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Wprowadzenie: 

 

 

Wzrastający  poziom  świadomości  społecznej  i  prawnej,  świadome  swych  praw  

jednostki i społeczności stawiają  coraz  większe  wymagania  instytucjom  publicznym  

realizującym  zadania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Kierunki pracy 

wyznaczone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta 

Głównego  Policji, zdefiniowane jako priorytety, wpisują  się  i  mają oparcie  w  rządowych  

i resortowych  programach  dotyczących  bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Uwzględniając potrzeby i uwarunkowania regionalne Komendant Wojewódzki Policji 

w Katowicach wskazuje również własne kierunki pracy obowiązujące wszystkie jednostki 

terenowe oraz komórki organizacyjne Policji garnizonu śląskiego. Dlatego dokument ten – 

łącząc w sobie  nowe  idee  –  jest rezultatem  zachodzących zmian,  jak  i stojących przed 

Policją wymagań i wyzwań. 

 

 

Charakterystyka województwa 

 

 

Województwo   Śląskie    to    najważniejszy    region    przemysłowy,    który    

położony    jest w południowej części Polski. Jest on bardzo dobrze skomunikowany 

z ogólnoeuropejską siecią transportową. Na jego obszarze krzyżują się główne, 

transeuropejskie szlaki (korytarz III: Berlin – Wrocław – Katowice – Kraków – Lwów oraz 

korytarz VI: Gdańsk – Katowice – Żylina). 

Region sąsiaduje z województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, 

a od południa graniczy z Republikami Czeską i Słowacką. W promieniu 600 km od Katowic 

znajduje się sześć europejskich stolic: Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin. 
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Mapa administracyjna Polski z zaznaczeniem Śląska 

 

źródło: Informator gospodarczy województwa śląskiego 

Województwo Śląskie usytuowane jest w południowej części Polski – kraju 

położonego w centrum Europy, który od 2004 r. jest członkiem Unii Europejskiej. Polska jest 

największym spośród nowych członków. Zajmuje powierzchnię 312,7 tys. km2, a jej populacja 

wynosi 38,7 mln mieszkańców. 

Śląskie znajduje się na 14 miejscu w kraju pod względem zajmowanego obszaru, a na 

2 pod względem liczby ludności. Na tym stosunkowo niedużym terytorium, wynoszącym 12 

331 km2 tj. 3,9% powierzchni Polski, żyje 4 715 000 mieszkańców, tj. 12,3% ogólnej liczby 

ludności, co daje najwyższy w kraju wskaźnik gęstości zaludnienia: 382 osoby/km2 wobec 

122 osób/km2 w Polsce i 116 osób/km2 w UE. Tak duża koncentracja ludności na 

stosunkowo niewielkim obszarze to ogromny potencjalny rynek zbytu artykułów 

konsumpcyjnych. 
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Głównymi elementami systemu osadniczego Województwa Śląskiego są aglomeracje 

miejskie: Górnośląska – o znaczeniu europejskim oraz: bielska, częstochowska i rybnicka – 

o znaczeniu krajowym. 

Województwo ma charakter policentryczny – nie występuje tu jeden centralny ośrodek, 

który spełniałby funkcje metropolitalne (administracja, finanse, ubezpieczenia, uczelnie, 

kultura). 

O specyfice regionu decyduje Aglomeracja Górnośląska, która jest zespołem miast 

praktycznie stykających się ze sobą, ciągnących się na długości około 70 km – od Dąbrowy 

Górniczej do Gliwic. Zajmuje ona około 18% powierzchni województwa (1 200 km2), a 

zamieszkuje ją blisko 60% mieszkańców regionu, czyli około 2,8 mln osób. Średnia gęstość 

zaludnienia wynosi około 1 900 osób/km2 i jest prawie 5-krotnie wyższa od wskaźnika 

regionalnego. 

Administracja, uczelnie, instytucje kultury, większe firmy skoncentrowane  są  przede 

wszystkim w dużych miastach aglomeracji, takich jak: Katowice, Sosnowiec, Bytom, Gliwice, 

Zabrze, Tychy  i  Chorzów.  Istotną  rolę  odgrywają  również  stolice  subregionów:  Rybnik,  

Bielsko-Biała i Częstochowa. 

Województwo Śląskie jest obszarem strukturalnie  zróżnicowanym. Oprócz dobrze 

rozwiniętego przemysłu posiada również tereny rolnicze, a także znaczące walory 

przyrodniczo- krajobrazowe oraz ważne miejsca kultu religijnego, sprzyjające rozwojowi 

różnorodnych form turystyki. 

Województwo jest podzielone na 36 powiatów: 19 grodzkich i 17 ziemskich. Największą 

rolę administracyjną, gospodarczą i kulturową odgrywają miasta: Katowice, Sosnowiec, 

Bytom, Gliwice, Zabrze, Tychy i Chorzów. W nich skupiają się uczelnie, instytucje kultury i 

większe firmy. 

Pod względem infrastruktury komunikacyjnej województwo śląskie zajmuje w kraju 

uprzywilejowaną pozycję – i to nie tylko z uwagi na najlepiej rozwiniętą sieć komunikacji 

miejskiej, czego dowodzi j. in. ponad 20-procentowy udział w długości wszystkich drogowych 

krajowych linii komunikacyjnych. Łączna długość dróg wynosi 27 000 km, co daje największą w 

kraju średnią 205 km na 100 km2 powierzchni. 
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Skala zagrożenia – analiza danych statystycznych 

 

Niezwykle  istotnym  zagadnieniem   w   konsekwencji   budowy   planu   działalności   

zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym jest analiza aktualnych zagrożeń 

i prognoza ich rozwoju. Ocena na podstawie tych danych pozwala odnieść się nie tylko do 

istniejącego zagrożenia, lecz również do skuteczności Policji w realizacji jej ustawowych zadań. 

Wykres nr 1. – Przestępstwa kryminalne. 

 

W kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym wszczęto mniej o 15,1 % 

postępowań przygotowawczych, co w liczbach bezwzględnych daje różnicę 11087 zdarzeń. 

Wskaźnik wykrycia wyniósł 60,5 %. 

Wykres nr 2. – Razem siedem wybranych kategorii przestępstw. 

 

Razem w siedmiu wybranych kategoriach przestępstw (udział w bójce lub pobiciu, 

uszkodzenie ciała, przestępstwa rozbójnicze, kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże 
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z włamaniem, kradzieże i kradzieże z włamaniem samochodów oraz uszkodzenie mienia) 

odnotowano mniej o 7497 wszczętych postępowań oraz wzrost wskaźnika wykrycia do poziomu 

41,8 %. 

 

Skala zagrożenia przestępczością drogową 

 

Tabela nr 1 

 

  

I - XII 2015 

 

I - XII 2016 

 

Różnica 

 

Różnica 
Wypadki 3 876 3 633 -243 -6,3 

Ofiary śmiertelne 257 253 -4 -1,6 

Ranni 4 701 4 293 -408 -8,7 

Kolizje 45 047 49 512 4 465 9,9 

Kierujący pod wpływem alkoholu 14 668 13 761 -907 -6,2 

 

W analizowanym okresie, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, 

odnotowano mniej wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych i rannych. Odnotowano wzrost 

kolizji. Spadła liczba zatrzymanych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. 

 

Lokalna diagnoza przestępczości. 

 

 

Specyfika województwa śląskiego ja decydujący wpływ na charakter występujących 

zagrożeń, które determinują działalność kierownictwa śląskiego garnizonu Policji. 

Przedstawione wnioski w zakresie występowania zagrożeń w przypadku województwa 

śląskiego są determinowane uwarunkowaniami regionalnymi, do których należy bardzo duży 

poziom urbanistyki. Na obszarze województwa śląskiego, w porównaniu do roku ubiegłego, 

odnotowuje się spadek postępowań przygotowawczych wszczętych o przestępstwa ogółem 

(o 12,3 %), przy jednoczesnym spadku zdarzeń o charakterze kryminalnym (o 15,1 %). 
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Porównując rok do roku spadki odnotowuje się m. in. w kategoriach przestępczości 

przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu, jak rozboje (spadek o 18,1 %), udział w bójce lub 

pobiciu (spadek o 8,2 %), a także w kategorii przestępstw przeciwko mieniu, jak kradzieże 

z włamaniem (spadek o 27,5 %) oraz kradzieży cudzej rzeczy (spadek o 18,5 %), w tym 

kradzieży pojazdów samochodowych (spadek o 0,8 %). Ponadto tendencję spadkową zauważa 

się również w ilości wypadków drogowych (spadek o 6,3 %) i osób rannych (spadek o 8,7 %). 

Wzrosła natomiast ilość kolizji (o 9,9 %). 

Spadek postępowań przygotowawczych odnotowuje się również w przypadku 

przestępstw gospodarczych (o 3,9 %) oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (o 3,6 %). 

Mimo osiągniętych efektów z zakresu zwalczania przestępczości o charakterze 

kryminalnym (spadek od roku 2012 do 2016 o 35,6 %), nadal występuje zagrożenie ze strony 

zorganizowanych grup przestępczych,  których  aktywność  przejawia  się  również  

w różnych  kategoriach  przestępczości o  charakterze  gospodarczym. 

Policja śląska, aby osiągnąć lepsze efekty w zakresie zwalczania i ograniczenia liczby 

przestępstw kryminalnych oraz wykroczeń, będzie kontynuować proces wdrażania rozwiązań 

organizacyjno – kadrowych, które zapewnią optymalne wykorzystanie sił i środków 

w miejscach najbardziej zagrożonych przestępczością. Niezbędne jest pełne wykorzystanie 

posiadanego potencjału osobowego składającego się z funkcjonariuszy i pracowników 

posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Obszar ten stanowi mocną 

stronę garnizonu śląskiego. Przewiduje się dalsze wzmocnienie etatowe liniowych komórek 

organizacyjnych Policji, w tym ruchu drogowego. działania te są zbieżne z zadaniami, jakie 

zostały zdefiniowane przez Komendanta Głównego Policji dla naszego województwa. 

Ponadto Kierownictwo KWP w Katowicach czyni starania o pozyskiwanie 

dodatkowych środków od samorządów terytorialnych, WFOŚ oraz w ramach programów 

pomocowych Unii Europejskiej. 

 

 



Diagnoza Bezpieczeństwa Komendanta Wojewódzkiego Policji na 2017 rok  

KATOWICE STYCZEŃ 2017 
strona 9/70  

Podsumowanie. 

 

 

 

Specyfika województwa śląskiego,  będącego  dużą  aglomeracją,  ma decydujący  

wpływ na charakter występujących zagrożeń, które determinują działalność kierownictwa 

śląskiego garnizonu Policji. Większość podejmowanych przedsięwzięć będzie ukierunkowana 

na utrzymanie wysokiej skuteczności ścigania sprawców przestępstw o charakterze 

kryminalnym, a w szczególności w siedmiu wybranych kategorii przestępstw oraz podnoszenia 

skuteczności poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania lub 

wymiaru sprawiedliwości. 

 

Konieczne również będzie podejmowanie takich działań, które umożliwią utrzymanie 

trendu spadku przestępstw, identyfikowanych jako najbardziej uciążliwych społecznie. Mimo 

odnotowanego w 2016 r. spadku liczby takich przestępstw, w porównaniu do ubiegłych lat, 

w dalszym ciągu konstruowane będą zadania polegające na zwiększeniu liczby policjantów 

pełniących służbę patrolowo-obchodową. Taka strategia winna przynieść dalszą poprawę w tym 

zakresie. 

 

Analogiczna sytuacja prezentuje się w przypadku zagrożeń występujących w ruchu 

drogowym. Poprawa   stanu   bezpieczeństwa   w   tym  obszarze   jest   faktem,   dlatego  

będą   kontynuowane dotychczasowe przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym 

i represyjnym. Rozbudowana infrastruktura kolejowa województwa śląskiego generuje 

znaczną ilość przestępstw dokonywanych na tych obszarach. Sytuacja taka wymusza 

podejmowanie przez Policję śląskiego garnizonu działań, które umożliwią ograniczenie 

zjawiska przestępczości, której skutki w znaczący sposób rzutują na poczucie 

bezpieczeństwa   mieszkańców. 

 

Stan bezpieczeństwa winien być określany nie tylko przez poziom zarejestrowanych 

występków, ale również należy uwzględnić aspekt popełnianych – w szczególności przez   
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nieletnich i młodocianych – wykroczeń, polegających  na  dewastacji  mienia,  zakłócenia  

porządku  publicznego czy też agresywnego zachowania wobec innych osób w miejscach 

publicznych. 

 

Jak wynika z analizy „Polskiego Badania Przestępczości” mieszkańcy naszego 

województwa najbardziej obawiają się włamań, brawurowo jeżdżących kierowców oraz 

napadów i rozbojów. Odczucia w tym zakresie mieszkańców województwa śląskiego nie 

odbiegają od opinii mieszkańców innych województw w kraju. Zwiększenie liczby patroli 

w miejscach publicznych winno ograniczyć to zjawisko i tym samym zwiększyć poczucie 

bezpieczeństwa Właściwie pojmowana represja stosowana przez funkcjonariuszy 

patrolujących ulice powinna przynieść dalszą poprawę poziomu poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców, którzy czują się zagrożeni. 

 

Po przeprowadzonej – w ramach planowania strategicznego – diagnozie lokalnej 

oraz poddając analizie  priorytety  i  zadania  ustanowione  przez  Komendanta  Głównego  

Policji  zawarte w „Planie Działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na 

2017 rok” odstąpiono od formułowania priorytetów lokalnych. W obszernym zakresie 

celów i zadań ustanowionych przez Komendanta Głównego Policji zawarły się one 

w całości w wyznaczane, w ramach diagnozy lokalnej, strategiczne kierunki 

podejmowanych działań na terenie naszego województwa. 
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PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA 2017 ROK 

 

PRIORYTET MSWiA: Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 

 

1. Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy  ze 

społeczeństwem. 

2. Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu 

największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości. 

3. Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej 

uciążliwej społecznie. 

4. Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa  w ruchu 

drogowym. 

5. Optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez 

masowych. 

6. Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne 

podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji. 

7. Doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników 

Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy. 

8. Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas”. 

9. Odtwarzanie zlikwidowanych posterunków. 

10. Prowadzenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

 

PRIORYTET  I:  Zwiększenie  efektywności  działań  Policji  na  rzecz  wzmocnienia  

współpracy  ze społeczeństwem. 

 

1. Dostosowanie aktywności Policji  do zdiagnozowanych  potrzeb w obszarze 



PLAN DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI NA 2017 ROK 

KATOWICE STYCZEŃ 2017 
strona 12/70 

profilaktyki zagrożeń społecznych (w tym w obszarze przeciwdziałania patologiom 

społecznym, cyberzagrożeniom). 

2. Zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną poprzez organizację debat 

społecznych z uwzględnieniem wniosków z analizy zagrożeń lokalnych (np. mapy 

zagrożeń). 

3. Rozszerzenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym z władzami 

samorządowymi, w obszarze dotyczącym wspierania i finansowania działań Policji 

o charakterze profilaktycznym. 

4. Dostosowanie etatowe struktur organizacyjnych Policji w obszarze działań 

profilaktycznych realizowanych przez Policję na poziomie powiatowym, miejskim, 

rejonowym do zidentyfikowanych potrzeb. 

5. Wzmocnienie działań prospołecznych w ramach współpracy Policji z organizacjami 

pozarządowymi  i  stowarzyszeniami. 

6. Poszerzenie współpracy dzielnicowych ze społecznością lokalną. 

 

PRIORYTET II: Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu 

największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości. 

1. Intensyfikacja prowadzenia form pracy operacyjnej w zakresie zwalczania 

ceberprzestępczości. 

2. Utrwalenie  prawidłowej  praktyki  w  zakresie  ujawniania,  identyfikacji,  

zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa (mającego 

związek z przestępstwem). 

3. Zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości narkotykowej. 

4. Podjęcie   działań   zwiększających   skuteczność   ujawniania   przestępstw   

gospodarczych i ścigania ich sprawców w kluczowych obszarach przestępczości 

gospodarczej, tj. przestępstw dotyczących podatku od towarów i usług VAT, 

podatku akcyzowego, przestępstw na szkodę interesów UE oraz przestępstw 

dotyczących zamówień publicznych. 

5. Rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości charakterystycznej dla społeczeństwa 

wielokulturowych, np. na  tle  rasistowskim,  religijnym. 
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PRIORYTET   III:   Wzrost   skuteczności   działań   Policji   w   zwalczaniu   przestępczości   

najbardziej uciążliwej społecznie. 

1. Zwiększenie skuteczności Policji w zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom 

(polegających j. in. na dostosowaniu liczby policjantów pełniących służbę 

patrolowo – interwencyjną, dzielnicowych i wywiadowczą do zidentyfikowanych 

potrzeb). 

2. Optymalne wykorzystanie sił i środków będących w dyspozycji dyżurnego 

jednostki organizacyjnej Policji, zapewniających prawidłową obsługę zdarzeń. 

3. Aktywizacja działań Policji w zwalczaniu tzw. 7 kategorii przestępstw. 

4. Wzmocnienie współpracy służby prewencyjnej i kryminalnej  na rzecz procesu 

wykrywczego poprzez stałą wymianę informacji dotyczących aktualnych 

zagrożeń. 

5. Utrzymanie wysokiej skuteczności poszukiwań osób, w szczególności osób 

zaginionych. 

6. Zwiększenie możliwości wykorzystania baz danych DNA i AFIS poprzez utworzenie 

stanowisk dostępowych do baz danych DNA w pracowniach genetyki sądowej LK 

KWP, poprawę regulacji prawnych dot. wprowadzenia danych do baz DNA i AFIS 

jak również podniesienia świadomości  funkcjonariuszy  z  zakresu  wykorzystania  

informacji  uzyskanych  z  krajowych i zagranicznych baz DNA i AFIS. 

PRIORYTET IV: Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

1. Zapewnienie optymalnej liczby policjantów RD pełniących bezpośrednio służbę na 

drogach. 

2. Zwiększenie bądź utrzymanie udziału policjantów RD w ogólnopolskich działaniach 

kontrolno – prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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PRIORYTET   V:   Optymalizacja   działań   Policji   na   rzecz   zapewnienia   

bezpieczeństwa   imprez masowych. 

 

1. Dążenie do standaryzacji przy realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem 

imprez masowych w jednostkach organizacyjnych Policji, które nie posiadają 

wyodrębnionych komórek sztabowych. 

2. Wzmocnienie współpracy Policji z podmiotami zewnętrznymi w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych. 

 

PRIORYTET VI: Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne 

podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji. 

1. Stworzenie możliwości do utrzymania odpowiedniego poziomu sprawności 

fizycznej poprzez działania o charakterze organizacyjnym i logistycznym. 

2. Podniesienie poziomu wiedzy policjantów,  którzy pełnią  służbę odpowiednio: 

w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu drogowego lub są 

przewidziani do jej pełnienia; na stanowisku dzielnicowego; dyżurnego 

w jednostce organizacyjnej Policji. 

 

PRIORYTET VII: Doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów 

i pracowników Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia 

służby/pracy. 

1. Zmniejszenie uzależnienia realizacji zadań w obszarze IT od firm zewnętrznych. 

2. Poprawa warunków lokalowych i stanu technicznego pomieszczeń służbowych. 

3. Ujednolicenie wyposażenia bojowego jednostek i komórek antyterrorystycznych 

(uzbrojenie, umundurowanie i środki transportu). 

4. Zapewnienie wysokiej aktywności w pozyskiwaniu funduszy pomocowych. 

5. Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury dla sieci radiowych, 

radioliniowych i   teleinformatycznych. 
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PLAN DZIAŁALNOŚCI 
 

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W KATOWICACH NA 2017 ROK  
(tekst jednolity na dzień 20.04.2017) 

 

Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji zadania Nazwa, sposób naliczania oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik/miernik 
monitorowany 

1. Zwiększenie efektywności 
działań Policji na rzecz 
wzmocnienia współpracy ze 
społeczeństwem. 

2. Podniesienie skuteczności 
działań Policji w identyfikacji i 
zwalczaniu największych 
współczesnych zagrożeń, w tym 
cyberprzestępczości. 

3. Wzrost skuteczności działań 
Policji w zwalczaniu przestępczości 
najbardziej uciążliwej społecznie. 

4. Zwiększenie efektywności 
działań Policji na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 

5. Optymalizacja działań Policji na 
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
imprez masowych. 

Zapewnienie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa i 
porządku publicznego. 
 
P1 

6. Podniesienie jakości i 
efektywności pracy Policji poprzez 
sukcesywne podwyższanie 
kompetencji zawodowych 
funkcjonariuszy i pracowników 
Policji. 

 Wskaźnik dynamiki wszczęć 
postępowań przygotowawczych 
w obszarze przestępczości 
ogółem (z wyłączeniem 
przestępczości ekonomicznej, 
narkotykowej i korupcyjnej. 
 
Wskaźnik dynamiki wszczęć 
postępowań przygotowawczych 
w obszarze przestępczości 
ekonomicznej, narkotykowej i 
korupcyjnej. 
 
ODPOWIEDZIALNY ZA 
REALIZACJĘ: 
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 

Miernik A1 
 
 
 
 
 
 
Miernik A2 
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7. Doskonalenie jakości zadań 
realizowanych przez policjantów i 
pracowników Policji poprzez 
zapewnienie optymalnych 
warunków pełnienia służby/pracy. 

8. Realizacja programu 
„Dzielnicowy bliżej nas”. 

9. Odtwarzanie zlikwidowanych 
posterunków. 

10. Prowadzenie Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Zwiększenie efektywności 
działań Policji na rzecz 
wzmocnienia współpracy 
ze społeczeństwem. 
 
P2 

1. Dostosowanie aktywności Policji 
do zdiagnozowanych potrzeb w 
obszarze profilaktyki zagrożeń 
społecznych (w tym w obszarze 
przeciwdziałania patologiom 
społecznym, cyberzagrożeniom). 

1. Uwzględnienie przy projektowaniu 
przedsięwzięć profilaktycznych, przez 
poszczególne KMP/KPP garnizonu, danych z 
lokalnych analiz zagrożeń, a także sygnałów 
od podmiotów pozapolicyjnych i 
społeczności lokalnej. 
2. Dostosowywanie do aktualnych potrzeb 
katalogu działań profilaktycznych, 
realizowanych z podmiotami zewnętrznymi i 
pozyskiwanie w tym zakresie nowych 
partnerów do współpracy. 
 

Ocena skuteczności działań 
Policji w obszarze profilaktyki 
zagrożeń społecznych (w tym w 
obszarze przeciwdziałania 
patologiom społecznym, 
cyberzagrożeniom). 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
PREWENCJI 
 
Sposób dokumentowania - 
źródło:  
 
Potrzeby społeczne (obszary 
zagadnieniowe w arkuszu oceny 
jakościowej) określone zostały 
na podstawie wyników z 
Polskiego Badania 
Przestępczości za rok 2016. 
Obszary priorytetowe zawarte 
w arkuszu pochodzą również z 
diagnozy zagrożeń 
przeprowadzonej na potrzeby 
„Koncepcji działań Policji w 

Miernik monitorowany M1 
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zakresie profilaktyki społecznej 
na lata 2015-2018”. 
W oparciu o wyniki z badań na 
każdy rok określane będą 
obszary priorytetowe i ocena 
realizacji zadań będzie 
prowadzona w oparciu o te 
obszary zgodne z 
oczekiwaniami społecznymi. 
 
Źródło: Arkusz oceny 
jakościowej miernika „Ocena 
skuteczności działań Policji w 
obszarze profilaktyki zagrożeń 
społecznych” 

2. Zacieśnienie współpracy ze 
społecznością lokalną poprzez 
organizację debat społecznych z 
uwzględnieniem wniosków z 
analizy zagrożeń lokalnych (np. 
mapy zagrożeń). 
 
 

1.Uwzględnianie przy organizacji debat 
społecznych, przez poszczególne KMP/KPP 
garnizonu, danych z lokalnych analiz 
zagrożeń oraz sygnałów przekazywanych 
przez mieszkańców, w tym za pomocą 
KMZB. 

Ocena wartości merytorycznej 
przeprowadzonych debat. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
PREWENCJI 
 
Sposób dokumentowania - 
źródło:  
 
Sprawozdanie z debat 
organizowanych przez 
KMP/KPP/KRP w wybranych 
obszarach wskazanych w 
katalogu problemów 
społecznych (m.in. zgodnie z 
arkuszem oceny jakościowej 
stosowanym również w 
mierniku monitorowanym M1).  
Nie będzie oceniana liczba 
przeprowadzonych debat, lecz 
ich wartość merytoryczna, m.in. 

Miernik 1 
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to czy zakres debaty powiązany 
jest z problematyką wynikająca 
z analizy zagrożeń lokalnych. 
W oparciu o wnioski z debat 
oraz analizę zagrożeń lokalnych 
mogą być formułowane 
rekomendacje dotyczące 
dostosowania struktur 
jednostek organizacyjnych 
Policji do zdiagnozowanych 
potrzeb (m.in. w zakresie 
tworzenia posterunków, 
rewirów dzielnicowych, itd.) 
 
Źródło:  
Sprawozdanie roczne o 
charakterze jakościowym 

3. Rozszerzenie współpracy z 
podmiotami zewnętrznymi, w tym 
z władzami samorządowymi, w 
obszarze dotyczącym wspierania i 
finansowania działań Policji o 
charakterze profilaktycznym. 

1. Na podstawie analiz lokalnych zagrożeń i 
oczekiwań społecznych wskazywanie 
podmiotom zewnętrznym, w szczególności 
lokalnym samorządom, obszarów 
wymagających ich aktywności, w tym 
poprzez wydatkowanie środków 
finansowych na realizację określonych i 
celowych działań profilaktycznych. 
2. Inicjowanie działań profilaktycznych 
realizowanych z podmiotami zewnętrznymi i 
pozyskiwanie w tym zakresie nowych 
partnerów do współpracy. 
 

Ocena skuteczności działań 
Policji w obszarze profilaktyki 
zagrożeń społecznych oraz 
rozszerzania współpracy z 
podmiotami zewnętrznymi. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
PREWENCJI 
 
Sposób dokumentowania - 
źródło: 
 
Ocena jakościowa aktywności 
Policji w obszarze profilaktyki 
zagrożeń społecznych oraz 
rozszerzania współpracy z 
podmiotami zewnętrznymi w 
celu wspierania działań Policji o 
charakterze profilaktycznym 

Miernik monitorowany M2 
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(m.in. zgodnie z arkuszem 
oceny jakościowej stosowanym 
również w mierniku 
monitorowanym M1) 
 
Źródło: 
Arkusz oceny jakościowej 
miernika „Ocena skuteczności 
działań Policji w obszarze 
profilaktyki zagrożeń 
społecznych” 

4. Dostosowanie etatowe struktur 
organizacyjnych Policji w obszarze 
działań profilaktycznych 
realizowanych przez Policję na 
poziomie powiatowym, miejskim, 
rejonowym do zidentyfikowanych 
potrzeb. 

1. Monitorowanie właściwego 
dostosowania, przez kierownictwo 
poszczególnych KMP/KPP garnizonu struktur 
kadrowych odpowiedzialnych za realizację 
działań profilaktycznych do oczekiwań i 
potrzeb, w szczególności zewnętrznych. 
Wprowadzanie niezbędnych modyfikacji. 
2. Uwzględnianie w procesie 
opracowywania i opiniowania wniosków o 
zmiany organizacyjno etatowe w 
jednostkach terenowych Policji wymogów 
dotyczących ww. struktur. 

Ocena efektów w obszarze 
dostosowania etatowego 
struktur organizacyjnych Policji 
w obszarze profilaktyki 
społecznej do 
zidentyfikowanych potrzeb. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
PREWENCJI 
 
Sposób dokumentowania - 
źródło: 
 
Wystandaryzowane 
sprawozdanie o charakterze 
jakościowym wykazujące 
konkretne efekty w obszarze 
dostosowania etatowego 
struktur organizacyjnych Policji 
w obszarze profilaktyki 
społecznej na poziomie 
powiatowym, miejskim, 
rejonowym do 
zidentyfikowanych potrzeb. 
 

Miernik 2 
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Źródło:  
Sprawozdanie roczne o 
charakterze jakościowym 

5. Wzmocnienie działań 
prospołecznych w ramach 
współpracy Policji z organizacjami 
pozarządowymi i 
stowarzyszeniami. 

1. Zorganizowanie w dniu 21 kwietnia 2017 
roku uroczystości związanych z 77 rocznicą 
mordy polskich policjantów II RP przez 
NKWD wiosną 1940 roku w Twerze – 
„Zbrodnia Katyńska”. 
2. Zorganizowanie w dniu 08 września 2017 
roku uroczystości związanych z rocznicą 
wybuchu II wojny światowej. 

Zorganizowanie co najmniej 
jednej uroczystości o 
charakterze ceremonialnym 
oraz co najmniej jednego 
działania wynikającego z 
edukacji społecznej. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
GABINET KWP 
 
Sposób dokumentowania - 
źródło: 
 
Zorganizowanie co najmniej 
jednej uroczystości o 
charakterze ceremonialnym, 
kultywującej policyjne tradycje 
oraz co najmniej jednego 
działania wynikającego z 
edukacji społecznej w 
obszarach budowania 
społeczeństwa obywatelskiego, 
np. wzmacniającego postawy 
patriotyczne wśród młodzieży. 
 
