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SPRAWOZDANIE 

Z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu za 2010 rok 

 
Wzrastający  poziom  świadomości  społecznej  i  prawnej,  świadome  swoich  praw  jednostki  i 

społeczności  stawiają coraz większe wymagania instytucjom publicznym realizującym zadania na 
rzecz  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego.  Kierunki  pracy  wyznaczone  przez  Komendanta 
Głównego Policji i zdefiniowane jako priorytety wpisują się i mają oparcie po pierwsze w Rządowym 
programie ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpiecznej” oraz w innych 
rządowych  i  resortowych  programach  dotyczących  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego. 
Uwzględniając  potrzeby  oraz  uwarunkowania  regionalne  Komendant  Wojewódzki  Policji  w 
Katowicach wskazał dodatkowo własne kierunki pracy obowiązujące wszystkie jednostki terenowe 
Policji garnizonu śląskiego które sformułowane zostały jako „Strategia Wojewódzka Policji na lata 
2010-2012” Na realizacji zadań zawartych w tym dokumencie skupiła swoje działania w roku 2010 
tutejsza jednostka Policji. 

O ile ściganie sprawców przestępstw jest domeną pionu kryminalnego i wyniki uzyskane w tym 
zakresie zostaną omówione w drugiej części opracowania a tyle zapobieganie ich popełniania jest za
daniem pionu prewencji w skład którego wchodzą dwa wydziały – Wydział Prewencji i Wydział Ruchu 
Drogowego. W celu racjonalnego planowania służby prewencji systematycznie w okresach dwutygo
dniowych były sporządzane analizy zagrożeń występujących w poszczególnych rejonach powiatu. 
Jako podstawę do określenia miejsc zagrożonych brano pod uwagę zarówno zaistniałe przestępstwa, 
wykroczenia jak też sygnały mieszkańców (w tym anonimowe informacje przesyłane za pomocą za
kładki internetowej „Powiadom nas”), samorządów lokalnych i instytucji społecznych. W oparciu o 
zebrane dane ustalano zadania niezbędne do realizacji. Zadania te były następnie przekazywane kie
rownikom komórek patrolowo - obchodowych i kierownikom podległych posterunków Policji. Jedno
cześnie w rejony wytypowane jako szczególnie zagrożone kierowano siły prewencji. Zadanie posta
wione przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach zakładało zwiększenie ilości w ciągu 
całego roku służb rozumianych jako 8 godzinna służba w terenie (nie w jednostce Policji). Takich 
służb KPP Lubliniec zrealizowała w 2010 roku 8230.  Uzyskano w tym zakresie wynik lepszy o  93 
służby od uzyskanego za rok 2009. Swój udział w uzyskaniu tego wyniku mają również władze po
wiatowe i gminne. W oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w 
Lublińcu a Starostą Powiatu Lublinieckiego ze środków samorządowych sfinansowano 73 służby po
nadnormatywne.  Na identycznych zasadach Wójt Gminy Herby sfinansował 22 służby ponadnorma
tywne zrealizowane wyłącznie przez policjantów PP Herby. W tym miejscu należy również wspomnieć 
o  udziale  władz  samorządowych w unowocześnianiu  infrastruktury  będącej  w posiadaniu  Policji. 
Dzięki środkom przekazanym przez Wójta Gminy Herby (5000zł) zakupiono dodatkowe wyposażenie 
dla Posterunku w Herbach (komplet szaf metalowych, lornetka. Dzięki środkom finansowym przeka
zanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki (8000zł) częściowo wymieniono stolarkę okienną i 
drzwiową w Posterunku Policji w Woźnikach. Dodatkowo Burmistrz Wożnik dofinansował zakup pali
wa do samochodu służbowego PP Woźniki przekazując na ten cel 2000 zł. Burmistrz Miasta Lublińca 
przeznaczył 9000 zł na zakup sprzętu elektronicznego w postaci laptopa, kamer cyfrowych HD oraz 
aparatów cyfrowych przeznaczonych dla zespołu techników kryminalistyki oraz dla rzecznika praso
wego. Powracając jednak to tematu ilości wystawionych służb wspomnieć należy że miernikiem na
rzuconym przez Komendanta Głównego Policji w tym zakresie jest tzw. „moduł patrolowy” który jest 
procentowym wskaźnikiem ilości  policjantów wyłącznie komórek patrolowych kierowanych do co
dziennej służby patrolowej. Dla województwa śląskiego założono do realizacji próg 44%. Tutejsza 
jednostka  powiatowa  osiągnęła  ten  wskaźnik  na  poziomie  45,86% przy  średniej  wojewódzkiej 
45,42%
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Bardzo ważnym elementem na który położono szczególny nacisk było utrzymanie wysokiej spo
łecznej oceny pracy Policji i poczucia poziomu bezpieczeństwa. Jednym z jej aspektów było wyzna
czenie maksymalnego czasu reakcji patroli  policyjnych na zgłoszone przez obywateli  zdarzenia w 
szczególności  wypadki,  kolizje,  interwencje,  zgłoszenia  o  przestępstwach.  Wprowadzona kilka lat 
temu na użytek służbowy jednostek Policji województwa śląskiego i stale unowocześniana Elektro
niczna Ksiązka Służby daje możliwość pomiaru czasu który upływa od chwili przyjęcia zgłoszenia do 
chwili kiedy patrol Policji znajdzie się w pożądanym i wskazanym przez obywatela miejscu.  W tej 
mierze czasy reakcji zostały wyznaczone przez KWP na 19 minut w terenie miejskim i 22 minuty w 
terenie wiejskim. Tutejsza jednostka osiągnęła odpowiednio czas reakcji na poziomie 10,05 min w 
terenie miejskim (przy średnim wojewódzkim czasie reakcji  17,1 min) oraz  20,32min w terenie 
wiejskim (przy średnim wojewódzkim czasie reakcji  22,22min. Podkreślenia wymaga fakt że osią
gnięty przez KPP Lubliniec czas reakcji terenie miejskim jest najlepszym wynikiem w województwie 
śląskim. Osiągnięto go poprzez właściwy nadzór i rzetelne wyjaśnianie przez Naczelników Wydziałów 
Prewencji i Ruchu Drogowego wszystkich przypadków przekroczenia wskazanych czasów reakcji.

