zł, 
całość ze środków Miasta Ruda Śląska.



DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA BUDOWLANADZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA BUDOWLANA

W garnizonie śląskim na podstawie powtarzalnej dokumentacji projektowej 
trwa proces odtwarzania Posterunków oraz Komisariatów Policji

 PP Milówka -  budowa nowej siedziby. 
Wartość robót budowlanych w 2018 r. – 726 642 zł

 PP Istebna – budowa nowej siedziby. 
Wartość robót budowlanych w 2018 r. – 951 684 zł

 PP Kroczyce -  budowa nowej siedziby. 
Wartość robót budowlanych w 2018 r. – 206 546 zł

 PP Wilkowice - budowa nowej siedziby. 
Wartość robót budowlanych w 2018 r. – 947 778 zł, 
w tym ze środków Gminy Wilkowice 150 000 zł

 KP Łodygowice - budowa nowej siedziby. 
Wartość robót budowlanych w 2018 r. – 1 959 333 zł

 KP Miedźna z siedzibą w Woli – budowa nowej siedziby 
(odtworzenie po zlikwidowanym Posterunku). 
Wartość robót budowlanych w 2018 r. – 1 023 675 zł

 KP Wojkowice - budowa nowej siedziby. Wartość robót 
budowlanych w 2018 r. – 1 559 595 zł



DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWADZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA

W roku 2018 na 22 zadania 
remontowe przyznano łącznie

8 570 941 zł8 570 941 zł



DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWADZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA

Wybrane zadania remontowe realizowane w 2018 rokuWybrane zadania remontowe realizowane w 2018 roku

KPV w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja budynku przy ul. Solidarności 2 oraz zwiększenie efektywności 

energetycznej instalacji grzewczej. Wartość robót w 2018 roku – 420 190 zł

KPP Będzin - remont kompleksowy. Wartość robót w 2018 roku – 786 004 zł

KMP Zabrze przy ul. 1-go Maja 10 - termomodernizacja budynku nr 8 w kompleksie. 

Wartość robót w 2018 roku – 926 858 zł

Policyjna Izba Dziecka w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 88D - termomodernizacja budynku. 

Wartość robót w 2018 roku – 307 246 zł

KMP Tychy - termomodernizacja budynku aresztów z warsztatem oraz budynku Ruchu Drogowego 

przy Al. Bielskiej 46. Wartość robót w 2018 roku – 789 287 zł

KP I w Gliwicach - termomodernizacja budynku przy ul. Kościelnej 2. 

Wartość robót w 2018 roku – 140 897 zł

KP Kobiernice - remont strefy wejścia, dyżurki i pomieszczeń po wymianie instalacji c.o. i stolarki okiennej. 

Wartość robót w 2018 roku – 225 245 zł

KPP Żywiec - zwiększenie efektywności energetycznej instalacji grzewczej i źródła ciepła w budynku 

przy Al. Piłsudskiego 52. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW. Wartość robót w 2018 roku – 1 267 036 zł

KP Pszów - remont pomieszczeń w związku z wykonaną termomodernizacją. Wartość robót w 2018 roku – 614 055 

zł

KMP / KPP / KP - zalecenia pokontrolne PIS MSWiA. Wartość robót w 2018 roku – 304 163 zł



DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWADZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA



Co przed nami Co przed nami 
w 2019 rokuw 2019 roku



KWP w grudniu 2018r zakupiła ze środków budżetowych niewygasających pojazdy, 
których dostawa planowana jest w marcu 2019r: 

2 szt. laweta – Mercedes Benz  Atego 1221
1 szt. samochód ciężarowy skrzyniowy – DAF LF 260
11 szt. Kombi-van nieoznakowany – Fiat Doblo Kombi Maxi

ZAKUPY TRANSPORTOWEZAKUPY TRANSPORTOWE



ZAKUPY TRANSPORTOWEZAKUPY TRANSPORTOWE

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach uzyskała zgodę na dofinansowanie 
z WFOŚiGW i planuje zakup 50 sztuk  (+ 10 szt. opcja) samochodów oznakowanych 
z napędem hybrydowym  na które zapotrzebowanie zgłosiło już 22 jednostki terenowe 
garnizonu śląskiego.

Realizacja przedmiotowego zakupu planowana jest na czerwiec rok  2019  w oparciu 
o założenia akcji Sponsoring.

Wartość szacunkową określono 
wstępnie na poziomie

 98 000,00 zł brutto

Podział środków :
33 600,00 zł – budżet, 
35 000,00 zł – samorządy
29 400,00 zł – WFOŚiGW

Można jeszcze zgłaszać zapotrzebowanie 



Należności i stan faktyczny 15.01.2019rNależności i stan faktyczny 15.01.2019r



DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNADZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W roku 2019 na kontynuację n/w zadań inwestycyjnych przyznano 28 198 000 zł

 KMP w Sosnowcu - budowa nowej siedziby (etap II). Wartość -  14 916 000 zł,

 KP Łodygowice - budowa nowej siedziby. Wartość - 1 664 000 zł,

 KP Miedźna – budowa nowej siedziby. Wartość - 2 012 000 zł,

 KP Wojkowice - budowa nowej siedziby. Wartość 3 760 000 zł,

 PP w Istebnej – budowa nowej siedziby. Wartość 616 000 zł,

 PP w Milówce -  budowa nowej siedziby. Wartość 921 000 zł,

 PP w Kroczycach -  budowa nowej siedziby. Wartość 1 615 000 zł,

 PP w Wilkowicach - budowa nowej siedziby. Wartość 139 000 zł,

 KMP Dąbrowa Górnicza - nadbudowa i rozbudowa siedziby. Wartość - 2 028 000 zł,

 OPP w Katowicach - adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku nr 10 na policyjną 

strzelnicę ćwiczebną. Wartość 496 000 zł,

 KP Łazy - przebudowa i modernizacja strefy wejściowej w obiekcie. Wartość 31 000 zł.



