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Dla  zobrazowania  stanu  bezpieczeństwa  w  naszym  mieście,  w  poniżej  

prezentowanych danych odniesiono się do średnich wskaźników wojewódzkich.

W 2012 r. w KMP w Bytomiu wszczęto 4.781 postępowań przygotowawczych,  

tj. o  534 mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Wskaźnik dynamiki wszczęć  

wyniósł 90,0%, przy średniej wojewódzkiej na poziomie 92,9%.

W analizowanym okresie wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem wyniósł  

70,5% (w 2011 roku wskaźnik ten wynosił 73,1%).

Wskaźnik  wykrywalności  osiągnięty  przez  bytomskich  policjantów  jest  wyższy  od  

średniej wojewódzkiej (66,3%).

Wykres nr 1 – dane ogólne – KMP BYTOM.

Funkcjonariusze KMP w Bytomiu ustalili  2. 621 (w roku 2011 – 2.940) osób 

podejrzanych,  spośród  których  106 (w  roku  2011  –  103)  osób  tymczasowo  

aresztowano. 
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Największy  udział  w  stwierdzonej  przestępczości  ma  liczba  zdarzeń  o  

charakterze  kryminalnym,  których  procentowy  udział  wynosił  78,1%,  natomiast  

udział przestępstw gospodarczych kształtował się na poziomie 9,3%, a przestępczości  

drogowej 7,2%. Udział pozostałych przestępstw wyniósł 5,4%.

Taki obraz przestępczości wskazuje na konieczność dalszego stałego ukierunkowania  

działań  bytomskich  policjantów  na  zwalczanie  przestępstw  o  charakterze  

kryminalnym.

Wykres nr 2 – procentowy udział przestępstw.

Zdecydowanie na poprawę stanu bezpieczeństwa w naszym mieście wpłynął  

dalszy spadek przestępstw o charakterze kryminalnym. Dynamika wszczęć spadła do  

poziomu  89,5  (w  roku  2011  wynosiła  92,0%),  przy  jednoczesnym  utrzymaniu  

wskaźnika wykrywalności tej kategorii przestępstw na poziomie 62,7%.

Średnia dynamika wszczęć przestępstw o charakterze kryminalnym w województwie  

śląskim wyniosła 99,5%, a średni wskaźnik wykrycia wyniósł 55,5%. 

Funkcjonariusze ustalili 1.843 podejrzanych.
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Wykres nr 3 – dynamika wszczęć i wykrywalność przestępstw kryminalnych (w %).

Przestępstwa gospodarcze. W 2012 r.  wszczęto  443 postępowania,  tj.  o  40 

mniej niż w 2011 roku – dynamika wzrosła do poziomu 91,7% (w roku 2011 wynosiła  

ona 76,4%), przy średniej wojewódzkiej 111,5%. Wykrywalność wyniosła  97,9%, i  

jest wyższa od średniej wojewódzkiej, która wyniosła 96,7%.

Funkcjonariusze ustalili 362 podejrzanych.

Wykres nr 4 – dynamika wszczęć i wykrywalność przestępstw gospodarczych (w %).
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W 2012  roku  wypracowano  bardzo  dobrą  dynamikę  wzrostową  wszczęć  w  

kategorii przestępstw narkotykowych, która dla naszego garnizonu wyniosła 111,7% 

przy średniej woj. 109,9%. Wykrywalność wyniosła 99,5% przy średniej woj. 99,7%.

Funkcjonariusze ustalili 154 osoby podejrzane, w tym 21 nieletnich.

Wykres nr 5 – dynamika wszczęć przestępstw narkotykowych  (w%).

W 2012 r. spośród  154  (w tym 21 nieletnich) ustalonych podejrzanych,  w  9 

przypadkach  sąd  zastosował  tymczasowe  aresztowanie.  Rok  wcześniej  na  149  

podejrzanych (w tym 9 nieletnich), środek w postaci tymczasowego aresztowania sąd  

zastosował w 8 przypadkach.