Kolejnym aspektem dbałości o wysoką społeczną ocenę pracy było rzetelnie wyjaśnianie wszel
kich skarg na działanie Policji zgłaszanych przez mieszkańców oraz wszystkich sygnałów otrzymywa
nych za pośrednictwem lokalnej prasy oraz internetu. W 2010 roku nie wszczynano postępowań dys
cyplinarnych będących skutkiem ujawnienia naruszenia dyscypliny służbowej przez f-szy na działanie 
których złożono skargę. Spośród ogólnej liczby 7 przyjętych skarg żadna nie została potwierdzona. 
Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na bardzo duży spadek ilości skarg przyjętych w roku 2010 w 
stosunku do roku 2009 kiedy przyjęto 26 skarg. 

Na rzecz poprawy komunikacji zewnętrznej i współpracy samorządami lokalnymi, organizacjami i 
jednostkami podejmującymi działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie oraz utrzymania 
kontaktu z mediami wyodrębniono w roku 2009 etatowe stanowisko ds. prasowo – informacyjnych. 
W 2010 roku na bieżąco i w pełni profesjonalnie uaktualniana była strona internetowa Komendy Po
wiatowej Policji w Lublińcu na której zamieszczone były informacje o ważniejszych zdarzeniach od
notowanych na podległym terenie oraz dotyczące pracy jednostki. Wspomnieć należy że sporządzo
na przez Zespół Prasowy KWP Katowice analiza oglądalności poszczególnych stron jednostek tereno
wych wykazała że strona internetowa KPP Lubliniec jest na czwartym miejscu pośród jednostek wo
jewództwa śląskiego. Pod koniec 2010 roku przeprowadzono ankietę przy użyciu specjalnie przygo
towanych ulotek oraz równocześnie za pomocą głosowania w sondzie internetowej mającą na celu 
wyłonienie najbardziej rozpoznawalnych i lubianych przez mieszkańców dzielnicowych z terenu miej
skiego i oddzielnie z terenu wiejskiego. Zwycięzcą na terenie Lublińca okazał się najstarszy stażem 
służby na stanowisku dzielnicowego mł.asp. Dariusz Pinkowski a spośród podległych Posterunków 
Policji najlepszym dzielnicowym okazał się mł.asp. Dariusz Węgrzyna z PP w Koszęcinie.

Całokształt  wyników  działań  podejmowanych  przez  f-szy  tutejszej  jednostki  Policji  na  rzecz 
poprawy  stanu  bezpieczeństwa  w powiecie  lublinieckim  został  szczegółowo  omówiony  w drugiej 
części  opracowania  tj.  "Informacji  o  stanie  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  w  powiecie 
lublinieckim za 2010 rok". 
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Ogólna charakterystyka zagrożenia przestępczością 

Do najistotniejszych kryteriów oceny pracy Policji należy zaliczyć zagrożenie przestępczością. 
Zagrożenie to jest wyrażone współczynnikiem przestępstw stwierdzonych na 100 tys. mieszkańców, 
ilością popełnianych przestępstw oraz  dynamiką przestępczości. 

Dane dotyczące zagrożenia przestępczością w 2010 roku wskazują, że teren podległy KPP w 
Lublińcu należy do rejonów o niskiej skali zagrożenia przestępczością. W 2010 roku współczynnik 
przestępstw stwierdzonych w kategorii ogółem wyniósł 2051 przestępstw, co plasuje tut. KPP na 3 
miejscu pod względem najbezpieczniejszych jednostek powiatowych i miejskich woj. śląskiego. W 
kategorii przestępstw kryminalnych współczynnik ten wyniósł 1335 przestępstw, co plasuje tut. KPP 
na 4 miejscu pod względem najmniej zagrożonych jednostek  woj. śląskiego. 

Dynamika wszczęć w ocenianym okresie w kategorii ogółem wyniosła  99%, a w kategorii 
przestępstw  kryminalnych  –  97,8%. Oceniając  całość  przestępczości  należy  stwierdzić,  że 
przestępczość  o  charakterze  kryminalnym  stanowiła  70,5  % ogółu,  przestępczość  drogowa 
stanowiła  19,2  % a  przestępczość  gospodarcza  10,3% ogółu.  W sposób  graficzny  ilustruje  to 
poniższy rysunek.

Wykres nr 1
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Analizując zagrożenie przestępczością w roku 2010 należy stwierdzić, że w stosunku do roku 2009 
przestępstw odnotowano o 15 mniej. Wynikiem podejmowanych przez funkcjonariuszy KPP Lubliniec 
działań są osiągnięte wyniki w zakresie efektywności ścigania karnego. Efektywność ta w roku 2010 
w  kategorii  przestępstw  ogółem  wyniosła  72,2%.  Zaś  w  kategorii  przestępstw  o  charakterze 
kryminalnym wyniosła 58,8% 
Stan zagrożenia przestępczością w okresie ostatnich 5 lat ilustruje poniższy rysunek.

