
  

Komenda Miejska Policji
w Gliwicach

Ocena realizacji zadań w zakresie
zwalczania przestępczości przez

funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach na terenie miasta i powiatu 

gliwickiego w roku 2016



  

Rejon działania KMP w Gliwicach



  

W 2016 r. gliwiccy policjanci
każdego dnia m.in. średnio …

 pełnili 109 służb zewnętrznych
 przeprowadzili 108 interwencji
 zatrzymali 5 sprawców przestępstw na gorącym 

uczynku
 ujawnili 126 wykroczeń, w tym 51 szczególnie 

uciążliwych
 ujawnili 3 osoby poszukiwane lub zaginione
 przeprowadzili 292 badania trzeźwości kierujących
 wylegitymowali 338 osób



  

Stan zatrudnienia



  

Szkolenia stacjonarne

1. Kursy ogólnopolicyjne – 35 funkcjonariuszy

2. Kursy specjalistyczne dla służby prewencyjnej – 37 
funkcjonariuszy

3. Kursy specjalistyczne dla służby kryminalnej – 121 
funkcjonariuszy

Łącznie – 193 funkcjonariuszy



  

Pomoc finansowa



  

Służby ponadnormatywne

GliwiceGliwice – zrealizowano 1989 służb na 
kwotę 318 240 zł

ToszekToszek – zrealizowano 121 służb na 
kwotę19 920 zł

RudziniecRudziniec – zrealizowano 109 służb na 
kwotę 19 750 zł



  

Zakup radiowozów
Gliwice:

5 oznakowanych radiowozów marki Opel Astra

7 oznakowanych radiowozów marki Kia Ceed

2 oznakowane radiowozy typu furgon



  

Zakup radiowozów

Gminy Toszek, Wielowieś i Rudziniec:

zakup radiowozu oznakowanego marki Opel Corsa

dla Komisariatu Policji w Pyskowicach



  

Wojewódzkie obchody „Święta Policji”
Gliwice 19.07.2016 r.



  

Nadanie sztandaru
Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach



  

Stan dyscypliny

Medal za długoletnią służbę: 12
Odznaka „Zasłużony policjant”: 11
Nagrody motywacyjne: 
- Komendanta Głównego Policji: 11
- Komendanta Wojewódzkiego Policji: 71
- Komendanta Miejskiego Policji: 1786
Nagrody ufundowane przez władze samorządowe: 30

Postępowania dyscyplinarne: 6 
Rozmowy dyscyplinujące: 7



  

Skargi obywateli

W 2016 r. do Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach wpłynęło 97 skarg na czynności 
policjantów.

  Potwierdzono zasadność 6 skarg (6,2%). 



  

Pochwały i podziękowania

Od lipca 2016 r. wpłynęły 33 pochwały i  podziękowania 
pochodzące od obywateli i instytucji. Najwięcej pochwał (11) 
dotyczy funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego.



  

Priorytety Komendanta Głównego Policji

PRIORYTET IPRIORYTET I
Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz 
wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem

PRIORYTET IIPRIORYTET II
Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i 
zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym 
cyberprzestępczości

PRIORYTET IIIPRIORYTET III
Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu 
przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie

PRIORYTET IVPRIORYTET IV
Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym



  

Priorytety Komendanta Głównego Policji

PRIORYTET VPRIORYTET V
Optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa imprez masowych

PRIORYTET VIPRIORYTET VI
Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez 
sukcesywne podwyższanie kompetencji zawodowych 
funkcjonariuszy i pracowników Policji

PRIORYTET VIIPRIORYTET VII
Doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów 
i pracowników Policji poprzez zapewnienie optymalnych 
warunków pełnienia służby/pracy



  

Komenda Miejska Policji
w Gliwicach

OBSZAR RUCHU DROGOWEGO

OBSZAR PREWENCYJNY

OBSZAR SZTABOWY



  

Liczba wypadków drogowych



  

Liczba ofiar śmiertelnych
wypadków drogowych



  

Ofiary śmiertelne zdarzeń drogowych

pieszy – 7

kierujący samochodem – 6

rowerzysta – 3

kierujący motorem – 2

pasażer – 1



  

Liczba osób rannych
w wyniku wypadków drogowych



  

Liczba kolizji drogowych



  

Zdarzenia drogowe
 w poszczególnych gminach



  

Główne przyczyny zaistnienia
zdarzeń drogowych



  

Działania na rzecz bezpieczeństwa
w ruchu drogowym

Działania krajowe – 41

Działania wojewódzkie – 38

Działania własne – 45



  

Liczba ujawnionych
nietrzeźwych kierujących



  

Liczba przeprowadzonych
badań stanu trzeźwości



  

