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PLAN DZIAŁALNOŚCI 
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W KATOWICACH NA 2018 ROK 

 

Tekst jednolity po aneksie z dnia 26 czerwca 2018 roku do Planu Działalności Komendanta Głównego Policji na 2018 rok 

 

Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

Zwiększenie 
efektywności działań 
Policji na rzecz 
wzmocnienia 
współpracy ze 
społeczeństwem 
Podniesienie 
skuteczności działań 
Policji w identyfikacji i 
zwalczaniu największych 
współczesnych zagrożeń, 
w tym 
cyberprzestępczości 
Wzrost skuteczności 
działań Policji w 
zwalczaniu 
przestępczości 
najbardziej uciążliwej 
społecznie 

Zapewnienie 
wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i 
porządku 
publicznego 
(Cel nr 2 z części A 
Planu Działalności 
MSWiA na 2018 rok) 

Zwiększenie 
efektywności działań 
Policji na rzecz poprawy 

 Skuteczne zwalczanie przestępczości ogółem (z 
wyłączeniem przestępczości ekonomicznej, 
narkotykowej i korupcyjnej) 
 
Sposób naliczania: 
wartość miernika wyraża się stosunkiem liczby 
postępowań przygotowawczych wszczętych w 
bieżącym roku do liczby postępowań 
przygotowawczych wszczętych w analogicznym okresie 
roku poprzedniego (z wyłączeniem przestępczości 
ekonomicznej, narkotykowej i korupcyjnej) x100% 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
oczekuje się, aby wskaźnik w 2018 roku uzyskał 
wartość poniżej 100% 
 
Źródło danych: 
System Analityczny bazy KSIP 
 
 
 
 

Miernik A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Komenda Główna 
Policji 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym  
Optymalizacja działań 
Policji na rzecz 
zapewnienia 
bezpieczeństwa imprez 
masowych 
Podniesienie jakości i 
efektywności pracy 
policji poprzez 
sukcesywne 
podwyższanie 
kompetencji 
zawodowych 
funkcjonariuszy i 
pracowników Policji 
Doskonalenie jakości 
zadań realizowanych 
przez policjantów i 
pracowników Policji 
poprzez zapewnienie 
optymalnych warunków 
pełnienia służby/pracy 
Realizacja programu 
„Dzielnicowy bliżej nas” 
Odtwarzanie 
zlikwidowanych 
posterunków 

Skuteczne zwalczanie przestępczości gospodarczej i 
ograniczenie szarej strefy oraz przeciwdziałanie i 
zwalczanie korupcji i przestępczości narkotykowej 
 
Sposób naliczania: 
wartość miernika wyraża się stosunkiem liczby 
postępowań przygotowawczych w obszarze 
przestępczości ekonomicznej, narkotykowej i 
korupcyjnej wszczętych w bieżącym roku do liczby 
postępowań przygotowawczych wszczętych w 
analogicznym okresie roku poprzedniego x100% 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
oczekuje się, aby wskaźnik w 2018 roku uzyskał 
wartość powyżej 100% 
 
Źródło danych: 
System Analityczny bazy KSIP 

Miernik A2 Komenda Główna 
Policji 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

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

- uwzględnienie przy 
projektowaniu przedsięwzięć 
profilaktycznych, przez 
poszczególne KMP/KPP 
garnizonu, danych z lokalnych 
analiz zagrożeń, a także sygnałów 
od podmiotów pozapolicyjnych  
i społeczności lokalnej, 
- 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) 
 
Sposób dokumentowania - źródło:  
 
Potrzeby społeczne (obszary zagadnieniowe w arkuszu 
oceny jakościowej) określone zostały na podstawie 
wyników z Polskiego Badania Przestępczości za rok 
2017. Zostaną uzupełnione o współczesne zagrożenia 
zdiagnozowane w lutym 2018 roku w PBP. Obszary 
priorytetowe zawarte w arkuszu pochodzą również z 
diagnozy zagrożeń przeprowadzonej na potrzeby 
„Koncepcji działań Policji w zakresie profilaktyki 
społecznej na lata 2015-2018”. 
 
Źródło: 
Arkusz oceny jakościowej miernika „Ocena 
skuteczności działań Policji w obszarze profilaktyki 
zagrożeń społecznych” 

Miernik 1 Wydział Prewencji Zwiększenie 
efektywności 
działań Policji na 
rzecz wzmocnienia 
współpracy ze 
społeczeństwem 

2. Zacieśnianie 
współpracy ze 
społecznością lokalną 
poprzez organizację 
debat społecznych z 
uwzględnieniem 
wniosków z analizy 

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

Ocena wartości merytorycznej przeprowadzonych 
debat 
 
Sposób dokumentowania - źródło:  
 
Sprawozdanie z debat organizowanych przez 
KMP/KPP/KRP w wybranych obszarach wskazanych w 

Miernik 2 Wydział Prewencji 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

zagrożeń lokalnych (np. 
mapy zagrożeń) 

KMZB. katalogu problemów społecznych (m.in. zgodnie z 
arkuszem oceny jakościowej stosowanym również w 
mierniku 1).  
Nie będzie oceniana liczba przeprowadzonych debat, 
lecz ich wartość merytoryczna, m.in. 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 
władzami 
samorządowymi, w 
obszarze dotyczącym 
wspierania i 
finansowania działań 
Policji o charakterze 
profilaktycznym 

- 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, 
- inicjowanie działań 
profilaktycznych realizowanych z 

Ocena skuteczności działań Policji w obszarze 
profilaktyki zagrożeń społecznych oraz rozszerzania 
współpracy z podmiotami zewnętrznymi 
 
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 (m.in. zgodnie z arkuszem oceny 
jakościowej stosowanym również w mierniku 1) 

Miernik 3 Wydział Prewencji 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

podmiotami zewnętrznymi i 
pozyskiwanie w tym zakresie 
nowych partnerów do 
współpracy. 

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 

- 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, 
- 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 
 
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. 
 
Źródło:  
Sprawozdanie roczne o charakterze jakościowym 

Miernik 4 Wydział Prewencji 

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

- zorganizowanie w dniu 20 
kwietnia 2018 roku uroczystości z 
udziałem Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia „Rodzina 
Policyjna 1939” upamiętniającej 
„Zbrodnię Katyńską”, 
- zorganizowanie w dniu 14 

Zorganizowanie przynajmniej jednej uroczystości o 
charakterze historyczno – edukacyjnym oraz 
przynajmniej jednego działania wynikającego z 
edukacji społecznej 
 
Sposób dokumentowania - źródło: 
 

Miernik 5 Gabinet KWP 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

września 2018 roku uroczystości z 
okazji 25-lecia powstania „Grobu 
Policjanta Polskiego”, 
- zorganizowanie w dniu 27 
lutego 2018 roku I Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej pt. 
„Doskonalenie organizacji działań 
Policji na poziomie lokalnym”. 

Zorganizowanie przynajmniej jednej uroczystości o 
charakterze historyczno- edukacyjnym kultywującej 
policyjne tradycje  (m.in. odsłonięcie tablicy bohatera 
garnizonu z czasów Policji Państwowej) oraz 
przynajmniej jednego działania wynikającego z edukacji 
społecznej w obszarach budowania społeczeństwa 
obywatelskiego, np. wzmacniającego postawy 
patriotyczne wśród młodzieży. 
 
Źródło: 
Sprawozdanie roczne 

6. Poszerzenie 
współpracy 
dzielnicowych ze 
społecznością lokalną 

- nadzór nad prawidłową 
realizacją postanowień 
Zarządzenia nr 5 KGP z dn. 
20.06.2016 r. w sprawie metod i 
form wykonywania zadań przez 
dzielnicowego i kierownika rewiru 
dzielnicowych. 
- koordynacja i nadzór w zakresie 
organizacji służby obchodowej 
pod kątem maksymalizacji udziału 
obchodu w całokształcie służby 
dzielnicowego. 
- systematyczne opracowywanie 
zestawień udziału służby 
obchodowej w całokształcie 
służby dzielnicowego, 
raportowanie tych danych 

Czas służby dzielnicowego w obchodzie 
 
Sposób naliczania: 
 
 

Obchód (kolumna H4 formularz III/1)  
CDO = Liczba skierowanych do służby 

(kolumna F4 formularz III/1 ) + służba 
dyżurna M4 + służba ochronna N4 + 
delegowanie O4 + imprezy masowe 
P4 + inne (poz. 15 z formularza III/9 

podzielona na 8) 

 
x 100 

 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Biorąc pod uwagę dane statystyczne gromadzone w 

Miernik 6 
 

wartość oczekiwana: 
75 % 

Wydział Prewencji 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

wydaje się, aby czas służby dzielnicowego 
przeznaczony na obchód wynosił co najmniej 6 godzin 
dziennie, co stanowi 75% z ośmiogodzinnej służby. 
             