Wykres nr 2 
Przestępczość ogółem w latach 2006 - 2010
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Wykres nr 3

Przestępstwa ogółem
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          W 2010 roku w porównaniu do roku 2009 odnotowano mniej o 15 przestępstw ogółem. 
Wskaźnik wykrycia ukształtował się na poziomie 72,2% i w praktyce jest najwyższy od 5 lat. Jest 
również o 8,6% wyższy od średniego wskaźnika wykrywalności osiągniętego przez jednostki Policji 
województwa śląskiego.  Przebieg pracy lublinieckiej  komendy w poszczególnych miesiącach roku 
2010  i osiągniętych wyników w tym zakresie obrazuje poniższy wykres. 

Wykres nr 4
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Wykres nr 5

Przestępstwa kryminalne
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W kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym odnotowano  mniej o 21 przestępstw w 

stosunku do roku 2009. Wskaźnik wykrycia wyniósł 58,8 % i również jest najwyższy od 2006 roku a 
także o 8,3% wyższy od średniego wskaźnika wykrywalności  osiągniętego w tej  kategorii  przez 
jednostki Policji województwa śląskiego. Przebieg pracy i osiągniętych wyników na przestrzeni całego 
2010 roku obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 6
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Wykres nr 7

Struktura przestępczości kryminalnej w 2010 roku
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Największy udział w przestępczości o charakterze kryminalnym mają: kradzieże cudzej 
rzeczy, kradzieże z włamaniem, uszkodzenia mienia, przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz przestępstwa rozbójnicze. Są to te kategorie przestępstw, które bezpośrednio 
wpływają na poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Wykres nr 8

Przestępstwa kradzież cudzej rzeczy

283452 421 291 291

36,9
33,8

27,1
30,7

24,7

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

2006 2007 2008 2009 2010
0

5

10

15

20

25

30

35

40

ilość przestępstw kradzieży wykrywalność

W kategorii przestępstw kradzież cudzej rzeczy w roku 2010 odnotowano nieznaczny spadek 
o  8  przestępstw w porównaniu z rokiem poprzednim. W zestawieniu odnotowano wyższą o  3,1% 
wykrywalność sprawców tych przestępstw w porównaniu z rokiem poprzednim i jest to najwyższa 
wykrywalność w ciągu ostatnich 5 lat.
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Wykres nr 9

Przestępstwa udział w bójce lub pobiciu
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W kategorii przestępstw udział w bójce lub pobiciu w 2010 roku w porównaniu do 2009roku 
odnotowano spadek o 4 przestępstwa. Wskaźnik wykrycia w roku 2010 wynosi 71,4 %.

Wykres nr 10

Przestępstwa kradzieże z włamaniem
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W roku 2010 nastąpił spadek ilości odnotowanych przestępstw kradzieży z włamaniem o 17 
w porównaniu z rokiem 2009. Odnotowano również wzrost wskaźnika wykrycia, który w roku 2010 
wyniósł 28,6%
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Wykres nr 11

Przestępstwa rozbójnicze
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W przypadku przestępstw rozbójniczych w 2010 roku odnotowano o 1 przestępstwo mniej w 
porównaniu  z  rokiem  2009.  Wskaźnik  wykrywalności  przestępstw  w  kategorii  przestępstwa 
rozbójnicze w roku 2010 wyniósł 92,9% i był zdecydowanie wyższy niż w latach poprzednich. 

Jednym z najważniejszych priorytetów określonych w Strategii Wojewódzkiej Policji na lata 
2010-2012 jest realizacja oczekiwań społecznych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw 
oraz  zachowań  najbardziej  uciążliwych  społecznie.  Grupa  tych  przestępstw  określona  jako  7 
wybranych  przestępstw składa  się  z  kradzieży,  w  tym  kradzieży  samochodu,  kradzieży  z 
włamaniem, rozbojów, bójek i pobić, uszkodzeń ciała oraz uszkodzeń mienia. Dane dotyczące tej 
kategorii  gromadzone  są  dopiero  od roku  2010  stąd  brak  jest  możliwości  porównania  z  latami 
poprzednimi. W latach poprzednich do grupy wybranych przestępstw nie zaliczano uszkodzeń ciała 
oraz  zniszczeń  mienia.   Wykres  nr  12  przedstawia  dynamikę  własną  KPP  w  Lublińcu  oraz 
wykrywalność w 7 wybranych kategoriach w porównaniu do średniej dynamiki i wykrywalności w tej 
kategorii na terenie województwa śląskiego. 

WYKRES NR 12 
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PROBLEMATYKA WYKROCZEŃ

Na stan poczucia bezpieczeństwa ma wpływ nie tylko poziom przestępczości ale również popełniane 
wykroczenia. Decyduje o tym nie tylko częstotliwość ich występowania jak w przypadku zaboru i 
uszkodzenia mienia, ale także ich charakter, jak w przypadku zakłóceń porządku publicznego które 
SA popełniane głównie przez nieletnich i młodocianych. W tym aspekcie niezbędna jest właściwa 
dyslokacji  służby  patrolowej  odpowiadająca  bieżącym  zagrożeniom.  Skuteczne  zwalczanie  i 
zapobieganie  wykroczeniom  wymaga  właściwego,  precyzyjnego  ukierunkowania  represji, 
umiejętnego  korzystania  ze  środków  oddziaływania  wychowawczego  oraz  wzbogacania  i 
doskonalenia  działalności  profilaktycznej  zmierzającej  do  zapobiegania  powstawaniu  wykroczeń  i 
usuwaniu rodzących je przyczyn. 

