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PLAN DZIAŁALNOŚCI 
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W KATOWICACH NA 2020 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 

System bezpieczeństwa 
publicznego  
 
Priorytet 6 Komendanta 
Głównego Policji 
Priorytet 7 Komendanta 
Głównego Policji 

Działania służby 
prewencyjnej  
 
Priorytet 1 Komendanta 
Głównego Policji  
Priorytet 5 Komendanta 
Głównego Policji 

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
obywateli 

Bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym 
 
Priorytet 4 Komendanta 
Głównego Policji 
 

 Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia - w 
danym okresie - liczba przestępstw na 100 tys. 
ludności) 
ODPOWIEDZIALNY: 
BIURO KRYMINALNE KGP 
 
Sposób naliczania: 
 
      (B/D) 
A = -------   x  100 tys. 
         C 
A – średniookresowy wskaźnik zagrożenia 
B – liczba przestępstw stwierdzonych 
C – liczba ludności faktycznie zamieszkałej na danym 
obszarze administracyjnym Polski 
D – liczba miesięcy w okresie sprawozdawczym 
(półrocze - 6, cały rok – 12) 
           
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Oczekuje się, aby w 2020 roku wskaźnik uzyskał 

Miernik A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Komenda Główna 
Policji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l. dz.  GK – 031 – 1/215/220 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym 
 
Priorytet 4 Komendanta 
Głównego Policji 

Działania służb 
kryminalnej i śledczej 
 
Priorytet 2 Komendanta 
Głównego Policji 
Priorytet 3 Komendanta 
Głównego Policji 

Realizacja programu 
„Dzielnicowy bliżej nas” 

Odtwarzanie 
zlikwidowanych 
posterunków 

Prowadzenie Krajowej 
Mapy zagrożeń 
Bezpieczeństwa 
 

wartość  ≤ 194 
   
Źródło danych: 
System Analityczny Krajowego Systemu 
Informacyjnego Policji (KSIP), 
Główny Urząd Statystyczny 
 
Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (%) 
ODPOWIEDZIALNY: 
BIURO KRYMINALNE KGP 
Sposób naliczania: 
                Pw 
Wwo  =   ------ x  100 %  
                 Ps 
Wwo – wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem 
Pw – liczba przestępstw wykrytych (łącznie z wykrytymi 
po podjęciu z umorzenia) 
Ps – ogólna liczba przestępstw stwierdzonych 
powiększona o liczbę przestępstw wykrytych po 
podjęciu postępowań umorzonych w roku ubiegłym lub 
w latach poprzednich 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Oczekuje się, aby w 2020 roku wskaźnik uzyskał 
wartość ≥ 68% 
Źródło danych: 
System Analityczny Krajowego Systemu 
Informacyjnego Policji (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 

Zwiększenie 
efektywności 
działań Policji na 
rzecz wzmocnienia 
współpracy ze 
społeczeństwem 

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

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

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 
dotychczasowych wyników i analiz badań 
przestępczości, w tym Polskiego Badania Przestępczości 
za rok 2017 oraz diagnozy zagrożeń przeprowadzonej 
na potrzeby „Koncepcji działań Policji w zakresie 
profilaktyki społecznej na lata 2015-2018” Zasadna 
wydaje się ich kontynuacja. Obszary te rozszerzono w 
związku z faktem zatwierdzenia przez Komendanta 
Głównego Policji w dniu 29 czerwca 2018 r. „Planu 
działań Policji na lata 2018-2021 w zakresie 
przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych 
ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom 
nawoływania do nienawiści na tle różnic 
narodowościowych, etnicznych, rasowych, 
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.”. 
 
Źródło: Arkusz oceny jakościowej miernika „Ocena 
skuteczności działań Policji w obszarze profilaktyki 
zagrożeń społecznych” 
 

Miernik 1 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 

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

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

Ocena wartości merytorycznej przeprowadzonych 
debat 
 
Sposób dokumentowania - źródło:  
 
Sprawozdanie z debat organizowanych przez 
KMP/KPP w wybranych obszarach wskazanych w 
katalogu problemów społecznych (m.in. zgodnie z 
arkuszem oceny jakościowej stosowanym 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 

Miernik 2 Wydział Prewencji 

3. Rozszerzenie 
współpracy z podmiotami 
zewnętrznymi, w tym 
władzami samorządowymi, 
w obszarze dotyczącym 

1. Na podstawie analiz 
lokalnych zagrożeń i oczekiwań 
społecznych wskazywanie przez 
KMP/KPP garnizonu 
podmiotom zewnętrznym, w 

Ocena skuteczności działań Policji w obszarze 
profilaktyki zagrożeń społecznych oraz rozszerzania 
współpracy z podmiotami zewnętrznymi 
 
 

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 

wspierania i finansowania 
działań Policji o 
charakterze 
profilaktycznym. 

szczególności lokalnym 
samorządom, obszarów 
wymagających ich aktywności, 
w tym poprzez 
wydatkowanie środków 
finansowych na realizację 
określonych i celowych działań 
profilaktycznych. 
2. Inicjowanie działań 
profilaktycznych realizowanych 
z podmiotami zewnętrznymi i 
pozyskiwanie w tym zakresie 
nowych partnerów do 
współpracy, przez KMP/KPP 
garnizonu oraz KWP. 

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 w mierniku 1) 
 
Źródło: 
Arkusz oceny jakościowej miernika „Ocena 
skuteczności działań Policji w obszarze profilaktyki 
zagrożeń społecznych” 

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

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

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. 
 

Miernik 4 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 

organizacyjno – etatowe w 
jednostkach terenowych Policji 
wymogów dotyczących ww. 
struktur. 

Źródło:  
Sprawozdanie roczne o charakterze jakościowym 

Zorganizowanie w dniu 24 
kwietnia 2020 roku uroczystości 
z udziałem Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia „Rodzina 
Policyjna 1939” 
upamiętniającej „Zbrodnię 
Katyńską” wraz z „Marszem 
Katyński”. 

Zorganizowanie przynajmniej jednej uroczystości o 
charakterze historyczno-edukacyjnym lub 
przedsięwzięcia wynikającego z upowszechniania 
etosu i tradycji historycznej formacji policyjnych na 
ziemiach polskich 
 
Sposób dokumentowania - źródło: 
 
Zorganizowanie przynajmniej jednego 
działania/uroczystości  o charakterze historyczno-
edukacyjnym lub przedsięwzięcia wynikającego z 
upowszechniania etosu i tradycji historycznej formacji 
policyjnych na ziemiach polskich 
 
Źródło: 
Sprawozdanie roczne 

Miernik monitorowany 
MM1 

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

1. Wystawienie stoisk 
promocyjnych z okazji 
obchodów wojewódzkich 
Święta Policji, 
2. Zorganizowanie w dniu 11 
września uroczystości przy 
„Grobie Policjanta Polskiego” 
upamiętniającej policjantów II 

Zorganizowanie przynajmniej trzech  działań 
wynikających z edukacji społecznej lub promocji 
Policji 
 
Sposób dokumentowania - źródło: 
 
Zorganizowanie przynajmniej trzech działań 
wynikających z edukacji społecznej w obszarach 

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 

RP, 
3. Zorganizowanie w 
październiku konferencji 
naukowej z okazji 80 rocznicy 
„Zbrodni Katyńskiej” 
 

budowania społeczeństwa obywatelskiego, w formie 
np. konferencji, szkolenia, pikniku, akcji promocyjnej, 
publikacji promocyjnej, filmu, stoiska promocyjnego, 
sympozjum, wystawy czy widowiska wspólnie z 
organizacjami pozarządowymi lub stowarzyszeniami. 
 