Źródło danych: 
Dane do ww. miernika pochodzą z systemu SESPol, 
formularz III/1 i III/9 

kierownictwu KWP/KMP/KPP. 
- bieżący nadzór nad 
poprawnością wprowadzania 
danych do formularza III/9 
SESPol, 
- bieżący nadzór nad 
poprawnością dokumentowania i 
jakością zadań dla służb 
obchodowych w SWD, 
- 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, 
- przeprowadzanie badań 
problemowych w  zakresie 
prawidłowej realizacji 
podstawowych założeń 
Zarządzenia nr 5 KGP z dnia 
20.06.2016 r., 
- organizacja szkoleń w zakresie 
funkcjonowania nowej formuły 

Aktywność dzielnicowego w kontakcie ze 
społeczeństwem 
 
Sposób naliczania: 
Liczba spotkań dzielnicowego ze społeczeństwem  
 
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 

Miernik monitorowany 
MM1 

Wydział Prewencji 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

służby dzielnicowych w ramach 
projektu MSWiA „Dzielnicowy 
bliżej nas”. 

1. Intensyfikacja 
prowadzenia form pracy 
operacyjnej w zakresie 
zwalczania 
cyberprzestępczości 

- pozyskanie osobowych źródeł 
informacji oraz podniesienie 
jakości współpracy z posiadanymi, 
celem identyfikacji pojawiających 
się nowych zagrożeń z zakresu 
cyberprzestępczości, 
- zadaniowanie funkcjonariuszy 
wydziału pod kątem rozpoznania 
w sieci Internet nowych 
kierunków działania 
cyberprzestępców, jak również 
pozyskiwania informacji o 
działaniach przestępczych, 
- nadzór nad prowadzonymi 
formami pracy operacyjnej 
ukierunkowany na zwiększenie 
ich efektywności, 
- zwracanie uwagi na poprawną 
rejestrację materiałów 
uzyskanych na podstawie pracy 
operacyjnej przesyłanych do 
wszczęcia. 

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

Miernik monitorowany 
MM2 

Wydział dw. z 
Cyberprzestępczością 

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

2. Utrwalenie 
prawidłowej praktyki w 
zakresie ujawniania, 

- realizowanie zwierzchnich 
nadzorów służbowych w 
wybranych jednostkach 

Wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych w 
postępowaniach prowadzonych przez Policję 
 

Miernik 7 
wartość oczekiwana: 

56 544 327 zł 

Wydział dw z PG 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

identyfikacji, 
zabezpieczania i 
odzyskiwania mienia 
pochodzącego z 
przestępstwa (mającego 
związek z 
przestępstwem) 

terenowych województwa 
śląskiego - w tym również w 
komisariatach Policji - a także 
komórkach organizacyjnych KWP 
mających na celu ocenę 
podejmowanych działań pod 
względem ich skuteczności, jak 
również zgodności z przepisami 
prawa, przepisami służbowymi i 
wydanymi poleceniami,  
- systematyczne monitorowanie 
prawidłowości dokonywania 
rejestracji mienia 
zabezpieczonego w systemie 
SESPOL w tym ocena 
prawidłowości wyceny mienia 
zabezpieczonego,  
- bieżące monitorowanie poziomu 
miernika nr 4 na podstawie 
danych publikowanych w 
biuletynie statystycznym i 
podejmowanie działań 
nadzorczych w stosunku do 
jednostek i komórek, które 
osiągają niską wartość mienia 
zabezpieczonego w 
prowadzonych postępowaniach 
przygotowawczych, 

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. 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Wartość oczekiwana do uzyskania na koniec roku 2018 
określana będzie indywidualnie dla każdej KWP/KSP w 
oparciu o wartość mienia zabezpieczonego w 
postępowaniach prowadzonych w tych garnizonach w 
roku 2017  i latach poprzednich. 
 
Źródło danych: 
Baza SESPol, formularz II/7 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

- zorganizowanie w ramach 
doskonalenia zawodowego 
szkolenia - w miarę możliwości z 
udziałem podmiotów 
zewnętrznych – dla policjantów 
jednostek  terenowych 
województwa śląskiego i komórek 
organizacyjnych KWP,   
- realizacja czynności w celu 
określenia mienia należącego do 
sprawców, które może być 
przedmiotem zabezpieczenia w 
sprawach szczególnie 
skomplikowanych przez 
policjantów Zespołu ds. 
Odzyskiwania Mienia Wydziału 
dw z PG KWP w Katowicach. 
- monitorowanie prawidłowości i 
terminowości dokonywania 
rejestracji mienia odzyskanego  w 
systemie KSIP, 
- przeprowadzenie we współpracy 
Wydziału dw z PG i Wydziału 
Kryminalnego zwierzchnich 
nadzorów służbowych nad 
wybranymi postępowaniami 
przygotowawczymi, w których, 
pomimo ustalenia sprawców, nie 

Wartość mienia odzyskanego w postępowaniach 
prowadzonych przez Policję 
 
Sposób naliczania:  
 
W =  WMO 
 
gdzie: 
WMO - wartość mienia odzyskanego w 
postępowaniach prowadzonych przez Policję 
 

Miernik 8 
 

wartość oczekiwana: 
 

61 481 999 zł 

Wydział dw z PG 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

odzyskano mienia pochodzącego 
z przestępstwa,  
- bieżące monitorowanie, na 
podstawie danych publikowanych 
w biuletynie statystycznym, 
efektów jednostek terenowych 
województwa śląskiego w 
zakresie odzyskiwania mienia 
pochodzącego z przestępstwa. 

Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Wartość oczekiwana do uzyskania na koniec roku 2018 
określana będzie indywidualnie dla każdej KWP/KSP w 
oparciu o wartość mienia odzyskanego w 
postępowaniach prowadzonych w tych garnizonach  
w roku 2017. 
 
Źródło danych: 
Baza KSIP, formularz KSIP_12 

3. Zwiększenie 
skuteczności zwalczania 
przestępczości 
narkotykowej 

- zwiększenie ilość szkoleń 
dotyczących taktyki zwalczania 
przestępczości narkotykowej, 
prowadzonej dla jednostek 
podległych garnizonu śląskiego 
przez funkcjonariuszy Wydziału 
d/w z Przestępczością 
Narkotykową KWP w Katowicach, 
- zwiększenie ilość kierowanych 
funkcjonariuszy pionu 
kryminalnego KWP w Katowicach 
celem odbycia szkoleń 
realizowanych przez szkoły Policji 
dot. zwalczania przestępczości 
narkotykowej, 
- zintensyfikowanie działań 
mających na celu pozyskanie i 
współpracę z osobowymi 
źródłami informacji, 

Skuteczność zwalczania przestępczości narkotykowej 
 
Sposób naliczania: 
 
             MPN=IN 
 
gdzie: 
MPN – skuteczność zwalczania przestępczości 
narkotykowej, 
IN – ilość narkotyków [g] zabezpieczonych  przez służbę 
kryminalną i prewencyjną Policji  
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Wartość oczekiwana do uzyskania na koniec roku 2018 
określana będzie indywidualnie dla każdej KWP/KSP w 
oparciu o ilości zabezpieczonych narkotyków w 
postępowaniach prowadzonych w tych garnizonach w 
latach 2015-2017. 
 

Miernik 9 
 

wartość oczekiwana: 
371 900 g 

Wydział dw z PN 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

- wykorzystanie śmigłowców 
policyjnych w zakresie ujawniania 
nielegalnych plantacji marihuany, 
-  podjęcie działań mających na 
celu zwiększenie stopnia 
koordynacji i współpracy w 
ramach zwalczania przestępczości 
narkotykowej między 
jednostkami garnizonu śląskiego, 
a innymi jednostkami w kraju, 
- wzmożenie ilości stosowanych 
nadzorów szczególnych 
prowadzonych przez 
funkcjonariuszy Wydziału d/w z 
Przestępczością Narkotykową 
KWP w Katowicach względem 
form pracy operacyjnej 
prowadzonych w jednostkach 
terenowych KWP w Katowicach, 
- bieżąca wizytacja kierownictwa 
Wydziału d/w z Przestępczością 
Narkotykową KWP w Katowicach 
jednostek garnizonu śląskiego 
pod kątem osiągania mierników 
skuteczności zwalczania 
przestępczości narkotykowej oraz 
prawidłowej realizacji zadań w 
tym zakresie, 

Źródło danych: 
Baza SESPol, formularz VI/3 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

- sporządzenie przez jednostki 
garnizonu śląskiego, które nie 
osiągnęły mierników skuteczności 
zwalczania przestępczości 
narkotykowej, stosownych analiz 
oraz planów naprawczych, 
- wspieranie jednostek 
terenowych garnizonu śląskiego 
w realizacji spraw operacyjnych, 
działaniach prewencyjnych i 
własnych, 
- udział w cyklicznych imprezach 
masowych organizowanych na 
terenie województwa śląskiego 
pod kątem zapobiegania i 
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 

- ukierunkowanie rozpoznania 
operacyjnego przede wszystkim 
na kategorie przestępstw 
dotyczące podatku od towarów i 
usług VAT, podatku akcyzowego, 
przestępstw na szkodę interesów 
UE oraz przestępstw dotyczących 
zamówień publicznych,  
- w ramach realizowanych 
nadzorów nad pracą operacyjną 
jednostek terenowych 

Skuteczność zwalczania przestępczości gospodarczej 
 
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.  