W 2010 roku w rejestrach spraw o wykroczenia zarejestrowano ogółem 840 spraw, z czego 
388 zostało skierowanych do Sądu Rejonowego w Lublińcu z wnioskiem o ukaranie. W pozostałych 
452 sprawach odstąpiono od kierowania z uwagi na niewykrycie sprawców bądź z innych przyczyn. 

Funkcjonariusze  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Lublińcu  w  2010  roku  za  popełnione 
wykroczenia nałożyli łącznie  5522 mandaty karne oraz zastosowali pouczenia w stosunku do  178 
osób. W 2009 roku mandatów karnych nałożono 6919 i zastosowano 278 pouczeń.

Wykres nr 12

Sposób zakończenia ujawnionych spraw o wykroczenia w latach 2008 i 2009
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Kategorie  poszczególnych wykroczeń za które  nałożono  mandaty  karne ilustruje  poniższy 
wykres

Wykres nr 13
Udział poszczególnych kategorii wykroczeń w postępowaniu mandatowym
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Analizując  poszczególne  kategorie  wykroczeń  należy  stwierdzić,  że  w  dalszym  ciągu 
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji drogowej stanowią najliczniejszą 
grupę wykroczeń. Prawidłowa reakcja na tego typu wykroczenia uchroniła zarówno kierujących, jak i 
osoby postronne, które mogłyby się stać kolejnymi ofiarami bezmyślności kierujących.

Całokształt działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest 
odrębnym zagadnieniem w ramach którego ukierunkowywano pracę f-szy na :
 zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych;
 ujawnianie nietrzeźwych kierujących;
 walkę z „piractwem drogowym”;
 inicjowanie zmian w infrastrukturze drogowej.

Wyniki tych działań zostały przedstawione w kolejnej części opracowania.

ZAGROŻENIE ZDARZENIAMI DROGOWYMI

W roku 2010 na terenie KPP Lubliniec odnotowano ogółem 971 zdarzeń drogowych, w wyniku 
których  13 osób poniosło śmierć, a  101 osób doznało obrażeń ciała. W rozbiciu na poszczególne 
kategorie :

 89 wypadków
 882 kolizji

W analogicznym okresie roku 2009 na terenie podległym KPP Lubliniec odnotowano ogółem 967 
zdarzeń drogowych, w wyniku których 14 osób poniosło śmierć, a 110 doznało obrażeń ciała. W roz
biciu na poszczególne kategorie :

 92 wypadki
 875 kolizji

Natomiast w roku 2008 na terenie KPP Lubliniec odnotowano ogółem 941 zdarzeń drogowych, w 
wyniku których 14 osób poniosło śmierć, a 142 doznały obrażeń ciała. W rozbiciu na poszczególne 
kategorie :

 107 wypadków
 834 kolizje

Natomiast w roku 2007 odnotowano ogółem 1108 zdarzeń drogowych, w wyniku których 26 osób 
poniosło śmierć, a 178 doznało obrażeń ciała. W rozbiciu na poszczególne kategorie :

 137 wypadków
 971 kolizji

W porównaniu do roku 2008 i 2007 dane liczbowe przedstawiają się następująco : 

Z przedstawionych danych liczbowych wynika, iż w porównaniu do roku poprzedniego w 2010 roku 
odnotowano :

 spadek osób zabitych o 1
 spadek  ilości wypadków o 3
 spadek  osób rannych o 9

2010 2009 2008

WYPADKI 89 92 107

ZABICI 13 14 14

RANNI 101 110 142

KOLIZJE 882 875 834
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 wzrost  ilości kolizji o 7

W sposób graficzny przedstawione dane obrazuje poniższy wykres

Wykres nr 14
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Stan zagrożenia zdarzeniami drogowymi w poszczególnych gminach powiatu lu
blinieckiego

Sytuację dotyczącą zagrożenia zdarzeniami drogowymi na terenie poszczególnych gmin po
wiatu lublinieckiego w 2010 roku przedstawia poniższe zestawienie :
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LUBLINIEC 22 1 27 26 1 31 36 5 36 328 335 280

BORONÓW 1 1 4 1 4 4 8 40 21 25

CIASNA 16 4 17 14 1 22 10 2 16 76 63 81

HERBY 10 17 8 3 10 8 2 18 74 86 73

KOSZĘCIN 11 3 8 7 1 7 15 1 18 104 115 116

KOCHANOWICE 9 2 7 6 2 8 9 13 86 72 76

PAWONKÓW 9 1 12 10 1 11 5 2 3 75 85 86

WOŹNIKI 11 2 12 17 4 17 20 2 30 99 98 97
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      Z  przedstawionych  danych  wynika,  iż  w  analizowanym okresie  czasu  najwięcej  zdarzeń 
drogowych odnotowano na terenie gmin:

 Lubliniec      350; w porównaniu do roku 2009  odnotowano spadek o 11
 Koszęcin      115; w porównaniu do roku 2009  odnotowano spadek o 7  
 Woźniki       110; w porównaniu do roku 2009  odnotowano spadek o 5    
 Kochanowice 95; w porównaniu do roku 2009  odnotowano wzrost o 17
 Ciasna         92; w porównaniu do roku 2009  odnotowano wzrost o 15

Rozpatrując osobno poszczególne kategorie zdarzeń najwięcej  wypadków odnotowano na terenie 
gminy:

