
UCHWAŁA NR 335/XX/2020 
RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku oraz informacji 
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Rybnika w 2019 roku 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511 ze zm.) oraz art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) 

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku oraz informację o stanie 
porządku i bezpieczeństwa na terenie Miasta Rybnika w 2019 roku, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Wojciech Kiljańczyk 
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L.dz. E- 5100-31/828/20         

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W RYBNIKU 

ORAZ 

INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE
MIASTA RYBNIKA

 
w 2019 ROKU

I. STAN  ZATRUDNIENIA  W KMP  W  RYBNIKU  W  LATACH  2018 - 2019

Stan etatowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku w roku 2019 wynosił 420 etatów policyjnych,
28 etatów w korpusie służby cywilnej oraz 14,9 etatu w odniesieniu do etatowych stanowisk pracowniczych
nieobciętych  mnożnikowym  systemem  wynagrodzeń.  W  ubiegłym  roku  ze  służby  zwolniło  się  31
policjantów, 9 przeniosło się do innych jednostek Policji, przyjęto 32 nowych policjantów, z kolei z innych
jednostek do Komendy Miejskiej Policji w Rybniku przeniosło się 8 funkcjonariuszy.

Dane statystyczne - stan etatowy i liczba wakatów w garnizonie rybnickim w latach 2018 - 2019

     
Stan na dzień Stan etatowy Wakaty Stan faktyczny

31.12.2018
420 11 409

31.12.2019 420 10 410

II. STAN  BEZPIECZEŃSTWA  W  RUCHU  DROGOWYM NA  TERENIE PODLEGŁYM  KMP
W  RYBNIKU

W roku  2019  zaistniało  ogółem więcej  zdarzeń  drogowych,  natomiast  spadła  liczba  wypadków
drogowych. Najwięcej zdarzeń drogowych generuje miasto Rybnik.
       W 2019 roku ogółem zaistniało 2093 (1983) zdarzeń drogowych na podstawie SEWIK, w
tym 93 (96) wypadki drogowe, co  stanowi  4,4% ogółu zdarzeń drogowych. Nastąpił spadek wypadków
drogowych, natomiast wzrost kolizji.

Łącznie wraz ze zdarzeniami zaistniałymi poza drogami publicznymi na podległym terenie
zaistniało  około  2700  zdarzeń,  mimo  podejmowanych  szeregu  działań  zmierzających  do  poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno kierujących oraz pieszych.
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Dane statystyczne – zdarzenia drogowe na terenie podległym KMP w Rybniku w latach 2017 – 2019

Rodzaj zdarzenia 2017 r. 2018 r. 2019 r.

Wypadki 98 96 93

Kolizje 1960 1887 2000

Zabici 5 6 10

Ranni 114 104 99

Dane  statystyczne –  liczba  zatrzymanych  nietrzeźwych  kierujących  na  terenie  podległym  KMP
w Rybniku w latach 2017 – 2019

2017 r. 2018 r. 2019 r.

Liczba  nietrzeźwych
kierujących

475 505 538

Dane statystyczne – liczba kierowców poddanych badaniu na zawartość alkoholu w organizmie w latach
2017 – 2019

2017r. 2018 r. 2019 r.

Liczba kierujących poddanych 
badaniu 
na zawartość alkoholu

190923 191842 194346

Wykres  -  najczęstsze  przyczyny  zaistnienia  zdarzeń  drogowych  w  roku  2019   na  terenie  podległym  
KMP w Rybniku 

W oparciu o powyższe dane należy stwierdzić, że główną przyczyną zaistnienia zdarzeń drogowych
w  ruchu  pojazdów  było:  niezachowanie  bezpiecznej  odległości  między  pojazdami  (  381  zdarzeń),
nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu ( 351 zdarzeń), niedostosowanie prędkości do panujących warunków
atmosferycznych (289 zdarzeń). 
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Miejscami najbardziej zagrożonymi zdarzeniami drogowymi w mieście w 2019r. były:

- ul. Gliwicka – 78 zdarzeń 
– ul. Żorska – 75 zdarzeń
– ul. Wodzisławska – 74 zdarzenia 
– ul. Raciborska – 70 zdarzeń 
– ul. Zebrzydowicka -  64 zdarzenia 
– ul. Mikołowska – 62 zdarzenia
– ul. Kotucza -  56  zdarzeń 