Źródło danych: 
Sprawozdanie roczne 

6. Poszerzenie współpracy 
dzielnicowych ze 
społecznością lokalną. 

1. 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. 
2. Koordynacja i nadzór w 
zakresie organizacji służby 
obchodowej pod kątem 
maksymalizacji udziału 
obchodu w całokształcie służby 
dzielnicowego. 
3. Bieżący nadzór nad 
poprawnością wprowadzania 
danych do formularza III/9 
SESPol.  
4. Bieżący nadzór nad 
poprawnością 

Czas służby dzielnicowych 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 
SESPol, specyfikę służby dzielnicowych, zasadnym 
wydaje się, aby czas służby dzielnicowych przeznaczony 
na obchód wynosił 75% w danym przedziale czasowym. 

Miernik 6 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 

Miernik naliczany ogółem na komórki dzielnicowych w 
garnizonie.     
             
Źródło danych: 
Dane do ww. miernika pochodzą z systemu SESPol, 
formularz III/1 i III/9  

dokumentowania i jakością 
zadań dla służb obchodowych 
w SWD. 
5. 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. 
6. Realizacja badań 
problemowych w zakresie 
wdrażania nowej formuły 
służby dzielnicowych 
w ramach projektu MSWiA 
„Dzielnicowy bliżej nas”. 
7. Organizacja szkoleń w 
zakresie funkcjonowania 
formuły służby dzielnicowych w 
ramach projektu MSWiA 
„Dzielnicowy bliżej nas”. 
8. Nadzór nad realizacją Decyzji 
nr 468/19 z dnia 30.09.19 roku 

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 
MM2 

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 

w sprawie wprowadzenia do 
użytku systemu BSD KPD - 
„Biuro Śląskiego 
Dzielnicowego” oraz 
„Koordynacja Pracy 
dzielnicowych” wytworzonych 
w ramach projektu Cyfrowe 
Obserwatorium 
Bezpieczeństwa woj. śląskiego - 
Śląska Policja bliżej 
społeczeństwa w jednostkach 
garnizonu śląskiego. 

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

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

1. Pozyskanie nowych 
funkcjonariuszy celem 
uzupełnienia wolnych wakatów 
w zespole operacyjno-
rozpoznawczym, 
2. Pozyskanie osobowych 
źródeł informacji oraz 
intensyfikacja współpracy z 
posiadanymi, celem 
identyfikacji pojawiających się 
nowych zagrożeń z zakresu 
cyberprzestępczości. 
3. Zadaniowanie 
funkcjonariuszy Wydziału pod 
kątem rozpoznania w sieci 
internet nowych kierunków 

Ocena efektywności pracy operacyjnej struktur do 
walki z cyberprzestępczością  
 
Sposób naliczania: 
Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych na 
podstawie materiałów operacyjnych pionu cyber (X) 
przypadająca na jeden etat policjanta prowadzącego 
pracę operacyjną 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Wartość oczekiwana naliczana jest wspólnie dla 
wszystkich KWP i KSP. 
Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych na 
podstawie materiałów operacyjnych pionu cyber (X) 
przypadająca na jeden etat policjanta prowadzącego 
pracę operacyjną powinna osiągnąć  
w danym garnizonie na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Miernik 7 Wydział dw. z 
Cyberprzestępczością 
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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 

działania cyberprzestępców, jak 
również pozyskiwania 
informacji o działaniach 
przestępczych. 
4. Nadzór nad prowadzonymi 
formami pracy ukierunkowany 
na zwiększenie ich 
efektywności. 
5. Zwracanie uwagi na 
poprawną rejestrację 
materiałów uzyskanych na 
podstawie pracy operacyjnej 
przesyłanych do wszczęcia. 

wartość nie niższą niż średnia arytmetyczna 
analogicznych wskaźników osiągniętych przez wszystkie 
KWP i KSP za 12 miesięcy 2017, 2018  
i 2019 r. przy założeniu progu satysfakcji na poziomie 
95% powyższej wartości. 
 
Źródło: 
Sprawozdanie KWP 

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

1. Kontynuowanie realizacji 
zwierzchnich nadzorów 
służbowych w wybranych 
jednostkach 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.  
2. Systematyczne 

Wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych w 
postępowaniach prowadzonych przez Policję we 
wszystkich kategoriach przestępstw 
 
Sposób naliczania: 
Miernik nalicza się przy uwzględnieniu danych w 
zakresie wartości mienia zabezpieczonego we 
wszystkich kategoriach przestępstw 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Wartość oczekiwana dla KWP zostanie obliczona z 
wykorzystaniem danych za lata 2016-2019 w zakresie 
wartości mienia zabezpieczonego w postępowaniach 
prowadzonych przez Policję, we wszystkich kategoriach 
przestępstw.  

Miernik 8 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 

monitorowanie prawidłowości 
dokonywania rejestracji mienia 
zabezpieczonego w systemie 
SESPOL w tym ocena 
prawidłowości wyceny mienia 
zabezpieczonego.  
3. Bieżące monitorowanie 
poziomu miernika na podstawie 
danych publikowanych w 
biuletynie statystycznym i 
podejmowanie działań 
nadzorczych w stosunku do 
jednostek i komórek, które 
osiągają niską wartości mienia 
zabezpieczonego w 
prowadzonych postępowaniach 
przygotowawczych (M8). 
4. Podejmowanie działań w 
celu zapewnienia dostępu do 
baz danych zawierających 
informacje o majątku dla jak 
największej liczby policjantów, 
jak również podejmowanie 
działań w celu uzyskania 
dostępu do nowych baz danych 
o majątku sprawców 
przestępstw.  
5. Zorganizowanie w ramach 

 
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 

doskonalenia zawodowego 
szkoleń - w miarę możliwości z 
udziałem podmiotów 
zewnętrznych - dla policjantów 
jednostek  terenowych 
województwa śląskiego i 
komórek organizacyjnych KWP 
- połączonych z warsztatami 
mającymi na celu nabycie 
praktycznych umiejętności 
korzystania ze źródeł informacji 
o majątku.   
6. Dalsze zwiększanie liczby 
opracowywanych profili 
finansowych sprawców 
przestępstw  przez policjantów 
Sekcji ds. Odzyskiwania Mienia 
Wydziału dw z PG KWP w 
Katowicach. 

3. Zwiększenie 
skuteczności zwalczania 
przestępczości 
narkotykowej. 

1. Pozyskiwanie i prawidłowa 
współpraca z osobowymi 
źródłami informacji.  
2. Organizowanie działań w 
związku z odbywającymi się 
imprezami masowymi, gdzie 
mogą wystąpić  środki 
narkotyczne.  
3. Bieżące monitorowanie ilości 

Skuteczność zwalczania przestępczości narkotykowej 
 
Sposób naliczania: 
 
             MPN=IN 
 
 
gdzie: 
MPN – skuteczność zwalczania przestępczości 

Miernik 9 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 

zabezpieczonych substancji 
przez poszczególne jednostki.  
4. Sporządzanie miesięcznych 
sprawozdań dotyczące ilości 
zabezpieczonych środków 
narkotycznych przez 
poszczególne jednostki. 
5. Udzielanie wsparcia w 
zakresie czynności operacyjno-
rozpoznawczych i 
dochodzeniowo-śledczych 
jednostkom terenowym.  
6. Analiza przyczyn nie 
zrealizowania miernika.  
7. Objęcie nadzorem 
szczególnym, spraw  których 
potencjał wskazuje na 
możliwość zatrzymania 
sprawców na gorącym uczynku 
i zabezpieczenia znacznych 
ilości środków narkotycznych.  
8. Bieżący nadzór nad obiegiem 
dokumentacji związanej z 
przyjęciem, wydaniem i 
zniszczeniem środków 
narkotycznych. 
 