W  ramach  prowadzonych  spraw,  funkcjonariusze  zabezpieczyli  znaczną  ilość  

narkotyków, w tym:  1.286 g marihuany,  826 g amfetaminy oraz  152 g haszyszu. W 

ramach realizacji spraw zlikwidowano 4 (w roku 2011 – 2) domowe plantacje konopi  

indyjskich, gdzie łącznie zabezpieczono 36 krzaków konopi.

Stwierdzono  437 (rok  2011  –  443)  przestępstw  z  ustawy  o  przeciwdziałaniu  

narkomanii.  Nieletni  dokonali  196 czynów,  co stanowi  44,9%  (w 2011 – 31,8%)  

ogółu przestępstw wykrytych.  
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Kolejnym ważnym zagadnieniem jest  zwalczanie  przestępczości  korupcyjnej. 

W  2012  roku  wszczęto  47 postępowań  (tle  samo  co  w  roku  2011).  Średnia  

wojewódzka w tej kategorii wynosi 103,7%. 

Funkcjonariusze ustalili 34 osoby podejrzane.

Wśród  postępowań  prowadzonych  w  KMP  w  Bytomiu,  20 dotyczyło  usiłowania  

skorumpowania funkcjonariuszy Policji.
Wykres nr 6 – dynamika wszczęć przestępstw korupcyjnych  (w%).

W 2012 roku na terenie miasta wszczęto  3 postępowania o  zabójstwo. Rok 

wcześniej wszczęto takich postępowań 7 (dynamika 42,9%). 

Zatrzymano 4 podejrzanych – wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.

W kategorii  rozbój,  kradzież  i  wymuszenie  rozbójnicze dynamika  wszczęć  

ograniczono  do  poziomu  74,8%  (rok  wcześniej  wynosiła  103,3%). Jednocześnie  

wzrosło  wykrycie  do  86,7% (w  roku  2011  wynosiło  80,7%).  Średnia  dla  woj.  

śląskiego wynosi odpowiednio 88,1% dynamika wszczęć i 82,7% wykrycie. 

W  2012  roku  121 osobom  przedstawiono  zarzuty  popełnienia  przestępstwa  

rozbójniczego. 
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Wykres nr 7 – dynamika wszczęć oraz wykrycia przestępstw rozbójniczych (w%).

W  kategorii  udział  w  bójce  lub  pobiciu  ,   w  Bytomiu  znacznie  ograniczyli  

dynamikę wszczęć, która ukształtowała się na poziomie 73,6% (w roku 2011 wynosiła  

ona  130,9%), przy średniej wojewódzkiej 89,2%. Jednocześnie kolejny rok z rzędu  

poprawiono wskaźniki wykrycia, które obecnie osiągnęły poziom 93% (w roku 2011  

było to 87%), przy średniej wojewódzkiej 82%.

Zatrzymano 168 podejrzanych.

Wykres nr 8 – dynamika wszczęć oraz wykrycia w kategorii udział w bójce lub pobiciu (w%).
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W kategorii  uszczerbek na zdrowiu dynamikę wszczęć ograniczono do 72,4% 

(w roku 2011 wynosiła ona 145,5%), przy średniej wojewódzkiej 89,1%. Wskaźnik  

wykrycia wzrósł do poziomu 96,4%, przy średniej wojewódzkiej 89,8%.

Zatrzymano  83 podejrzanych.
Wykres nr 9 – dynamika wszczęć oraz wykrycia w kategorii uszczerbek na zdrowiu (w%).

 W 2012 r. w kategorii kradzież z włamaniem wszczęto 623 postępowania, tj. o  

33 mniej,  niż  rok wcześniej,  przy dynamice wszczęć  na poziomie  95%  i  wzroście  

wskaźnika  wykrycia  do  poziomu  31,8%.  Średnia  wojewódzka  dynamiki  wszczęć  

wynosi 88,7%, natomiast wykrycie 29,4%.

Zatrzymano  159 podejrzanych.
Wykres nr 10 – dynamika wszczęć oraz wykrycia kradzieży z włamaniem (w%).
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Kolejny  rok  z  rzędu  ograniczono  kradzieże  cudzej  rzeczy. W  Bytomiu 

dynamika wszczęć w tej kategorii przestępczości wyniosła 81,7%, przy jednoczesnym 

wzroście wykrycia do 28,2%.  Średnia wojewódzka wszczęć wynosi 87,1%, natomiast  

wykrycia 29,6%.