 Lubliniec 22; w porównaniu do roku 2009 odnotowano spadek o 4
 Ciasna         16 w porównaniu do roku 2009 odnotowano wzrost o 2   
 Woźniki        11 w porównaniu do roku 2009 odnotowano spadek o 6  
 Koszęcin       11 w porównaniu do roku 2009 odnotowano wzrost o 4

Natomiast kolizji najwięcej odnotowano na terenie gminy:
 Lubliniec      328 ; w porównaniu do roku 2009 odnotowano spadek o 7
 Koszęcin       104 spadek  o 11
 Woźniki        99 spadek o 1
 Kochanowice 86 wzrost o 6

     Biorąc  pod  uwagę  powyższe  dane,  należy  stwierdzić,  iż  największe  zagrożenie 
zdarzeniami drogowymi w  2010 roku występowało na terenie gmin :

 Lubliniec  
 Koszęcin 
 Woźniki

ZAGROŻENIE ZE STRONY NIETRZEŹWYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO

W roku  2010 na  terenie  KPP  Lubliniec  odnotowano  64 zdarzenia   drogowe  z  udziałem 
nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego (6,5 % liczby zdarzeń ) w wyniku,  których 1 osoba 
poniosła śmierć, a 10 doznało obrażeń ciała. W 10 przypadkach (1 wypadek i 9 kolizji) nietrzeźwym 
uczestnikiem ruchu był pieszy, a w 3 przypadkach nietrzeźwy kierujący nie był sprawcą zdarzenia (1 
wypadek  i  2 kolizje).  W  rozbiciu  na  poszczególne  kategorie  zdarzeń   dane  przestawiały  się 
następująco :

 - 11 wypadków , co stanowiło  12,3 % ogólnej liczy wypadków 
-  53 kolizji  tj.  5,9  % ogólnej liczby kolizji.

W roku 2009 na terenie KPP Lubliniec odnotowano 62 zdarzenia drogowe z udziałem nie
trzeźwych uczestników ruchu drogowego ( 6,4 % liczby zdarzeń )w wyniku, których 1 osoba ponio
sła śmierć, a 12 doznało obrażeń ciała. W rozbiciu na poszczególne kategorie zdarzeń dane przesta
wiały się następująco :

 11 wypadków , co stanowiło 12 % ogólnej liczy wypadków 
 51 kolizji tj. 5,8 % ogólnej liczby kolizji.

W  roku 2008 odnotowano 65 zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu 
drogowego ( 6,91 % liczby zdarzeń )w wyniku których 17 osób doznało obrażeń ciała. W rozbiciu na 
poszczególne kategorie zdarzeń dane przestawiały się następująco:

 15 wypadków co stanowiło 14 % ogólnej liczy wypadków 
 50 kolizji tj. 6 % ogólnej liczby kolizji.

Z przedstawionych danych wynika, iż w 2010 roku w porównaniu do roku 2009 zagrożenie zdarze
niami drogowymi z udziałem przedmiotowej grupy uczestników wzrosło.

Geografia zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego w 2010 
roku przedstawiała się następująco :

gm. Lubliniec -19 zdarzeń           gm. Koszęcin        -10 zdarzeń        
         gm. Ciasna            -6 zdarzeń           gm. Herby             -8  zdarzeń
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gm. Woźniki        -9 zdarzeń           gm. Kochanowice -4 zdarzenia
gm. Pawonków     -3 zdarzeń             gm. Boronów        -5 zdarzeń  

ZDARZENIA DROGOWE NA POSZCZEGÓLNYCH CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH

DROGA

TEREN

GMINY

WYPADKI KOLIZJE

2010 2009 2008

w
yp

a
d

k
i

za
bi

ci

ra
nn

i

w
yp

a
d

ki

za
bi

ci

ra
nn

i

w
yp

a
d

k
i

za
bi

ci

ra
nn

i 2010 2009 2008

K 11-OGÓŁEM 17 4 16 17 2 29 16 4 24 103 99 120

Lubliniec 4 5 2 4 8 2 9 50 41 43

Ciasna 12 4 10 11 1 19 7 2 12 44 44 60

Kochanowice 1 1 4 1 6 1 3 9 14 17

K46 OGÓŁEM 23 3 29 18 4 19 19 4 22 243 266 214

Lubliniec 10 12 7 1 6 7 1 7 86 124 89

Kochanowice 5 2 3 1 2 5 6 46 30 25

Pawonków 3 1 5 4 4 2 1 1 59 50 53

Herby 5 9 6 3 7 5 2 8 52 62 47

W 905-OGÓŁEM 4 8 4 1 4 5 14 32 21 28

Herby 3 6 2 3 3 10 5 8 9

Boronów 2 1 1 2 4 21 7 15

Woźniki 1 2 6 6 4

W 906-OGÓŁEM 7 2 5 8 10 15 18 84 80 82

Koszęcin 5 2 3 4 5 9 12 48 52 62

Lubliniec 2 2 4 5 4 4 32 23 16

Woźniki 2 2 4 5 4

W 907-OGÓŁEM 2 2 3 1 3 5 1 6 41 35 29

Koszęcin 1 1 1 1 3 1 2 25 25 22

Boronów 1 1 2 3 2 4 16 10 7

W 908 4 5 8 11 8 10 30 25 36

W 789 5 2 4 5 2 4 5 10 30 27 28

DROGI GMINNE-PO
WIATOWE OGÓŁEM

27 2 32 29 4 30 34 5 38 319 322 297

Lubliniec 6 1 8 13 16 17 2 16 160 160 132

Boronów 3 4 2

Ciasna 4 7 3 3 3 4 32 19 21

Herby 2 2 17 16 17

Koszęcin 5 1 4 2 2 3 4 31 38 32
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Kochanowice 3 3 1 1 3 4 31 25 34

