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Stan bezpieczeństwa w powiecie 
wodzisławskim w roku 2013.
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Stan kadrowy 
● Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 r. wyniósł: 

268 funkcjonariuszy,  przy stanie etatowym: 281

● Ogólna liczba przyjętych: 13 funkcjonariuszy

● Odejścia z Policji: 18 funkcjonariuszy

● Wakaty: 

- 9 na dzień 01.01.2013 r.

- 13 na dzień 31.12.2013 r.  
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Stan dyscypliny w 2013 roku

● Postępowania wyjaśniające: 

- w 2013 roku przeprowadzono 17 postępowań 
wyjaśniających, to jest o 8 mniej w porównaniu do roku 
2012; 

- 6 postępowań wyjaśniających zakończyło się rozmowami 
dyscyplinującymi, 1 postępowanie zakończyło się 
wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, natomiast 10 
postępowań zakończyło się odmową wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego;

●
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● Postępowania dyscyplinarne:

- w 2013 roku wszczęto 3 postępowania dyscyplinarne, to 
jest o 2 mniej w porównaniu do roku 2012;

- 2 postępowania dyscyplinarne zostały zakończone 
wymierzeniem kary „nagany”, trzecie z postępowań jest 
nadal w prowadzeniu;



  

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

● Postępowania skargowe:

  W 2013 roku do Komendy Powiatowej Policji w 
Wodzisławiu Śląskim wpłynęły ogółem 22 skargi od 
obywateli i instytucji. W porównaniu do roku 2012 ilość 
skarg wzrosła o 1 w 2013 roku.

     W 2013 roku z 22 rozpatrywanych skarg: 15 uznano za 
bezzasadne, 3 skargi uznano za nierozstrzygnięte, 2 
skargi zostały zakończone w inny sposób z uwagi na ich 
wycofanie przez osoby skarżące, natomiast 2 skargi 
uznano za zasadne w całości.
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Aby porównać ilość skarg (22) w stosunku do czynności, które 
przeprowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w 
Wodzisławiu Śląskim w 2013 roku ustalono, że funkcjonariusze:

- przeprowadzili łącznie 12304 interwencji;

- nałożyli 12317 mandatów karnych;

- skierowali 1473 wnioski do sądu o ukaranie sprawców 
wykroczeń;

- wszczęli 3470 postępowań przygotowawczych;

- przeprowadzili 1268 postępowań sprawdzających;



  

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

● NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

●  wygaszenie trwałego zarządu budynku Komendy 
Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim przy oś. 1 Maja;

●   oszczędności 10.000 złotych miesięcznie;
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W 2013 roku pozyskano od podmiotów zewnętrznych i wydano 
łącznie 159.300 złotych na remonty, zakupy, mienie użyczone i 
kampanie.

● Remont  w KPP Wodzisław Śląski – ze środków pozyskanych 
ze Starostwa Powiatu Wodzisławskiego 35.000 zł (w roku 2012 
kwota 52.000 złotych z Urzędu Miasta Wodzisław Śląski) – 
inwestycja została już zakończona;
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Remont i termomodernizacja Komisariatu Policji w Gorzycach – 
środki pozyskane z: (inwestycja w trakcie realizacji)

- Gminy Gorzyce: 40.000 złotych;

- Gminy Godów: 30.000 złotych;

- Gminy Lubomia: 30.000 złotych;
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● Remont Komisariatu Policji w Pszowie – środki pozyskane 
z Urzędu Miasta Pszów w kwocie: 12.500 złotych – 
przeznaczone na wymianę drzwi oraz remont I piętra 
siłami własnymi, a także materiałami pozyskanymi z KWP 
Katowice;
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Mienie użyczone przez organy samorządu 
terytorialnego dla poszczególnych jednostek:

● Urząd Miasta Pszów:

- radiowóz nieoznakowany Skoda Octavia (koszt ubezpieczenia 
i naprawy);

- alkosensor;

● Urząd Miasta Rydułtowy:

- wyposażenie w środki łączności;

- zwolnienie z opłat czynszu za użyczenie lokalu;
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● Urząd Miasta Radlin:

- wyposażenie biurowe;

- alkosensor;

● Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski:

- laptop wraz z tablicą interaktywną;
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W ramach „Sponsoringu 2013” zakupiono:

- Urząd Miasta Pszów: 1 radiowóz oznakowany, 
dofinansowanie 37.500 złotych;

- Urząd Miasta Wodzisław Śląski: 1 radiowóz oznakowany 
dla Wydziału Ruchu Drogowego, dofinansowanie 37.500 
złotych;

- Urząd Miasta Rydułtowy: 1 radiowóz nieoznakowany, 
dofinansowanie 35.000 złotych;

- Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski: 1 radiowóz 
nieoznakowany, dofinansowanie 35.000 złotych;

● Łączna pozyskana kwota dofinansowania: 145.000 
złotych.
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● Płatne służby w roku 2013:

Łącznie pozyskano kwotę 50.000 złotych, w tym:

- Urząd Miasta Pszów: 10.000 złotych;

- Gmina Marklowice: 20.000 złotych;

- Gmina Mszana 20.000 złotych.