Źródło: 
Sprawozdanie roczne 

Miernik monitorowany M3 

6. Poszerzenie współpracy 
dzielnicowych ze społecznością 
lokalną. 

1. Nadzór i koordynacja nad pełnym 
wdrożeniem nowej formuły służby 
dzielnicowych w ramach projektu MSWiA 
„Dzielnicowy bliżej nas”. 
2. Nadzór nad prawidłową realizacją 

Czas służby dzielnicowego w 
obchodzie. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 

Miernik 3 
wartość oczekiwana 93,3 
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PREWENCJI 
 
Sposób naliczania: 
            

  
 
gdzie: 
 
CDO – czas służby 
dzielnicowego w obchodzie 
liczba dzielnicowych 
skierowanych do służby 
obchodowej – SESPol, 
formularz III/1 (pole H4 – 
obchód + I4 doprowadzenia),  
liczba skierowanych do służby - 
SESPol, formularz III/1 (pole F4).   
 
Źródło danych: 
Dane do ww. miernika 
pochodzą z systemu SESPol, 
formularz III/1 

postanowień Zarządzenia nr 5 KGP z dn. 
20.06.2016 r. w sprawie metod i form 
wykonywania zadań przez dzielnicowego i 
kierownika rewiru dzielnicowych. 
3. Koordynacja i nadzór w zakresie 
organizacji służby obchodowej pod kątem 
maksymalizacji udziału obchodu w 
całokształcie służby dzielnicowego. 
4. Systematyczne opracowywanie zestawień 
udziału służby obchodowej w całokształcie 
służby dzielnicowego, raportowanie tych 
danych kierownictwu KWP/KMP/KPP. 
5. Bieżący nadzór nad poprawnością 
wprowadzania danych do formularza III/9 
SESPol. 
6. Bieżący nadzór nad poprawnością 
dokumentowania i jakością zadań dla służb 
obchodowych w SWD. 
7. W oparciu o dostępne systemy 
informatyczne  (formularz  III/5  SESPol,  e- 
RSOW),  pozyskiwanie informacji 
świadczących o zlecaniu  dzielnicowym do 
prowadzenia czynności wyjaśniających w 
sprawach o wykroczenia, inicjowanie działań 
zmierzających do niedopuszczenia 
(eliminowania) zlecania takich zadań. 
8. Realizacja badań problemowych w  
zakresie wdrażania nowej formuły służby 
dzielnicowych w ramach projektu MSWiA 
„Dzielnicowy bliżej nas” oraz jakości i 
efektywności służby obchodowej. 
9.Organizacja szkoleń w zakresie 
funkcjonowania nowej formuły służby 
dzielnicowych w ramach projektu MSWiA 
„Dzielnicowy bliżej nas”. 
 
 

Aktywność dzielnicowego w 
kontakcie ze społeczeństwem. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
PREWENCJI 
 
Sposób naliczania: 
 
Od 1.01.2017 r. następuje 
zmiana definicji spotkania i w 

Miernik monitorowany M4 
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 związku z tym zakresu 
gromadzonych danych. Dlatego 
monitorowanie miernika w 
roku 2017 będzie polegało na 
gromadzeniu danych, które 
posłużą do określenia wartości 
oczekiwanych na 2018 rok.  
 
Źródło danych: 
Dane do tego miernika 
pochodzą z systemu SESPol, 
formularza III/9 tj. Karty 
efektywności służby policjanta 
realizującego zadania o 
charakterze prewencyjnym – 
pozycja 54 

Podniesienie skuteczności 
działań Policji w 
identyfikacji i zwalczaniu 
największych 
współczesnych zagrożeń, w 
tym cyberprzestępczości. 
 
P3 

1. Intensyfikacja prowadzenia 
form pracy operacyjnej w zakresie 
zwalczania ceberprzestępczości. 

1. Pozyskanie osobowych źródeł informacji 
oraz podniesienie jakości współpracy z 
posiadanymi,   celem   identyfikacji 
pojawiających się nowych zagrożeń z 
zakresu cyberprzestępczości. 
2. Zadaniowanie funkcjonariuszy Wydziału 
pod kątem rozpoznania w sieci Internet 
nowych kierunków działania 
cyberprzestępców. 
3. Nadzór nad prowadzonymi formami pracy 
ukierunkowany na zwiększenie ich 
efektywności. 
4. Zwracanie uwagi na poprawną rejestrację 
materiałów uzyskanych na podstawie pracy 
operacyjnej przesyłanych do wszczęcia. 
 

Ocena efektywności pracy 
operacyjnej struktur do walki z 
cyberprzestępczością. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU DW Z 
CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ 
 
Sposób naliczania: 
 
Liczba wszczętych postępowań 
przygotowawczych na 
podstawie materiałów 
operacyjnych pionu Cyber (X) 
(na jednego policjanta) 
 
Źródło: 
Sprawozdanie KWP/KSP 
 
 

Miernik monitorowany M5 
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Wartość mienia 
zabezpieczonego u 
podejrzanych w 
postępowaniach prowadzonych 
przez Policję. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK DW Z PG 
 
Sposób naliczania: 
 
W = WMZ- WMNK 
 
gdzie: 
WMZ - wartość mienia 
zabezpieczonego u 
podejrzanych w 
postępowaniach prowadzonych 
przez Policję we wszystkich 
kategoriach przestępstw 
WMNK- wartość mienia 
zabezpieczonego u 
podejrzanych w 
postępowaniach prowadzonych 
z art. 178a kk. 
 
Źródło danych: 
Baza SESPol, formularz II/7 

Miernik 4 
wartość oczekiwana 50 200 000 

2. Utrwalenie prawidłowej 
praktyki w zakresie ujawniania, 
identyfikacji, zabezpieczania i 
odzyskiwania mienia 
pochodzącego z przestępstwa 
(mającego związek z 
przestępstwem). 

1. Prowadzenie nadzorów instancyjnych w 
jednostkach i komórkach garnizonu 
śląskiego w zakresie czynności 
realizowanych pod kątem ustalania 
składników majątkowych sprawców 
przestępstw. 
2. Monitorowanie prawidłowości rejestracji 
wartości zabezpieczonego mienia w 
systemie SESPol oraz wartości mienia 
odzyskanego w systemie KSIP. 
3. Przeprowadzenie  w ramach doskonalenia 
zawodowego szkoleń, związanych z 
tematyką zabezpieczenia majątkowego 
przeznaczonych dla funkcjonariuszy służb 
kryminalnych garnizonu śląskiego, we 
współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 
 

Wartość mienia odzyskanego w 
postępowaniach prowadzonych 
przez Policję. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK DW Z PG 
 
 
 

Miernik 5 
wartość oczekiwana 47 943 711 
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Sposób naliczania:  
 
W =  WMO 
 
gdzie: 
WMO - wartość mienia 
odzyskanego w 
postępowaniach prowadzonych 
przez Policję 
 
Źródło danych: 
Baza KSIP, formularz KSIP_12 

3. Zwiększenie skuteczności 
zwalczania przestępczości 
narkotykowej. 

1. Pozyskiwanie i właściwe zadaniowanie 
osobowych  źródeł  informacji; 
- koordynację działań poszczególnych 
jednostek terenowych garnizonu śląskiego; 
2. Organizowanie działań w związku z 
odbywającymi   się  imprezami  masowymi 
takimi jak: festiwal Mayday czy Hip-Hop; 
3. Właściwą  wymianę  informacji  oraz  w 
zakresie zwalczania przestępczości 
narkotykowej ze: Strażą Graniczną, Izbą 
Celną, SANEPID, CBŚP i wydziałami KWP; 
4. Wprowadzenie ogólnowojewódzkich 
działań w zakresie zwalczania produkcji i 
dystrybucji środków narkotycznych 
5. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych 
funkcjonariuszy odpowiedzialnych za 
zwalczanie przestępczości narkotykowej 
poprzez różnego rodzaju szkolenia. 
 

Skuteczność zwalczania 
przestępczości narkotykowej. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU DW Z PN 
 
Sposób naliczania: 
 

               
 
gdzie: 
MPN – skuteczność zwalczania 
przestępczości narkotykowej, 
IN – ilość narkotyków [g] 
zabezpieczonych  przez służbę 
kryminalną i prewencyjną Policji  
LPSK – liczba policjantów służby 
kryminalnej z wyłączeniem 
funkcjonariuszy pełniących 
służbę w laboratoriach 
kryminalistycznych (LK), 
wydziałach wywiadu 
kryminalnego (WWK), 
wydziałach techniki operacyjnej 

Miernik 6 
wartość oczekiwana 178 
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(WTO), techników 
kryminalistyki oraz 
kierownictwa 
 
Źródło danych: 
Baza SESPol, formularz VI/3  
Liczba funkcjonariuszy służby 
kryminalnej pobierana z 
komórki ds. kadrowych KGP. 

4. Podjęcie działań zwiększających 
skuteczność ujawniania 
przestępstw gospodarczych i 
ścigania ich sprawców w 
kluczowych obszarach 
przestępczości gospodarczej, tj. 
przestępstw dotyczących podatku 
od towarów i usług VAT, podatku 
akcyzowego, przestępstw na 
szkodę interesów UE oraz 
przestępstw dotyczących 
zamówień publicznych. 
 
 

1. Ukierunkowanie rozpoznania 
operacyjnego przede wszystkim na 
przestępstwa dotyczące podatku od 
towarów i usług VAT, podatku akcyzowego, 
przestępstwa na szkodę interesów UE oraz 
przestępstwa dotyczące zamówień publ. 
2. Bieżące monitorowanie – w cyklach 
miesięcznych  –  wartości  miernika 
uzyskiwanego przez poszczególne KMP/KPP. 
3. Monitorowanie prawidłowości rejestracji 
statystycznej czynów. 
4. Przeprowadzenie w ramach doskonalenia 
zawodowego cyklu szkoleń dla policjantów 
garnizonu śląskiego z zakresu taktyki działań 
operacyjnych i procesowych w sprawach 
zaliczanych  do  miernika. 
5. Upowszechnianie wśród kierowników 
komórek do walki z przestępczością 
gospodarczą informacji o taktyce działania 
sprawców przestępstw zaliczanych do 
miernika w tym zwłaszcza w sprawach 
wieloczynowych. 
6. Nawiązanie współpracy z Krajową 
Administracją Skarbową, oraz odbycie przez 
kierownictwo Wydziału do Walki z PG cyklu 
spotkań  z  osobami  pełniącymi  funkcje 
kierownicze w nowoutworzonej strukturze 
na terenie województwa. 

Skuteczność zwalczania 
przestępczości gospodarczej. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU DW Z PG 
 
Sposób naliczania: 
 
Monitorowaniu zostają 
poddane postępowania 
wszczęte oraz przestępstwa 
stwierdzone, w 4 kluczowych 
obszarach przestępczości 
gospodarczej łącznie tj. 
przestępstw dotyczących 
podatku od towarów i usług 
VAT, podatku akcyzowego, 
przestępstw na szkodę 
interesów UE oraz przestępstw 
dotyczących zamówień 
publicznych.  
Suma postępowań wszczętych 
w poszczególnych kategoriach 
przestępczości gospodarczej 
łącznie tj. przestępstw 
dotyczących podatku od 
towarów i usług VAT, podatku 
akcyzowego, przestępstw na 

Miernik monitorowany M6 
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7. Zorganizowanie spotkania kierownictwa 
Krajowej Administracji Skarbowej z 
kierownikami  komórek  do  walki  z 
przestępczością gospodarczą KMP/KPP. 
8. Wystąpienie do Krajowej Administracji 
Skarbowej z wnioskiem o zawarcie 
porozumienia o współpracy i wypracowanie 
treści takiego  porozumienia. 
 

szkodę interesów UE oraz 
przestępstw dotyczących 
zamówień publicznych ma 
osiągnąć minimalną wartość 
oczekiwaną - wzrost dynamiki 
wszczętych postępowań (WD) 
≥100%, nie mniej jednak niż 
przyjęta wartość 0,67 
wszczętego postępowania na 
funkcjonariusza zwalczającego 
przestępczość gospodarczą 
odrębnie dla każdego garnizonu 
w porównaniu miesięcznym 
(okres - rok ubiegły/rok 
bieżący). 
Suma przestępstw 
stwierdzonych w 
poszczególnych kategoriach 
przestępczości gospodarczej 
łącznie tj. przestępstw 
dotyczących podatku od 
towarów i usług VAT, podatku 
akcyzowego, przestępstw na 
szkodę interesów UE oraz 
przestępstw dotyczących 
zamówień publicznych ma 
osiągnąć minimalną wartość 
oczekiwaną - wzrost dynamiki 
przestępstw stwierdzonych 
(WD) ≥100%, nie mniej jednak 
niż przyjęta wartość 0,54 
przestępstwa stwierdzonego na 
funkcjonariusza zwalczającego 
przestępczość gospodarczą 
odrębnie dla każdego garnizonu 
w porównaniu miesięcznym 
(okres - rok ubiegły/rok 
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bieżący). 
 
Źródło danych:  
Dane do obliczeń generowane 
na podstawie Systemu 
Analitycznego Bazy KSiP 

5. Rozpoznawanie i zwalczanie 
przestępczości motywowanej 
nienawiścią. 

1. Bieżące monitorowanie i nadzór nad 
postępowaniami  przygotowawczymi 
prowadzonymi przez jednostki KMP/KPP 
garnizonu śląskiego. 
2. Koordynacja działań w celu wymiany 
informacji pomiędzy poszczególnymi 
komórkami KWP/ jednostkami KMP/KPP 
garnizonu śląskiego. 
3. Analiza wyników osiąganych przez 
jednostki na podstawie KSIP, ERCDŚ. 
4. Organizacja szkoleń zawodowych. 
5. Nadzór kierownictwa KMP/KPP w celu 
zapewnienia właściwej oceny czynów 
popełnianych np. z pobudek rasistowskich, 
religijnych. 
6. Rozpoznanie przez KMP/KPP zagrożeń 
wynikających z tytułu zamieszkiwania przez 
obcokrajowców na podległym terenie służb. 
 
 

Wskaźnik wykrywalności 
przestępczości motywowanej 
nienawiścią. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
KRYMINALNEGO 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie 
dla każdej KWP/KSP według 
następującego wzoru: 
 

 
  
gdzie: 
Wwn – wskaźnik wykrywalności 
przestępstw popełnianych na 
tle nienawiści, 
Wn – liczba przestępstw 
wykrytych (łącznie z wykrytymi 
po podjęciu  
z umorzenia) popełnionych na 
tle nienawiści, 
Sn - liczba przestępstw 
stwierdzonych powiększona o 
liczbę przestępstw wykrytych 
po podjęciu postępowań 
umorzonych w roku ubiegłym 

Miernik monitorowany M7 
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lub w latach poprzednich, 
popełnionych na tle nienawiści.  
 