Zatrzymano  303 podejrzanych.
Wykres nr 11 – dynamika wszczęć oraz wykrycia kradzieży cudzej rzeczy (w%).

W kategorii kradzież samochodu dynamika wszczęć spadła do poziomu 81,6% 

(w roku 2011 wynosiła 126,1%),  a wykrycie  wzrosło do poziomu  38,1%.  Średnia 

wojewódzka dynamiki wszczęć wynosi 88,1%, natomiast wykrycie to 30,7%.

Zatrzymano  12 podejrzanych.
Wykres nr 12 – dynamika wszczęć oraz wykrycia kradzieży samochodu (w%).
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DZIAŁANIA  W  ZAKRESIE  ZWALCZANIA  WYKROCZEŃ  PRZEZ  SŁUŻBĘ  

PREWENCJI.

Policjanci prowadzili działania o charakterze prewencyjnym, zmierzające do  

ograniczenia przestępczości najbardziej dokuczliwej dla społeczeństwa, jak również  

stosowali  represję  wobec  sprawców  wykroczeń,  począwszy  od  nawet  

najdrobniejszych  naruszeń  prawa.  W  miejscach  najbardziej  zagrożonych  

przestępczością i wykroczeniami prowadzono wzmożone legitymowania, stosowano  

środki  karne  i  administracyjne  wobec  osób  naruszających  porządek  prawny.  W 

omawianym okresie  policjanci  pionu prewencji  na gorącym uczynku przestępstwa  

zatrzymali 1.466 sprawców (w 2011r. - 1.672 sprawców), ujawnili 14.528 (w 2011 r.  

– 15.452) wykroczeń, ukarali mandatami karnymi  11.942 sprawców wykroczeń (w 

2011 – 11.808), sporządzili  966 (w 2011 r. -  1.036) wniosków o ukaranie do Sądu 

Rejonowego w Bytomiu, a w  101 (w 2011 r. –  230) przypadkach zastosowali poza  

karne środki represji.

Funkcjonariusze  służby  prewencji  w  ciągu  2012  r.  wylegitymowali  73.160 

osób (w roku 2011 – 79.530), przeprowadzili 30.614 interwencji (w 2011r. - 33.381),  

w tym:

13.488 w miejscach publicznych (w 2011r. –18.594),

3.842 domowych (w 2011 r. – 7.229),

13.284 innych (w 2011 r. – 7.558),

3.535 osób doprowadzili  do wytrzeźwienia w izbie wytrzeźwień (w 2011r. –  

3.466), a 329 do miejsca zamieszkania (w 2011r. - 346).



Wykres nr 13 – interwencje.

Kontynuowano  współpracę  z  Urzędem  Miejskim  w  Bytomiu  celem 

przeciwdziałania  zagrożeniom,  których  mieszkańcy  obawiają  się  najbardziej.  W 

wyniku podjętej współpracy zawarto porozumienie pomiędzy Prezydentem Bytomia i  

Komendantem Miejskim Policji o wprowadzeniu od 1 lutego do 30 września, i od 1  

listopada do 31 grudnia 2012  r. służby ponadnormatywnej, do której delegowano 

funkcjonariuszy z wszystkich pionów służbowych KMP w Bytomiu. W trakcie  1.623 

służb (w roku 2011 – 1.427) policjanci wylegitymowali 6.994 osoby (w roku 2011 – 

6.442), ukarali mandatami karnymi 1.433 osoby (w roku 2011 – 1.312), sporządzili  

69 notatek celem sporządzenia wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Bytomiu 

(w roku 2011 – 64) i pouczyli 272 osób (w roku 2011 – 209), a także zatrzymali na 

gorącym uczynku  67 sprawców (w roku 2011 –  29).  Ponadto skontrolowali  1.676 

pojazdów (w roku 2011 – 1.184), przeprowadzili  3.631 interwencji (w roku 2011 –  

3.200), z czego 2.887 w miejscach publicznych (w roku 2011 – 2.569). Zatrzymali 43 

osoby  poszukiwane  (w  roku  2011  –  65).  Podjęte  działania  ze  strony  Urzędu  

Miejskiego  i  Komendy  Miejskiej  Policji,  przyczyniły  się  w  znaczący  sposób  do  

ograniczenia zagrożeń.