III. WYNIKI  UZYSKANE   PRZEZ   SŁUŻBY   PREWENCYJNE   NA TERENIE POLEGŁYM   
KMP   W   RYBNIKU

Służba prewencyjna jest oceniana przez pryzmat mierników, które dają statystycznie porównanie efektów służby.
W roku 2019 jedynym z mierników, którego nie udało się  osiągnąć to czas  reakcji  na  zdarzenia  pilne. (  dane
przedstawiono w kolejnym punkcie). Głównymi powodami takiego stanu rzeczy była wysoka absencja policjantów
spowodowana zwolnieniami lekarskimi, szkoleniami stacjonarnymi i delegowaniami policjantów do innych komórek w
tym do Wydziału Ruchu Drogowego podyktowana koniecznością poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
wzrost liczby funkcjonariuszy, którzy odeszli na emeryturę przy jednoczesnym wzroście ilości odnotowanych interwencji
pilnych w stosunku do roku ubiegłego o 326. Najważniejszym czynnikiem ocennym dla naszej jednostki jest jednak
zadowolenie społeczności lokalnych i poczucie bezpieczeństwa oraz zaufanie do naszej służby. W związku z powyższym
działania policjantów ukierunkowane są właśnie na pomoc obywatelom oraz na profesjonalizm podczas wykonywania
obowiązków służbowych. Przedsięwzięcia mające zbliżyć naszą służbę do mieszkańców Rybnika to przede wszystkim
program Dzielnicowy Bliżej Nas, ale również Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i wiele innych przedsięwzięć
inicjowanych przez Zespół Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii, który w minionym roku przeprowadził 1028
spotkań, w których wzięło udział w sumie 38680 osób. Dzielnicowi z KMP w Rybniku oraz z komisariatów brali
udział  w szeregu  inicjatyw skierowanych do  społeczeństwa mających  na celu poprawę bezpieczeństwa,
wzięli udział w kilkuset spotkaniach ze społecznością lokalną oraz przedstawicielami samorządu.

Czas reakcji na zdarzenie
Próg dla zdarzeń PILNYCH dla KMP w Rybniku na rok 2019 wynosi 9  minut 15 sekund, 

w tutejszej jednostce nie osiągnięto czasu reakcji na zdarzenia pilne za wspomniany rok  (czas reakcji 9
minut 59 sekund ). Średni czas reakcji na zdarzenia zwykłe w roku 2019 wyniósł 14 minut i 39 sekund, 
w tym przypadku nie wyznaczono progu satysfakcji.
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Realizacja kluczowych obszarów podlegających ocenie

MIERNIK WYMAGANE OSIĄGNIĘTE

Czas służby dzielnicowego w obchodzie 75% 75,35%

Liczba bezwzględna policjantów służby
prewencyjnej (bez RD) skierowanych do służby 
patrolowej i obchodowej 

21979
23730

Procentowy współczynnik zatrzymań na
gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu dot. 
podejrzanych w 7 kategoriach przestępstw w stosunku do
postępowań wszczętych

6,91%
6,95%

Wskaźniki dotyczące  ujawnionych wykroczeń przez służby prewencyjne w 2019 roku

WSKAŹNIKI
Wyznaczony próg 
na 2019 rok

Wartość osiągnięta 
w 2019 roku

Wskaźnik ujawnionych wykroczeń 
szczególnie uciążliwych w 
przeliczeniu na 100 służb o 
charakterze prewencyjnym

brak 61,57%
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Wskaźnik zaległości prowadzonych 
czynności wyjaśniających – 90 dni

0,28 % 0,18 %

Wskaźnik zaległości prowadzonych 
czynności wyjaśniających – 180 dni

0,03 % 0,00%

Dane statystyczne  – zabezpieczenia imprez masowych w 2019 roku

2018 2019

Liczba zabezpieczonych imprez 
masowych

76 45

Liczba zaangażowanych policjantów 3150 2406

WYNIKI PREWENCYJNE

Zatrzymani  na  gorącym  uczynku  popełnienia
przestępstwa

326

Przeprowadzone interwencje 17158

Wylegitymowane osoby 33809

Zatrzymane i odnalezione osoby poszukiwane 617

Osoby  przebywające  w  pomieszczeniach  dla  osób
zatrzymanych KMP w Rybniku

533

Osoby  doprowadzone  do  izb  wytrzeźwień  przez
policjantów

502

IV.  PROFILAKTYKA

Rodzaj spotkania Ilość spotkań Ilość uczestników

Z dziećmi i młodzieżą 649 27422

Z seniorami 71 2580

Z mieszkańcami 308 8678

V.  KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Liczba zgłoszeń (56%) potwierdzonych

wszystkie 1273

Przekraczanie dozwolonej prędkości 581

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 207

Nieprawidłowe parkowanie 146

Nielegalne rajdy samochodowe 53

Niewłaściwa infrastruktura drogowa 52

Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją 34

Zła organizacja ruchu 32
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Akty wandalizmu 29