Źródło danych:  
Dane do obliczeń generowane 
na podstawie Systemu 
Analitycznego Bazy KSiP. 

Wzrost skuteczności 
działań Policji w zwalczaniu 
przestępczości najbardziej 
uciążliwej społecznie. 
 
P4 

1. Zwiększenie skuteczności Policji 
w zapobieganiu przestępstwom i 
wykroczeniom (polegających m. in. 
na dostosowaniu liczby 
policjantów pełniących służbę 
patrolowo – interwencyjną, 
dzielnicowych i wywiadowczą do 
zidentyfikowanych potrzeb). 

1. Koordynacja i nadzór w zakresie 
organizacji służby patrolowej, 
interwencyjnej i obchodowej, szczególnie 
nad  właściwym  jej  planowaniem, 
zadaniowaniem  jak  i  rozliczaniem  z 
nałożonych zadań, zarówno wobec sił 
własnych jednostek terenowych, jak i 
otrzymywanych przez te jednostki sił 
wzmocnienia. 
2. Bieżący nadzór nad poprawnością 
wprowadzania danych do formularza III/9 
SESPol. 
3. Bieżący nadzór nad poprawnością 
dokumentowania zadań dla służb 
patrolowych i obchodowych w SWD. 
4. Nadzór nad wypracowanymi w 
jednostkach terenowych systemami nadzoru 
nad służbą patrolową, interwencyjną i 
obchodową. 
5. Bieżąca analiza efektywności w obszarze 
zatrzymań na gorącym uczynku sprawców 
przestępstw w 7 wybranych kategoriach w 
oparciu  o  dostępne  systemy  
informatyczne. 
6. Systematyczne opracowywanie zestawień 
efektywności służby prewencyjnej, w tym w 
zakresie liczby bezwzględnej policjantów 
skierowanych do służby zewnętrznej 
(patrolowej,    patrolowo-interwencyjnej, 
interwencyjnej i obchodowej) oraz 

Liczba bezwzględna policjantów 
służby prewencyjnej (bez RD) 
skierowanych do służby 
patrolowej i obchodowej danej 
jednostki organizacyjnej Policji. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
PREWENCJI 
 
Sposób naliczania: 
 
Wartość oczekiwana na 2017 r. 
w skali kraju – utrzymuje się na 
poziomie określonym w latach 
poprzednich. Wartość 
oczekiwana ustalana 
indywidualnie dla każdej 
KWP/KSP na cały rok – 
skorygowana o zmiany etatowe 
wynikłe z regulacji zarządzenia 
nr 88/11 KGP w sprawie 
naliczeń etatowych w Policji. 
Na poziom realizacji miernika 
będzie miała wpływ liczba 
skierowanych do służby 
patrolowej i obchodowej: 
- policjantów patrolowych, 
patrolowo-interwencyjnych i 
interwencyjnych; 

Miernik 7 
wartość oczekiwana 637 794 
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zatrzymań  na  gorącym  uczynku  sprawców 
przestępstw w 7 wybranych kategoriach, 
raportowanie tych danych kierownictwu 
KWP/KMP/KPP. 
7. Systematyczne opracowywanie analiz i 
informacji dla koordynatora działań 
zewnętrznych, na potrzeby realizowanych 
przez niego zadań. 
8. Inicjowanie i wdrażania działań 
naprawczych w przypadku zauważenia 
niekorzystnych tendencji w zakresie 
efektywności  zatrzymań  na  gorącym 
uczynku sprawców przestępstw w 7 
wybranych kategoriach. 
9. Uwzględnianie w procesie 
opracowywania i opiniowania wniosków o 
zmiany organizacyjno – etatowe w 
jednostkach terenowych Policji 
maksymalizacji udziału funkcjonariuszy 
podstawowych komórek służby 
prewencyjnej w etacie jednostki. 
10. Właściwy poziom nadzoru nad służbą 
patrolową i obchodową w aspekcie jakości 
realizowanych zadań zewnętrznych. 
11. Stałe podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych policjantów w zakresie 
kontaktów interpersonalnych. 
12. Sprawne wykorzystywanie dostępnych 
narzędzi teleinformatycznych (w tym: poczta 
Lotus Notes, aplikacja Moja Komenda, 
KMZB) w kontakcie ze społeczeństwem. 
 

- policjantów wywiadowców, 
- policjantów dzielnicowych, 
- policjantów innych służb 
prewencyjnych (bez RD), 
- policjantów OPP i SPPP, 
- policjantów w ramach tzw. 
„służb ponadnormatywnych”. 
- krajowy współczynnik liczby 
służb zewnętrznych na rok 2017 
(K) obliczamy  dzieląc liczbę 
5.009.407 (liczba służb 
planowana do osiągnięcia w 
latach ubiegłych) przez etat 
Policji na poziomie garnizonów 
na dzień 1 stycznia 2017 r. 
- oczekiwaną dla danego 
garnizonu wartość miernika 
uzyskujemy mnożąc krajowy 
współczynnik liczby służb 
zewnętrznych na rok 2017  
przez liczbę etatów policyjnych. 
                      Wo = E x K  
gdzie: 
Wo – wartość oczekiwana 
E – etat garnizonu 
K – krajowy współczynnik liczby 
służb zewnętrznych na rok 2017   
 
Źródło danych:  
Osiągana przez KWP/KSP 
wartość miernika obliczana 
będzie na podstawie formularza 
III/1 SESPol Zestawienie sił 
komendy wojewódzkiej Policji 
skierowanych do służby 
patrolowej w danym okresie 
sprawozdawczym. 



PLAN DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI NA 2017 ROK 

KATOWICE STYCZEŃ 2017 
strona 30/70 

Ocena pracy policjantów 
pełniących służbę w pobliżu 
miejsca zamieszkania. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
GABINET KWP 
 
Sposób naliczania: 
 
Na potrzeby obliczania miernika 
wykorzystuje się ocenę pracy 
policjantów określaną na 
podstawie badania opinii - 
Polskie Badanie Przestępczości,  
pytanie: Jak ocenia Pan(i) pracę 
policjantów pełniących służbę w 
okolicy Pana(i) miejsca 
zamieszkania?” (odsetek 
wskazań na ocenę „raczej 
dobrą” i „bardzo dobrą”).  
 
Wartość oczekiwana naliczana 
jest odrębnie dla każdej 
KWP/KSP. Wartości oczekiwane 
na 2017 rok będą obliczane na 
podstawie średniej 
arytmetycznej z trzech 
ostatnich edycji badań.  
Średni wynik dla Polski pozwoli 
na określenie trzech grup 
jednostek:  
- tych, które znalazły się 
powyżej średniej krajowej 
(określonej na podstawie trzech 
ostatnich edycji badania) i będą 
miały za zadanie co najmniej 

Miernik 8 
wartość oczekiwana 66,2 
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utrzymać uzyskaną wartość, 
- tych, które osiągnęły średnią 
krajową (określoną na 
podstawie trzech ostatnich 
edycji badania) lub ich wynik 
oscyluje 0,5 wartości wokół 
średniej i będą miały za zadanie 
zwiększenie wyniku o co 
najmniej 1 punkt procentowy, 
- tych, które znalazły się poniżej 
średniej krajowej (określonej na 
podstawie trzech ostatnich 
edycji badania) i będą miały za 
zadanie zwiększenie wyniku o 
co najmniej 2 punkty 
procentowe. 
 
Źródło danych:  
Badanie opinii – Polskie badanie 
Przestępczości 

Procentowy współczynnik 
zatrzymań na gorącym uczynku 
lub w bezpośrednim pościgu 
dot. podejrzanych w 7 
kategoriach przestępstw w 
stosunku do postępowań 
wszczętych. 
 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
PREWENCJI 
 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie 

Miernik monitorowany M8 
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dla każdej KWP/KSP według 
następującego wzoru:  
 

 
  
gdzie: 
 
MG – procentowy współczynnik 
zatrzymań na gorącym uczynku 
lub w bezpośrednim pościgu; 
ZG – liczba osób zatrzymanych 
na gorącym uczynku lub w 
bezpośrednim pościgu; 
PW – liczba postępowań 
wszczętych. 
 
Liczba ZG – osób zatrzymanych 
stanowi sumę wartości 
wprowadzonych w zbiorach 
Krajowego Systemu 
Informacyjnego Policji: 
A - ujęcie/pościg - policjant 
kryminalny; 
B - ujęcie/pościg - policjant PG; 
C - ujęcie/pościg - policjant DŚ 
D - ujęcie/pościg - policjant 
prewencji kryminalnej; 
E - ujęcie/pościg - policjant 
komórki patrolowej; 
F - ujęcie/pościg - policjant RD; 
G - ujęcie/pościg - policjant 
(dzielnicowy); 
H - ujęcie/pościg - policjant do 
spraw nieletnich i patologii; 
Y - ujęcie/pościg - inny 
policjant. 
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Wymienione wartości powinny 
być wybierane w przypadku, 
gdy policjant dokonał 
zatrzymania osoby na gorącym 
uczynku przestępstwa lub w 
pościgu podjętym bezpośrednio 
po popełnieniu przestępstwa. 
Zatrzymania te dokonywane są 
przez Policję na podstawie art. 
244 k.p.k., art. 32 e § 1 lub art. 
32g § 1 ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich. 
 
Zatrzymanie na gorącym 
uczynku – oznacza, iż 
dokonujący tej czynności 
policjant lub policjanci przed 
podjęciem zatrzymania lub 
przystępując do zatrzymania 
dostrzegają zachowanie osoby 
zatrzymywanej wypełniające 
ustawowe znamiona 
przestępstwa. 
Zatrzymanie w bezpośrednim 
pościgu – zatrzymanie jest 
wynikiem podążania za 
sprawcą, którego przestępne 
zachowanie zostało 
dostrzeżone przez policjanta 
lub policjantów, w celu 
uniemożliwienia oddalenia się 
sprawcy. Ten „rodzaj” 
zatrzymania ma miejsce 
również w przypadku, gdy 
sprawca nie został dostrzeżony 
w miejscu popełnienia 
przestępstwa, ale możliwe jest 
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ustalenie kierunku oddalania 
się sprawcy lub w sytuacji, gdy 
w czasie podążania za sprawcą 
dojdzie do utraty z nim 
kontaktu wzrokowego.  
Nie stanowi zatrzymania 
sprawcy na gorącym uczynku 
przestępstwa lub w 
bezpośrednim pościgu po jego 
popełnieniu, ujęcie dokonane 
przez obywatela na podstawie 
art. 243 k.p.k. albo przez inny 
niż Policja organ uprawniony do 
zatrzymywania osób i następnie 
przekazanie tej osoby organom 
Policji.  
 
Liczba PW – postępowania 
wszczęte w 7 wybranych 
kategoriach przestępstw, 
stanowi sumę postępowań 
wszczętych z grup przestępstw: 
- Bójka i pobicie; 
- Kradzież cudzej rzeczy; 
- Kradzież samochodu i poprzez 
włamanie; 
- Kradzież z włamaniem: 
- Rozbój, kradzież i 
wymuszenie; 
- Uszkodzenie mienia; 
- Uszczerbek na zdrowiu. 
 
Podstawą wyliczenia wartości 
oczekiwanej miernika na 2017 
r. są informacje statystyczne 
dotyczące liczby postępowań 
wszczętych w 7 kategoriach 
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przestępstw oraz liczby osób 
zatrzymanych na gorącym 
uczynku lub w bezpośrednim 
pościgu, w tym nieletnich w 
tych kategoriach przestępstw.  
Garnizony Policji, które w 2016 
r. osiągnęły procentowy 
współczynnik zatrzymań na 
gorącym uczynku lub w 
bezpośrednim pościgu na 
poziomie średniej krajowej lub 
powyżej, w 2017 r. mają 
osiągnąć współczynnik nie 
mniejszy niż osiągnęły w 2016 r. 
Garnizony Policji, które w 2016 
r. osiągnęły procentowy 
współczynnik zatrzymań na 
gorącym uczynku lub w 
bezpośrednim pościgu poniżej 
średniej krajowej, w 2017 r., 
mają  osiągnąć procentowy 
współczynnik wyliczony wg 
następującego wzoru:  
 
            ZG (suma za lata 2013-2016) 
MG = -------------------------------- x 100% 
            PW (suma za lata 2013-2016)  

 
pod warunkiem, że otrzymany 
współczynnik będzie wyższy od  
uzyskanego  
w 2016 r. W przeciwnym razie 
wartością oczekiwaną 
procentowego współczynnika 
na 2017 r. będzie wartość 
osiągnięta w 2016 r. 
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Źródło danych:   
Dane do obliczeń generowane 
na podstawie Systemu 
Analitycznego Bazy KSIP. 
Planowane jest wyliczanie 
miernika na podstawie danych 
zgromadzonych w zbiorach 
Krajowego Systemu 
Informacyjnego Policji w 
obszarze „postępowanie”, 
„przestępstwo” i generowanych 
poprzez raporty w Systemie 
Analitycznym. 

2. Optymalne wykorzystanie sił i 
środków będących w dyspozycji 
dyżurnego jednostki 
organizacyjnej Policji, 
zapewniających prawidłową 
obsługę zdarzeń. 
 

1. Sporządzenie miesięcznych  analiz 
z uzyskiwanych czasów w mierniku "Czas 
reakcji na zdarzenie". 
2. Przeprowadzenie zajęć doskonalenia 
zawodowego dla dyżurnych KMP/KPP. 

Czas reakcji na zdarzenie. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU SZTAB 
POLICJI 
 
Sposób naliczania: 
 
Czas reakcji na zdarzenie 
dotyczy zdarzeń określanych 
jako PILNE, które wymagają 
natychmiastowej reakcji Policji, 
w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednego z poniższych 
kryteriów: 
• istnieje zagrożenie 
życia, zdrowia, mienia; 
• zachodzi możliwość 
zatrzymania sprawcy na 
gorącym uczynku lub 
bezpośrednim pościgu; 
• istniej konieczność 
zapobieżenia innym realnym 
zagrożeniom. 