W wyniku podjętych działań służb  pionu prewencji,  w roku 2012  garnizon 

bytomski osiągnął jeden z lepszych w województwie wskaźników procentowych w  

kategorii wykroczeń najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa.  Na ogólną liczbę  
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14.528 ujawnionych  wykroczeń,  ujawniono  10.625 wykroczeń  uciążliwych  dla 

społeczeństwa, co  stanowi  73,1%.  W  poprzednim  roku  na  ogólną  liczbę  15.113 

ujawnionych wykroczeń,  10.425 stanowiły wykroczenia  uciążliwe dla społeczeństwa 

(69%).



DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH  

I PATOLOGII SPOŁECZNYCH 

W analizowanym okresie roku 2012 roku  na terenie województwa śląskiego 

ogółem  ujawniono  5.933  nieletnich,  którzy  popełnili  19.938 czynów  karalnych.  

Bytom zajmuje pod tym względem IV miejsce w garnizonie .

Na terenie KMP w Bytomiu w 2012 r. stwierdzono  spadek ujawnionych i wykrytych  

czynów niż w analogicznym okresie 2011 roku. W 2012 r.  462 nieletnich popełniło 

1.568 czynów karalnych, natomiast w 2011 r.  473 nieletnich popełniło  1.684 czyny 

karalne.

Wskaźnik  udziału przestępstw popełnionych przez  nieletnich do ogółem wykrytych  

przestępstw w garnizonie śląskim wynosi  17,6, a w KMP Bytom 31,2%. Natomiast w 

2011 roku w garnizonie śląskim wskaźnik wykrycia przestępstw popełnionych przez  

nieletnich  do  wykrycia  ogólnego  wynosił  15,2%, a  w  KMP Bytom wskaźnik  ten  

wynosił 28%.

Wskaźnik udziału przestępstw popełnionych przez nieletnich do ogółu stwierdzonych  

w 2012 r. w garnizonie śląskim wynosi  11,4%,  a w KMP Bytom 22,3%,  a w roku 

2011 wskaźnik udziału przestępstw popełnionych przez nieletnich do stwierdzonych w  

garnizonie śląskim wynosił 10%, a w KMP Bytom 20,8%.

W 2012 roku wskaźnik nieletnich sprawców popełniających czyny do podejrzanych w  

garnizonie  śląskim wynosi  10%,  a w KMP Bytom wynosi  17,6%. W 2011 roku  

wskaźnik nieletnich sprawców do podejrzanych w garnizonie śląskim wynosił 10%, a 

w KMP Bytom 16%.

W 2012 roku wskaźnik nieletnich sprawców do wykrycia przestępstw o charakterze  

kryminalnym  wynosi 29,8%  w  KMP  Bytom,  a  w  garnizonie  śląskim 16,4%. 

Analogicznie do 2011 roku wskaźnik nieletnich sprawców do wykrycia przestępstw o  

charakterze kryminalnym w garnizonie śląskim wynosił 13,5%, a w KMP 29,5%.



DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W 2012 r. policjanci garnizonu bytomskiego podjęli 226 interwencji będących 

skutkiem przemocy  domowej (w roku 2011 – 342),  gdzie  zastosowano procedurę  

„Niebieskiej Karty”.

Ofiarami przemocy domowej w zdecydowanej większości były kobiety i dzieci. Na  

łączną liczbę  322 pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej,  stwierdzono  211 

kobiet, 18 mężczyzn, 93 małoletnich dzieci.

Sprawcami  przemocy  są  głównie  mężczyźni.  Na  łączną  liczbę  227 sprawców 

przemocy domowej stwierdzono 11 kobiet, 216 mężczyzn.