 

narkotykowej, 
IN – ilość narkotyków [g] zabezpieczonych  przez służbę 
kryminalną i prewencyjną Policji  
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Wartość oczekiwana do uzyskania na koniec roku 2020 
określana będzie indywidualnie dla każdej KWP/KSP w 
oparciu o ilości zabezpieczonych narkotyków w 
postępowaniach prowadzonych w tych garnizonach w 
latach 2016-2019. 
 
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 

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

1. Dalsze kierunkowanie 
rozpoznania operacyjnego 
przede wszystkim na 
przestępstwa dotyczące 
podatku od towarów i usług 
VAT, podatku akcyzowego, 
przestępstw na szkodę 
interesów UE oraz przestępstw 
dotyczących zamówień 
publicznych.  
2. Ocena – na podstawie 
danych statystycznych 
zgromadzonych w KSIP – liczby 
wszczętych postępowań 
przygotowawczych na 
podstawie materiałów 
operacyjnych w obszarze 
przestępstw dotyczących 
podatku od towarów i usług 
VAT, podatku akcyzowego, 
przestępstw na szkodę 
interesów UE oraz przestępstw 
dotyczących zamówień 
publicznych. W przypadku 
słabych efektów osiąganych 
przez poszczególne jednostki 
rozważyć podjęcie czynności 
kontrolnych na podstawie 

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.  
 
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 

Miernik monitorowany 
MM3 

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 

przepisów o pracy operacyjnej. 
3. Monitorowanie – w cyklach 
miesięcznych na podstawie 
danych z biuletynów 
statystycznych – wartości 
miernika monitorowanego 
MM3(w) i MM3(s) 
uzyskiwanego przez 
poszczególne jednostki 
terenowe województwa 
śląskiego. 
4. Monitorowanie prawidłowej 
rejestracji statystycznej czynów 
zaliczanych do miernika 
monitorowanego MM3.  
5. Organizacja doskonalenia 
zawodowego dla policjantów 
jednostek terenowych 
województwa śląskiego – w 
tym w miarę możliwości - z 
udziałem podmiotów 
zewnętrznych obejmującego: 
- przedstawianie uprawnień 
organów celnych i skarbowych 
współdziałających z Policją przy 
zwalczaniu tego typu 
przestępstw, 
- taktykę działań operacyjnych i 

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). 
 
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 

procesowych w sprawach 
przestępstw zaliczanych do 
miernika MM3, 
- możliwość współpracy 
międzynarodowej w zakresie 
wymiany informacji i 
podejmowania czynności 
procesowych za granicą. 
6. Rozważenie - na podstawie 
spraw zrealizowanych w 
garnizonie - możliwości 
opracowywania i wdrożenia 
algorytmów czynności,  jakie 
należy podjąć w celu 
ujawnienia, a następnie 
udowodnienia faktu 
popełnienia przestępstwa w 
obszarze objętym miernikiem 
monitorowanym MM3. 

5. Rozpoznanie i 
zwalczanie przestępczości 
motywowanej nienawiścią. 

1. Bieżące monitorowanie i 
nadzór nad postępowaniami 
przygotowawczymi 
prowadzonymi przez jednostki 
KMP/KPP garnizonu śląskiego. 
2. Analiza wyników osiąganych 
przez jednostki na podstawie 
KSIP, ERCDŚ. 
3. Koordynacja działań, w celu 

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

Miernik 10 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 

wymiany informacji pomiędzy 
poszczególnymi  komórkami 
KWP/jednostkami KMP/KPP 
garnizonu śląskiego. 
4. Organizacja szkoleń 
zawodowych. 
5. Nadzór kierownictwa 
KMP/KPP w celu zapewnienia 
właściwej oceny czynów 
popełnianych np. z pobudek 
rasistowskich, religijnych. 
6. Rozpoznanie przez KMP/KPP 
zagrożeń wynikających z tytułu 
zamieszkiwania przez 
obcokrajowców  na podległym 
terenie służbowym. 

 
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.  
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Wartość oczekiwana naliczana jest odrębnie dla każdej 
KWP. Wskaźnik wykrywalności  osiągnięty na dzień 
31.12.2020 r. przez poszczególne garnizony Policji 
powinien osiągnąć wartość nie niższą niż wskaźnik 
wykrywalności przestępstw motywowanych 
nienawiścią z trzech ostatnich lat <iloraz sumy 
przestępstw wykrytych (łącznie z wykrytymi po 
podjęciu z umorzenia) motywowanych nienawiścią za 
ostatnie trzy lata do sumy przestępstw stwierdzonych 
(powiększonej o liczbę przestępstw wykrytych po 
podjęciu postępowań umorzonych) motywowanych 
nienawiścią z trzech ostatnich lat, wyrażony w 
procentach>. 
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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 do obliczeń generowane na podstawie Systemu 
Analitycznego Bazy KSIP. 
 

Wzrost 
skuteczności 
działań Policji w 
zwalczaniu 
przestępczości 
najbardziej 
uciążliwej 
społecznie 

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

1. Koordynacja i nadzór w 
zakresie organizacji służby 
patrolowej, interwencyjnej i 
obchodowej, szczególnie nad 
właściwym jej planowaniem, 
zadaniowaniem, jak i 
rozliczaniem z nałożonych 
zadań, zarówno wobec sił 
własnych jednostek 
terenowych, jak i 
otrzymywanych przez te 
jednostki sił wzmocnienia. 
2. Bieżący nadzór nad 
poprawnością wprowadzania 
danych do formularza III/9 
SESPol. 
3. Bieżący nadzór nad 
poprawnością 
dokumentowania zadań dla 
służb patrolowych 
i obchodowych w SWD. 
4. Nadzór nad wypracowanymi 
w jednostkach terenowych 
systemami nadzoru nad służbą 

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

• policjantów słuchaczy odbywających szkolenie 
zawodowe podstawowe. 

 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
 

Miernik 11 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 

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 2020  przez liczbę etatów 
policyjnych. 
               Wo = E x K  
gdzie: 
Wo – wartość oczekiwana 
E – etat garnizonu na dzień 1.01.2020 r. 
K – krajowy współczynnik liczby służb zewnętrznych 
 
Źródło danych: 
Dane generowane z systemu SESPol. Suma służb 
(formularz III/1, kolumna F wiersz: 1-patrolowi, 
patrolowo-interwencyjni i interwencyjni, 2-
wywiadowczych, 4-dzielnicowych, 5-OPP, 6-inni służba 
prewencyjna, 7-służby ponadnormatywne i 8-szkoła 
policyjna, plus kolumna P wiersz 1-patrolowi, 
patrolowo-interwencyjni i interwencyjni, 2-
wywiadowczych i 4-dzielnicowych oraz w przypadku 
służb OPP, innej służby prewencyjnej, służb 
ponadnormatywnych i policjantów słuchaczy 
odbywających szkolenie zawodowe podstawowe dane 
z formularza III/9 pozycja 14 podzielona przez 8) 

patrolową, interwencyjną i 
obchodową. 
5. Systematyczne 
opracowywanie zestawień 
efektywności służby 
prewencyjnej, w tym w zakresie 
liczby bezwzględnej policjantów 
skierowanych do służby 
zewnętrznej  (patrolowej, 
patrolowo – interwencyjnej, 
interwencyjno – obchodowej). 
6. Systematyczne 
opracowywanie analiz i 
informacji dla koordynatora 
działań zewnętrznych, na 
potrzeby realizowanych przez 
niego zadań, w tym w zakresie 
poziomu zagrożeń  i 
efektywności zatrzymań na 
gorącym uczynku sprawców 
przestępstw w 7 wybranych 
kategoriach.  
7. Inicjowanie ze strony 
KMP/KPP garnizonu śląskiego  
działań w zakresie dynamiki 
przestępstw najbardziej 
uciążliwych społecznie oraz 
zatrzymań na gorącym uczynku    
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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 

sprawców przestępstw w 7 
wybranych kategoriach.  
8. Uwzględnianie w procesie 
opracowywania 
i opiniowania wniosków o 
zmiany organizacyjno – 
etatowe w jednostkach 
terenowych Policji 
maksymalizacji udziału 
funkcjonariuszy podstawowych 
komórek służby prewencyjnej 
w etacie jednostki.  
9. Utrzymanie optymalnego 
poziom nadzoru nad służbą 
patrolową i obchodową w 
aspekcie jakości realizowanych 
zadań zewnętrznych. 
10. Objęcie nadzorem 
odcinków dróg o największym 
zagrożeniu wypadkami - w 
ramach Koordynacji 
Wojewódzkiej; 
11. Realizacja zadań ujętych w 
"Wojewódzkim Programie 
Działań Policji na rzecz 
bezpieczeństwa pieszych na 
lata 2018 - 2020"; 
12. Realizacja zadań ujętych w 