Miernik monitorowany M9 
wartość oczekiwana dla zdarzeń 
„Pilnych” 09:18 
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Pod uwagę brany jest czas jaki 
upływa od momentu przyjęcia 
zgłoszenia o zdarzeniu, do 
chwili przybycia na miejsce 
policjantów i przekazania 
informacji dyspozytorowi o 
rozpoczęciu interwencji.  
Wyniki miernika oblicza się, 
sumując za dany okres czasy 
reakcji uzyskane podczas 
obsługi zdarzeń określonych 
jako PILNE oraz dzieląc tą 
wartość przez liczbę tych 
zdarzeń. 
W ramach wyliczania miernika 
nie uwzględnia się interwencji 
własnych. 
Wyjaśnienia pojęć: 
• zdarzenie – 
„wydarzenie” zgodnie z 
definicją zawartą w Zarządzeniu 
nr 1173 KGP z dnia 10 listopada 
2004 r., 
• zgłoszenie o zdarzeniu 
– „zgłoszenie o wydarzeniu” 
zgodnie z definicja zawartą w 
Zarządzeniu nr 1173 KGP, 
• moment przyjęcia 
informacji o zdarzeniu – 
moment zakończenia rozmowy 
z osobą przekazującą 
informację o zdarzeniu, w 
którym jednocześnie nastąpić 
powinien moment zakończenia 
jego rejestracji w SWD Policji 
lub wpływu do systemu SWD 
Policji formatki zgłoszenia z CPR 
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lub innej służby posiadającej 
system teleinformatyczny 
współpracujący z SWD Policji, 
• chwila przybycia – 
pojawienie się pierwszego 
policjanta na miejscu zdarzenia, 
który zgłosi dyspozytorowi 
podjęcie czynności. 
• interwencja – 
niezwłoczne włączenie się 
policjanta lub policjantów w tok 
zdarzenia będącego 
przestępstwem, wykroczeniem, 
zagrożeniem lub innym faktem 
istotnym dla stanu porządku i 
bezpieczeństwa publicznego, 
zmierzające do ustalenia 
charakteru, rodzaju i 
okoliczności powstałego 
zdarzenia oraz przedsięwzięć 
ukierunkowanych na 
przywrócenie naruszonego 
porządku i bezpieczeństwa 
publicznego, 
• interwencja własna – 
realizacja czynności służbowych 
związanych ze zdarzeniem, 
podjętych w wyniku własnych 
spostrzeżeń policjantów lub 
powzięcia przez nich informacji 
o zdarzeniu bezpośrednio od 
osoby zgłaszającej, 
• czas reakcji – czas 
liczony od momentu przyjęcia 
informacji o zdarzeniu do chwili 
przybycia na miejsce, 
• rozpoczęcie 
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interwencji – podjęcie 
czynności służbowych na 
miejscu zdarzenia. 
 
Źródło danych:   
Wyniki miernika pozyskiwane 
będą na podstawie danych 
zgromadzonych w SWD Policji. 
Pozostałe zdarzenia określane 
jako „Zdarzenia Zwykłe” będą 
na bieżąco monitorowane na 
szczeblu KWP/KSP. 

3. Aktywizacja działań Policji w 
zwalczaniu tzw. 7 kategorii 
przestępstw. 

1. Organizacja przez kierownictwo Wydziału 
Kryminalnego i Wydziału d/w z PPM 
wspólnych działań o charakterze 
operacyjno-prewencyjnym 
komórek/jednostek garnizonu śląskiego, 
zobligowanych do realizacji zadań w 
odniesieniu do poszczególnych kategorii 
przestępstw. 
2. Zapewnienie właściwej wymiany 
informacji pomiędzy poszczególnymi 
komórkami/ jednostkami służby kryminalnej 
i prewencji garnizonu śląskiego. 
3. Cykliczna analiza materiałów postępowań 
przygotowawczych, umorzonych z powodu 
niewykrycia sprawcy. 
4. Analiza wyników osiąganych przez 
jednostki na podstawie KSIP. 
5. Wzmożony nadzór kierownictw KMP/KPP 
nad wstępnymi czynnościami  na miejscu 
zdarzenia. 
 

Wskaźnik wykrywalności 7 
wybranych rodzajów 
przestępstw pospolitych. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
KRYMINALNEGO 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie 
dla każdej KWP/KSP według 
następującego wzoru: 
 
Ww =  x  100% 
gdzie: 
Ww – wskaźnik wykrywalności 
7 wybranych rodzajów 
przestępstw pospolitych, 
W – liczba przestępstw 
wykrytych (łącznie z wykrytymi 
po podjęciu z umorzenia) 7 
wybranych rodzajów 
przestępstw pospolitych, 
S - liczba przestępstw 

Miernik 9 
wartość oczekiwana  
38,60 - 41,77 
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stwierdzonych powiększona o 
liczbę przestępstw wykrytych 
po podjęciu postępowań 
umorzonych w roku ubiegłym 
lub w latach poprzednich w 7 
wybranych rodzajach 
przestępstw pospolitych. 
 
Źródło danych:  
Dane do obliczeń generowane 
na podstawie Systemu 
Analitycznego Bazy KSiP 

4. Wzmocnienie współpracy służby 
prewencyjnej i kryminalnej na 
rzecz procesu wykrywczego 
poprzez stałą wymianę informacji 
dotyczących aktualnych zagrożeń. 

1. Usprawnienie kontaktów roboczych 
pomiędzy  stanowiskami  wykonawczymi  i 
kierowniczymi służby prewencji i  
kryminalnej poprzez wykorzystanie systemu 
poczty Lotus. 
2. Wykorzystanie platformy  wymiany 
informacji  pomiędzy  służbami  w  ramach 
Zespołów Koordynacji Działań Zewnętrznych 
na szczeblu KWP/KMP/KPP. 
3. Podejmowanie przez kierownictwo 
KMP/KPP wspólnych przedsięwzięć przez 
podległe im piony prewencji i kryminalny. 
4. Bieżąca wymiana informacji pomiędzy 
poszczególnymi  komórkami/  jednostkami 
służby kryminalnej i prewencji 
KWP/KMP/KPP/KP garnizonu śląskiego. 
5. Stała  wymiana  informacji  pomiędzy 
służbą kryminalną a prewencyjną w zakresie 
realizowanych zadań. 
6. Udział w odprawach do służby patrolowej 
policjantów służby  kryminalnej. 
7. Projektowanie i realizacja wspólnych 
przedsięwzięć mających na celu 
ograniczenie przestępczości. 
 

Ocena współpracy pomiędzy 
służbą prewencyjną a 
kryminalną dokonana przez 
policjantów tych służb oraz 
ocena aktywności przełożonych 
w tym obszarze. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
GABINET KWP 
 
Sposób naliczania: 
 
Na potrzeby obliczania miernika 
wykorzystuje się ocenę 
współpracy określaną na 
podstawie badania opinii - 
Satysfakcja z pracy policjantów i 
pracowników Policji, pytania: 
Jak Pan/i ocenia współpracę 
pomiędzy służbą prewencyjną a 
kryminalną? oraz Jak ocenia 
Pan/i aktywność przełożonych 
w zakresie działań 
podejmowanych na rzecz 

Miernik monitorowany M10 
wartość oczekiwana: 
- współpraca 35,0 
- aktywność przełożonych 96,8 
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poprawy współpracy pomiędzy 
służbą prewencyjną a 
kryminalną? 
Wartość oczekiwana naliczana 
odrębnie dla każdej jednostki.  
Źródłem danych służących do 
naliczenia progów satysfakcji są 
wyniki z trzech ostatnich edycji 
badania.  
Wyniki badania pozwolą na 
wyselekcjonowanie trzech grup 
jednostek:  
- jednostki, które znalazły się 
poniżej średniej krajowej 
(określonej na podstawie trzech 
ostatnich edycji badania) i będą 
miały za zadanie zwiększenie 
wyniku o co najmniej 2 punkty 
procentowe, 
- jednostki, które osiągnęły 
średnią krajową (określoną na 
podstawie trzech ostatnich 
edycji badania) lub ich wynik 
oscyluje 0,5 wartości wokół 
średniej i będą miały za zadanie 
zwiększenie wyniku o co 
najmniej 1 punkt procentowy, 
- jednostki, które znalazły się 
powyżej średniej krajowej 
(określonej na podstawie trzech 
ostatnich edycji badania) i będą 
miały za zadanie co najmniej 
utrzymać uzyskaną wartość. 
 
Źródło danych:  
Badanie opinii - Satysfakcja z 
pracy policjantów i 
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pracowników Policji 

5. Utrzymanie wysokiej 
skuteczności poszukiwań osób, 
w szczególności osób zaginionych. 

1. Bieżące monitorowanie osiąganych 
wyników w obszarze poszukiwania osób 
zaginionych przez jednostki KMP/KPP 
garnizonu śląskiego. 
2. Przeprowadzenie wizytacji w jednostkach 
Policji woj. śląskiego, w których osiągane 
wyniki rażąco odbiegają od wyznaczonego 
progu satysfakcji. 
3. Planowanie szkoleń zawodowych dla 
policjantów pionu  kryminalnego. 
4. Bieżące monitorowanie prawidłowości 
rejestracji spraw poszukiwawczych 
w KSIP oraz merytoryczna pomoc 
policjantom przy dokonywaniu ww. 
rejestracji. 
5. Analiza poszczególnych spraw 
poszukiwawczych celem wyznaczania 
kierunków dalszych działań. 
6. Rozwiązywanie sporów kompetencyjnych 
na poziomie KMP/KPP przez WK KWP w 
Katowicach. 
7. Inicjowanie oraz uczestnictwo w 
spotkaniach roboczych oraz szkoleniach 
zainicjowanych przez Wydział Kryminalny 
KWP Katowice, KGP, jak i podmioty 
zewnętrzne (np. PSP, GOPR inne). 
8. Koordynacja krajowych i wojewódzkich 
działań krypt. „POSZUKIWANY”. 
 
 
 

Skuteczność poszukiwań osób 
zaginionych. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
KRYMINALNEGO 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie 
dla każdej KWP/KSP według 
następującego wzoru: 
 

  
 
gdzie: 
Wpz- wskaźnik skuteczności 
poszukiwań osób zaginionych, 
Ppz - liczba poszukiwanych 
osób zaginionych przypadająca 
na dzień 1 stycznia 2017 roku, 
Pkz - liczba poszukiwanych osób 
zaginionych przypadająca na 
ostatni dzień okresu 
statystycznego tj. na dzień 31 
grudnia 2017 r. 
 
Próg satysfakcji miernika 
skuteczności poszukiwań osób 
zaginionych dla KWP/KSP został 
ustalony na poziomie 100%. 
Osiągany w tym okresie 
wskaźnik skuteczności 
poszukiwań osób zaginionych 
równy lub wyższy niż 100% 

Miernik 10 
wartość oczekiwana 100 % 
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świadczy o właściwej 
efektywności działań 
poszukiwawczych 
 
Źródło danych:  
Dane do obliczeń generowane 
na podstawie Systemu 
Analitycznego Bazy KSIP 
 
 

Skuteczność poszukiwań osób 
ukrywających się przed 
organami ścigania lub 
wymiarem sprawiedliwości. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
KRYMINALNEGO 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie 
dla każdej KWP/KSP według 
następującego wzoru: 
 
Wp = Pk/Pp 
 
gdzie: 
Wp – wskaźnik skuteczności 
poszukiwań, 
Pk - liczba osób poszukiwanych 
listami gończymi  ukrywających 
się przed organami ścigania lub 
wymiarem sprawiedliwości  na 
koniec okresu 
sprawozdawczego, 
Pp – liczba osób poszukiwanych 

Miernik 11 
wartość oczekiwana 0,98 
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listami gończymi  ukrywających 
się przed organami ścigania lub 
wymiarem sprawiedliwości na 
początku okresu 
sprawozdawczego, tj. na dzień 
1 stycznia 2017 r. 
 
Źródło danych:  
Dane do obliczeń generowane 
na podstawie Systemu 
Analitycznego Bazy KSIP 

6. Zwiększenie możliwości 
wykorzystania baz danych DNA 
i AFIS poprzez utworzenie 
stanowisk dostępowych do baz 
danych DNA w pracowniach 
genetyki sądowej LK KWP, 
poprawę regulacji prawnych dot. 
wprowadzenia danych do baz DNA 
i AFIS jak również podniesienia 
świadomości funkcjonariuszy z 
zakresu wykorzystania informacji 
uzyskanych z krajowych 
i zagranicznych baz DNA i AFIS. 

1. Przygotowanie stanowiska dostępowego 
do bazy danych DNA w pracowni biologii LK 
KWP celem bezpośredniej rejestracji profili 
DNA uzyskanych na podstawie opinii 
biegłych (IV kwartał 2017r.). 
2. Przeprowadzenie szkoleń funkcjonariuszy 
pionu kryminalno-dochodzeniowego Policji 
garnizonu śląskiego w zakresie nowych 
regulacji prawnych dotyczących rejestracji 
profili DNA w bazie DNA (IV kwartał 2017r.). 
3. Przeprowadzenie szkoleń funkcjonariuszy 
pionu kryminalno-dochodzeniowego Policji 
garnizonu śląskiego w zakresie 
wykorzystania zabezpieczonych śladów 
daktyloskopijnych w systemie AFIS (III 
kwartał 2017r.). 
4. Rozwinięcie i zacieśnienie współpracy z 
zespołem koordynatorów techniki 
kryminalistyki  dot.  systemu  AFIS. 

Wykorzystanie baz danych DNA 
i AFIS 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK LABORATORIUM 
KRYMINALISTYCZNEGO 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie 
dla każdej KWP/KSP według 
następującego wzoru:  
 
 
                                Lr 
               Mr = ------------ x 100% 
                                 Ls 
 
gdzie: 
Mr - miernik zleconych 
rejestracji NN śladów DNA w 
bazie danych DNA w stosunku 
do całkowitej ilości NN śladów 
uzyskanych z opinii 
genetycznych wykonach przez 
LK KWP/ KSP, CLKP 

Miernik 12 
wartość oczekiwana 70 % 
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Lr - liczba indywidualnych profili 
DNA NN śladów uzyskanych z 
opinii genetycznych, które 
zostały przesłane do rejestracji 
w bazie danych DNA w danym 
roku. 
Ls - Całkowita liczba 
indywidualnych NN śladów 
uzyskanych z opinii 
genetycznych wykonach przez 
LK KWP/ KSP, CLKP, 
spełniających kryteria rejestracji 
w bazie danych DNA  
Minimalna wartość ww. 
miernika dla poszczególnych 
województw zostaje utrzymana 
poziomie 70 %. 
Miernik naliczany jest odrębnie 
dla każdej KWP/KSP według 
następującego wzoru: 
 
                             La 
             Mp = ------------ x100% 
                             Ln 
 
gdzie: 
Mp - miernik wykorzystania baz 
danych AFIS 
La - liczba wniosków AFIS w 
danym roku 
Ln -  liczba oględzin z 
zabezpieczonymi śladami 
daktyloskopijnymi w danym 
roku 
 
 
Minimalna wartość ww. 
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miernika dla poszczególnych 
województw zostaje utrzymana 
poziomie 70 %. 
 