Ponadto stwierdzono,  iż  42,7%  sprawców przemocy domowej znajdowało się pod  

wpływem  alkoholu.  Z  ujawnionych  97 nietrzeźwych, 79 doprowadzono  do 

wytrzeźwienia w izbie wytrzeźwień z uwagi na wysoki stopień upojenia alkoholowego  

zagrażający  bezpieczeństwu  domowników.  Natomiast  6  sprawców  przemocy 

doprowadzono  do  wytrzeźwienia  w  policyjnych  Pomieszczeniach  Dla  Osób  

Zatrzymanych.



DZIAŁANIA W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH

W 2012 roku na terenie Bytomia doszło do  146 wypadków drogowych, tj. o  

jeden więcej, niż w roku 2011. W 7 wypadkach śmierć poniosło 8 osób, a więc o 5  

ofiar więcej niż w roku poprzednim.

W odnotowanych wypadkach 165 osób doznało obrażeń ciała,  tj. o 5 (+3,1%) więcej  

niż w 2011 roku.

Natomiast liczba kolizji drogowych zmalała do 1.532 (-9,8 %), tj. o 158 zdarzeń.
Wykres nr  14 - wydarzenia w RD

Najwięcej wypadków zaistniało na skutek:

•najechania pojazdów na osoby piesze – 64 przypadki (w 2011 r.  – 66), spadek  o 2  

(-3,1% ).

•w wyniku błędów popełnianych przez pieszych –  33 przypadków (w 2011 r. – 41),  

spadek o 8 (-19,6%).

Miejscami szczególnie niebezpiecznymi są:

•ul. Strzelców Bytomskich – 14 wypadków, 1 ofiara  śmiertelna,  19 osób rannych,  

150 kolizji,

•ul. Zabrzańska – 12 wypadków, 1 ofiara  śmiertelna, 12 osób rannych,  70 kolizji,

•ul. Frenzla – 9 wypadków,  1 ofiara  śmiertelna, 12 osób rannych, 27 kolizji,   

•ul. Chorzowska – 8  wypadków, 9 osób rannych, 95 kolizji,

2011 2012
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

147 146157 165

1669
1532

WYPADKI
RANNI
KOLIZJE



•ul. Wrocławska – 8 wypadków, 1 ofiara  śmiertelna,  7 osób rannych, 66 kolizji,

•ul. Stolarzowicka – 5 wypadków, 7 osób rannych,  23 kolizje,

•ul. Miechowicka – 4 wypadki, 1 ofiara  śmiertelna,  3 osoby ranne, 36 kolizji.

W 2012 r. na terenie miasta zatrzymano 404 kierujących pojazdami w stanie  

nietrzeźwości oraz po użyciu alkoholu, tj. o 106 (-20,8%) mniej, aniżeli rok wcześniej  

(w roku 2011 - 510).

Nietrzeźwi  uczestnicy  ruchu  drogowego  spowodowali  10 wypadków  drogowych,  

w  których  1 osoba  poniosła  śmierć,  a  12 osób  doznało  obrażeń  ciała.  Ponadto  

nietrzeźwi kierujący byli sprawcami 33 kolizji drogowych. W porównaniu do 2011 r.  

liczba wypadków w tej kategorii pozostała na tym samym poziomie natomiast liczba  

kolizji spadła o 13 przypadków.  

Policjanci  pouczyli  o 17 sprawców wykroczeń mniej,  aniżeli  rok wcześniej.  

Tym samym pouczono  264 osoby (rok  2011 – 281).  Zwiększono  natomiast  liczbę  

nałożonych mandatów karnych o 263, z  7.225 w 2011 r.  do  7.488 w roku 2012.  

Skierowano  192,  czyli o  248  mniej  wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego (w  

2011 r. - 440).

ŚRODEK 
REPRESJI

KIERUJĄCY PIESZY PASAŻER RAZEM
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

MANDATY 
KARNE 5214 5233 1618 1985 197 228 7225 7488

WNIOSKI 
O UKARANIE 408 162 24 19 4 8 440 192

POUCZENIA 189 152 84 108 4 3 281 264

W 2012 roku policjanci ujawnili  444 usterki na drogach i w związku z  

tym skierowali do zarządców dróg wnioski w sprawach dotyczących bezpieczeństwa  

ruchu, stanu dróg i oznakowania. 
Wykonał:
asp. szt. Adam Jakubiak
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