Miernik monitorowany 
MM3 

 
wartość oczekiwana: 

wszczęte: 
oczekiwana – 398 
pożądana – 557 

stwierdzone: 
oczekiwana – 425 
pożądana – 3049 

 

Wydział dw z PG 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

usług VAT, podatku 
akcyzowego, 
przestępstw na szkodę 
interesów UE oraz 
przestępstw dotyczących 
zamówień publicznych 

województwa śląskiego 
przeprowadzenie badania 
efektów czynności operacyjno – 
rozpoznawczych podejmowanych 
w obszarze kategorii przestępstw 
dotyczących podatku od towarów 
i usług VAT, podatku akcyzowego, 
przestępstw na szkodę interesów 
Unii Europejskiej oraz 
przestępstw dotyczących 
zamówień publicznych,  
- monitorowanie – w cyklach 
miesięcznych na podstawie 
danych z biuletynów 
statystycznych – wartości 
miernika monitorowanego M6 
uzyskiwanego przez poszczególne 
jednostki terenowe województwa 
śląskiego, 
- monitorowanie prawidłowej 
rejestracji statystycznej  czynów 
zaliczanych do miernika M6,  
- organizacja doskonalenia 
zawodowego dla policjantów 
jednostek terenowych 
województwa śląskiego z 
udziałem podmiotów 
zewnętrznych obejmującego: 

 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Suma postępowań wszczętych 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 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 
bieżący). 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

   - przedstawienie uprawnień    
organów celnych i skarbowych 
współdziałających z Policją 
przy zwalczaniu tego typu 
przestępstw, 

   - taktykę działań operacyjnych i 
procesowych w sprawach 
przestępstw zaliczanych do 
miernika M6, 

- zawarcie porozumienia o 
współdziałaniu z Krajową 
Administracją Skarbową oraz 
ustalenie osób bezpośrednio 
odpowiedzialnych za 
poszczególne obszary 
współdziałania, 
- zorganizowanie odprawy 
służbowej z udziałem 
przedstawicieli Krajowej 
Administracji Skarbowej, 
kierownictwa Wydziału dw z 
Przestępczością Gospodarczą oraz 
kierowników komórek 
organizacyjnych jednostek 
terenowych województwa 
śląskiego zajmujących się 
zwalczaniem przestępczości 
gospodarczej i korupcyjnej. 

Źródło danych:  
Dane do obliczeń generowane na podstawie Systemu 
Analitycznego Bazy KSiP 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

5. Rozpoznanie i 
zwalczanie 
przestępczości 
motywowanej 
nienawiścią 

- bieżące monitorowanie i nadzór 
nad postępowaniami 
przygotowawczymi 
prowadzonymi przez jednostki 
KMP/KPP garnizonu śląskiego, 
- koordynacja działań, w celu 
wymiany informacji pomiędzy 
poszczególnymi komórkami KWP/ 
jednostkami KMP/KPP garnizonu 
śląskiego, 
- analiza wyników osiąganych 
przez jednostki na podstawie 
KSIP, ERCDŚ, 
- organizacja szkoleń 
zawodowych, 
- nadzór kierownictwa KMP/KPP 
w celu zapewnienia właściwej 
oceny czynów popełnianych np. z 
pobudek rasistowskich, 
religijnych, 
- rozpoznanie przez KMP/KPP 
zagrożeń wynikających z tytułu 
zamieszkiwania przez 
obcokrajowców na podległym 
terenie służbowym. 

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

 
gdzie: 
Wwn – wskaźnik wykrywalności przestępstw 
motywowanych nienawiścią, 
Wn – liczba przestępstw wykrytych (łącznie z 
wykrytymi po podjęciu  
z umorzenia) motywowanych nienawiścią, 
Sn - liczba przestępstw stwierdzonych powiększona o 
liczbę przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań 
umorzonych w roku ubiegłym lub w latach 
poprzednich, motywowanych nienawiścią.  
 
 
Źródło danych:  
Dane do obliczeń generowane na podstawie Systemu 
Analitycznego Bazy KSiP. 

Miernik monitorowany 
MM4 

Wydział Kryminalny 

Wzrost 
skuteczności 
działań Policji w 

1.  Zwiększanie 
skuteczności Policji w 
zapobieganiu 

- koordynacja i nadzór w zakresie 
organizacji służby patrolowej, 
interwencyjnej i obchodowej, 

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

Miernik 10 
wartość oczekiwana: 

638 152 

Wydział Prewencji 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

zwalczaniu 
przestępczości 
najbardziej 
uciążliwej 
społecznie 

przestępstwom i 
wykroczeniom 
(polegających m.in. na 
dostosowaniu liczby 
policjantów pełniących 
służbę patrolowo-
interwencyjną, 
dzielnicowych i 
wywiadowczą do 
zidentyfikowanych 
potrzeb) 

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, 
- bieżący nadzór nad 
poprawnością wprowadzania 
danych do formularza III/9 
SESPol, 
- bieżący nadzór nad 
poprawnością dokumentowania 
zadań dla służb patrolowych i 
obchodowych w SWD, 
- nadzór nad wypracowanymi w 
jednostkach terenowych 
systemami nadzoru nad służbą 
patrolową, interwencyjną i 
obchodową, 
- bieżąca analiza efektywności w 
obszarze zatrzymań na gorącym 
uczynku sprawców przestępstw w 
7 wybranych kategoriach w 
oparciu o dostępne systemy 
informatyczne, 
- systematyczne opracowywanie 
zestawień efektywności służby 

 
Sposób naliczania: 
 
Na poziom realizacji miernika będzie miała wpływ 
liczba skierowanych do służby patrolowej i 
obchodowej: 
 policjantów patrolowych, patrolowo-

interwencyjnych i interwencyjnych; 
 policjantów wywiadowców, 
 policjantów dzielnicowych, 
 policjantów innych służb prewencyjnych (bez RD), 
 policjantów OPP i SPPP, 
 policjantów w ramach tzw. „służb 

ponadnormatywnych”. 
 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
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. 
Oczekiwaną dla danego garnizonu wartość miernika 
uzyskujemy mnożąc krajowy współczynnik liczby służb 
zewnętrznych na rok 2018  przez liczbę etatów 
policyjnych. 

               Wo = E x K  
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

prewencyjnej, w tym w zakresie 
liczby bezwzględnej policjantów 
skierowanych do służby 
zewnętrznej (patrolowej, 
patrolowo-interwencyjnej, 
interwencyjnej i obchodowej) 
oraz zatrzymań na gorącym 
uczynku sprawców przestępstw w 
7 wybranych kategoriach, 
raportowanie tych danych 
kierownictwu KWP/KMP/KPP, 
- systematyczne opracowywanie 
analiz i informacji dla 
koordynatora działań 
zewnętrznych, na potrzeby 
realizowanych przez niego zadań, 
- inicjowanie i wdrażania działań 
naprawczych w przypadku 
zauważenia niekorzystnych 
tendencji w zakresie efektywności  
zatrzymań  na  gorącym uczynku 
sprawców przestępstw w 7 
wybranych kategoriach, 
- uwzględnianie w procesie 
opracowywania i opiniowania 
wniosków o zmiany organizacyjno 
– etatowe w jednostkach 
terenowych Policji maksymalizacji 

gdzie: 
Wo – wartość oczekiwana 
E – etat garnizonu na dzień 1.01.2018 r. 
K – krajowy współczynnik liczby służb zewnętrznych  
 
Źródło danych:  
Osiągana przez KWP/KSP wartość miernika obliczana 
będzie na podstawie formularza III/1 SESPol 
Zestawienie sił komendy wojewódzkiej/Stołecznej 
Policji skierowanych do służby patrolowej w danym 
okresie sprawozdawczym. 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

udziału funkcjonariuszy 
podstawowych komórek służby 
prewencyjnej w etacie jednostki, 
- właściwy poziom nadzoru nad 
służbą patrolową i obchodową w 
aspekcie jakości realizowanych 
zadań zewnętrznych, 
- stałe podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych policjantów w 
zakresie kontaktów 
interpersonalnych. 
- objęcie nadzorem odcinków 
dróg o największym zagrożeniu 
wypadkami - w ramach 
Koordynacji Wojewódzkiej, 
- realizacja zadań ujętych w 
"Wojewódzkim Programie Działań 
Policji na rzecz bezpieczeństwa 
pieszych na lata 2018 - 2020", 
- bieżący nadzór nad 
poprawnością wprowadzania 
danych do zestawienia 
statystycznego "IS-2", 
- systematyczne opracowywanie 
zestawień efektywności służby 
prewencyjnej, w tym w zakresie 
liczby bezwzględnej policjantów 
skierowanych do służby 