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 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 

Miernik 12 Gabinet KWP 
(Wydział Prewencji, 
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 

'Planie działań Policji woj. 
śląskiego na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w latach 2017 - 
2020"; 

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 

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 
Zespół Nadzoru nad Służbą 
Dyżurną Sztabu Policji  
KWP w Katowicach. 
Ustalenie wartości progowych 
dla podległych KMP/KPP. 
Na bieżąco monitorowanie 
przez Zespół Nadzoru nad 
Służbą Dyżurną Sztabu Policji  
KWP w Katowicach czasu 
reakcji zdarzeń zwykłych. 
Monitorowanie stosunku 

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: 

• 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 

Miernik monitorowany 
MM4 

Wydział Sztab Policji 



 

strona 22/52 

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 

zdarzeń pilnych do ogółu 
zdarzeń wchodzących  
do miernika. 

określonych jako PILNE oraz dzieląc tą wartość przez 
liczbę tych zdarzeń. 
W ramach wyliczania miernika nie uwzględnia się 
interwencji własnych. 
Wyjaśnienia pojęć: 

• zdarzenie – zdarzenie zgodnie z definicją 
zawartą w zarządzeniu nr 1173 KGP z dnia 10 
listopada 2004 r., 

• zgłoszenie o zdarzeniu – zgłoszenie o 
zdarzeniu zgodnie z definicja zawartą w 
zarządzeniu nr 1173 KGP z dnia 10 listopada 
2004 r., 

• moment przyjęcia informacji o zdarzeniu – 
moment zakończenia rozmowy z osobą 
przekazującą informację o zdarzeniu, w 
którym jednocześnie nastąpić powinien 
moment zakończenia jego rejestracji w SWD 
Policji lub wpływu do systemu SWD Policji 
formatki zgłoszenia z CPR 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 – interwencja, o której mowa w 
art. 15 ust. 7c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji, 

• interwencja własna – realizacja czynności 
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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 

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. 

 
Źródło danych:   
Wyniki miernika pozyskiwane będą na podstawie 
danych zgromadzonych w SWD Policji. Pozostałe 
zdarzenia określane jako „Zdarzenia Zwykłe” będą na 
bieżąco monitorowane na szczeblu KWP/KSP. 

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

1. Organizacja przez 
kierownictwo Wydziału 
Kryminalnego działań o 
charakterze operacyjno - 
prewencyjnym komórek / 
jednostek garnizonu śląskiego, 
zobligowanych do realizacji 
zadań w odniesieniu do 
poszczególnych kategorii 
przestępstw, 
2. Zapewnienie właściwej 
wymiany informacji pomiędzy 

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

  
 
gdzie: 

Miernik 13 Wydział Kryminalny 



 

strona 24/52 

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 

poszczególnymi  komórkami / 
jednostkami służby kryminalnej 
i prewencji garnizonu śląskiego, 
3. Cykliczna  analiza  
materiałów  postępowań 
przygotowawczych,  
umorzonych  z powodu 
niewykrycia  sprawcy, 
4. Analiza wyników osiąganych 
przez jednostki na podstawie 
KSIP, 
5. Wzmożony nadzór 
kierownictw KMP/KPP nad 
wstępnymi czynnościami na 
miejscu zdarzenia. 

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. 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Wartość oczekiwana naliczana jest odrębnie dla każdej 
KWP 
Wskaźnik wykrywalności 7 wybranych rodzajów 
przestępstw pospolitych osiągnięty na dzień 
31.12.2020 r. przez poszczególne garnizony Policji 
powinien osiągnąć wartość nie niższą niż wskaźnik 
wykrywalności w 7 wybranych rodzajach przestępstw 
pospolitych z trzech ostatnich lat <iloraz sumy 
przestępstw wykrytych (łącznie z wykrytymi po 
podjęciu z umorzenia) za ostatnie trzy lata przez sumę 
przestępstw stwierdzonych (powiększoną o liczbę 
przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań 
umorzonych w roku ubiegłym lub latach poprzednich) z 
trzech ostatnich lat, wyrażony w procentach>. 
Źródło danych:  
Dane do obliczeń generowane na podstawie Systemu 
Analitycznego Bazy KSIP 



 

strona 25/52 

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 

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

1. Usprawnienie kontaktów 
roboczych pomiędzy 
stanowiskami wykonawczymi i 
kierowniczymi służby prewencji 
i kryminalnej poprzez 
wykorzystanie systemu poczty 
LOTUS. 
2. Wykorzystanie platformy 
wymiany informacji pomiędzy 
służbami w ramach Zespołów 
Koordynacji Działań 
Zewnętrznych na szczeblu 
KWP/KMP/KPP. 
3. Podejmowanie przez 
kierownictwo KMP/KPP 
wspólnych przedsięwzięć przez 
podległe im piony prewencji i 
kryminalny. 
4. Bieżąca wymiana informacji 
pomiędzy poszczególnymi 
komórkami / jednostkami 
służby kryminalnej i prewencji 
KWP/KMP/KPP/KP garnizonu 
śląskiego. 
5. Usprawnienie kontaktów 
roboczych pomiędzy 
stanowiskami wykonawczymi i 
kierowniczymi służby prewencji 

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? 

 
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 

Miernik 14 Gabinet KWP 
(Wydział Prewencji, 
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 

i kryminalnej poprzez 
wykorzystanie systemu LOTUS 
na poziomie jednostek 
terenowych szczebla KMP/KPP i 
KP garnizonu śląskiego. 
6. Wykorzystanie platformy 
wymiany informacji pomiędzy 
służbami w ramach Zespołów 
Koordynacji Działań 
Zewnętrznych na szczeblu 
KWP/KMP/KPP. 
7. Podejmowanie przez 
kierownictwo KMP/KPP 
wspólnych przedsięwzięć przez 
podległe im piony prewencji i 
kryminalny. 
8. Bieżąca wymiana informacji 
pomiędzy poszczególnymi 
komórkami/jednostkami służby 
kryminalnej i prewencji 
KWP/KMP/KPP/KP garnizonu 
śląskiego. 
9. Stała wymiana informacji 
pomiędzy służbą kryminalną a 
prewencyjną w zakresie 
realizowanych zadań.  
10. Udział w odprawach do 
służby patrolowej policjantów 

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 

ze służby kryminalnej. 
11. Projektowanie i realizacja 
wspólnych przedsięwzięć 
mających na celu ograniczenie 
przestępczości. 