Źródło danych:  
Baza Danych DNA: 
Dane, służące do obliczenia 
miernika w roku 2017 będą 
pochodziły z bazy danych DNA 
oraz z pracowni genetycznych 
LK: KSP, KWP Łódź, KWP 
Gdańsk, KWP Kraków. KWP 
Rzeszów, KWP Lublin, KWP 
Katowice, KWP Wrocław, KWP 
Szczecin, KWP Olsztyn, KWP 
Poznań i CLKP (liczba 
zarejestrowanych w bazie 
profili DNA NN śladów) oraz LK 
KWP/KSP i CLKP (całkowita 
liczba indywidualnych NN 
śladów uzyskanych z opinii 
genetycznych wykonach przez 
LK KWP/ KSP, CLKP). 
Baza AFIS: 
Źródłem danych będących 
podstawą do wyliczenia 
miernika wykorzystania bazy 
AFIS w roku 2017 będą 
informacje przesyłane z LK 
KWP/KSP do CLKP. 

7. Optymalizacja działań na rzecz 
zwalczania przestępczości 
„pseudokibiców”. 

1. Zwiększenie efektywności rozpoznania 
środowisk pseudokibiców poszczególnych 
klubów piłkarskich, w tym pozyskiwanie OZI. 
2. Współpraca z Urzędami Kontroli 
Skarbowej pod kątem „nieujawnionych 
źródeł przychodu” pseudokibiców. 
3. Współpraca z klubami piłkarskimi 

Skuteczność zwalczania 
przestępczości osób 
wywodzących się ze środowisk 
pseudokibiców. 
 
 
ODPOWIEDZIALNY: 

Miernik monitorowany M11 
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i służbami ochrony w zakresie zapobiegania 
tzw.  przestępstwom stadionowym. 
4. Zintensyfikowanie czynności w 
prowadzonych formach pracy operacyjnej. 
5. Stworzenie w jednostkach terenowych 
wyspecjalizowanych zespołów lub referatów 
zajmujących   się   pseudokibicami. 
6. Współpraca i koordynacja pracy pomiędzy 
województwami w zakresie zwalczania 
zorganizowanej przestępczości 
pseudokibiców. 

NACZELNIK WYDZIAŁU DS 
ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI 
PDSEUDOKIBICÓW 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie 
dla każdej KWP/KSP (wartość 
powiększona o wynik zarządu 
CBŚP z danego garnizonu), 
według następującego wzoru: 
 
S = P1 x Wg1 + P2 x Wg2 + P3 x Wg3  

 
gdzie: 
S – wskaźnik efektywności 
działań na rzecz zwalczania 
przestępczości pseudokibiców 
P – liczba podejrzanych w 
okresie rozliczeniowym (dla 
określonej kategorii 
przestępstw) uwzględniani 
będą wyłącznie podejrzani 
posiadający uprzednio (tj. przed 
przedstawieniem zarzutu/ów) 
zarejestrowane notowanie 
kryminalne: „związany ze 
środowiskiem pseudokibiców” 
Wg x  - współczynnik wagowy; 
wartość współczynnika Wg x  
zawiera się w przedziale od 1 
do 3, w zależności od kategorii 
przestępstwa popełnionego 
przez podejrzanego; jeśli 
podejrzanemu przedstawiono 
zarzuty popełnienia więcej niż 
jednego przestępstwa to 
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uwzględniana jest wartość 
współczynnika o najwyższej 
wadze (przestępstwo o 
największym ciężarze 
gatunkowym) 
 
Próg satysfakcji na rok 2017 nie 
został ustalony. Próg satysfakcji 
w latach następnych zostanie 
ustalony indywidualnie dla 
poszczególnych garnizonów. 
Wartością oczekiwana będzie 
wzrost wskaźnika efektywności 
działań na rzecz zwalczania 
przestępczości pseudokibiców. 
 
Źródło danych: 
Dane, będące podstawą do 
wyznaczenia miernika, będą 
przekazywane w cyklach 
kwartalnych, z poszczególnych 
jednostek KWP/KSP na pisemne 
polecenie Dyrektora BK KGP. 

Działania Policji 
ukierunkowane na 
poprawę bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. 
 
P5 

1. Zapewnienie optymalnej liczby 
policjantów RD pełniących 
bezpośrednio służbę na drogach. 

1. Opiniowanie wniosków kierowników 
jednostek Policji z zakresu zmian 
strukturalno – organizacyjnych z obszaru 
ruchu drogowego uwzględniając możliwości 
zwiększenia liczby policjantów faktycznie 
kierowanych do służby na drodze. 
2. Miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne 
monitorowanie osiągnięć KMP/KPP woj. 
śląskiego i KAP w Gliwicach w zakresie 
zwiększenia liczby policjantów bezpośrednio 
kierowanych do służby na drodze. 
3. Prezentowanie wyników na naradach 
kierownictwa KWP w Katowicach z udziałem 
Komendantów  Miejskich/Powiatowych 

Procentowy udział policjantów 
RD pełniących bezpośrednio 
służbę na drogach. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WRD 
 
Sposób naliczania: 
 
Przez zapewnienie optymalnej 
liczby policjantów RD 
pełniących służbę na drodze 
rozumie się utrzymanie  lub 
zwiększenie procentowego 

Miernik 13 
wartość oczekiwana 51,83 % 
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Policji woj. śląskiego oraz Komendanta KAP 
w Gliwicach oraz na stronie intranetowej 
WRD KWP w Katowicach w cyklach 
miesięcznych. 
4. Monitorowanie stanu zatrudnienia, 
vacatów oraz przyczyn absencji w 
poszczególnych komórkach ruchu 
drogowego. Ponadto: 
- kontynuacja szkoleń dla księży w 
Archidiecezji Katowickiej w ramach 
programu  „Życie najcenniejszym darem – 
chrońmy Go”. Docelowo planowane jest 
przeprowadzenie szkoleń również w diecezji 
Bielsko-Żywieckiej i Gliwickiej; 
- kontynuacja regionalnych seminariów p/n 
„Bezpiecznie chce się żyć” wspólnie z 
Krajowym  Centrum  Bezpieczeństwa  RD; 
- propagowanie kampanii „Daj znak”, w 
obszarze poprawy bezpieczeństwa pieszych 
w rejonach oznakowanych przejść; 
- cykl seminariów na uniwersytetach III w. 
- cykliczne działania dotyczące 
propagowania używania elementów 
odblaskowych, 
- w ramach kampanii „Rowerem bezpiecznie 
do celu” nawiązanie kontaktu 
z przedstawicielami mas krytycznych z 
terenu województwa celem wypracowania 
wspólnych działań w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa rowerzystów; 
- przeprowadzenie wspólnie z Młodzieżową 
Służbą Ruchu Drogowego działań kontrolno- 
profilaktycznych ukierunkowanych na 
prawidłowe wyposażenie, w tym oświetlenie 
rowerów, 
- kontynuacja warsztatów pod nazwą 
"Świadomy kierowca 50+” w zakresie m.in. 

udziału policjantów faktycznie 
pełniących służbę na drodze. 
 
Bazą wyjściową do obliczenia 
wartości oczekiwanej na 2017 r. 
jest stan zatrudnienia komórek 
ruchu drogowego określony w 
„Meldunku o stanie kadr 
Policji” wg stanu na dzień 
01.07.2016 r. oraz  statystyczna 
karta czynności policjanta ruchu 
drogowego wg stanu na dzień 
15.12.2016 r. (tzn. wartości 
miernika osiągnięte na dzień 
15.12.2016 r.) 
 
Źródło danych: 
Dane gromadzone do 
monitorowania miernika będą 
generowane  z systemu SESPol 
w systemie kwartalnym, 
półrocznym i rocznym na 
formularzu XIII/2. 
 
Miernik będzie monitorowany 
w systemie kwartalnym oraz 
rozliczany w systemie 
półrocznym (do dnia 17 lipca 
2017 r.) w oparciu o „Meldunek 
o stanie kadr Policji” wg stanu 
na dzień 01.01.2017 r. oraz 
rocznym (do 20 stycznia 2018 
r.) w oparciu o „Meldunek o 
stanie kadr Policji” wg stanu na 
dzień 01.07.2017 r. 
 
Przyjmuje się następujący 



PLAN DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI NA 2017 ROK 

KATOWICE STYCZEŃ 2017 
strona 50/70 

nowelizacji przepisów ruchu drogowego, 
zmian zachodzących w organizmie człowieka 
wraz z upływem lat i ich wpływu na 
kierowanie pojazdami oraz pierwszej  
pomocy przedmedycznej  i rozpoznawania 
objawów chorób mających wpływ na 
kierowanie pojazdami; 
- działania represyjno-profilaktyczne 
ukierunkowane na obowiązek używania 
pasów bezpieczeństwa w ramach kampanii 
„Mistrzowie w pasach”; 
- działania w ramach akcji „Stop wariatom 
drogowym” podejmowane wspólnie z PZU; 
- organizacja cyklu spotkań dla młodzieży 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej wspólnie  
z Wydziałem Prewencji KWP w Katowicach 
na temat bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i programów „Wkraczasz w 
dorosłość-wybieraj”, „Z młodym kierowcą w 
drodze po doświadczenie": 
- czwarty cykl działalności Akademii 
Młodego Kierowcy wspólnie z WSP w K-ach; 
- organizacja Młodzieżowego Turnieju 
Motoryzacyjnego oraz finału wojewódzkiego 
konkursu BDR; 
- organizacja działań "Stop Brawurze" 
ukierunkowanych głównie na poprawę 
bezpieczeństwa wśród motocyklistów. 
 

sposób generowania danych:  
- wybieramy „zakres  dat” oraz 
„jednostkę” , 
- zaznaczamy opcje: „Wykonaj 
raport dla danej jednostki”, 
„efekty policjantów 
delegowanych do pełnienia 
służby na rzecz innej jednostki 
Policji” oraz „efekty służb 
ponadnormatywnych”, 
-  wygenerowany raport będzie 
zawierał „dane zatwierdzone”, 
o jego zakres stanowić będą  
„Dane własne wraz z efektami 
na rzecz innych  jednostek oraz 
ze służbami 
ponadnormatywnymi. 
• Z „karty czynności 
policjanta ruchu drogowego" 
sumujemy pozycje 72-77 (A), 
• Uzyskaną sumę 
dzielimy przez 8  (liczba godzin 
pracy - „dniówka” jednego 
policjanta) (A:8=B)  
• Wynik podzielony 
przez normatywną liczbę służb 
w kwartale przypadających  na 
jednego policjanta (liczba dni w 
kwartale  minus liczba dni  
ustawowo wolnych od pracy)  
daje średnią liczbę policjantów 
pełniących faktycznie służbę na 
drodze dziennie  (C) 
• liczbę (C) dzielimy 
przez (D) - stan zatrudnienia 
komórki ruchu drogowego  
określonego w "Meldunku o 
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stanie kadr Policji", wg stanu na 
dzień;  01.01.2017 r. przy 
wyliczaniu za pierwsze półrocze 
2016 r. oraz 01.07.2017 r. przy 
wyliczaniu za cały rok) C/D 
x100%=E 
• liczba E jest 
„Procentowym udziałem 
policjantów ruchu drogowego 
pełniących bezpośrednio  
służbę na drodze” 
A =  suma pozycji  72-77 – z 
karty czynności wszystkich 
policjantów ruchu drogowego 
w kwartale  (godziny z 
rozliczenia czasu służby) 
B = ilość „dniówek” 
przepracowanych przez 
wszystkich policjantów RD w 
kwartale pełniących służbę  na 
drodze  
C = B/ (normatywna liczba służb 
w kwartale przypadających na 
jednego policjanta) -  jest to 
średnia  liczba policjantów 
pełniących faktycznie służbę na 
drodze dziennie   
D = stan zatrudnienia komórki  
ruchu drogowego wg stanu na 
dzień 01.01.2017 r. (przy 
wyliczaniu na półrocze) oraz 
01.07.2017 r. – (przy wyliczaniu 
na koniec roku) określonego w 
„Meldunku o stanie kadr 
Policji” 
E = x 100% - „Procentowy udział 
policjantów ruchu drogowego 
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pełniących bezpośrednio służbę 
na drodze” 
 
Wartość oczekiwana miernika 
na rok 2017: 
- wzrost o 2 punkty 
procentowe, bądź osiągniecie 
średniej krajowej - jednostki, 
które w roku 2016 nie osiągnęły 
50,0 % udziału w służbie 
bezpośrednio na drodze, 
- wzrost o 1 punkt procentowy, 
bądź osiągniecie średniej 
krajowej- jednostki, które w 
roku 2016 osiągnęły poziom 
pomiędzy 50,0% a 52,0% 
udziału w służbie bezpośrednio 
na drodze, 
- utrzymanie na tym samym 
poziomie procentowego udziału 
policjantów ruchu drogowego 
pełniących bezpośrednio służbę 
na drodze - dla jednostek, które 
osiągnęły próg 52,0%  (przyjęta 
średnia krajowa za 2016 r. ) i 
powyżej. 
Dopuszcza się osiągnięcie 
wartości niższej o 2 punkty 
procentowe od osiągniętej, 
jednak nie mniej niż przyjęta 
średnia krajowa z 2016 r. 

Ocena zaangażowania Policji w 
zapewnienie bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. 
 
 
ODPOWIEDZIALNY: 

Miernik 14 
wartość oczekiwana 72,6 
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NACZELNIK WYDZIAŁU 
GABINET KWP 
 
Sposób naliczania: 
 
Na potrzeby obliczania miernika 
wykorzystuje się ocenę 
zaangażowania Policji określaną 
na podstawie badania opinii - 
Polskie Badanie Przestępczości, 
pytanie: Jak Pan(i) ocenia 
zaangażowanie niżej 
wymienionych 
organów/instytucji w pracę na 
rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym (odsetek wskazań na  
„raczej dobre” i „bardzo dobre” 
oceny Policji)? Jest to pytanie 
wieloitemowe, gdzie 
respondenci oceniają kilka 
podmiotów związanych z 
zapewnianiem bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, m.in. 
Policję 
Wartość oczekiwana naliczana 
jest odrębnie dla każdej 
KWP/KSP. Wartości oczekiwane 
na 2017 rok będą obliczane na 
podstawie średniej 
arytmetycznej z trzech 
ostatnich edycji badań.  
 