Ocena pracy policjantów pełniących służbę w pobliżu 
miejsca zamieszkania 
 
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”).  
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
 
Wartość oczekiwana naliczana jest odrębnie dla każdej 
KWP/KSP. Wartości oczekiwane na 2018 rok będą 

Miernik 11 
 

wartość oczekiwana: 
 

62,8 % 

Gabinet KWP 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

zewnętrznej (patrolowej, 
patrolowo-interwencyjnej, 
interwencyjnej i obchodowej) 
oraz zatrzymań na gorącym 
uczynku sprawców przestępstw w 
7 wybranych kategoriach, 
raportowanie tych danych 
kierownictwu KWP/KMP/KPP, 
- systematyczne opracowywanie 
analiz i informacji dla 
koordynatora działań 
zewnętrznych, na potrzeby 
realizowanych przez niego zadań, 
- inicjowanie i wdrażania działań 
naprawczych w przypadku 
zauważenia niekorzystnych 
tendencji w zakresie efektywności  
zatrzymań  na  gorącym uczynku 
sprawców przestępstw w 7 
wybranych kategoriach. 

obliczane na podstawie średniej arytmetycznej z trzech 
ostatnich edycji badań.  
Średni wynik dla Polski pozwoli na określenie trzech 
grup jednostek:  
 tych, które znalazły się o 0,5 p.p. powyżej średniej 

krajowej i będą miały za zadanie co najmniej 
utrzymać uzyskaną wartość, 

 tych, które osiągnęły średnią krajową lub ich wynik 
oscyluje 0,5 p.p. wokół średniej i będą miały za 
zadanie zwiększenie wyniku o co najmniej 0,5 p.p., 

 tych, które znalazły się o 0,5 p.p. poniżej średniej 
krajowej i będą miały za zadanie zwiększenie 
wyniku o co najmniej 1 p.p. 
 

Źródło danych:  
Polskie Badanie Przestępczości 

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

- nadzór nad jakością 
wprowadzanych danych do 
systemu SWD przez służby 
dyżurne oraz nad czasem 
przyjęcia formatki zgłoszenia 
przesłanej przez CPR, 
- bieżące nadzorowanie nad 
wykonywaniem miernika przez 

Czas reakcji na zdarzenie 
 
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: 

Miernik monitorowany 
MM5 

Wydział Sztab Policji 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

Zespół Nadzoru nad Służbą 
Dyżurną Sztabu Policji KWP  
w Katowicach, 
- utrzymanie w 2018 roku progów 
satysfakcji dla zdarzeń pilnych dla 
podległych KMP/KPP. 

 istnieje zagrożenie życia, zdrowia, mienia; 
 zachodzi możliwość zatrzymania sprawcy na 

gorącym uczynku lub bezpośrednim pościgu; 
 istniej konieczność zapobieżenia innym realnym 

zagrożeniom. 
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 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

wpływu do systemu SWD Policji formatki 
zgłoszenia z CPR 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 interwencji – podjęcie czynności 
służbowych na miejscu zdarzenia. 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

 
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 

- 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, 
- zapewnienie właściwej wymiany 
informacji pomiędzy 
poszczególnymi komórkami/ 
jednostkami służby kryminalnej i 
prewencji garnizonu śląskiego, 
- cykliczna analiza materiałów 
postępowań przygotowawczych, 
umorzonych z powodu 
niewykrycia sprawcy, 
- analiza wyników osiąganych 
przez jednostki na podstawie 

Wskaźnik wykrywalności 7 wybranych rodzajów 
przestępstw pospolitych 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie dla każdej KWP/KSP 
według następującego wzoru: 
 

 
 
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 stwierdzonych powiększona o 
liczbę przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań 
umorzonych w roku ubiegłym lub w latach poprzednich 
w 7 wybranych rodzajach przestępstw pospolitych. 

Miernik 12 
 

wartość oczekiwana: 
≥ 45,74 

Wydział Kryminalny 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

KSIP, 
- wzmożony nadzór kierownictwa 
KMP/KPP nad wstępnymi 
czynnościami na miejscu 
zdarzenia, 
- podejmowanie przez 
kierownictwo KMP/KPP 
wspólnych przedsięwzięć przez 
podległe im piony prewencji i 
kryminalny. 

 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Wartość oczekiwana naliczana jest odrębnie dla każdej 
KWP/KSP. 
Wskaźnik wykrywalności  osiągnięty na dzień 
31.12.2018 r. przez poszczególne garnizony Policji 
powinien osiągnąć wartość nie niższą niż wskaźnik 
wykrywalności osiągnięty przez garnizon za 12 miesięcy 
2017 r. 
 
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 

- usprawnienie kontaktów 
roboczych pomiędzy 
stanowiskami wykonawczymi i 
kierowniczymi służby prewencji i 
kryminalnej poprzez 
wykorzystanie systemu LOTUS, 
- wykorzystanie platformy 
wymiany informacji pomiędzy 
służbami w ramach Zespołów 
Koordynacji Działań 
Zewnętrznych na szczeblu 
KWP/KMP/KPP, 
- podejmowanie przez 
kierownictwo KMP/KPP 

Ocena współpracy pomiędzy służbą prewencyjną a 
kryminalną dokonana przez policjantów tych służb 
oraz ocena aktywności przełożonych w tym obszarze 
 
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 poprawy współpracy 
pomiędzy służbą prewencyjną a kryminalną? 

Miernik monitorowany 
MM6 

 
wartość oczekiwana: 

współpraca – 34,4 
aktywność – 97,3 

Gabinet KWP 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

wspólnych przedsięwzięć przez 
podległe im piony prewencji i 
kryminalny. 
Bieżąca wymiana informacji 
pomiędzy poszczególnymi 
komórkami/jednostkami służby 
kryminalnej i prewencji 
KWP/KMP/KPP/KP garnizonu 
śląskiego, 
- stała wymiana informacji 
pomiędzy służbą kryminalną a 
prewencyjną w zakresie 
realizowanych zadań, 
- udział w odprawach do służby 
patrolowej policjantów ze służby 
kryminalnej, 
- projektowanie i realizacja 
wspólnych przedsięwzięć 
mających na celu ograniczenie 
przestępczości, 
- usprawnienie kontaktów 
roboczych pomiędzy  
stanowiskami  wykonawczymi  i 
kierowniczymi służby prewencji i  
kryminalnej poprzez 
wykorzystanie systemu poczty 
Lotus, 
- wykorzystanie platformy  

 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
 
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:  
 tych, które znalazły się o 0,5 p.p. powyżej średniej 

krajowej i będą miały za zadanie co najmniej 
utrzymać uzyskaną wartość, 

 tych, które osiągnęły średnią krajową lub ich wynik 
oscyluje 0,5 p.p. wokół średniej i będą miały za 
zadanie zwiększenie wyniku o co najmniej 0,5 p.p., 

 tych, które znalazły się o 0,5 p.p. poniżej średniej 
krajowej i będą miały za zadanie zwiększenie 
wyniku o co najmniej 1 p.p. 

 
Źródło danych:  
Badanie opinii - Satysfakcja z pracy policjantów i 
pracowników Policji 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

wymiany informacji  pomiędzy  
służbami  w  ramach Zespołów 
Koordynacji Działań 
Zewnętrznych na szczeblu 
KWP/KMP/KPP, 
- podejmowanie przez 
kierownictwo KMP/KPP 
wspólnych przedsięwzięć przez 
podległe im piony prewencji i 
kryminalny. 

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

- bieżące monitorowanie 
osiągniętych wyników w obszarze 
poszukiwania osób zaginionych 
przez jednostki KMP/KPP  
garnizonu śląskiego, 
- przeprowadzenie wizytacji w 
jednostkach policji woj. śląskiego, 
w których osiągnięte wyniki 
rażąco odbiegają od 
wyznaczonego progu satysfakcji, 
- planowanie szkoleń 
zawodowych dla policjantów 
pionu kryminalnego szczebla 
KMP/KPP/KP, 
- bieżące monitorowanie 
prawidłowości rejestracji spraw 
poszukiwawczych w KSIP oraz 
merytoryczna pomoc policjantom 

Skuteczność poszukiwań osób zaginionych 
 
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 2018 roku, 
Pkz - liczba poszukiwanych osób zaginionych 
przypadająca na ostatni dzień okresu statystycznego tj. 
na dzień 31 grudnia 2018 r. 

Miernik 13 
 

wartość oczekiwana: 
100 % 

Wydział Kryminalny 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

przy dokonywaniu ww. rejestracji, 
- analiza poszczególnych spraw 
poszukiwawczych celem 
wyznaczania kierunków dalszych 
działań, 
- rozwiązywanie sporów 
kompetencyjnych na poziomie 
KMP/KPP przez WK KWP w 
Katowicach, 
- inicjowanie oraz uczestnictwo w 
spotkaniach roboczych oraz 
szkoleniach zainicjowanych przez 
Wydział Kryminalny KWP  w 
Katowicach, KGP , jak i podmioty 
zewnętrzne ( np. PSP, GOPR inne). 