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

1. Bieżące monitorowanie 
osiągniętych wyników w 
obszarze poszukiwania osób 
zaginionych przez jednostki 
KMP/KPP garnizonu śląskiego. 
2. Przeprowadzenie wizytacji w 
jednostkach policji woj. 
śląskiego, w których osiągnięte 
wyniki rażąco odbiegają od 
wyznaczonego progu 
satysfakcji. 
3. Planowanie szkoleń 
zawodowych dla policjantów 
pionu kryminalnego szczebla 
KMP/KPP/KP. 
4. Bieżące monitorowanie 
prawidłowości rejestracji spraw 
poszukiwawczych w KSIP oraz 
merytoryczna pomoc 
policjantom przy dokonywaniu 
ww. rejestracji. 
5. Analiza poszczególnych 
spraw poszukiwawczych celem 

Skuteczność poszukiwań osób zaginionych 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie dla każdej KWP według 
następującego wzoru: 
 

 
 
gdzie: 
Wpz - wskaźnik skuteczności poszukiwań osób 
zaginionych, 
Ppz - liczba poszukiwanych osób zaginionych 
przypadająca na dzień 1 stycznia 2020 roku, 
Pkz - liczba poszukiwanych osób zaginionych 
przypadająca na ostatni dzień okresu statystycznego tj. 
na dzień 31 grudnia 2020 r. 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
 
Próg satysfakcji miernika skuteczności poszukiwań 
osób zaginionych dla KWP został ustalony na poziomie 

Miernik 15 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 

wyznaczania kierunków 
dalszych działań, 
6. Rozwiązywanie sporów 
kompetencyjnych na poziomie 
KMP/KPP przez WK KWP w 
Katowicach. 
7. Inicjowanie oraz 
uczestnictwo w spotkaniach 
roboczych oraz szkoleniach 
zainicjowanych przez Wydział 
Kryminalny KWP Katowice, 
KGP, jak i podmioty zewnętrzne 
(PSP, GOPR i inne). 

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 

1. Bieżące monitorowanie 
osiągniętych wyników w 
obszarze poszukiwania osób 
ukrywających się przed 
organami ścigania lub wymiaru 
sprawiedliwości przez jednostki 
KMP / KPP garnizonu śląskiego, 
2. Przeprowadzenie wizytacji w 
jednostkach policji woj. 
śląskiego w których osiągnięte 
wyniki rażąco odbiegają od 
wyznaczonego progu 
satysfakcji, 
3. Koordynacja krajowych i 
wojewódzkich działań krypt. 

Skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed 
organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie dla każdej KWP według 
następującego wzoru: 
 

%100*
Pw

Pz
Wp =  

gdzie: 
Wp -  wskaźnik skuteczności poszukiwań, 
Pz   -  liczba zakończonych w danym okresie 
statystycznym poszukiwań osób ściganych na 

Miernik monitorowany 
MM5 

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 

„POSZUKIWANY’, 
4. Planowanie szkoleń 
zawodowych dla  policjantów 
pionu kryminalnego szczebla 
KMP/KPP/KP, 
5. Bieżące monitorowanie 
prawidłowości rejestracji spraw 
poszukiwawczych w KSIP oraz 
merytoryczna pomoc 
policjantom przy dokonywaniu 
ww. rejestracji, 
6. Rozwiązywanie sporów 
kompetencyjnych na poziomie 
KMP/KPP przez WK KWP w 
Katowicach. 

podstawie listów gończych,   
Pw  -  liczba wszczętych w danym okresie 
statystycznym poszukiwań osób ściganych na 
podstawie listów gończych. 
 
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 
prawnych dot. 
wprowadzania danych do 
baz DNA i AFIS jak również 
podniesienia świadomości  

1. Monitorowanie sporządzania 
wniosków do rejestracji śladów 
w bazach AFIS i DNA  przez 
jednostki podległe KWP w 
Katowicach, po 
przeprowadzanych badaniach 
w laboratorium. 
2. Szkolenie w zakresie 
przesyłania prawidłowego 
sporządzania dokumentacji do 
rejestracji śladów 
daktyloskopijnych i DNA, 
zwiększenie procesu eliminacji 

Wykorzystanie baz danych DNA i AFIS 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie dla każdej KWP według 
następującego wzoru:  
 
                         Lr 
          Mr = ------------ x 100% 
                         Ls 
 
gdzie: 
Mr - miernik zleconych rejestracji NN śladów DNA w 

Miernik 16 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 

funkcjonariuszy z zakresu  
wykorzystania informacji 
uzyskanych  z  krajowych i 
zagranicznych baz DNA i 
AFIS. 

śladów przed wprowadzaniem 
do baz (terminy szkoleń zostaną 
ustalone po zakupie przez KGP 
nowej wersji systemu AFIS). 

bazie danych DNA w stosunku do całkowitej ilości NN 
śladów uzyskanych z opinii genetycznych wykonanych 
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 wykonanych 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 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Minimalna wartość  miernika Mr i Mp dla 
poszczególnych województw zostaje utrzymana na 
poziomie 70 %. 
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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:  
Baza Danych DNA: 
Dane, służące do obliczenia miernika w roku 2020 będą 
pochodziły z bazy danych DNA oraz z pracowni 
genetycznych LK KWP Katowice (liczba 
zarejestrowanych w bazie profili DNA NN śladów) oraz 
LK KWP (całkowita liczba indywidualnych NN śladów 
uzyskanych z opinii genetycznych wykonach przez LK 
KWP 
Baza AFIS: 
Źródłem danych będących podstawą do wyliczenia 
miernika wykorzystania bazy AFIS w roku 2020 będą 
informacje przesyłane z LK KWP. 

7.  Optymalizacja działań 
na rzecz zwalczania 
przestępczości 
"pseudokibiców". 

Zwiększenie efektywności 
rozpoznania środowisk 
pseudokibiców poszczególnych 
klubów piłkarskich. 
Pozyskiwanie ozi, 
opracowywanie i zlecanie im 
stosownych zadań. 
Zintensyfikowanie czynności w 
prowadzonych formach pracy 
operacyjnej. 
Współpraca i koordynacja 
działań pomiędzy garnizonami 
w zakresie zwalczania 
przestępczości pseudokibiców. 

Skuteczność zwalczania przestępczości osób 
wywodzących się ze środowisk pseudokibiców 
 
Sposób dokumentowania - źródło:  
 
Ocena jakościowa KWP/KSP w zakresie prowadzonej 
pracy operacyjnej oraz efektów procesowych w 
zwalczaniu przestępczości pseudokibiców 
 
Źródło danych: 
 
Dane przekazywane z KWP/KSP zgodnie z 
wystandaryzowanym wzorem formularza 

Miernik monitorowany 
MM6 

 

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. 
przestępczości stadionowej. 
Współpraca z 
funkcjonariuszami Krajowej 
Administracji Skarbowej pod 
kątem „nieujawnionych źródeł 
przychodu” osób wywodzących 
się ze środowiska 
pseudokibiców. 