Pawonków 6 7 6 1 7 3 1 2 16 25 33

Woźniki 1 1 4 2 2 5 2 8 29 35 26

Z przedstawionych danych wynika, iż w analizowanym okresie czasu na poszczególnych drogach od
notowano : 

 K46     -266  zdarzeń tj.23 wypadki i 243 kolizje
 K11     -120  zdarzeń tj.17 wypadków i 103 kolizji
 W906  -91  zdarzeń tj.7 wypadków i 84 kolizje
 W907  -43  zdarzenia tj.2 wypadki i 41 kolizji
 W908  -34  zdarzenia tj.4 wypadki i 30 kolizji
 W905  -36  zdarzeń tj.4 wypadki i 32 kolizje
 W789  -35 zdarzeń tj.5 wypadków i 30  kolizji
 drogi powiatowe i gminne – 346 zdarzeń tj.27 wypadków i 319 kolizji

RODZAJE I PRZYCZYNY ZDARZEŃ DROGOWYCH

RODZAJ ZDARZENIA

WYPADKI KOLIZJE
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2010 2009 2008

Zderzenie pojazdów-czoło
we

11 16 18 6 23 13 3 29 45 40 34

Zderzenie pojazdów-bocz
ne

34 8 36 21 27 22 2 26 294 266 244

Zderzenie pojazdów-tylne 13 2 17 15 1 18 10 11 180 190 180

Najechanie na pieszego 11 11 11 2 9 18 3 15 14 16 13

Najechanie na unierucho
miony pojazd

2 2 2 3 36 37 21

Najechanie na drzewo, 
słup, znak

6 2 4 6 3 7 18 5 22 39 50 60

Najechanie na zaporę ko
lejową

1 2 6 1 6

Najechanie na dziurę, garb 50 40 29

Najechanie na zwierzę 1 1 76 80 75

Wywrócenie się pojazdu 12 1 15 17 2 22 20 31 65 67 85

Inne rodzaje 2 2 1 1 4 1 3 75 88 86

Wypadek z pasażerem 1 2 2 1

Przeprowadzona analiza zdarzeń drogowych zaistniałych w 2010roku wykazała, iż na  971 
zdarzeń   :

 z winy kierujących powstało  777 zdarzeń tj.  81 wypadków i 696  kolizji
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 z  winy pieszego powstało 17 zdarzeń tj. 5  wypadków i  12 kolizji
 z  innych przyczyn powstało 157  zdarzeń tj. 3 wypadki i  154   kolizje
 z współwiny uczestników ruchu  powstało  20 zdarzeń tj. kolizji.      

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – podsumowanie

Z  przedstawionych  powyżej  danych  statystycznych  wynika,  iż  na  terenie  powiatu 
lublinieckiego w porównaniu z 2009 rokiem  nastąpił spadek liczby zdarzeń drogowych. Odnotowano 
także spadek osób zabitych i spadek  ilości  wypadków oraz osób rannych. Największą liczbę zdarzeń 
drogowych  powodowali  kierujący  pojazdami.  Najczęstszą  przyczyną  zdarzeń  drogowych 
powodowanych  przez  w/w  grupę  uczestników  ruchu  było:  nie  ustąpienie  pierwszeństwa  , 
niezachowanie bezpiecznego odstępu pomiędzy pojazdami, niedostosowanie prędkości do warunków 
ruchu,  nieprawidłowe  wyprzedzanie,  nieprawidłowe  wymijanie.  Najwięcej  zdarzeń  drogowych 
odnotowano na drogach :

 krajowej nr 46 – Lubliniec,  Herby,Lisów , Kochanowice  ,Pawonków               
 krajowej nr 11 -  Glinica , Ciasna, Molna, Sieraków          
 wojewódzkiej nr  906 –Sadów; Wierzbie; Koszęcin 

ROZPOZNANIE ZJAWISK PATOLOGICZNYCH DEMORALIZACJI I PRZESTĘPCZOŚCI 
NIELETNICH

Alkoholizm i przemoc w rodzinie
Na  terenie  działania  KPP  w  Lublińcu  w  2010  roku  przeprowadzono  1040 (poprzednio  911) 
interwencji  domowych,  z  czego  163 interwencji  dotyczyło  przemocy  w  rodzinie,  (  w  roku 
poprzednim było 180 interwencji, a więc nastąpił nieznaczny spadek). W 100 przypadkach sprawcy 
przemocy w rodzinie byli  pod wpływem alkoholu, dotyczy to  98 mężczyzn i  2 kobiet.  Ogółem w 
czasie interwencji zatrzymano 25 osób, w tym 24 mężczyzn i jedną kobietę, 21 osób umieszczono 
w  izbie  wytrzeźwień,  natomiast  4  osoby  w  PPdOZiD.  W  roku  ubiegłym  funkcjonariusze  KPP  w 
Lublińcu doprowadzili do miejsca zamieszkania 110 osób nietrzeźwych, 95 osób doprowadzono do 
Izby Wytrzeźwień w tym 4 nieletnich.  Policjanci  ujawnili  514  wykroczeń określonych w art.  43' 
Ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi.  Ze  względu  na  zatrucie 
alkoholowe 4 nieletnich umieszczono w placówce służby zdrowia. W sumie w 2010 roku ujawniono 
20 nieletnich znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu. Dotyczy to 15 chłopców i 5 dziewczyn. 
Każdy  przypadek  ujawnienia  osoby  nieletniej  pod  wpływem  alkoholu  był  dokładnie  badany. 
Dzielnicowy  lub  f-sz  zespołu  ds.  nieletnich  dokładnie  rozpoznaje  w  takim  przypadku  sytuację 
rodzinną nieletniego, jego warunki materialne oraz ustala czy był to przypadek pojedynczy lub czy 
nieletni jest już zdemoralizowany. W przypadku uzyskania informacji z których wynika, iż zachodzą 
przesłanki  określone  w  art.  4  upn  przesyłany  jest  do  SRiN  wniosek  o  wszczęcie  postępowania 
wyjaśniającego.