 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
 
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% świadczy o właściwej efektywności 
działań poszukiwawczych 
 
Źródło danych:  
Dane do obliczeń generowane na podstawie Systemu 
Analitycznego Bazy KSIP 

- bieżące monitorowanie 
osiągniętych wyników w obszarze 
poszukiwania osób 
poszukiwanych przez jednostki 
KMP/KPP garnizonu śląskiego, 
- przeprowadzenie wizytacji w 
jednostkach policji woj. śląskiego, 
w których osiągnięte wyniki 
rażąco odbiegają od 
wyznaczonego progu satysfakcji, 
- koordynacja krajowych i 
wojewódzkich działań krypt. 
„POSZUKIWANY”, 

Skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed 
organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości 
 
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  

Miernik 14 
 

wartość oczekiwana: 
0,99 

Wydział Kryminalny 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

- planowanie szkoleń 
zawodowych dla policjantów 
pionu kryminalnego szczebla 
KMP/KPP/KP, 
- bieżące monitorowanie 
prawidłowości rejestracji spraw 
poszukiwawczych w KSIP oraz 
merytoryczna pomoc policjantom 
przy dokonywaniu w/w 
rejestracji, 
- rozwiązywanie sporów 
kompetencyjnych na poziomie 
KMP/KPP przez WK KWP w 
Katowicach. 

ukrywających się przed organami ścigania lub 
wymiarem sprawiedliwości  na koniec okresu 
sprawozdawczego, 
Pp – liczba osób poszukiwanych listami gończymi  
ukrywających się przed organami ścigania lub 
wymiarem sprawiedliwości na początku okresu 
sprawozdawczego, tj. na dzień 1 stycznia 2018 r. 
 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Wartość oczekiwana zostanie ustalona na podstawie 
analizy wskaźników osiągniętych przez poszczególne 
KWP/KSP na koniec 2017 roku. 
 
 
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 bazy danych DNA w 
pracowniach genetyki 
sądowej  LK KWP/KSP, 
poprawę regulacji 

- podłączenie stanowiska 
komputerowego zakupionego 
zgodnie ze specyfikacją i 
będącego na stanie laboratorium 
do systemu CODIS w celu 
zwiększenia stopnia 
wykorzystania baz DNA, 
- niezwłoczne poinformowanie 
funkcjonariuszy garnizonu o 
podłączeniu laboratorium do 

Wykorzystanie baz danych DNA i AFIS 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie dla każdej KWP/KSP 
według następującego wzoru:  
 
                         Lr 
          Mr = ------------ x 100% 
                         Ls 

Miernik 15 
 

wartość oczekiwana: 
70 % 

Laboratorium 
Kryminalistyczne 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

prawnych dot. 
wprowadzania danych 
do baz DNA i AFIS jak 
również podniesienia 
świadomości  
funkcjonariuszy z 
zakresu  wykorzystania 
informacji uzyskanych  z  
krajowych i 
zagranicznych baz DNA i 
AFIS 

systemu CODIS w celu 
zwiększenia ilości sprawdzeń-
efektywności, 
- stały nadzór w zakresie 
przesyłania śladów do przeszukań 
w bazie AFIS nad jednostkami 
garnizonu i osiągniecie 
zakładanego miernika w tym 
zakresie. 

 
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 
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  
 
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 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Minimalna wartość  miernika Mr i Mp dla 
poszczególnych województw zostaje utrzymana 
poziomie 70 %. 
 
Źródło danych:  
Baza Danych DNA. Dane, służące do obliczenia 
miernika w roku 2018 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 2018 będą 
informacje przesyłane z LK KWP/KSP do CLKP. 

- podłączenie stanowiska 
komputerowego zakupionego 
zgodnie ze specyfikacją i 
będącego na stanie laboratorium 
do systemu CODIS według 
kolejności, która zostanie 
określona przez CLKP w 
Warszawie. 

Wskaźnik liczby pracowni genetycznych LK KWP/KSP 
podłączonych do systemu CODIS bazy danych DNA 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik określony jako: 
 „Tak” (podłączono) 
 „Nie”(nie podłączono) 

Miernik monitorowany 
MM7 

Laboratorium 
Kryminalistyczne 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

dla 11 pracowni genetycznych funkcjonujących 
w laboratoriach kryminalistycznych Komend 
Wojewódzkich (Stołecznej) Policji: 

 w Gdańsku,  
 w Krakowie,  
 w Katowicach,  
 w Lublinie, 
 w Łodzi,  
 w Olsztynie,  
 w Poznaniu,  
 w Rzeszowie,  
 w Szczecinie,  
 we Wrocławiu  
 w KSP  

  
Źródło danych: 
Potwierdzenie faktu instalacji oprogramowania CODIS 
przez Zakład Biologii CLKP na stacjach roboczych w 11 
pracowniach genetycznych LK KWP/KSP. 

7.  Optymalizacja działań 
na rzecz zwalczania 
przestępczości 
"pseudokibiców" 

- zwiększenie efektywności 
rozpoznania środowisk 
pseudokibiców poszczególnych 
klubów piłkarskich, w tym 
pozyskiwanie OZI, 
- współpraca z Urzędami Kontroli 
Skarbowej pod kątem 
„nieujawnionych źródeł 
przychodu” pseudokibiców, 

Skuteczność zwalczania przestępczości osób 
wywodzących się ze środowisk pseudokibiców 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie dla każdej KWP/KSP 
(wartość powiększona o wynik zarządu CBŚP z danego 
garnizonu), według następującego wzoru: 
 

Miernik monitorowany 
MM8 

 
wartość oczekiwana: 

I – III – 150 
I – VI – 315 
I – IX – 464 
I – XII – 703 

 

Wydział ds Zwalczania 
Przestępczości 
Pseudokibiców 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

- współpraca z klubami piłkarskimi                    
i służbami ochrony w zakresie 
zapobiegania tzw. przestępstwom 
stadionowym,  
- zintensyfikowanie czynności                        
w prowadzonych formach pracy 
operacyjnej, 
- stworzenie w jednostkach 
terenowych wyspecjalizowanych 
zespołów lub referatów 
zajmujących się pseudokibicami, 
- współpraca i koordynacja pracy 
pomiędzy województwami w 
zakresie zwalczania 
zorganizowanej przestępczości 
pseudokibiców. 

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 
uwzględniana jest wartość współczynnika o najwyższej 
wadze (przestępstwo o największym ciężarze 
gatunkowym) 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Próg satysfakcji na rok 2018 nie został ustalony. Próg 
satysfakcji w latach następnych zostanie ustalony 
indywidualnie dla poszczególnych garnizonów. 
Wartością oczekiwaną będzie wzrost wskaźnika 
efektywności działań na rzecz zwalczania 
przestępczości pseudokibiców. 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

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 

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

- 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, 
- 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, 
- 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 

Procentowy udział  policjantów RD pełniących 
bezpośrednio służbę na drogach 
 
Sposób naliczania: 
 
Przyjmuje się następujący 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”, a 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 (w przypadku 
wprowadzenia nowej karty pozycje 2-4 oraz 6-8) 
(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 

Miernik 16 
 

wartość oczekiwana: 
 

54,35 % 

Wydział Ruchu 
Drogowego 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

Katowicach w cyklach 
miesięcznych, 
- monitorowanie stanu 
zatrudnienia, wakatów oraz 
przyczyn absencji w 
poszczególnych komórkach ruchu 
drogowego. 

(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 stanie kadr Policji", wg stanu na dzień;  
01.01.2018 r. przy wyliczaniu za pierwsze półrocze 
2018 r. oraz 01.07.2018 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) (w przypadku wprowadzenia 
nowej karty pozycje 2-4 oraz 6-8) 
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 01.01.2018 r. (przy wyliczaniu na 
półrocze) oraz 01.07.2018 r. (przy wyliczaniu na koniec 
roku) określonego w „Meldunku o stanie kadr Policji” 
E = x 100% - „Procentowy udział policjantów ruchu 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

drogowego pełniących bezpośrednio służbę na drodze” 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
 
Przez zapewnienie optymalnej liczby policjantów RD 
pełniących służbę na drodze rozumie się utrzymanie  
lub zwiększenie procentowego udziału policjantów 
faktycznie pełniących służbę na drodze. 
 
Bazą wyjściową do obliczenia wartości oczekiwanej na 
2018 r. jest stan zatrudnienia komórek ruchu 
drogowego określony w „Meldunku o stanie kadr 
Policji” wg stanu na dzień 01.07.2017 r. oraz  
statystyczna karta czynności policjanta ruchu 
drogowego wg stanu na dzień 20.12.2017 r. (tzn. 
wartości miernika osiągnięte na dzień 20.12.2017 r.) 
 
Miernik będzie monitorowany w systemie kwartalnym 
oraz rozliczany w systemie półrocznym (do dnia 17 
lipca 2018 r.) w oparciu o „Meldunek o stanie kadr 
Policji” wg stanu na dzień 01.01.2018 r. oraz rocznym 
(do 20 stycznia 2019 r.) w oparciu o „Meldunek o 
stanie kadr Policji” wg stanu na dzień 01.07.2018 r. 
 