Działania Policji 
ukierunkowane na 
poprawę 
bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym 

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

1.Opiniowanie wniosków 
kierowników jednostek Policji        
z zakresu zmian strukturalno – 
organizacyjnych z obszaru 
ruchu drogowego 
uwzględniając możliwości 
zwiększenia liczby policjantów 
faktycznie kierowanych do 
służby na drodze; 
2.Miesięczne, kwartalne, 
półroczne, roczne 
monitorowanie osiągnięć 
KMP/KPP woj. śląskiego i KAP w 
Gliwicach            w zakresie 
zwiększenia liczby policjantów 
bezpośrednio kierowanych do 
służby na drodze; 

Średniodobowa liczba służb policjantów ruchu 
drogowego kierowanych do służby na drodze 
 
Sposób naliczania: 
 
Iloraz danych z kolumny nr 10 ,, liczba równoważnych 
służb 8 godzinnych” wygenerowanych w postaci 
Informacji Sprawozdawczej IS-2 (wersja 2 w SESPol) 
oraz liczby dni występujących w danym okresie 
sprawozdawczym, uwzględniając wyłącznie dane 
zatwierdzone. 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
 
Wartością oczekiwaną na 2020 r. będzie utrzymanie 
średniej dobowej liczby służb policjantów ruchu 
drogowego kierowanych do służby na drodze na 

Miernik 17 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 

3. Prezentowanie wyników na 
naradach kierownictwa KWP w 
Katowicach z udziałem 
Komendantów 
Miejskich/Powiatowych Policji 
woj. śląskiego oraz 
Komendanta KAP w Gliwicach 
oraz na stronie intranetowej 
WRD KWP w Katowicach w 
cyklach miesięcznych. 
4. Bieżący nadzór nad 
poprawnością wprowadzania 
danych do zestawienia 
statystycznego "IS-2"; 
5. Monitorowanie stanu 
zatrudnienia, vacatów oraz 
przyczyn absencji w 
poszczególnych komórkach 
ruchu drogowego. 

terenie całego kraju, na poziomie nie mniejszym niż 
4000.  
 
Bazą wyjściową do określenia minimalnej liczby służb 
policjantów ruchu drogowego kierowanych do służby 
na drodze w poszczególnych garnizonach będzie stan 
etatowy na dzień 1 stycznia 2020 r. 
 
Dla każdego garnizonu zostanie określona liczba 
policjantów ruchu drogowego stanowiąca 10% 
łącznego stanu etatowego garnizonu pomniejszonego o 
stan etatowy oddziałów prewencji oraz SPAP. Mnożąc 
tę liczbę przez jednolity wskaźnik procentowy (z 
wyłączeniem KSP; jego wielkość będzie uzależniona od 
stanu etatowego na 1 stycznia 2020 r.), zostanie 
określona minimalna liczba służb policjantów ruchu 
drogowego kierowanych do służby na drodze na 
obszarze garnizonu. Z uwagi na specyfikę 
realizowanych zadań, dla garnizonu stołecznego 
zostanie określona odrębna wartość liczbowa. 
 
Źródło danych: 
Dane gromadzone do monitorowania miernika będą 
generowane z systemu SESPol w postaci Informacji 
Sprawozdawczej IS-2. 
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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. Wykorzystanie spotów 
profilaktycznych pn. „Daj znak” 
,,Przejście oddaj pieszym”, 
„Bezpieczeństwo to gra 
zespołowa” „Kochaj zapinaj w 
pasy”, „Nie bądź następny”, 
„Błędy motocyklisty i kierowcy 
powodem tragedii” oraz 
organizacja seminariów, 
prelekcji  i wydarzeń, w których 
będzie możliwa edukacja w 
zakresie bezpiecznych 
zachowań uczestników ruchu 
drogowego; Inauguracja spotu 
z udziałem aktorki Kingi Preis 
pn „Zanim ominiesz pomyśl”- 
bezpieczeństwo pieszych; 
2. Cykl seminariów na UTW 
„Akademia Bezpiecznego 
Seniora” i akcji „Śląska Policja 
dla seniora” - promowanie 
zasad bezpiecznego poruszania 
się po drogach, promowanie 
zalet stosowania elementów 
odblaskowych  
3. „Śląsk bezpieczny dla 
rowerzystów” - promowanie 
widoczności rowerzystów 

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 
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 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 

Miernik 18 Gabinet KWP 
(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 

poprzez używanie elementów 
odblaskowych. Przekazywanie 
rowerowych zestawów 
oświetleniowych; 
5. Kontynuacja wspólnie z 
Wydziałem Prewencji KWP 
Katowice inicjatywy pn. 
„Niedoświadczony zagrożony – 
wkraczasz w dorosłość 
wybieraj”- organizacja 
seminariów dla młodzieży klas 
licealnych, studentów - 
promowanie bezpiecznych i 
odpowiedzialnych postaw 
uczestników ruchu drogowego; 
7. Promowanie widoczności na 
drogach w ramach realizacji 
projektu „Śląski bank 
odblasków”, w porozumieniu z 
Pocztą Polską; 
8 Promowanie widoczności 
motocyklistów na drodze oraz 
wzajemnych relacji pomiędzy 
motocyklistami a kierowcami 
samochodów. 
 
 
 

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 
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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 

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

1. Monitorowanie po każdych 
działaniach udziału policjantów 
RD z poszczególnych KMP/KPP 
woj. śląskiego i KAP w 
Gliwicach. 
2. Prezentowanie wyników na 
naradach kierownictwa  
KWP w Katowicach z udziałem 
Komendantów 
Miejskich/Powiatowych Policji 
woj. śląskiego oraz 
Komendanta KAP w Gliwicach 
oraz na stronie intranetowej 
WRD KWP w Katowicach. 
3. Sprawdzanie ilości 
zaangażowanych 
funkcjonariuszy w działaniach 
ogólnopolskich w KMP/KPP 
woj. śląskiego oraz KAP w 
Gliwicach w ramach patroli 
oficerskich. 
4. Zbieranie informacji 
wyprzedzających 
o planowanych siłach RD 
zaangażowanych w trakcie 
trwania działań. 
5. Monitorowanie po każdych 
działaniach liczby zaistniałych 

Wskaźnik bezpieczeństwa  podczas ogólnopolskich 
działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego  
 
Sposób naliczania: 
 
Wskaźnik bezpieczeństwa  podczas ogólnopolskich 
działań kontrolno-prewencyjnych jest mierzony liczbą 
wypadków ogółem (podczas działań) w przeliczeniu na 
1 dzień działań. 

Wskaźnik 
bezpieczeństwa 

(podczas działań) 
= 

  

liczba wypadków ogółem 
(podczas działań) 

liczba dni w których 
prowadzone są działania 

Na potrzeby miernika uwzględnia się następujące 
działania:  
- Prędkość, 
- Kaskadowy pomiar prędkości, 
- Alkohol i narkotyki, 
- Truck & Bus, 
- Pasy, 
- Telefony, 
- NURD, 
- Bezpieczne Weekendy, 
- ZNICZ, 
- SMOG. 

Miernik monitorowany 
MM7 

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 

wypadków drogowych w 
trakcie trwania działań. 

Liczbę dni w których prowadzone są działania ustala się 
na podstawie „Planu działań kontrolno-prewencyjnych 
na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2020 r.”  
Miernik będzie monitorowany narastająco w cyklu 
kwartalnym. 
 
Liczbę wypadków ustala się na podstawie danych z 
bazy SEWiK w oparciu o dni/terminy prowadzonych 
działań. 
  
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Wskaźnik bezpieczeństwa w czasie prowadzonych 
działań powinien być niższy od wskaźnika 
bezpieczeństwa poza działaniami (określonego 
analogicznie) 
 
Źródło danych: 
System Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 
,,Plan działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2020 r.” 