Średni wynik dla Polski pozwoli 
na określenie trzech grup 
jednostek:  
- tych, które znalazły się 
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powyżej średniej krajowej 
(określonej na podstawie trzech 
ostatnich edycji badania) i będą 
miały za zadanie co najmniej 
utrzymać uzyskaną wartość, 
- tych, które osiągnęły średnią 
krajową (określoną na 
podstawie trzech ostatnich 
edycji badania) lub ich wynik 
oscyluje 0,5 wartości wokół 
średniej i będą miały za zadanie 
zwiększenie wyniku o co 
najmniej 1 punkt procentowy, 
- tych, które znalazły się poniżej 
średniej krajowej (określonej na 
podstawie trzech ostatnich 
edycji badania) i będą miały za 
zadanie zwiększenie wyniku o 
co najmniej 2 punkty 
procentowe. 
 
Źródło danych: 
Badanie opinii - Polskie Badanie 
Przestępczości 

2. Zwiększenie bądź utrzymanie 
udziału policjantów RD 
w ogólnopolskich działaniach 
kontrolno – prewencyjnych na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 

1. Monitorowanie po każdych działaniach 
udziału policjantów RD z poszczególnych 
KMP/KPP woj. śląskiego i KAP w Gliwicach. 
2. Prezentowanie wyników na naradach 
kierownictwa KWP w Katowicach z udziałem 
Komendantów  Miejskich/Powiatowych 
Policji woj. śląskiego oraz Komendanta KAP 
w Gliwicach oraz na stronie intranetowej 
WRD KWP w Katowicach w cyklach 
miesięcznych. 
3. Sprawdzanie ilości zaangażowanych 
funkcjonariuszy w działaniach 
ogólnopolskich w KMP/KPP woj. śląskiego 

Procentowy udział policjantów 
RD w ogólnopolskich 
działaniach kontrolno – 
prewencyjnych na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WRD 
 
 
 
Sposób naliczania: 

Miernik 15 
wartość oczekiwana 55 % 
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oraz KAP w Gliwicach w ramach patroli 
oficerskich oraz badaniach problemowych. 
4. Zbieranie informacji wyprzedzających 
o planowanych siłach RD do zabezpieczenia 
działań "Znicz". 
 

 
Procentowy udział policjantów 
RD stanowi iloraz liczby 
policjantów ruchu drogowego 
biorących udział w działaniach 
(w przeliczeniu na system pracy 
8 – godzinny) oraz liczby 
policjantów faktycznie 
kierowanych do służby na 
drodze wg stanu kadrowego na 
dzień 01.01.2017 r., w ujęciu 
poszczególnych garnizonów. 
Miernikiem jest średnia 
arytmetyczna „procentowego 
udziału” policjantów RD  
z udziałów we wszystkich 
działaniach jednodniowych oraz 
działaniach „Znicz” 
realizowanych w oparciu o 
„Plan działań kontrolno – 
prewencyjnych na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w 2017 roku”, w 
ujęciu poszczególnych 
garnizonów. 
Wartość oczekiwana miernika 
w 2017 roku wynosi 55%. 
Udział procentowy w 
jednodniowych działaniach nie 
powinien być niższy niż 50% 
 
Źródło danych: 
Sprawozdania przesyłane przez 
KWP/KSP po każdych 
działaniach kontrolno-
prewencyjnych 

Optymalizacja działań 1. Dążenie do standaryzacji przy 1. Przeprowadzenie szkolenia dla ARKUSZ OCENY JAKOŚCIOWEJ Miernik 16 
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realizacji zadań związanych 
z zabezpieczeniem imprez 
masowych w jednostkach 
organizacyjnych Policji, które nie 
posiadają wyodrębnionych 
komórek sztabowych. 

policjantów z jednostek terenowych 
(nieposiadających wyodrębnionych komórek 
sztabowych), m.in. pod kątem 
zabezpieczania imprez masowych, w tym 
sporządzania odpowiedniej dokumentacji 
sztabowej. 
2. Monitorowanie sposobu dystrybucji 
miejsc dla KMP/KPP na kurs specjalistyczny 
dla policjantów komórek organizacyjnych 
Policji właściwych w sprawach sztabowych, 
realizujących zadania związane z 
przygotowaniem stosownej dokumentacji 
dotyczącej zabezpieczenia imprez 
masowych. Pożądanym jest, aby jak 
największa liczba osób zajmujących się 
zagadnieniem  imprez  masowych  posiadała 
wyżej wymienione przeszkolenie. 
3. Sprawdzenie przez patrole eksperckie 
Sztabu Policji KWP w Katowicach, 
czy w kartach opisu stanowisk pracy f-szy 
jednostek Policji nie posiadających 
wyodrębnionych komórek sztabowych, 
znajdują się zapisy uwzględniające zadania 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
imprez   masowych   (sporządzanie 
dokumentacji  sztabowej). 

MIERNIKA 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU SZTAB 
POLICJI 
 
Sposób dokumentowania - 
źródło: 
 
Arkusz oceny jakościowej 
miernika „Dążenie do 
standaryzacji przy realizacji 
zadań związanych z 
zabezpieczeniem imprez 
masowych w jednostkach 
organizacyjnych Policji, które 
nie posiadają wyodrębnionych 
komórek sztabowych” 
 
Źródło: 
ARKUSZ OCENY JAKOŚCIOWEJ 
MIERNIKA 

Policji na rzecz 
zapewnienia 
bezpieczeństwa imprez 
masowych. 
 
P6 

2. Wzmocnienie współpracy Policji 
z podmiotami zewnętrznymi 
w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa imprez 
masowych. 

1. Organizowanie spotkań z Kolejami 
Śląskimi oraz Strażą Ochrony Kolei dot. 
zapewnienia bezpieczeństwa podczas 
przejazdu koleją uczestników imprez 
masowych, w tym kibiców piłki nożnej. 
2. Udział w spotkaniach organizowanych 
przez Śląski Związek Piłki Nożnej 
dotyczących bezpieczeństwa na obiektach 
niższych klas rozgrywkowych woj. śląskiego, 
celem określania kierunków działań na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa imprez i ich 

Sprawozdanie dla KWP o 
charakterze jakościowym. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU SZTAB 
POLICJI 
 
Sposób dokumentowania - 
źródło: 
 
Sprawozdanie dla KWP o 

Miernik 17 
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uczestników. 
3. Udział w spotkaniach Zespołu Doradczego 
Wojewody Śląskiego ds. Bezpieczeństwa 
Imprez Masowych celem wskazania i 
usunięcia nieprawidłowości w zakresie 
bezpieczeństwa imprez masowych. 
4. Udział w spotkaniach poświęconych 
budowie Stadionu Śląskiego, Hali Sportowej 
w Gliwicach oraz stadionu Ruchu Chorzów. 

charakterze jakościowym, 
wykazujące konkretne efekty 
współpracy z podmiotami 
pozapolicyjnymi. 
 
Źródło: 
Sprawozdanie dla KWP o 
charakterze jakościowym 
 

Podniesienie jakości i 
efektywności pracy Policji 
poprzez sukcesywne 
podwyższanie kompetencji 
zawodowych 
funkcjonariuszy 
i pracowników Policji. 
 
P7 

1. Stworzenie możliwości do 
utrzymania odpowiedniego 
poziomu sprawności fizycznej 
poprzez działania o charakterze 
organizacyjnym i logistycznym. 

1. Monitorowanie stanu technicznego 
infrastruktury sportowej i sprzętu 
wykorzystywanego do prowadzenia 
przedsięwzięć szkoleniowych oraz 
podejmowanie  działań  mających  na  celu 
rozbudowę i poprawę bazy szkoleniowej. 
2. Bieżąca realizacja przydzielonego budżetu 
przewidzianego na szkolenia. 
3. Podejmowanie  działań  mających  na  
celu ewaluację organizowanych 
przedsięwzięć szkoleniowych oraz 
weryfikowanie w razie potrzeb  programów 
szkoleń. 
4. Organizowanie zajęć sportowo – 
rekreacyjnych. 
5. Współpracowanie z podmiotami 
zewnętrznymi w zakresie organizacji 
wspólnych przedsięwzięć sportowo – 
rekreacyjnych. 
6. Monitorowanie frekwencji uczestników 
przedsięwzięć   sportowo-rekreacyjnych. 
 

Poziom zadowolenia z 
warunków utrzymania 
odpowiedniego poziomu 
sprawności fizycznej. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
GABINET KWP 
 
Sposób naliczania: 
 
Dane do miernika pochodzą z 
badania opinii - Satysfakcja z 
pracy policjantów i 
pracowników Policji, pytanie: 
„Jak ocenia Pan (i) niżej 
wymienione warunki pracy?”. 
Jest to pytanie wieloitemowe, 
gdzie respondenci oceniają kilka 
obszarów związanych z 
warunkami pracy. 
Na potrzeby obliczania miernika 
istotne są wskazania w 
obszarze: warunki utrzymania 
odpowiedniego poziomu 
sprawności fizycznej (oceny 4 i 
5).  
 

Miernik 18 
wartość oczekiwana 38,1 
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Wartość oczekiwana naliczana 
odrębnie dla każdej KWP/KSP. 
Wartości oczekiwane na 2017 
rok będą obliczane na 
podstawie średniej 
arytmetycznej z trzech 
ostatnich edycji badania. 
 
Średni wynik dla Polski pozwoli 
na określenie trzech grup 
jednostek: 
- tych, które znalazły się 
powyżej średniej krajowej 
(określonej na podstawie trzech 
ostatnich edycji badania) i będą 
miały za zadanie co najmniej 
utrzymać uzyskaną wartość, 
- tych, które osiągnęły średnią 
krajową (określoną na 
podstawie trzech ostatnich 
edycji badania) lub ich wynik 
oscyluje 0,5 wartości wokół 
średniej i będą miały za zadanie 
zwiększenie wyniku o co 
najmniej 1 pkt. procentowy, 
- tych, które znalazły się poniżej 
średniej krajowej (określonej na 
podstawie trzech ostatnich 
edycji badania) i będą miały za 
zadanie zwiększenie wyniku o 
co najmniej 2 pkt. procentowe. 
 
Źródło danych: 
Badanie opinii - Satysfakcja z 
pracy policjantów i 
pracowników Policji 
 



PLAN DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI NA 2017 ROK 

KATOWICE STYCZEŃ 2017 
strona 59/70 

2. Podniesienie poziomu wiedzy 
policjantów, którzy pełnią służbę 
odpowiednio: w komórkach 
organizacyjnych właściwych 
w sprawach ruchu drogowego lub 
są przewidziani do jej pełnienia; 
na stanowisku dzielnicowego; 
dyżurnego w jednostce 
organizacyjnej Policji. 

1. Wykorzystanie wszystkich przydzielonych 
miejsc na szkolenia z zakresu RD, 
dzielnicowych i dyżurnych z uwzględnieniem 
poszczególnych edycji szkoleń wskazanych 
przez jednostki szkoleniowe. 
2. Bieżące monitorowanie wykorzystanych 
miejsc na szkolenia i reagowanie na wszelkie 
przypadki zmian zarówno w zakresie ilości 
przydzielonych miejsc oraz zmian 
personalnych osób zgłoszonych do szkoleń. 
3. W przypadku zwiększenia potrzeb 
szkoleniowych podejmowanie działań 
mających na celu zwiększenie limitów 
przydzielanych miejsc na szkolenia. 
 

Wskaźnik przeszkolenia na 
kursach specjalistycznych 
policjantów ruchu drogowego, 
dzielnicowych, służby dyżurnej. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU DOBORU 
I SZKOLENIA 
 
Sposób naliczania: 
Liczba osób przeszkolonych w 
odniesieniu do liczby 
zidentyfikowanych potrzeb 
szkoleniowych  
 
Źródło danych: 
Sprawozdanie roczne - §70 
ust.1 Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 19.06.2007 
r. w sprawie szczegółowych 
warunków odbywania szkoleń 
zawodowych oraz doskonalenia 
zawodowego w Policji. (Dz.U. 
Nr. 126, poz. 877 z późn.zm.) 

Miernik monitorowany M12 

Doskonalenie jakości zadań 
realizowanych przez 
policjantów i pracowników 
Policji poprzez 
zapewnienie optymalnych 
warunków pełnienia 
służby/pracy. 
 
P8 

1. Zmniejszenie uzależnienia 
realizacji zadań w obszarze IT od 
firm zewnętrznych. 

Należyte i właściwe prowadzenie polityki 
kadrowej – zapewnienie odpowiedniej ilości 
etatów niezbędnych do realizacji założonych 
celów. Występowanie do Naczelnika Wydz. 
Finansów KWP z wnioskami o podwyższenie 
wynagrodzenia dla wyróżniających się 
pracowników 

Liczba umów utrzymaniowych 
w obszarze IT, realizowanych 
przez firmy zewnętrzne. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
TELEINFORMATYKI 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie 
dla każdej KWP/KSP według 

Miernik 19 
wartość oczekiwana 92 % 
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następującego wzoru: 
                                                                                     
                               
              Ls - Lu              
M = -------------------   x 100% 
                   Ls 
 
M – wskaźnik uzależnienia 
realizacji zadań w obszarze IT 
od firm zewnętrznych. 
Ls – liczba systemów (system - 
zespół współpracujących 
urządzeń teleinformatycznych 
lub telekomunikacyjnych wraz z 
oprogramowaniem 
zapewniający przechowywanie, 
przetwarzanie, wysyłanie i 
odbieranie danych). 
Lu – liczba zawartych umów 
utrzymaniowych (umowa 
utrzymaniowa – umowa 
zawarta z podmiotem 
zewnętrznym zapewniająca 
sprawność i dostępność 
systemu). 
Źródło danych: 
Źródłem danych służących do 
obliczeń poziomu osiągnięcia 
oczekiwanego wskaźnika będą 
kwartalne sprawozdania z 
KWP/KSP zbierane na 
podstawie pisma wysłanego z 
ramienia BŁiI KGP 

2. Poprawa warunków lokalowych 
i stanu technicznego pomieszczeń 
służbowych. 

1. KMP Bielsko Biała - budowa nowej 
siedziby, ul. Wapienna/Piekarska. 
2. KMP Dąbrowa Górnicza - nadbudowa i 
rozbudowa siedziby. 

Ocena działalności 
inwestycyjnej. 
 