Wartość oczekiwana miernika na rok 2018: 
 wzrost o 2 punkty procentowe, bądź osiągniecie 

średniej krajowej - jednostki, które w roku 2017 nie 
osiągnęły 52,5 % udziału w służbie bezpośrednio na 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

drodze, 
 wzrost o 1 punkt procentowy, bądź osiągniecie 

średniej krajowej- jednostki, które w roku 2017 
osiągnęły poziom pomiędzy 52,5% a 54,5% 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 54,5%  (przyjęta średnia 
krajowa za 2017 r. ) i powyżej. 

Dopuszcza się osiągnięcie wartości niższej o 2 punkty 
procentowe od osiągniętej, jednak nie mniej niż 
przyjęta średnia krajowa z 2017 r. 
 

Źródło danych: 
Dane gromadzone do monitorowania miernika będą 
generowane z systemu SESPol w systemie kwartalnym, 
półrocznym i rocznym na formularzu XIII/2. 

 - kontynuacja szkoleń dla księży w 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej „Życie 
najcenniejszym darem chrońmy 
go”,  
- kontynuacja regionalnych 
seminariów pn „Bezpiecznie chce 
się żyć” wspólnie z KCBRD. W 
ramach tych seminariów 
promowanie spotu „Daj znak” 
oraz spotu „Przejście oddaj 

Ocena zaangażowania Policji w zapewnienie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
 
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 

Miernik 17 
 

wartość oczekiwana: 
 

70,6 % 

Gabinet KWP 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

pieszym” bezpieczeństwo 
pieszych w rejonach 
oznakowanych przejść dla 
pieszych,  
- cykl seminariów na 
Uniwersytetach III Wieku – 
promowanie stosowania 
elementów odblaskowych, 
bezpieczeństwo seniora w 
komunikacji drogowej, 
- podejmowanie działań w 
obszarze bezpieczeństwa 
rowerzystów w ramach 
„Wojewódzkiego programu 
poprawy bezpieczeństwa 
rowerzystów 2018-2020”, 
przeprowadzenie działań 
ukierunkowanych na widoczność 
rowerzystów i wyposażenie 
rowerów w obowiązkowe 
oświetlenie, współpraca z 
przedstawicielami mas 
krytycznych, 
- kontynuacja warsztatów pod 
nazwą „Świadomy kierowca 50+” 
w zakresie m.in. nowelizacji 
przepisów ruchu drogowego, 
zmian zachodzących w organizmie 

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. 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
 
Wartość oczekiwana naliczana jest odrębnie dla każdej 
KWP/KSP. Wartości oczekiwane na 2018 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 o 0,5 p.p. powyżej średniej 

krajowej i będą miały za zadanie co najmniej 
utrzymać uzyskaną wartość, 

 tych, które osiągnęły średnią krajową lub ich wynik 
oscyluje 0,5 p.p. wokół średniej i będą miały za 
zadanie zwiększenie wyniku o co najmniej 0,5 p.p., 

 tych, które znalazły się o 0,5 p.p. poniżej średniej 
krajowej i będą miały za zadanie zwiększenie 
wyniku o co najmniej 1 p.p. 

 
Źródło danych: 
Badanie opinii - Polskie Badanie Przestępczości 



 

strona 38/57 

Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

wraz z upływem lat i ich wpływ na 
kierowanie pojazdami oraz 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej, 
- działania profilaktyczno - 
edukacyjne ukierunkowane na 
obowiązek zapinania pasów 
bezpieczeństwa, realizacja spotu 
pn. „Kochaj zapinaj w pasy”, 
promowanie go w działaniach 
edukacyjnych,  
- wspólnie z Wydziałem Prewencji 
KWP w Katowicach promowanie 
bezpieczeństwa młodych 
kierowców w ramach programu 
„Wkraczasz w dorosłość wybieraj 
z młodym kierowcą w drodze po 
doświadczenie”, 
- kolejny cykl akademii młodego 
kierowcy wspólnie z WSB w 
Dąbrowie Górniczej, 
- organizacja Młodzieżowego 
Turnieju Motoryzacyjnego, BRD i  
Wojewódzkiego Finału MSRD,  
- promowanie bezpieczeństwa 
motocyklistów organizacja 
inicjatyw profilaktyczno- 
edukacyjno- represyjnych 



 

strona 39/57 

Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

promowanie spotu „Nie bądź 
następny”, 
- realizacja materiału (spotu) 
edukacyjno-profilaktycznego w 
temacie błędów kierujących i 
motocyklistów wskazując główne 
przyczyny zdarzeń,  
- organizacja konkursu pn. „ Mam 
talent na bezpieczeństwo” dla 
dzieci i młodzieży szkolnej, 
- organizacja konferencji 
skierowanej do młodych 
kierowców pn. „Niedoświadczony 
zagrożony”, 
- alkohol dzień po – edukacja w 
zakresie utrzymania się stężenia 
alkoholu w organizmie w 
kontekście bezpiecznego 
korzystania z samochodu. 

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

- monitorowanie po każdych 
działaniach udziału policjantów 
RD z poszczególnych KMP/KPP 
woj. śląskiego i KAP w Gliwicach, 
- prezentowanie wyników na 
naradach kierownictwa KWP w 
Katowicach z udziałem 
Komendantów 
Miejskich/Powiatowych Policji 

Procentowy udział  policjantów RD  w ogólnopolskich 
działaniach kontrolno – prewencyjnych na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
 
Sposób naliczania: 
 
Procentowy udział policjantów RD stanowi iloraz liczby 
policjantów ruchu drogowego biorących udział w 
działaniach (w przeliczeniu na system pracy 8 – 

Miernik 18 
 

wartość oczekiwana: 
 

57 % 

Wydział Ruchu 
Drogowego 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

woj. śląskiego oraz Komendanta 
KAP w Gliwicach oraz na stronie 
intranetowej WRD KWP w 
Katowicach w cyklach 
miesięcznych, 
- sprawdzanie ilości 
zaangażowanych funkcjonariuszy 
w działaniach ogólnopolskich w 
KMP/KPP woj. śląskiego oraz KAP 
w Gliwicach w ramach patroli 
oficerskich oraz badaniach 
problemowych, 
- zbieranie informacji 
wyprzedzających o planowanych 
siłach RD zaangażowanych w 
trakcie trwania działań. 

godzinny) oraz liczby policjantów faktycznie 
kierowanych do służby na drodze wg stanu kadrowego 
na dzień 01.01.2018 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 2018 roku”, w ujęciu 
poszczególnych garnizonów. 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Wartość oczekiwana miernika w 2018 roku wynosi 
57%. 
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 Policji na 
rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa 
imprez masowych 

1. Dążenie do 
standaryzacji przy 
realizacji zadań 
związanych z 
zabezpieczeniem imprez 
masowych w 
jednostkach 

- sprawdzanie przez policjantów 
Sztabu Policji KWP w Katowicach, 
w ramach realizowanych patroli 
eksperckich, czy funkcjonariusze 
realizujący zadania związane  
z zabezpieczeniem imprez 
masowych w KMP/KPP  

Arkusz oceny jakościowej miernika 
 
Sposób dokumentowania - źródło: 
 
Arkusz oceny jakościowej miernika „Dążenie do 
standaryzacji przy realizacji zadań związanych z 
zabezpieczeniem imprez masowych w jednostkach 

Miernik 19 Wydział Sztab Policji 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

organizacyjnych Policji, 
które nie posiadają 
wyodrębnionych 
komórek sztabowych 

na terenie województwa 
śląskiego zostali przeszkoleni  
w Wyższej Szkole Policji w 
Szczytnie na „Kursie 
specjalistycznym dla policjantów 
komórek organizacyjnych policji 
właściwych w sprawach 
sztabowych”, 
- dążenie do standaryzacji w 
zakresie delegowania w pierwszej 
kolejności funkcjonariuszy 
mających w karcie opisu 
stanowiska pracy w/w zadania. 

organizacyjnych Policji, które nie posiadają 
wyodrębnionych komórek sztabowych” 
 
Źródło: 
ARKUSZ OCENY JAKOŚCIOWEJ MIERNIKA 

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

- wykorzystywania w Zbiorze 
Aplikacji Policyjnych formatki 
„Rejestr spotkań poprzedzających 
imprezy masowe (kontrola 
zarządcza KWP)”, 
- regularne uczestnictwo 
Naczelnika lub Z-cy Wydziału 
Sztab Policji KWP w Katowicach w 
spotkaniach Zespołu Doradczego 
Wojewody Śląskiego do spraw 
bezpieczeństwa imprez 
masowych w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim w celu 
wypracowania wspólnych metod i 
przedsięwzięć w zabezpieczaniu 

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

Miernik 20 Wydział Sztab Policji 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

imprez masowych, 
- uczestnictwo policjantów Sztabu 
Policji KWP w Katowicach w 
spotkaniach z przedstawicielami 
Kolei Śląskich i podobnych spółek, 
których zadania mieszczą się w 
problematyce zabezpieczania 
imprez masowych. 