Nowe zadania inwestycyjne zgłoszone do BLP KGP

KMP Jastrzębie Zdrój – budowa nowej siedziby.

KP Strzemieszyce - modernizacja obiektu.

SPPP w Bielsku - Białej - modernizacja oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne (ledowe).

PP Miedźno - budowa nowej siedziby. 

KP Gilowice - budowa nowej siedziby. 

KP Tworóg - budowa nowej siedziby. 

KPP Pszczyna - rozbudowa istniejącej siedziby. 

KP Rydułtowy - budowa nowej siedziby. 

KP Boguszowice - budowa nowej siedziby. 

KP V Gliwice - budowa nowej siedziby.

KP IV Częstochowa - budowa nowej siedziby.

KMP Chorzów - Zagospodarowanie terenu za budynkiem przy ul. Legnickiej 1.

KMP Bytom - termomodernizacja budynków gospodarczych i garaży.

KP II Ruda Śląska - zagospodarowanie terenu z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNADZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA



W roku 2019 na n/w zadania remontowe przyznano 5 085 093 zł 

KPP Będzin - remont kompleksowy. Wartość - 500 000 zł,

KMP Częstochowa - ul. Popiełuszki 5 – częściowy remont budynku – kontynuacja 500 000 zł,

KMP Zabrze - termomodernizacja budynku nr 8 w kompleksie przy ul. 1-go Maja 10. Wartość - 511 zł,

PID w Katowicach - termomodernizacja budynku przy ul. Tysiąclecia 88d. Wartość 26 000 zł,

KP I w Gliwicach - termomodernizacja budynku przy ul. Kościelnej 2. Wartość - 9 763 zł,

KMP Częstochowa – remont pomieszczeń PdOZ zalecenia PIS. Wartość - 478 309 zł,

KWP w Katowicach - termomodernizacja budynku nr 7. Wartość - 273 267 zł,

KP I w Dąbrowie Górniczej - termomodernizacja budynku. Wartość - 65 190 zł,

KPP Żywiec - modernizacja instalacji grzewczej i źródła ciepła. Wartość - 200 000 zł,

KP Pszów - remont pomieszczeń. Wartość -  400 000 zł,

KP IV Bytom – remont pomieszczeń. Wartość - 200 000 zł,

KP Łaziska Górne – wymiana instalacji oraz remont pomieszczeń. Wartość - 574 751 zł,

KP II Katowice – remont pomieszczeń. Wartość - 300 000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWADZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA



Nowe zadania remontowe zgłoszone do BLP KGP

KWP Katowice  – remont pomieszczeń warsztatowych samochodowych. Wartość 686 482 zł.

KMP Zabrze - modernizacja stacji wymienników ciepła. Wartość - 83 140 zł.

KMP Zabrze - demontaż i utylizacja nieczynnej stacji paliw płynnych. Wartość - 70 000 zł.

KMP Bytom - demontaż i utylizacja nieczynnej stacji paliw płynnych. Wartość - 98 610 zł.

KMP Bytom - termomodernizacja budynków gospodarczych i garaży. Wartość - 316 654 zł.

KPP Tarnowskie Góry - modernizację wentylacji oraz źródła cwu. Wartość - 120 000 zł.

KPP Tarnowskie Góry - demontaż i utylizacja nieczynnej stacji paliw płyn. Wartość –

113 610 zł.

KP w Dąbrowie Górniczej - modernizacja gospodarki wodnej. Wartość - 68 799 zł.

DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWADZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA



CYFROWE OBSERWATORIUM BEZPIECZEŃSTWA WOJEWÓDZTWA CYFROWE OBSERWATORIUM BEZPIECZEŃSTWA WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO – ŚLĄSKA POLICJA BLIŻEJ SPOŁECZEŃSTWAŚLĄSKIEGO – ŚLĄSKA POLICJA BLIŻEJ SPOŁECZEŃSTWA

W ramach projektu w 2019 zakupione będą:

1.Dla Ruchu Drogowego - 4 565 612,40 zł:
40 urządzeń pomiarowych typu tachimetr wraz z akcesoriami,
257 aplikacji do sporządzania szkiców sytuacyjnych wypadków drogowych,
43 aplikacje do planów sytuacyjnych i wizualizacji,
 skaner 3D,

2.Aplikacje dla Prewencji i Ruchu Drogowego - 4 800 001,20 zł:
 „Analizator wypadków na śląskich drogach” – do analizy zdarzeń drogowych,
 „Omiń wypadek drogowy” - do informowania o utrudnieniach w ruchu drogowym,
 „Biuro Śląskiego Dzielnicowego” - do kontaktów dzielnicowych ze 

społeczeństwem,
Platforma programowa klasy BPMS – na potrzeby w/w aplikacji i do tworzenia 

nowych.

3.Rozbudowa infrastruktury serwerowej w KWP i KGP - 910 391,61 zł. 
4.Rozbudowa platformy sprzętowo programowej ORSIP partnera projektu ŚCSI –

387 500 zł.
4.Szkolenia administratorów – 346 860 zł

Powyższe wdrożenia są ostatnimi elementami całego projektu.
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