● Obecnie w roku 2014 z gminy Mszana pozyskano już 20.000 złotych 
na dodatkowe służby płatne.

●  



  

WYNIKI PREWENCYJNE

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2013



KPP w Wodzisławiu Śląskim

Miernik „Czasu reakcji na zdarzenia 
styczeń-grudzień 2013”
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KPP w Wodzisławiu Śląskim

Efektywność Policji w zakresie ujęć sprawców
na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu w 7 

wybranych kategoriach przestępstw
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MANDATY KARNE
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Ilość przeprowadzonych interwencji policyjnych 

2012 r.
2013 r.

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500

10545

12304

KPP Wodzisław Śl.



KPP w Wodzisławiu Śląskim

W marcu 2013 roku przeprowadzona została zmiana struktury 
organizacyjnej Zespołu ds. Wykroczeń. Obecnie liczy on 10 etatów 

policyjnych.

 Efektem przeprowadzonych zmian organizacyjnych była poprawa 
jakości terminowości prowadzonych postępowań

 w sprawach o wykroczenia, co skutkowało spadkiem liczby 
zaległości. 

Należy nadmienić, iż w KPP i podległych Komisariatach dzielnicowi 
nie prowadzą postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.
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Ilość ujawnionych wykroczeń 
szczególnie uciążliwych 

(bez art. 119 kw i 124 kw)
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KPP w Wodzisławiu Śląskim

   W 2013 roku zorganizowano 8 debat 
społecznych, które dotyczyły bezpieczeństwa 
mieszkańców poszczególnych miejscowości,
a także na terenie Domu Pomocy Społecznej 
zorganizowano seminarium szkoleniowe
z elementami debaty społecznej na temat 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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Przeprowadzono 2 kampanie profilaktyczne.

Pierwsza z nich pt. „Uzależnienia – złodzieje młodości” 
zorganizowana została wspólnie ze Starostwem Powiatowym. Na 
potrzeby kampanii pozyskano środki pieniężne w kwocie 8600 zł, 
które zostały przeznaczone na zakup laptopa, projektora, oraz 
innych materiałów profilaktycznych. W ramach powyższej kampanii 
zorganizowano 9 spotkań.

Druga z kampanii pt. „Uzależnienia drogą donikąd” 
zorganizowana została wspólnie z Urzędem Miasta Wodzisław 
Śląski. Na potrzeby kampanii pozyskano środki pieniężne w kwocie 
7500 zł, które zostały przeznaczone na zakup laptopa, 
projektora, tablicy multimedialnej oraz materiałów 
profilaktycznych. Powyższa kampania będzie trwała do czerwca 
2014 r. i planowanych jest 15 spotkań.
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Obszary prewencyjne mające wpływ na podniesienie 
skuteczności działania KPP Wodzisław Śląski w 2014 roku

1. Ograniczenie przestępczości w 7 wybranych kategoriach
2. Zwiększenie skuteczności zatrzymań sprawców przestępstw na
    gorącym uczynku
3. Lepsza identyfikacja i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów
   społeczności lokalnej
4. Sprawne działanie w zakresie wykrywanie sprawców wykroczeń



KPP w Wodzisławiu Śląskim

TURNIEJ PAR PATROLOWYCH 
- „PATROL ROKU 2013”

sierż. Marek BARYSZ i sierż. Patryk BŁASIK

II miejsce w eliminacjach wojewódzkich na szczeblu KWP

VIII miejsce w finale turnieju ogólnopolskiego



  



Wyniki osiągnięte w 2013 roku w zakresie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 

terenie powiatu wodzisławskiego



WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

 Stan etatowy w Wydziale Ruchu Drogowego:
- na dzień 01.01.2013 r. wynosił 25, obecnie wynosi 29 

etatów;

 22 funkcjonariuszy pełni służbę na drodze, z czego 
wśród nich tylko 7 posiada przeszkolenie 
specjalistyczne po ruchu drogowym;



Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

w powiecie wodzisławskim 

2012 2013 różnica

wypadki 122 126 + 4

zabici 6 12 + 6

ranni 137 149 + 12

kolizje 1104 1169 + 65



Miernik nr 8 - Procentowy udział policjantów RD pełniących 
bezpośrednio służbę na drodze za 2013 rok – próg satysfakcji został 
wyznaczony na poziomie 44,09 % – w KPP Wodzisław Śląski osiągnął 

wartość powyżej zakładanego poziomu tj. 56,06% co obrazuje poniższa 
tabela

jednostki o najniższym wskaźniku

jednostki o najwyższym wskaźniku



Zagrożenie ze strony nietrzeźwych kierujących sprawców zdarzeń 
drogowych, a ujawnialność z art. 178a §1, 87§ 1 i 2 kw, 87§1a kw za  2013 

rok  w porównaniu do 2012 roku

Lp.Lp.
KMP / KPPKMP / KPP ZagrożenieZagrożenie

2012 = 100%2012 = 100%
UjawnialnośćUjawnialność
2012 = 100%2012 = 100%

ŚREDNIA WOJEWÓDZKAŚREDNIA WOJEWÓDZKA 85,0%85,0% 103,9%103,9%

2323 Siemianowice ŚląskieSiemianowice Śląskie 75,0%75,0% 111,0%111,0%

2424 SosnowiecSosnowiec 62,8%62,8% 100,4%100,4%

2525 ŚwiętochłowiceŚwiętochłowice 120,0%120,0% 127,9%127,9%

2626 Tarnowskie GóryTarnowskie Góry 100,0%100,0% 120,0%120,0%

2727 TychyTychy 111,9%111,9% 118,3%118,3%

2828 Wodzisław ŚląskiWodzisław Śląski 85,1%85,1% 105,5%105,5%

2929 ZabrzeZabrze 49,2%49,2% 80,6%80,6%

3030 ZawiercieZawiercie 79,7%79,7% 86,5%86,5%

3131 ŻoryŻory 69,2%69,2% 103,4%103,4%

3232 ŻywiecŻywiec 123,4%123,4% 106,1%106,1%



Liczba ujawnionych kierujących z art. 178a § 1 i 2 kk
(87 §1a kw)  w 2013 roku przez f-szy 
WRD KPP Wodzisław Śląski to 347 

 347



Średnia miesięczna ujawnialność w 2013r. na jednego policjanta WRD z 
art. 178a § 1 i 2 kk (87 §1a kw) została wyznaczona na poziomie 0,60%, 

natomiast w KPP Wodzisław Śląski  osiągnęła wartość 1,11

 1,11



Liczba ujawnionych przestępstw z kodeksu karnego
(z wyłączeniem Rozdziału XXI) oraz z K.K.S. i przepisów 

pozakodeksowych w 2013 roku KPP Wodzisław Śląski to 53

 53



Nietrzeźwi kierujący sprawcy zdarzeń – spadek o 10 
zdarzeń drogowych

Zdarzenia 
spowodowane 

przez nietrzeźwych 
kierujących

2012 2013 różnica

wypadki 11 6 -5

kolizje 81 76 -5

ogółem 
zdarzenia 
drogowe

92 82 -10



Zadania dla jednostki i policjantów KPP Wodzisław Śląski w 
obszarze poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

wynikające ze strategii Śląskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 

na lata 2014-2016

- ograniczenie liczby wypadków drogowych;
- ograniczenie ilości wypadków drogowym ze skutkiem 
śmiertelnym;
- ujawnialność kierujących z art. 178a1 kk według stanu 
etatowego komórki ruchu drogowego;
- osiągnięcie satysfakcjonującej liczby policjantów ruchu 
drogowego w służbie na drodze w stosunku do stanu 
etatowego komórki ruchu drogowego;



Służby dodatkowe z zakresu ruchu drogowego na terenie 
powiatu wodzisławskiego

 W 2013 roku funkcjonariusze pełniący służbę na drogach W 2013 roku funkcjonariusze pełniący służbę na drogach 
zrealizowali zrealizowali 7676 służb płatnych dodatkowych; służb płatnych dodatkowych;

   Służba pełniona była na terenie dwóch gmin Marklowice i Służba pełniona była na terenie dwóch gmin Marklowice i 
Mszana;Mszana;

 W gminie Mszana zostało zrealizowanych w okresie od czerwca do W gminie Mszana zostało zrealizowanych w okresie od czerwca do 
października roku października roku 1616 dodatkowych służb; dodatkowych służb;

 W gminie Marklowice zostało zrealizowanych w okresie od W gminie Marklowice zostało zrealizowanych w okresie od 
czerwca do października 2013 roku czerwca do października 2013 roku 60 60 dodatkowych służb;dodatkowych służb;

 Dodatkowe służby zostały sfinansowane przez gminy Mszana i Dodatkowe służby zostały sfinansowane przez gminy Mszana i 
Marklowice.Marklowice.