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

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

- monitorowanie stanu 
technicznego  infrastruktury 
sportowej oraz sprzętu 
wykorzystywanego do 
prowadzenia przedsięwzięć 
szkoleniowych oraz 
podejmowanie działań mających 
na celu utrzymanie ich we 
właściwym stanie jakościowym i 
ilościowym, 
- modyfikacja, poszerzenie i 
dopasowanie oferty zajęć dot. 
doskonalenia zawodowego z 
zakresu wychowania fizycznego 
oraz gamy przedsięwzięć 
sportowo-rekreacyjnych pod 
kątem zapewnienia i uzyskania 
właściwej frekwencji uczestników 
- zapewnienie budżetu na 
organizację przedsięwzięć 

Poziom zadowolenia z warunków utrzymania 
odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej 
 
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).  
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Wartość oczekiwana naliczana odrębnie dla każdej 
KWP/KSP. Wartości oczekiwane na 2018 rok będą 
obliczane na podstawie średniej arytmetycznej z trzech 
ostatnich edycji badania. 

Miernik 21 
 

wartość oczekiwana: 
 

39,4 

Gabinet KWP 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

sportowo-rekreacyjnych, 
- współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi w zakresie 
organizacji wspólnych działań 
sportowo - rekreacyjnych. 

 
Średni wynik dla Polski pozwoli na określenie trzech 
grup jednostek: 
 tych, które znalazły się o 0,5 p.p. powyżej średniej 

krajowej i będą miały za zadanie co najmniej 
utrzymać uzyskaną wartość, 

 tych, które osiągnęły średnią krajową lub ich wynik 
oscyluje 0,5 p.p. wokół średniej i będą miały za 
zadanie zwiększenie wyniku o co najmniej 0,5 p.p., 

 tych, które znalazły się o 0,5 p.p. poniżej średniej 
krajowej i będą miały za zadanie zwiększenie 
wyniku o co najmniej 1 p.p. 

 
Źródło danych: 
Badanie opinii - Satysfakcja z pracy policjantów i 
pracowników Policji 

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 

- wykorzystania wszystkich 
przydzielonych miejsc na 
szkolenia z zakresu ruchu 
drogowego, dzielnicowych i 
dyżurnych na poszczególne edycje 
szkoleń przez jednostki 
szkoleniowe, 
- bieżące monitorowanie 
wykorzystanych miejsc na 
szkolenia i reagowanie na 
wszelkie przypadki zmian 
zarówno w zakresie 

Wskaźnik przeszkolenia na kursach specjalistycznych 
policjantów ruchu drogowego, dzielnicowych, służby 
dyżurnej 
 
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 

Miernik monitorowany 
MM9 

Wydział Doboru 
i Szkolenia 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

organizacyjnej Policji przydzielonych miejsc oraz zmian 
personalnych osób zgłoszonych 
do szkoleń, 
- w razie zwiększenia potrzeb 
szkoleniowych podejmować 
zadania mające na celu 
zwiększenia limitów 
przydzielanych miejsc 
szkoleniowych. 

odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia 
zawodowego w Policji. (Dz. U. Nr 126, poz. 877 z późn. 
zm.) 

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 

- należyte i właściwe prowadzenie 
polityki kadrowej – zapewnienie  
odpowiedniej ilości etatów 
niezbędnych do realizacji 
założonych celów, 
- występowanie do Naczelnika 
Wydziału Finansów KWP z 
wnioskami o podwyższenie 
wynagrodzenia dla 
wyróżniających się pracowników. 

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

Miernik 22 
 

wartość oczekiwana: 
 

92 % 

Wydział 
Teleinformatyki 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

wysyłanie i odbieranie danych). 
Lu – liczba zawartych umów utrzymaniowych (umowa 
utrzymaniowa – umowa zawarta z podmiotem 
zewnętrznym zapewniająca sprawność i dostępność 
systemu). 
 
W przypadku definicji umowy utrzymaniowej przy 
wyliczaniu wartości miernika pod uwagę nie powinny 
być brane umowy: 

 dotyczące dzierżawy infrastruktury teletechnicznej, 
pomieszczeń technicznych lub miejsca na maszt, 

 dotyczące licencji na oprogramowanie do ochrony 
antywirusowej oraz licencji na serwisy 
bezpieczeństwa,  

 na świadczenie usług telekomunikacyjnych w 
zakresie telefonii komórkowej oraz dostępu do 
publicznej sieci telefonicznej, 

 z operatorami telekomunikacyjnymi na świadczenie 
usługi dostępu do internetu, 

 na budowę lub zakup systemu, w tym umów w 
ramach których przewidziany jest serwis 
gwarancyjny i serwisowy, 

 na użyczenie sprzętu i dostępu do systemów w 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

ramach realizacji projektów administracji publicznej 
lub współpracy międzynarodowej, 

 na dostęp do systemów informacji prawnej np. Lex 
Omega, Lex Lege, Lexis Nexis itp. 

W przypadku definicji systemu proponuje się przyjęcie 
następujących założeń: 

 jako system rozumiemy też systemy łączności 
cyfrowej oraz analogowej, systemy dyspozytorskie, 
systemy wspomagające pracę funkcjonariuszy i 
pracowników Policji  
(w tym zakresie administracyjnym, kadrowym, 
finansowym), systemy wideokonferencyjne i 
telekonferencyjne, systemy łączności telefaksowej, 
systemy niejawne, system pocztowy, systemy 
służące służbom łączności i informatyki  
do zarządzania i monitorowania pozostałymi 
systemami, 

 do liczby systemów nie należy wliczać systemów 
utrzymywanych centralnie przez BŁiI KGP. 

 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
oczekuje się, aby miernik w 2018 roku uzyskał wartość 
92% 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

 
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 

Zadania inwestycyjne: 
- KMP Bielsko Biała - budowa 
nowej siedziby, ul. 
Wapienna/Piekarska, 
- KMP Dąbrowa Górnicza - 
nadbudowa i rozbudowa siedziby 
przy ul. Piłsudskiego 11, 
- Komisariat Policji w Szczyrku - 
budowa nowej siedziby, 
- KWP w Katowicach przy ul. 
Lompy 19 - termomodernizacja 
budynku E w kompleksie 
obiektów, 
- KWP w Katowicach przy ul. 
Koszarowej 17 - przebudowa i 
termomodernizacja budynku 
administracyjnego nr 9,  
- KWP w Katowicach przy ul. 
Koszarowej 17 - 
Termomodernizacja budynku nr 6  
- KWP w Katowicach przy ul. 
Lompy 19 - modernizacja sieci 

Ocena działalności inwestycyjnej 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie dla każdej KWP/KSP 
według następującego wzoru: 
 

 
 
a - liczba inwestycji zrealizowanych  
b - liczba inwestycji zaplanowanych  
W przypadku zadań inwestycyjnych  nie będących 
zadaniami jednorocznymi, zadanie  uwzględnione 
zostanie do obliczania wartości miernika jedynie w 
roku, w którym planowane jest osiągnięcie efektu. 
 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
wartość oczekiwana dla każdej jednostki określona 
zostanie po zatwierdzeniu ustawy budżetowej oraz 
planu inwestycyjnego Policji na 2018 rok 

Miernik 23 
 

wartość oczekiwana: 
 

100 % 

Wydział Inwestycji 
i Remontów 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

cieplnej, wysokoparametrowej,  
- KP Łodygowice - budowa nowej 
siedziby, 
- KP Miedźna – budowa nowej 
siedziby (odtworzenie po 
zlikwidowanym Posterunku), 
- KP Wojkowice - budowa nowej 
siedziby, 
- PP w Istebnej – budowa nowej 
siedziby, 
- PP w Milówce -  budowa nowej 
siedziby, 
- PP w Kroczycach -  budowa 
nowej siedziby, 
- PP Wilkowice - budowa nowej 
siedziby ul. Parkowa, 
- KMP w Sosnowcu ul. 
Janowskiego, działka 3634 - 
budowa nowej siedziby,  
- OPP Katowice ul. Koszarowa 17 - 
adaptacja pomieszczeń 
piwnicznych budynku nr 10 na 
policyjną strzelnicę ćwiczebną, 
- Termomodernizacja i 
rewaloryzacja budynków z 
infrastrukturą wybranych 
Jednostek Policji woj. Śląskiego w 
ramach Programu Operacyjnego 