Optymalizacja 
działań Policji na 
rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa 
imprez masowych 

1. Dążenie do standaryzacji 
przy realizacji zadań 
związanych z 
zabezpieczeniem imprez 
masowych w jednostkach 
organizacyjnych Policji, 
które nie posiadają 
wyodrębnionych komórek 

Zgłaszanie zapotrzebowania do 
udziału w „Kursie 
specjalistycznym dla 
policjantów komórek 
organizacyjnych Policji 
właściwych w sprawach 
sztabowych” organizowanych 
przez Wyższą Szkołę Policji w 

Arkusz oceny jakościowej miernika 
 
Sposób dokumentowania - źródło: 
 
Arkusz oceny jakościowej miernika „Dążenie do 
standaryzacji przy realizacji zadań związanych z 
zabezpieczeniem imprez masowych w jednostkach 
organizacyjnych Policji, które nie posiadają 

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 

sztabowych. Szczytnie. 
Analizowanie dokumentacji 
związanej z zabezpieczeniem 
imprez sportowych w ramach 
rozgrywek piłki nożnej przez 
policjantów Sztabu Policji KWP 
w Katowicach celem 
standaryzacji i zgodności  
z obowiązującymi przepisami 
prawnymi. 

wyodrębnionych komórek sztabowych” 
 
Źródło: 
Arkusz oceny jakościowej miernika 

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

Prowadzenie „Rejestru spotkań 
poprzedzających imprezy 
masowe (kontrola zarządcza 
KWP)” w celu dokumentowania 
spotkań z podmiotami 
zewnętrznymi, podczas których 
w ramach prowadzonej 
współpracy omawiane będą 
zagadnienia dotyczące 
bezpieczeństwa planowanych 
imprez masowych. 
Uczestnictwo kierownictwa 
wydziału w spotkaniach 
Zespołu Doradczego Wojewody 
Śląskiego do spraw 
bezpieczeństwa imprez 
masowych w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim. 

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 

Utrzymywanie bieżącego 
kontaktu przez funkcjonariuszy 
w ramach współpracy z 
podmiotami zaangażowanymi  
w przemieszczanie się ich 
uczestników imprez masowych 
m. in. z przedstawicielami Kolei 
Śląskich, Służby Ochrony Kolei 
oraz PKP Intercity. 
Udział w posiedzeniach 
Wydziału ds. Bezpieczeństwa 
na obiektach piłkarskich 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 

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. 

1. 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 
2. Modyfikacja, poszerzenie i 
dopasowanie oferty zajęć dot. 
doskonalenia zawodowego z 
zakresu wychowania fizycznego 
oraz gamy 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 3, 4 i 5, tj. wskazujące na 
zadowolenie). 

Miernik 21 Gabinet KWP 
(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 

sportowo-rekreacyjnych pod 
kątem zapewnienia i uzyskania 
właściwej frekwencji 
uczestników 
3. Zapewnienie budżetu na 
organizację przedsięwzięć 
sportowo-rekreacyjnych 
4. Współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi w zakresie 
organizacji wspólnych działań 
sportowo - rekreacyjnych. 

 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Wartość oczekiwana naliczana odrębnie dla każdej 
KWP. Wartości oczekiwane 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 

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

1. Wykorzystanie wszystkich 
miejsc na szkolenia z zakresu 
RD, dzielnicowych i dyżurnych 
przydzielonych na poszczególne 
edycje szkoleń przez jednostki 
szkoleniowe, 
2. Bieżące monitorowanie 
wykorzystania miejsc na 
szkolenia i reagowanie na 
wszelkie przypadki zmian 
zarówno w zakresie 
przydzielonych miejsc jak i osób 
zgłoszonych do szkoleń 
3. W razie zwiększenia potrzeb 
szkoleniowych podejmowanie 
działań mających na celu 
zwiększenie limitów 
przydzielanych miejsc 
szkoleniowych. 

Wskaźnik wykorzystania miejsc szkoleniowych przez 
poszczególne komendy wojewódzkie Policji na 
kursach specjalistycznych dla policjantów ruchu 
drogowego, dzielnicowych, służby dyżurnej 
 
Sposób naliczania: 
Liczba wykorzystanych miejsc szkoleniowych / ogólną 
liczbę przyznanych miejsc szkoleniowych na kurs 
specjalistyczny (wyrażona w %) 
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
oczekuje się od poszczególnych komend wojewódzkich 
Policji, żeby wskaźnik osiągnął wartość 100% 
 
Źródło danych: 
Analiza wykorzystanych przez jednostki organizacyjne 
Policji miejsc na kursach specjalistycznych w 
jednostkach szkoleniowych Policji za poszczególne 
kwartały w danym roku (na podstawie kwartalnych 
informacji przekazanych przez jednostki szkoleniowe) 

Miernik 22 Wydział Doboru 
i Szkolenia 

Doskonalenie 
jakości zadań 
realizowanych 
przez policjantów i 
pracowników Policji 
poprzez 
zapewnienie 
optymalnych 

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

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

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

Miernik 23 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 

warunków 
pełnienia 
służby/pracy 

wynagrodzenia dla 
wyróżniających się 
pracowników. 

                                    
                    Ls - Lu 
        M = -----------------   x 100% 
                       Ls 
 
M – wskaźnik uzależnienia realizacji zadań w obszarze 
IT od firm zewnętrznych. 
Ls – liczba systemów (system - zespół 
współpracujących urządzeń teleinformatycznych lub 
telekomunikacyjnych wraz z oprogramowaniem 
zapewniający przechowywanie, przetwarzanie, 
wysyłanie i odbieranie danych). 
Lu – liczba zawartych umów utrzymaniowych (umowa 
utrzymaniowa – umowa zawarta z podmiotem 
zewnętrznym zapewniająca sprawność i dostępność 
systemu). 
 
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 
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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 

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 
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 
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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 

systemów utrzymywanych centralnie przez 
BŁiI KGP. 

 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
oczekuje się, aby miernik w 2020 roku uzyskał wartość 
92% 
 
Źródło danych: 
Źródłem danych służących do obliczeń poziomu 
osiągnięcia oczekiwanego wskaźnika będą kwartalne 
sprawozdania z KWP/KSP zbierane na podstawie pisma 
wysłanego z ramienia BŁiI KGP 
 

2. Poprawa warunków 
lokalowych i stanu 
technicznego pomieszczeń 
służbowych. 

1. Nadbudowa i rozbudowa 
siedziby Komendy Miejskiej 
Policji w Dąbrowie Górniczej 
przy ul. Piłsudskiego 11 – 
1.414.503,00 zł 
2. KMP w Sosnowcu - budowa 
nowej siedziby – 13.966.380,00 
zł 
3. KP Łodygowice - budowa 
nowej siedziby – 1.664.793,00 
zł 
4. KP Miedźna z siedzibą w Woli 
– budowa nowej siedziby – 
1.901.921,00 zł 
5. KP Wojkowice - budowa 

Ocena działalności inwestycyjnej 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie dla każdej KWP 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 

Miernik 24 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 

nowej siedziby – 3.649.303,00 
zł 
6. PP w Istebnej – budowa 
nowej siedziby – 616.706,00 zł 
7. PP w Milówce -  budowa 
nowej siedziby – 885.913,00 zł 
8. PP w Kroczycach -  budowa 
nowej siedziby – 140.000,00 zł 
9. PP Wilkowice - budowa 
nowej siedziby ul. Parkowa – 
151.470,00 zł 
10. Przebudowa i 
termomodernizacja budynku 
administracyjnego nr 9 w 
kompleksie obiektów KWP w 
Katowicach przy ul. Koszarowej 
17 – 53.383,00 zł 
11. OPP w Katowicach - 
adaptacja pomieszczeń 
piwnicznych budynku nr 10 na 
policyjną strzelnicę ćwiczebną – 
482.530,00 zł 
12. KP Łazy - przebudowa i 
modernizacja strefy wejściowej 
w obiekcie – 17.988,00 zł 
13. SPPP Bielsko Biała - 
modernizacja oświetlenia 
zewnętrznego – 515.622,00 zł 

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 2020 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 
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 