Projekty zmiany organizacji ruchu drogowego 
inicjowane i wspierane przez KMP w Gliwicach

Separatory na DK 88     „Azyl dla pieszych” ul. Dąbrowskiego

Przebudowa skrzyżowań

ul. Toszecka - Uszczyka     ul. Strzelców Byt. - Czołgowa



  

Liczba bezwzględna policjantów służby 
prewencyjnej skierowanych do służby 

patrolowej i obchodowej



  

Wskaźnik dynamiki wszczęć postępowań 
przygotowawczych w 7 wybranych

kategoriach przestępstw kryminalnych



  

Działalność profilaktyczna w 7 obszarach

1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:
- egzaminy na kartę rowerową dla 599 uczniów
- spotkania dla 8794 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
- konkursy plastyczne dla przedszkolaków
- przedstawienia teatralne dla uczniów klas I szkół podstawowych - 

uczestniczyło około 980 dzieci
- „Mini komisariat”

2. Narkotyki, dopalacze, środki odurzające:
- spotkania z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, 

uczestniczyło 9964 uczniów
- szkolenie dla pedagogów z terenu miasta i powiatu
- turniej sportowy organizowany w ramach Ogólnopolskiego Głosu 

Profilaktyki, 300 uczestników

3. Bezpieczeństwo w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania:

- spotkania z dziećmi i młodzieżą, 8794 uczestników

- szkolenie dla dyrekcji i pracowników placówek oświatowych, w których 
wzięło udział 1473 osób



  

Działalność profilaktyczna w 7 obszarach

4. Cyberzagrożenia:
- spotkania i warsztaty dla 11000 uczniów

5. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - edukacja dla bezpieczeństwa:
- udział wzięło około 9000 uczestników w wieku od 4 do 15 lat
- „Akademia młodego kibica” – uczestniczyło 2106 dzieci

6. Przemoc w rodzinie:
- w warsztatach uczestniczyły 1354 osoby

7. Bezpieczeństwo seniorów:
- w spotkaniach  uczestniczyło około 1000 osób
- kampania społeczna „Rozłącz się” – akcja informacyjna w zakresie 

przestępstw dokonywanych na osobach starszych



  

„Mini Komisariat”



  



  

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Na terenie województwa śląskiego Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa uruchomiona została w dniu 14 września 2016r.



  

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Liczba zdarzeń/zgłoszeń naniesionych do dnia 31.12.2016 r. 

NOWE – 1467 

POTWIERDZONE – 217 

NIEPOTWIERDZONE* – 1250
*zdarzenia o statusie 
NIEPOTWIERDZONE widoczne są tylko 
przez koordynatorów KMZB



  

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Najczęściej zaznaczane zagrożenia – stan na dzień 31.12.2016 r.

SPOŻYWANIE ALKOHOLU W MIEJCACH NIEDOZWOLONYCH - 322

NIEPRAWIDŁOWE PARKOWANIE - 248

PRZEKRACZANIE DOZWOLONEJ PRĘDKOŚCI - 237

UŻYWANIE ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH - 142

MIEJSCA GRUPOWANIA SIĘ MAŁOLETNICH - 47



  

Nowa formuła dzielnicowego

- Zmiana zakresu zadań dzielnicowego

- Zmiana oceny i nadzoru nad pracą 
dzielnicowego

- Udostępnienie dzielnicowym narzędzi 
komunikacyjnych



  

Dzielnicowy bliżej nas

Zakres zadań dzielnicowego

Prowadzenie rozpoznania przydzielonego
rejonu pod względem osobowym,

terenowym, zjawisk i zdarzeń
mających wpływ na stan bezpieczeństwa

i porządku publicznego

Obchód rejonu
służbowego

Realizowanie zadań
z zakresu ścigania sprawców

przestępstw i wykroczeń

Realizowanie zadań
z zakresu profilaktyki

społecznej

Kontrolowanie
przestrzegania prawa

powszechnie obowiązującego
oraz przepisów prawa

miejscowego



  

Zabezpieczenie imprez
masowych i zgromadzeń

33 zabezpieczenia imprez masowych w roku 2016:
- 21 sportowych (6 podwyższonego ryzyka)
- 12 artystycznych

9 zgromadzeń

W zabezpieczeniach uczestniczyło:
- 1489 funkcjonariuszy KMP w Gliwicach
- 1476 funkcjonariuszy OPP w Katowicach

Łączny koszt zabezpieczeń 487 507 zł.



  

ŚDM – TYDZIEŃ DIECEZJI GLIWICKIEJ

Zaangażowanych w zabezpieczenie 206 funkcjonariuszy. 

Koszt zabezpieczeń 26525 zł.