Wyniki pracy
służb kryminalnych 
KPP w Wodzisławiu 

Śląskim 
za 2013 rok 



Dane ogólne 

2012 2013

398 407

3449 34703682 3730
czyny nieletnich

postępowania wszczęte

przestępstwa stwierdzone



Wykrywalność ogólna przestępstw
 

wskaźnik wykrywalności

69,5

71,6

67,6

2012

2013

średnia wojewódzka 2013



Przestępstwa o charakterze kryminalnym

2012 2013

2455
2413

2575

2690 postępowania wszczęte

sprawy wykryte



Wskaźnik wykrywalności przestępstw o charakterze 
kryminalnym

2012 2013

57,2

62,5

55,5

61,6

KPP Wodzisław Śl.

średnia wojewódzka



Wskaźnik wykrywalności  przestępstw 
w wybranych 7 kategoriach

2012 2013

36,7

41,3

36,9

38,6
KPP Wodzisław Śląski

średnia wojewódzka



wskaźnik bieżącej wykrywalności wybranych 7 rodzajów przestępstw

41,3

38,9

KPP Wodzisław Śląski

próg satysfakcji

Miernik Komendanta Głównego Policji – wskaźnik 
wykrywalności w 7 kategoriach przestępstw



Miernik Komendanta Głównego Policji – wskaźnik 
wykrycia przestępstw kryminalnych

wskaźnik wykrycia przestępstw kryminalnych

62,5

61,6

KPP Wodzislaw Śląski

próg satysfakcji



Miernik Komendanta Głównego Policji – wskaźnik 
zaległości (osiągnięty przez KPP Wodzisław Śląski)

wskaźnik zaległości

0,97

1,04

KPP Wodzisław Śl.

próg satysfakcji



Obszar monitorowany Śląskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji – wskaźnik skuteczności 

poszukiwań osób zaginionych 

Wskaźnik skuteczności poszukiwań osób zaginionych

107,1

100

KPP Wodzisław Śl.

próg satysfakcji



Obszar monitorowany Śląskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji – wskaźnik skuteczności 

poszukiwań osób

Wskaźnik skuteczności poszukiwań osób ukrywających się przed organami sprawiedliwości

0,95

0,99
KPP Wodzisław Śl.

próg satysfakcji



Ilość osób tymczasowo aresztowanych w 2013 roku

ilość osób wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania
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Wyniki indywidualne funkcjonariuszy 
prowadzących postępowania 

przygotowawcze 

 

Efekty w zakresie rozpoznawania i
 zwalczania chuligaństwa stadionowego 

Objęto zainteresowaniem: 49 figurantów. 

Zidentyfikowanych pseudokibiców 
stwarzających zagrożenia: 20 

Rozpoznanych i zdiagnozowanych 
nieformalnych fanklubów: 1

Wszczęto postępowania przygotowawcze p-
ko pseudokibicom: 6 (podejrzanych w tych 

postępowaniach ogółem 19). 

W 2013 roku orzeczono 4 zakazy stadionowe.



 
REALIZACJA 

WAŻNIEJSZYCH SPRAW
     

         Na terenie powiatu wodzisławskiego 
zlikwidowane zostały dwie agencje 
towarzyskie. 

        Na podstawie zebranych materiałów 
podczas prowadzonego śledztwa trzem 
podejrzanym przedstawiono zarzuty 
związane z nakłanianiem do prostytucji 
oraz posiadaniem treści 
pornograficznych z udziałem osób 
małoletnich.    

       Wobec podejrzanych zastosowano 
środki zapobiegawcze w postaci dozoru 
policji, poręczenia majątkowego oraz 
zabezpieczono mienie na poczet 
przyszłych kar.



 REALIZACJA 
 WAŻNIEJSZYCH SPRAW

         Policjanci rozbili  3 osobową 
zorganizowaną grupę przestępczą 
działającą na terenie powiatów: 
wodzisławskiego, raciborskiego, 
cieszyńskiego i pszczyńskiego. 
Członkom grupy zarzucono 42 
czyny dotyczące kradzieży z 
włamaniem do kontenerów z 
butlami gazowymi, kradzieży 
kamer przemysłowych a także 
oszustw polegających na sprzedaży 
mienia za pośrednictwem portalu 
Allegro. Odzyskane zostało mienie 
na łączną kwotę 3.473 zł, a wobec 
podejrzanych zastosowano dozory 
Policji.