Równocześnie prowadzone są czynności w kierunku art. 208 kk i w przypadku, gdy zachodzą 
przesłanki określone w powyższym artykule Wydział Kryminalny wszczyna i prowadzi postępowanie. 
W  okresie  roku  sprawozdawczego  nie  stwierdzono  przestępstw  art.  208  KK  (rozpijanie 
małoletniego).

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu współpracuje z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Uzależnień (1 f-sz jest członkami GKRPA) oraz z pracownikami MOPS-ów i Punktu 
Konsultacyjnego  celem  przeciwdziałania  dalszemu  rozwojowi  patologii  w  rodzinach,  w  których 
nadużywany  jest  alkohol.  W  przypadkach,  stwierdzenia,  iż  ktoś  w  rodzinie  nadużywa  alkoholu 
zwłaszcza wtedy, gdy wpływa to destrukcyjnie na rodzinę kierowane są wnioski o leczenie odwykowe 
W 2010 roku Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu przesłana 18 wniosków o leczenie do Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. W przypadkach, gdy spożywanie alkoholu 
wpływa  na  pogorszenie  się  sytuacji  materialnej  rodziny,  lub  potrzebna  jest  pomoc  innych 
specjalistów (psycholog itp.) informowany jest ośrodek MOPS, w celu udzielenia niezbędnej pomocy. 
Takich informacji policjanci KPP Lubliniec przesłali w ubiegłym roku 22. 
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W czasie  interwencji  domowych  opisanych  powyżej  a  związanych  z  przemocą  domową i 
zakończonych wszczęciem procedury Niebieskiej Karty, obecnych było 139 małoletnich ( w tym do 
ukończenia 13 lat -84 małoletnich). Z przestępstw, które mają wpływ na bezpieczeństwo i warunki 
bytowe dzieci należy wymienić czyny z art. 207 KK (znęcanie), w roku ubiegłym w KPP Lubliniec 
stwierdzono 19 czynów, oraz przestępstwa z art. 209 KK (niealimentacja)  stwierdzono 48. 

Narkomania

W 2010 roku KPP w Lublińcu zabezpieczyła następujące ilości środków odurzających:
 marihuana  - 347,99 g,
 amfetamina - 216,29 g,
 roślin konopii indyjskich - szt 1
 haszysz -3,15 gr
 dopalacze JHH18 -18 g

Policjanci  KPP  w  Lublińcu  ujawnili  w  2010  roku  72  czyny  stwierdzone  z   Ustawy  o 
przeciwdziałaniu  narkomani  które  zostały  popełnione  przez  29 sprawców,  w  tym  10 czynów 
popełniło 4 nieletnich. W porównaniu do 2009 nastąpił wyraźny wzrost w liczbach bezwzględnych, w 
czynach stwierdzonych o  23 (w ubiegłym roku  49 czynów), w kategorii  podejrzany wzrost o  11 
sprawców (2009 –  18 sprawców). Biorąc pod uwagę osoby nieletnie ujawniono o  4 czyny mniej, 
liczba sprawców pozostałą bez zmian

Na chwilę obecną nie posiadamy informacji nt. osób nieletnich rozprowadzających narkotyki. 
Biorąc pod uwagę rozpoznanie prowadzone przez f-szy Wydziałów KR i Prewencji należy stwierdzić, 
iż  zjawisko  narkomanii  utrzymuje  się  na  podobnym  poziomie,  co  w  latach  ubiegłych.  Nowym 
zjawiskiem  na  terenie  działania  KPP  Lubliniec  były  dopalacze.  Zażywanie  dopalaczy  stało  się 
popularne zwłaszcza po otwarciu sklepu z dopalaczami. Po zmianie przepisów i zamknięciu sklepu 
dopalacze straciły na popularności. Na bieżąco prowadzona jest współpraca z instytucjami, osobami, 
które  mogą  posiadać  wiedzę  nt  środków odurzających,  miejsc  ich  dystrybucji,  dealerów i  osób 
zażywających narkotyki. Prowadzone rozpoznanie przestępczości narkotykowej na terenie działania 
KPP w Lublińcu pozwala stwierdzić, że w dalszym ciągu dominującym narkotykiem jest marihuana, w 
następnej kolejności amfetamina. Popularność tych narkotyków jest podyktowana ich niską ceną. 
Jeśli  chodzi o marihuanę to dodatkowo na jej "popularność" istotny wpływ na fakt, że można ją 
uzyskać niewielkim kosztem posiadając podstawowe wiadomości z dziedziny uprawy. Prowadzone od 
lat  rozpoznanie  zjawiska  przestępczości  narkotykowej,  oraz  praca  procesowa  pozwala  na 
stwierdzenie,  że  na  terenie  działania  naszej  jednostki  trafiają  także  narkotyki  pochodzenia 
syntetycznego,  głownie  z  terenu  dużych  miast  śląskich,  a  także  sąsiedniego  województwa 
opolskiego.  