1. KMP Częstochowa ul. 
Popiełuszki 5 – częściowy 
remont budynku – kontynuacja 
– 348.460,55 zł 
2. Termomodernizacja budynku 
nr 8 w kompleksie KMP w 
Zabrzu przy ul. 1-go Maja 10 – 
178.065,30 zł 
3. Termomodernizacja budynku 
KP I w Gliwicach przy ul. 
Kościelnej 2 – 8.853,07 zł 
4. KMP Częstochowa – remont 
pomieszczeń PDOZ zalecenia 
PIS – 116.552,89 zł 
5. Zwiększenie efektywności 
energetycznej instalacji 
grzewczej i źródła ciepła w 
budynku KPP w Żywcu przy ul. 
Al. Piłsudskiego 52, Zadanie 
współfinansowane z WFOŚiGW 
– 627.466,82 zł 
6. KP Pszów – remont 
pomieszczeń w związku z 
wykonaną termomodernizacją 
II etap – 577.889,34 zł 
7. KP Łaziska Górne – wymiana 
instalacji elektrycznej oraz 
remont pomieszczeń po 

Ocena działalności remontowej 
 
Sposób naliczania: 
 
Miernik naliczany jest odrębnie dla każdej KWP 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 2020 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 
poziomu realizacji planu 

Miernik 25 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 

termomodernizacji II etap – 
595.411,61 zł 
8. KP II Katowice – remont 
obiektu – 249.774,41 zł 
9. KPP w Tarn. Górach przy ul. 
Bytomskiej 6 – zapobieżenie 
zanieczyszczeniu ziemi 
substancjami ropopochodnymi 
poprzez demontaż, rozbiórkę i 
utylizację nieczynnej instalacji i 
obiektów stacji paliw, zadanie 
współfinansowane z WFOŚiGW 
– 58.000,00 zł 
10. Termomodernizacja 
budynku PID w Katowicach przy 
ul. Tysiąclecia 88d – 25.114,00 
zł 
11. Termomodernizacja 
budynku nr 7 w kompleksie 
obiektów KWP w Katowicach 
przy ul. Koszarowej 17, Zadanie 
współfinansowane z WFOŚiGW 
– 110.933,51 zł 
12. KWP Katowice – 
przygotowanie części 
pomieszczeń warsztatowych do 
przeniesienia SOT z Kilińskiego 
– 423.816,71 zł 
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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 

13. Wymiana pionów wodno-
kanalizacyjnych w SPPP w 
Bielsku-Białej – 54.120,00 zł 
14. Remont Komisariatu Policji 
nr IV w Bytomiu – 425.336,16 zł 

Patrz zadania inwestycyjne i 
remontowe Wydziału 
Inwestycji i Remontów na 2020 
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 
pracy?”. Jest to pytanie wieloitemowe, gdzie 
respondenci oceniają kilka obszarów związanych z 
warunkami pracy. 
Na potrzeby obliczania miernika istotne są wskazania 
na odpowiedź: warunki lokalowe (oceny 4 i 5).  
 
Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
 
Wartość oczekiwana naliczana odrębnie dla każdej 
KWP/KSP.  
Wartości oczekiwane będą obliczane na podstawie 
średniej arytmetycznej z trzech ostatnich edycji 
badania.  
Średni wynik dla Polski pozwoli na określenie trzech 
grup jednostek: 

Miernik 26 Gabinet KWP 
(Wydział Inwestycji 
i Remontów) 
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Priorytet Zadanie 
Sposób realizacji 

zadania Nazwa, sposób naliczania 
(w tym sposób naliczania wartości oczekiwanej) oraz 

źródło danych 
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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. 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 
 

1. Bieżąca wymiana 
wyeksploatowanego sprzętu  
komputerowego oraz urządzeń 
drukujących. Systematyczne 
doposażenie w stanowisk pracy 
w sprzęt teleinformatyki 
zgodnie z normami należności. 
2. W 2020 roku Wydział 
Zaopatrzenia KWP w 
Katowicach zamierza 
przeprowadzić postępowanie 
zakupowe na zawarcie umowy 
ramowej. Przedmiotowa 
umowa pozwoli na sukcesywną 

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 odpowiedź: wyposażenie 
stanowiska pracy (oceny 3, 4 i 5, tj. wskazujące na 
zadowolenie). 
 

Miernik 27 Gabinet KWP 
(Wydział Zaopatrzenia, 
Wydział 
Teleinformatyki) 
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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 

dostawę i realizacje szeroko 
pojętego sprzętu 
kwaterunkowego (mebli) na 
potrzeby jednostek garnizonu 
śląskiej Policji.  
Ponadto w III dekadzie grudnia 
2019 roku zostały zakupione 
krzesła pracownicze, które 
zgodnie ze zgłaszanym 
zapotrzebowaniem oraz 
rozdzielnikiem zostaną 
przekazane jednostkom 
terenowym, w celu poprawy 
warunków lokalowych oraz 
doposażenia pomieszczeń. 

Sposób naliczania wartości oczekiwanej: 
Wartość oczekiwana naliczana odrębnie dla każdej 
KWP/KSP. Wartości oczekiwane 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 

3. Ujednolicenie 
wyposażenia bojowego 
jednostek 
kontrterrorystycznych  
(uzbrojenie, 
umundurowanie i środki 

W Projekcie Planu rzeczowo-
finansowego na 2020 rok 
Wydział Zaopatrzenia KWP w 
Katowicach, zabezpieczył 120 
000,00 zł na zakup materiałów 
wybuchowych i 

Poziom ujednolicenia wyposażenia bojowego 
jednostek kontrterrorystycznych  (uzbrojenie, 
umundurowanie i środki transportu) 
 
Sposób dokumentowania – źródło: 
Sprawozdanie o charakterze jakościowym 

Miernik 28 Wydział Zaopatrzenia 
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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 

transportu). pirotechnicznych  do celów 
szkoleniowych dla SPKP.  
Zaopatrzenie policjantów w 
umundurowanie reguluje 
Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 20 maja 2009 roku w 
sprawie umundurowania 
policjantów. 
Zgodnie z wytycznymi nr 5 
Komendanta Głównego Policji z 
dnia 25.09.2018 r zmieniające 
wytyczne w sprawie 
zaopatrywania jednostek 
organizacyjnych Policji w sprzęt 
, materiały i usługi  - dostawy 
asortymentu mundurowego i 
wyposażenia specjalnego 
odbywają się w ramach umów 
zawieranych przez KGP, są to 
dostawy centralne (czyli 
ujednolicone). 

identyfikujące potrzeby KWP w zakresie doposażenia 
lub wymiany sprzętu i wyposażenia bojowego dla 
jednostek kontrterrorystycznych pod kątem jego 
ujednolicenia (uzbrojenie, wyposażenie specjalne w 
obszarze umundurowania i środki transportu). 
Dane pozyskiwane będą na podstawie informacji, 
podanych przez kierownictwo pododdziałów 
kontrterrorystycznych Policji, ze stanu realizacji zadania 
w danym roku sprawozdawczym w formie zestawienia 
tabelarycznego uwzględniającego kategorie 
pozyskanego wyposażenia. Pod uwagę brana będzie 
ilość i rodzaj pozyskanego doposażenia w odniesieniu 
do stanu przed rozpoczęciem realizacji zadania. 
Jednocześnie pozyskana będzie informacja określająca 
potrzeby umożliwiające całkowitą realizację zadania. 
 
Źródło: 
Sprawozdanie o charakterze jakościowym  

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

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

Poziom rozbudowy nowoczesnej infrastruktury dla 
sieci radiowych i teleinformatycznych 
 
Sposób dokumentowania – źródło 
a) w zakresie infrastruktury sieci radiowych - miernik 
monitorowany (M): sumaryczna liczba analogowych 

Miernik monitorowany 
MM8 

Wydział 
Teleinformatyki 



 

strona 52/52 

Miernik 

Priorytet Zadanie 
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zadania Nazwa, sposób naliczania 
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komórka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację 

istniejącej infrastruktury 
technicznej. 

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 

 
 
 
 
 
 