 

Miernik 20 
(wartość oczekiwana zostanie 
podana po zatwierdzeniu planu 
inwestycyjnego) 
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ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
INWESTYCJI I REMONTÓW 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie 
dla każdej KWP/KSP według 
następującego wzoru: 
             
            a/b  * 100% = efekt % 
 
a-liczba inwestycji 
zrealizowanych  
b- liczba inwestycji 
zaplanowanych  
 
Źródło: 
Plan inwestycji i remontów na 
dany rok budżetowy oraz 
Sprawozdanie z działalności 
inwestycyjno-remontowych, 
sporządzane ze względu na 
potrzebę monitorowania przez 
kierownictwo służbowe KGP 
poziomu realizacji planu 

3. Komisariat Policji w Szczyrku - budowa 
nowej siedziby. 
4. KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 - 
termomodernizacja budynku E w 
kompleksie obiektów. 
5. Stacja Obsługi Transportu w kompleksie 
KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 - 
termomodernizacja   budynku. 
6. KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 - 
modernizacja oświetlenia zewnętrznego na 
nowoczesne (energooszczędne). 
7. KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 
- modernizacja oświetlenia zewnętrznego na 
nowoczesne (energooszczędne). 
8. KMP w Sosnowcu - budowa nowej 
siedziby. Etap I opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. 
9. OPP Katowice ul. Koszarowa 17 - 
modernizacja nowej  siedziby. 
10. KMP w Częstochowie przy ul. Ks. Jerzego 
Popiełuszki 5 - modernizacja oświetlenia 
zewnętrznego na nowoczesne 
(energooszczędne). 
11. KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 - 
modernizacja sieci cieplnej 
wysokoparametrowej. 
12. W ramach zamierzenia 
„Termomodernizacja i rewaloryzacja 
budynków z infrastrukturą wybranych 
jednostek Policji woj. śląskiego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020” planuje się 
realizację w czterech jednostkach (KMP 
Gliwice, KP III Sosnowiec, KP I Chorzów, 
SPPP Częstochowa). 
13. KPP Będzin – remont kompleksowy. 
14. KMP Częstochowa ul. Popiełuszki 5 – 

Ocena działalności remontowej. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
INWESTYCJI I REMONTÓW 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie 
dla każdej KWP/KSP według 
następującego wzoru: 

Miernik 21 
(wartość oczekiwana zostanie 
podana po zatwierdzeniu planu 
remontowego) 
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            a/b  * 100% = efekt % 
 
a-liczba remontów 
zrealizowanych  
b- liczba remontów 
zaplanowanych  
 
Źródło: 
Plan inwestycji i remontów na 
dany rok budżetowy oraz 
Sprawozdanie z działalności 
inwestycyjno-remontowych, 
sporządzane ze względu na 
potrzebę monitorowania przez 
kierownictwo służbowe KGP 
poziomu realizacji planu 
 

częściowy  remont  budynku. 
15. KP w Łazach ul. Traugutta 15 - 
termomodernizacja budynku wraz z 
demontażem,   transportem   i 
unieszkodliwieniem wyrobów zawierających 
azbest. 
16. KP w Kobiernicach ul. Żywiecka 6 - 
termomodernizacja  budynku  wraz  z 
opracowaniem   dokumentacji   projektowej 
na przebudowę obiektu dla II etapu. 
17. KMP Tychy ul. Al. Bielska 46 – remont 
pomieszczeń. 
18. KP Siewierz ul. Kopernika 33 – remont 
budynku. 
19. KP Pyskowice – dostosowanie obiektu 
do przepisów p. poż. 
20. KP V Ruda Śląska ul. Solidarności 2 - 
termomodernizacja   budynku   oraz 
zwiększenie efektywności energetycznej 
instalacji grzewczej. 
21. KPP Tarnowskie Góry ul. Bytomska 6 - 
termomodernizacja   budynku   garaży. 
22. KP II w Katowicach ul. Iłłakowiczówny 2 
– modernizacja instalacji c.o. w budynku. 
23. KP VI w Katowicach ul. Policyjna 7 – 
modernizacja instalacji c.o. w budynku. 
24. KMP Żory ul. Wodzisławska 3 – 
modernizacja instalacji c.o. w budynku. 
25. KMP w Zabrzu ul. 1-go Maja 10 - 
termomodernizacja  budynku  nr  8. 
26. Policyjna Izba Dziecka w Katowicach ul. 
Tysiąclecia  88d  -    termomodernizacja. 
27. KP w Koziegłowach ul. Zamkowa 14 - 
termomodernizacja     budynku. 
28. KMP w Tychach a. Bielska 46 - 
termomodernizacja  budynku  Aresztów  z 
warsztatem oraz budynku Wydziału Ruchu 

Poziom zadowolenia z 
warunków lokalowych 
policjantów i pracowników 
Policji. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
GABINET KWP 
 
Sposób naliczania: 
 
Dane do miernika pochodzą z 
badania opinii - Satysfakcja z 
pracy policjantów i 
pracowników Policji, pytanie 
„Jak ocenia Pan (i) niżej 
wymienione warunki pracy?”. 
Jest to pytanie wieloitemowe, 
gdzie respondenci oceniają kilka 

Miernik 22 
wartość oczekiwana 49,4 
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Drogowego. 
29. KP I w Gliwicach ul. Kościelna 2 - 
termomodernizacja     budynku. 
30. KP w Pszowie ul. Paderewskiego 33 - 
termomodernizacja     budynku. 
 

obszarów związanych z 
warunkami pracy. 
Na potrzeby obliczania miernika 
istotne są wskazania na 
odpowiedz: warunki lokalowe 
(oceny 4 i 5).  
 
Wartość oczekiwana naliczana 
odrębnie dla każdej KWP/KSP.  
Wartości oczekiwane na 2017 
rok będą obliczane na 
podstawie średniej 
arytmetycznej z trzech 
ostatnich edycji badania.  
Średni wynik dla Polski pozwoli 
na określenie trzech grup 
jednostek: 
- tych, które znalazły się 
powyżej średniej krajowej 
(określonej na podstawie trzech 
ostatnich edycji badania) i będą 
miały za zadanie co najmniej 
utrzymać uzyskaną wartość, 
- tych, które osiągnęły średnią 
krajową (określoną na 
podstawie trzech ostatnich 
edycji badania) lub ich wynik 
oscyluje 0,5 wartości wokół 
średniej i będą miały za zadanie 
zwiększenie wyniku o co 
najmniej 1 pkt. procentowy, 
- tych, które znalazły się poniżej 
średniej krajowej (określonej na 
podstawie trzech ostatnich 
edycji badania) i będą miały za 
zadanie zwiększenie wyniku o 
co najmniej 2 pkt. procentowe. 
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Źródło danych: 
Badanie opinii - Satysfakcja z 
pracy policjantów i 
pracowników Policji 

Poziom zadowolenia z 
wyposażenia stanowiska pracy 
policjantów i pracowników 
Policji. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
GABINET KWP 
 
Sposób naliczania: 
Dane do miernika pochodzą z 
badania opinii - Satysfakcja z 
pracy policjantów i 
pracowników Policji, pytanie 
„Jak ocenia Pan (i) niżej 
wymienione warunki pracy?”. 
Jest to pytanie wieloitemowe, 
gdzie respondenci oceniają kilka 
obszarów związanych z 
warunkami pracy. Na potrzeby 
obliczania miernika istotne są 
wskazania na odpowiedz: 
wyposażenie stanowiska pracy 
(oceny 4 i 5).  
Wartość oczekiwana naliczana 
odrębnie dla każdej KWP/KSP. 
Wartości oczekiwane na 2017 
rok będą obliczane na 
podstawie średniej 
arytmetycznej z trzech 
ostatnich edycji badania.  
 

Miernik 23 
wartość oczekiwana 37,7 
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Średni wynik dla Polski pozwoli 
na określenie trzech grup 
jednostek: 
- tych, które znalazły się 
powyżej średniej krajowej 
(określonej na podstawie trzech 
ostatnich edycji badania) i będą 
miały za zadanie co najmniej 
utrzymać uzyskaną wartość, 
- tych, które osiągnęły średnią 
krajową (określoną na 
podstawie trzech ostatnich 
edycji badania) lub ich wynik 
oscyluje 0,5 wartości wokół 
średniej i będą miały za zadanie 
zwiększenie wyniku o co 
najmniej 1 pkt. procentowy, 
- tych, które znalazły się poniżej 
średniej krajowej (określonej na 
podstawie trzech ostatnich 
edycji badania) i będą miały za 
zadanie zwiększenie wyniku o 
co najmniej 2 pkt. procentowe. 
 
Źródło danych: 
Badanie opinii - Satysfakcja z 
pracy policjantów i 
pracowników Policji 

3. Ujednolicenie wyposażenia 
bojowego jednostek i komórek 
antyterrorystycznych (uzbrojenie, 
umundurowanie i środki 
transportu). 

PLAN DZIAŁALNOŚCI Komendanta Głównego 
na 2017 r., jako komórkę odpowiedzialną za 
realizację, wskazuje BOA KGP, dlatego też 
wszelkie działania w kierunku zrealizowania 
zadania, będą opierały się na wytycznych 
BOA KGP, które będą określały kierunki 
działań zmierzających do  ujednolicenie 
wyposażenia bojowego jednostek i komórek 
antyterrorystycznych. 

Poziom ujednolicenia 
wyposażenia bojowego 
jednostek i komórek 
antyterrorystycznych 
(uzbrojenie, umundurowanie i 
środki transportu). 
 
 
 

Miernik monitorowany M13 
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ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
ZAOPATRZENIA 
 
Sposób dokumentowania – 
źródło 
 
Sprawozdanie o charakterze 
jakościowym identyfikujące 
potrzeby KWP 
w zakresie doposażenia lub 
wymiany sprzętu i wyposażenia 
bojowego dla jednostek i 
komórek antyterrorystycznych 
pod kątem jego ujednolicenia 
(uzbrojenie, wyposażenie 
specjalne w obszarze 
umundurowania i środki 
transportu). 
Dane pozyskiwane będą na 
podstawie informacji, podanych 
przez kierownictwo 
pododdziałów 
antyterrorystycznych Policji, ze 
stanu realizacji zadania w 2017 
r. w formie zestawienia 
tabelarycznego 
uwzględniającego kategorie 
pozyskanego wyposażenia. Pod 
uwagę brana będzie ilość i 
rodzaj pozyskanego 
doposażenia w odniesieniu do 
stanu przed rozpoczęciem 
realizacji zadania. Jednocześnie 
pozyskana będzie informacja 
określająca potrzeby 
umożliwiające całkowitą 
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realizację zadania. 
 
Źródło: 
Sprawozdanie o charakterze 
jakościowym 

4. Zapewnienie wysokiej 
aktywności w pozyskiwaniu 
funduszy pomocowych. 

1. Kontynuowania współpracy z partnerami 
czeskimi i polskimi z rejonu pogranicza 
polsko - czeskiego w celu wspólnego 
składania wniosków aplikacyjnych w ramach 
programu operacyjnego "Interreg V-A" 
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. 
2. W przypadku uwolnienia możliwości 
aplikowania komend wojewódzkich Policji  
do funduszu bezpieczeństwa wewnętrznego, 
zgłoszone potrzeby przez komórki 
organizacyjne będą ujmowane w składanych 
wnioskach aplikacyjnych do Komisji 
Europejskiej. 
3. Składanie wniosków w ramach WFOŚ w 
miarę zgłaszanych potrzeb wpisujących się 
w założenia funduszu. 

Wartość projektów zgłoszonych 
do dofinansowania w okresie 
sprawozdawczym w 
przeliczeniu na liczbę 
funkcjonariuszy i pracowników 
cywilnych pełniących służbę i 
zatrudnionych w danym 
garnizonie. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
GABINET KWP 
 
Sposób naliczania: 
 
Wartość projektów zgłoszonych 
do dofinansowania (w ramach 
źródeł zagranicznych i 
krajowych - np. NFOŚiGW, 
WFOŚiGW) (decyduje data 
podpisania wniosku o 
dofinansowanie - czy mieści się 
w okresie sprawozdawczym) 
podzielona przez liczbę 
funkcjonariuszy i pracowników 
cywilnych (korpus cywilny i 
poza korpusem) według danych 
z Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi 
Prawnej KGP na dany rok. 
 
 
 

Miernik 24 
wartość oczekiwana ≥ 656 
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Źródło danych: 
Dane pozyskiwane z KWP / KSP 
raz w roku na podstawie 
zapytania kierowanego do 
wszystkich garnizonów na 
potrzeby obliczenia miernika 

Liczba projektów zgłoszonych 
przez KWP w okresie 
sprawozdawczym. 
 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
GABINET KWP 
 
Sposób naliczania: 
 
Liczba projektów zgłoszonych 
do dofinansowania w ramach 
źródeł zagranicznych i 
krajowych w okresie 
sprawozdawczym (decyduje 
data podpisania wniosku o 
dofinansowanie), w których 
dana jednostka wystąpiła jako 
wnioskodawca lub partner. 
 
Wskaźnik obejmuje zarówno 
projekty twarde jak i miękkie, i 
jest niezależny od wartości 
projektu. To pozwoli na 
wykazanie aktywności 
jednostek, które realizują 
projekty o mniejszej wartości 
finansowej, natomiast dużej 
wartości dodanej. Miernik 
obejmuje dodatkowo projekty 

Miernik monitorowany M14 
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partnerskie „realizowane we 
współpracy z lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi i 
jednostkami samorządu 
terytorialnego” przez daną 
KWP/KSP.  
 
Okres sprawozdawczy obejmuje 
dany rok kalendarzowy. 
 
Źródło danych: 
Dane zbierane raz do roku na 
podstawie informacji 
przekazanych przez KWP/KSP w 
wyniku zapytania kierowanego 
do wszystkich garnizonów na 
potrzeby obliczenia miernika 

5. Rozbudowa nowoczesnej 
infrastruktury dla sieci radiowych, 
radioliniowych 
i teleinformatycznych. 

Badanie rynku. Występowanie z wnioskami 
do Biura Łączności i Informatyki KGP o 
przydział odpowiednich ilości środków 
finansowych niezbędnych do 
unowocześnienia obecnie istniejącej 
infrastruktury technicznej. 

Poziom rozbudowy 
nowoczesnej infrastruktury dla 
sieci radiowych, radioliniowych 
i teleinformatycznych. 
 
ODPOWIEDZIALNY: 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
TELEINFORMATYKI 
 
Sposób dokumentowania – 
źródło: 
 
a) odnośnie infrastruktury dla 
sieci radiowych - miernik 
monitorowany (M): sumaryczna 
ilość analogowych sieci 
radiowych zmigrowanych do 
sieci cyfrowych oraz 
zmodernizowanych sieci 
cyfrowych, ocena stopnia 

Miernik monitorowany M15 
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cyfryzacji sieci radiowych - 
sprawozdanie 
b)odnośnie infrastruktury dla 
sieci radioliniowych - miernik 
monitorowany (M): sumaryczna 
ilość wybudowanych i 
zmodernizowanych łączy 
radioliniowych – sprawozdanie. 
 
Źródło: 
Sprawozdanie o charakterze 
jakościowym 

 

........................................................................ 
data i podpis komendanta wojewódzkiego Policji 

opracował/wykonał: asp. szt. Grzegorz Gromnica 
specjalista Wydziału 
Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji 
KWP w Katowicach 