 
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 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020” - projekt obejmuje: KMP 
Gliwice, KP III Sosnowiec, KP I 
Chorzów, SPPP Częstochowa. 
Zadania remontowe: 
- KPP Będzin – remont 
kompleksowy, 
- KMP Częstochowa ul. 
Popiełuszki 5 – częściowy remont 
budynku, 
- V KP w Rudzie Śląskiej przy ul. 
Solidarności 2 - 
Termomodernizacja budynku oraz 
zwiększenie efektywności 
energetycznej instalacji grzewczej 
- KMP w Żorach przy ul. 
Wodzisławskiej 3 - Modernizacja 
instalacji c.o. w budynku, 
- KMP w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 
10 - Termomodernizacja budynku 
nr 8,  
- Policyjna Izba Dziecka w 
Katowicach przy ul. Tysiąclecia 
88d - Termomodernizacja 
budynku, 
- KP w Koziegłowach przy ul 
Zamkowej 14 -  
Termomodernizacja budynku 

Ocena działalności remontowej 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie dla każdej KWP/KSP 
według następującego wzoru: 

 

 
    
a-liczba remontów zrealizowanych  
b- liczba remontów zaplanowanych  
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
wartość oczekiwana dla każdej jednostki określona 
zostanie po zatwierdzeniu ustawy budżetowej oraz 
planu remontowego Policji na 2018 rok 
 
 
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 

Miernik 24 
 

wartość oczekiwana: 
 

100 % 

Wydział Inwestycji 
i Remontów 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

- KMP w Tychach przy Al. Bielskiej 
46 -  Termomodernizacja budynku 
pomieszczeń aresztów 
z warsztatem oraz budynku Ruchu 
Drogowego, 
- I KP w Gliwicach przy ul. 
Kościelnej 2 -  
Termomodernizacja budynku  
KMP Częstochowa – remont 
pomieszczeń PdOZ zalecenia PIS, 
- KP Kobiernice – remont strefy 
wejścia, dyżurki i pomieszczeń po 
wymianie instalacji c.o. i stolarki 
okiennej (po termomodernizacji), 
- KMP Siemianowice  Śl. - Remont 
pomieszczeń w związku z 
termomodernizacją obiektu, 
- III KP w Zabrzu przy ul. Wolności 
438 - Termomodernizacja 
budynku, 
- II KP w Sosnowcu przy ul. 
Żeromskiego 1 - Poprawa 
gospodarki cieplnej budynku, 
- KWP w Katowicach przy ul. 
Koszarowej 17 - 
Termomodernizacja budynku nr 
7, 
- KP I w Dąbrowie Górniczej przy 

poziomu realizacji planu 



 

strona 51/57 

Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

ul. Hetmańskiej 17 - 
Termomodernizacja budynku, 
- KMP w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 
8-10 - Termomodernizacja 
budynków garaży, 
- KPP w Żywcu przy Al.. 
Piłsudskiego 52 - Zwiększenie 
efektywności energetycznej 
instalacji grzewczej i źródła ciepła 
w budynku, 
- KPP w Tarnowskich Górach przy 
ul. Bytomskiej 6 - Modernizacja 
gospodarki wodno-ściekowej, 
- KMP w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 
8-10 - Modernizacja gospodarki 
wodno-ściekowej, 
- KMP w Świętochłowicach przy 
ul. Wojska Polskiego 16 C - 
Modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej budynku. 
Patrz zadania inwestycyjne i 
remontowe Wydziału Inwestycji i 
Remontów na 2018 rok. 

Poziom zadowolenia z warunków lokalowych 
policjantów i pracowników Policji 
 
Sposób naliczania: 
 
Dane do miernika pochodzą z badania opinii - 
Satysfakcja z pracy policjantów i pracowników Policji, 
pytanie „Jak ocenia Pan (i) niżej wymienione warunki 

Miernik 25 
 

wartość oczekiwana: 
 

49,3 

Gabinet KWP 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

pracy?”. Jest to pytanie wieloitemowe, gdzie 
respondenci oceniają kilka obszarów związanych z 
warunkami pracy. 
Na potrzeby obliczania miernika istotne są wskazania 
na odpowiedz: warunki lokalowe (oceny 4 i 5).  
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
 
Wartość oczekiwana naliczana odrębnie dla każdej 
KWP/KSP.  
Wartości oczekiwane na 2018 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 o 0,5 p.p. powyżej średniej 

krajowej i będą miały za zadanie co najmniej 
utrzymać uzyskaną wartość, 

 tych, które osiągnęły średnią krajową lub ich wynik 
oscyluje 0,5 p.p. wokół średniej i będą miały za 
zadanie zwiększenie wyniku o co najmniej 0,5 p.p., 

 tych, które znalazły się o 0,5 p.p. poniżej średniej 
krajowej i będą miały za zadanie zwiększenie 
wyniku o co najmniej 1 p.p. 

 
Źródło danych: 
Badanie opinii - Satysfakcja z pracy policjantów i 
pracowników Policji 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

- zwiększanie komfortu 
wykonywania obowiązków 
służbowych poprzez zakup 
nowego wyposażenia stanowisk 
pracy zgodnie ze zgłoszonymi 
potrzebami i w ramach 
przyznanych środków 
finansowych. 

Poziom zadowolenia z wyposażenia stanowiska pracy 
policjantów i pracowników Policji 
 
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).  
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
 
Wartość oczekiwana naliczana odrębnie dla każdej 
KWP/KSP. Wartości oczekiwane na 2018 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 o 0,5 p.p. powyżej średniej 

krajowej i będą miały za zadanie co najmniej 
utrzymać uzyskaną wartość, 

 tych, które osiągnęły średnią krajową lub ich wynik 
oscyluje 0,5 p.p. wokół średniej i będą miały za 
zadanie zwiększenie wyniku o co najmniej 0,5 p.p., 

Miernik 26 
 

wartość oczekiwana: 
 

39,9 

Gabinet KWP 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

 tych, które znalazły się o 0,5 p.p. poniżej średniej 
krajowej i będą miały za zadanie zwiększenie 
wyniku o co najmniej 1 p.p. 

 
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 Policji na 2018 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) 
 
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 2018 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 

Miernik 27 Wydział Zaopatrzenia 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

umożliwiające całkowitą realizację zadania. 
 
Źródło: 
Sprawozdanie o charakterze jakościowym 

- kontynuowania współpracy z 
partnerami czeskimi i polskimi z 
rejonu pogranicza polsko - 
czeskiego w celu wspólnego 
składania wniosków aplikacyjnych 
w ramach programów 
operacyjnych, 
- zgłaszanie potrzeb przez 
komórki organizacyjne i  jednostki 
podległe oraz ujmowanie ich w 
składanych wnioskach 
aplikacyjnych do Komisji 
Europejskiej, 
- składanie wniosków w ramach 
WFOŚ w miarę zgłaszanych 
potrzeb wpisujących się w 
założenia funduszu, m. in. na 
modernizację centralnego 
ogrzewania, gospodarki wodno – 
ściekowej i termomodernizację. 

Wartość projektów zgłoszonych do dofinansowania w 
okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na liczbę 
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pełniących 
służbę i zatrudnionych w danym garnizonie 
 
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. 
 
Źródło danych: 
Dane pozyskiwane z KWP / KSP raz w roku na 
podstawie zapytania kierowanego do wszystkich 
garnizonów na potrzeby obliczenia miernika 

Miernik monitorowany 
MM10 

Gabinet KWP 4. Zapewnienie wysokiej 
aktywności w 
pozyskiwaniu funduszy 
pomocowych 

j.w. Liczba projektów zgłoszonych przez KWP/KSP w 
okresie sprawozdawczym 
 
Sposób naliczania: 

Miernik monitorowany 
MM11 

Gabinet KWP 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

 
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 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, 

- badanie rynku. Występowanie z 
wnioskami do Biura Łączności i 
Informatyki KGP o przydział 
odpowiedniej ilości środków 

Poziom rozbudowy nowoczesnej infrastruktury dla 
sieci radiowych i teleinformatycznych 
 
Sposób dokumentowania – źródło 

Miernik monitorowany 
MM12 

Wydział 
Teleinformatyki 
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Miernik 

Priorytet Zadanie Sposób realizacji 
zadania Nazwa, sposób naliczania 

(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 
źródło danych 

rodzaj: 
miernik, miernik 
monitorowany, 
miernik lokalny 

lub miernik 
monitorowany lokalny 

Jednostka lub 
komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

radioliniowych i 
teleinformatycznych 

finansowych niezbędnych do 
unowocześnienia obecnie 
istniejącej infrastruktury 
technicznej. 

a) w zakresie infrastruktury sieci radiowych - miernik 
monitorowany (M): sumaryczna liczba analogowych 
sieci radiowych zmigrowanych  
do sieci cyfrowych oraz zmodernizowanych sieci 
cyfrowych, ocena stopnia cyfryzacji sieci radiowych – 
sprawozdanie, 

b) w zakresie infrastruktury sieci teleinformatycznych - 
miernik monitorowany (M): sumaryczna liczba 
wybudowanych lub zmodernizowanych sieci 
teleinformatycznych – sprawozdanie. 

 
Źródło: 
Sprawozdanie o charakterze jakościowym 

 
 
 
Wyk/opr. podkom. Grzegorz Gromnica 
 
Koordynator Zarządzania Strategicznego 
i Kontroli Zarządczej KWP w Katowicach 