  

Czas reakcji na zdarzenie

Liczba zgłoszeń ogółem
w 2016 r. 34 163

Pilne 2617 zgłoszeń
wartość oczekiwana 8:50

czas reakcji 7:27 

Zwykłe
31 546 zdarzeń



  

Komenda Miejska Policji
w Gliwicach

PION

KRYMINALNY



  

Przestępczość ogółem



  

Przestępczość ogółem



  

Przestępczość kryminalna



  

7 wybranych kategorii przestępstw



  

Rozbój



  

Kradzież cudzej rzeczy



  

Kradzież z włamaniem



  

Kradzież samochodu



  

Bójka, pobicie



  

Uszczerbek na zdrowiu



  

Uszkodzenie rzeczy



  

Przestępczość narkotykowa



  

Zabezpieczone środki odurzające

Marihuana

24 596,1 g

Amfetamina

2 697,1 g



  

Zabezpieczone środki odurzające

Konopie indyjskie

152 krzaki



  

Zabezpieczone środki odurzające

Methaamfetamina – 754,2 g

pmPPP – 1007,5 g

Grzybki halucynogenne – 94,4 g

Ecstasy – 6,5 szt.

Haszysz – 4,5 g



  

Wartość mienia zabezpieczonego od 
sprawców przestępstw



  

Wartość mienia odzyskanego



  

Poszukiwania osób ukrywających się



  

Poszukiwania osób zaginionych



  

Miernik Osiągnięty 
wynik

Wskaźnik wykrywalności 7 wybranych rodzajów przestępstw pospolitych 38,7%

Wartość mienia zabezpieczonego u 
podejrzanych oraz mienia odzyskanego w 

postępowaniach prowadzonych przez 
Policję, w przeliczeniu na jednego 

policjanta służby kryminalnej

Mienie zabezpieczone bez 178a kk w przeliczeniu na 
jednego policjanta służby kryminalnej 6002 zł

Mienie odzyskane w przeliczeniu na jednego 
policjanta służby kryminalnej 16 122 zł

Skuteczność zwalczania przestępczości 
narkotykowej

Ilość narkotyków (wyrażona w gramach) 
zabezpieczonych u podejrzanych w przeliczeniu na 

liczbę policjantów służby kryminalnej
143,4 g

Skuteczność zwalczania przestępczości 
gospodarczej

* obrót paliwami, wyrobami tytoniowymi, 
przeciwko interesom UE, wyłudzanie VAT 
oraz innych podatków, przetargi publiczne

Postępowania wszczęte w wybranych kategoriach 
(% do I-XII 2015)*

155,6%

Przestępstwa stwierdzone w wybranych kategoriach 
przestępstw (% do I-XII 2015)* 200%

Poszukiwania osób w 2016 r.

Skuteczność poszukiwań osób zaginionych 120%

Skuteczność poszukiwań osób ukrywających się 
przed organami ścigania lub wymiaru 

sprawiedliwości
0,95



  

Realizacja ważniejszych spraw

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KMP w Gliwicach
w wyniku realizowanych czynności operacyjnych rozpracowali 
grupę przestępczą handlującą środkami odurzającymi
w środowisku pseudokibiców.

Zatrzymano 5 osób, w stosunku do 3 sąd zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 

Zabezpieczono 1500 g amfetaminy i 1500 g marihuany oraz 
pieniądze w kwocie 190 000 zł. Wartość zabezpieczonych 
środków odurzających wynosi 120 000 zł. 



  

Realizacja ważniejszych spraw

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu 
KMP w Gliwicach w 2016 r. przeprowadzili dwa dochodzenia
w sprawie oszustwa metodą „na policjanta”. 

W pierwszym przypadku na podstawie wykonanych czynności 
operacyjnych  ustalili sprawcę trzech oszustw, w wyniku których 
pokrzywdzeni utracili 85 000 zł. Wobec sprawcy Sąd zastosował 
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 

W drugim przypadku ustalono sprawcę dwóch oszustw,
w wyniku których pokrzywdzeni utracili 75 000 zł. Również w tej 
sprawie sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania wobec sprawcy przestępstwa. W toku 
postępowania zabezpieczono pieniądze w kwocie 34260 zł.



  

Realizacja ważniejszych spraw

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą 
KMP w Gliwicach przeprowadzili śledztwo w sprawie nadużycia 
udzielonych uprawnień, w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. W wyniku przestępstwa pokrzywdzona spółka 
poniosła straty w wysokości 994 852,56 zł. 

W toku śledztwa ustalono sprawce przestępstwa, u którego 
dokonano zabezpieczenia majątkowego na kwotę 1 004 852 zł. 



  

Komenda Miejska Policji
w Gliwicach

DZIĘKUJĘ
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