REALIZACJA 
WAŻNIEJSZYCH SPRAW

         W grudniu 2012 roku w Rydułtowach 
miał miejsce  napad na lombard. 
Zamaskowani sprawcy, z których jeden 
był przebrany za św. Mikołaja po 
sterroryzowaniu pracownicy skradli 
mienie na łączną kwotę 500.000 zł. 

     W wyniku  intensywnie prowadzonych 
czynności  funkcjonariusze KPP w 
Wodzisławiu Śl. ustalili i zatrzymali 
wszystkich sprawców przestępstwa, 
odzyskując również część skradzionego 
mienia. Na wniosek Prokuratury Sąd 
Rejonowy w Wodzisławiu Śl. 
zastosował wobec 5 podejrzanych 
środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania.



 REALIZACJA 
 WAŻNIEJSZYCH SPRAW

         Policjanci rozbili  3 osobową 
zorganizowaną grupę przestępczą 
działającą na terenie powiatów: 
wodzisławskiego, raciborskiego, 
cieszyńskiego i pszczyńskiego. 
Członkom grupy zarzucono 42 
czyny dotyczące kradzieży z 
włamaniem do kontenerów z 
butlami gazowymi, kradzieży 
kamer przemysłowych a także 
oszustw polegających na sprzedaży 
mienia za pośrednictwem portalu 
Allegro. Odzyskane zostało mienie 
na łączną kwotę 3.473 zł, a wobec 
podejrzanych zastosowano dozory 
Policji.



Wyniki osiągnięte w zakresie 
przestępczości gospodarczej

KPP w Wodzisławiu Śląskim 
za 2013 rok 



Postępowania wszczęte przez 
Wydział dw. z PG  w latach 2011-2013

Ilość postępowań 

256 261

298
2011

2012

2013



Wskaźnik dynamiki wszczęć
                                      

 

Dynamika wszczęć 

110,2

114,2
Średnia wojewódzka 

Wydział dw. z PG



Przestępstwa gospodarcze  stwierdzone 
 w latach 2012-2013 

Ilość przestępstw stwierdzonych  

298

469
2012

2013



OBSZAR MONITOROWANY PRZEZ ŚLĄSKIEGO  KOMENDANTA
WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W ROKU 2013

Wskaźnik dynamiki przestępstw gospodarczych stwierdzonych
 (bez przestępstw korupcyjnych).

Wyznaczony próg satysfakcji  na poziomie 107 %

Dynamika przestępstw stwierdzonych  

90,2

159,9 Srednia wojwódzka 

Wydział dw. z PG



PRIORYTET  KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
WYNIKAJĄCY  ZE STRATEGII KGP NA LATA 2013-2015

Liczba przestępstw stwierdzonych na jednego
 funkcjonariusza PG.

Liczba przestępstw 

35
52,1

 Próg satysfakcji na 2013 r. wyznaczony na poziomie 
35 przestępstw.

Liczna przestępstw stwierdzonych na funkcjonariusza 
Wydziału dw. z PG



Wskaźnik dynamiki wszczęć postępowań o 
charakterze korupcyjnym 

Dynamika wszczęć 

73,6

122,2
Średnia wojewódzka 

Wydział dw. z PG 



Realizacja ważniejszych spraw        

   RSD-PG-144/12 w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem przy realizacji projektu „Szkoła XXI 
wieku”  o wartości łącznej 1 348 968 zł w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  w Gimnazjum w Gorzycach, który 
współfinansowany był ze środków europejskich. 

   W trakcie prowadzonego śledztwa stwierdzono wiele 
nieprawidłowości związanych z realizacją tego projektu 
(realizacja wycieczki do Zakopanego, prowadzonych prelekcji, 
zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, dostaw cateringu) i na 
podstawie zgromadzonego materiału dowodowego  Prokurator 
Rejonowy w Wodzisławiu Śl. ogłosił 5 podejrzanym łącznie 13 
zarzutów, w tym dla Dyrektora Gimnazjum o czyny z art. 231 § 2 
kk. Ponadto  w ramach  tego postępowania  wydano  
postanowienia o  zabezpieczeniu majątkowym  na kwotę łączną  
115 800 zł. We wrześniu 2013 r. podejrzani zostali objęci aktem 
oskarżenia.  Z akt tego postępowania wyłączono materiały dot. 
projektu „Innowacyjne Gimnazjum”„Innowacyjne Gimnazjum” oraz „Szkoła XXI wieku” 
dot. innych placówek oświatowych z terenu gminy Gorzyce.  



  

Komenda Powiatowa Policji w 
Wodzisławiu Śląskim

Dziękuję za uwagę

 mł. insp. Łukasz Krebs
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