Prowadzone postępowania oraz własne ustalenia policjantów wskazują, że narkotyki głównie 
rozprowadzane są w miejscach gromadzenia się znacznej ilości osób - młodzieży, tj. w kawiarniach, 
dyskotekach, pubach.  Miejsca dystrybucji narkotyków są losowo wybierane przez dealerów, gdyż 
zwiększa to ich anonimowość  i możliwość zatrzymania. Dealerzy narkotykowi to osoby posługujące 
się pseudonimami,  umawiają się na telefon.  Dealerzy posługują się telefonami na karty,  bardzo 
często zmieniają jednak numery telefonów z uwagi przed "namierzeniem". Z uwagi na fakt, iż na 
terenie KPP w Lublińcu usytuowane są Zakłady Karne, prowadzona jest współpraca z kierownictwem 
tych placówek. Daje ona wymierne wyniki w postaci ujawniania środków odurzających na ich terenie 
u osób osadzonych, jak i również u osób usiłujących dostarczyć narkotyki tym osobom w czasie 
widzeń.

Na  terenie  KPP  w  Lublińcu  w  roku  poprzednim  nie  odnotowano  zatruć  narkotykowych. 
Ujawniono  1  sprawcę,  którzy  popełnili  przestępstwo  pod  wpływem  środków  odurzających.  Nie 
ujawniono  nieletnich  sprawców  czynów  karalnych  znajdujących  się  pod  wpływem  środków 
narkotycznych.

Przestępczość nieletnich

Miernikiem, który  jest brany pod uwagę przy ocenie zagrożenia przestępczością nieletnich 
jest  ilość  ujawnionych  czynów karalnych  opisanych  w Kodeksie  Karnym.  Aby  mieć  pełny  obraz 
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przestępczości nieletnich należy się odnieść do ogólnej ilości przestępstw stwierdzonych oraz ilości 
osób podejrzanych. Ilość  wykrytych czynów popełnionych przez nieletnich wzrosła w roku 2010  w 
porównaniu do  roku 2009 o 9, co daje dynamikę w czynach stwierdzonych 106,8%.               

Procentowy udział czynów stwierdzonych popełnionych przez nieletnich w stosunku do ogółu 
przestępstw stwierdzonych stanowi  8,9%. Udział czynów nieletnich w stosunku do stwierdzonych 
przestępstw kryminalnych wyniósł 13,1%.

W 2010 roku  104  nieletnich popełniło  140  czynów (liczba podejrzanych ogółem  884). W 
2009 roku 94 nieletnich popełniło 131 czynów, (liczba podejrzanych ogółem 851). W 2008 roku 90 
nieletnich  popełniło  107 przestępstw   natomiast  w  2007  roku  66 nieletnich  popełniło  77 
przestępstw. W sposób graficzny ilość ujawnionych nieletnich popełniających przestępstwa i ilość 
popełnionych przez nich przestępstw w latach 2007-2010 obrazuje poniższy wykres. 

Wykres nr 13

Ilość ujawnionych przestępstw dokonanych przez nieletnich
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W poniższej  tabeli  przedstawiono  najczęściej  popełniane  przez  nieletnich  czyny porównując  dwa 
analogiczne okresy: 
 

Rodzaj czynu
2008 2009 2010

Ilość
czynów

Ilość
sprawców

Ilość
czynów

Ilość
sprawców

Ilość
czynów

Ilość
sprawców

Kradzież cudzej rzeczy 7 7 38 35 13 28
Rozbój i wymuszenie rozbójnicze 1 1 2 2 6 5
Uszczerbek na zdrowiu 20 13 9 7 9 5
Ust. o przeciwdz. narkomanii 1 1 14 4 10 4
Kradzież z włamaniem 0 1 5 6 5 7
Przestępstwa drogowe 2 2 0 0 5 5
Bójka i pobicie 3 14 0 1 2 6
P-wko f-szowi publicznemu 2 2 8 6 15 4
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Analizując  dane zawarte w powyżej tabeli,  należy stwierdzić, że wśród czynów karalnych 
popełnionych przez nieletnich odnotowano mniej kradzieży wzrosła za to liczba rozbojów szkolnych, 
bójek i pobić a także przestępstw przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu. Prawie wszystkich tych 
czynów dopuściła  się grupa kilku  tych samych sprawców, którzy popełniali  p-stwa na przełomie 
całego roku.

Podsumowanie 

Oceniając  wszystkie  aspekty  pracy  tutejszej  jednostki  Policji  wraz  z  podległymi  jej 
Posterunkami  Policji  stwierdzić  należy,  iż  prawidłowa realizacja wszystkich  zaplanowanych zadań 
pozwoliła  na  utrzymanie  pozytywnych  tendencji  i  utrzymanie  niskiego  poziomu  zagrożenia  dla 
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. 

Za całokształt  współpracy z samorządami gminnymi i  powiatowym oraz okazaną 
troskę o szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne pragnę niniejszym podziękować 
Panu Staroście,  Panom Burmistrzom, Wójtom Gmin oraz  wszystkim radnym.  Mając  na 
uwadze wszystkie przytoczone wyżej dane statystyczne stan bezpieczeństwa w powiecie 
lublinieckim  w moim przekonaniu  należy  ocenić  jako  dobry. Ostateczna  ocena  naszej 
pracy należy jednak do społeczności lokalnej.
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