Dzikie wysypiska śmieci 27

Żebractwo 18

Wałęsające się bezpańskie psy 18

Używanie środków odurzających 16

Miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej 15

Poruszanie się po terenach leśnych quadami 14

Znęcanie się nad zwierzętami 8

Osoba bezdomna wymagająca pomocy 5

Wypalanie traw 4

Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych 3

Niszczenie zieleni 2

Pozostałe kategorie łącznie 8

VI. WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUŻBY KRYMINALNE NA  TERENIE  PODLEGŁYM  KMP  
W  RYBNIKU 

Dane statystyczne – wszczęte postępowania przygotowawcze w latach 2017 – 2019

Wszczęte postępowania przygotowawcze

2017 2857

2018 2993

2019 3314

Dane statystyczne – wykrywalność przestępstw w latach 2017 – 2019

Wykrywalność przestępstw ogółem

2017 77,5 %

2018 79,7 %

2019 80,0%

Dane statystyczne – przestępstwa kryminalne – liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w latach
2017 – 2019

Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w sprawach kryminalnych

2017 2059

2018 2087

2019 2374
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Dane statystyczne – wykrywalność przestępstw kryminalnych 
w latach 2017 – 2019

Wykrywalność przestępstw kryminalnych ogółem

2017 74,6 %

2018 77,1 %

2019 74,8 %

Dane  statystyczne  –  liczba  wszczętych  postępowań  przygotowawczych  w  7  wybranych  kategoriach
przestępstw  w latach 2017 - 2019

Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w 7 kategoriach wybranych  przestępstw 

2017 623

2018 638

2019 643

Dane statystyczne – wykrywalność w 7 wybranych kategoriach przestępstw w latach 2017 – 2019

Wykrywalność 7 wybranych kategoriach przestępstw ogółem

2017 59,6 %

2018 49,4 %

2019 55,7 %

Dane statystyczne – zestawienie liczby wszczętych postępowań przygotowawczych i ich wykrywalność
w latach 2017 - 2019 w 7 kategoriach przestępstw uznanych za najbardziej uciążliwe społecznie 

Dane  statystyczne  –  liczba  wszczętych  postępowań  przygotowawczych  w  7  wybranych  kategoriach
przestępstw  w latach 2017 - 2019

Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w 7 kategoriach wybranych  przestępstw 

2017 1054

2018 1084

2019 1122

Dane statystyczne – wykrywalność w 7 wybranych kategoriach przestępstw w latach 2017 – 2019

Wykrywalność 7 wybranych kategoriach przestępstw ogółem

2017 59,6 %

2018 49,4 %

2019 55,7 %

Dane statystyczne – zestawienie liczby wszczętych postępowań przygotowawczych i ich wykrywalność
w latach 2017 - 2019 w 7 kategoriach przestępstw uznanych za najbardziej uciążliwe społecznie 
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Rozbój lub wymuszenie rozbójnicze

Dane statystyczne – rozbój lub wymuszenie rozbójnicze – wszczęte postępowania przygotowawcze w latach
2017 – 2019

Rozbój lub wymuszenie rozbójnicze – wszczęte postępowania przygotowawcze

2017 30

2018 33

2019 39

Dane statystyczne – rozbój lub wymuszenie rozbójnicze – wykrywalność przestępstw w latach 2017 – 2019

Rozbój lub wymuszenie rozbójnicze – wykrywalność przestępstw ogółem

2017 87,5 %

2018 77,3 %

2019 91,5 %

Kradzież z włamaniem

Dane  statystyczne  –  kradzież  z  włamaniem  –  liczba  wszczętych  postępowań  przygotowawczych
w latach 2017 – 2019

Kradzież z włamaniem – wszczęte postępowania przygotowawcze

2017 201

2018 108

2019 122

Dane statystyczne – kradzież z włamaniem – wykrywalność przestępstw   w latach 2017 – 2019

Kradzież z włamaniem – wykrywalność przestępstw ogółem

2017 54,3 %

2018 50,2 %

2019 48,5 %

Kradzież cudzej rzeczy

Dane  statystyczne  –  kradzież  cudzej  rzeczy  –  liczba  wszczętych  postępowań  przygotowawczych
w latach 2017 – 2019

Kradzież cudzej rzeczy – wszczęte postępowania przygotowawcze

2017 488

2018 389

2019 366
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Dane statystyczne – kradzież cudzej rzeczy – wykrywalność przestępstw w latach 2017 – 2019

Kradzież cudzej rzeczy – wykrywalność przestępstw ogółem

2017 61,9 %

2018 38,9 %

2019 57,1 %

Kradzież i kradzież z włamaniem samochodu

Dane  statystyczne  –  kradzież  i  kradzież  z  włamaniem  samochodu  –  liczba  wszczętych  postępowań
przygotowawczych w latach 2017 – 2019

Kradzież i kradzież z włamaniem samochodu – wszczęte postępowania przygotowawcze

2017 21

2018 24

2019 9

Dane statystyczne – kradzież i kradzież z włamaniem samochodu – wykrywalność przestępstw 
w latach 2017 – 201

Kradzież i kradzież z włamaniem samochodu – wykrywalność przestępstw ogółem

2017 28,0%

2018 31,6 %

2019 93,8 %

Bójka lub pobicie

Dane statystyczne – bójka lub pobicie – liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w latach 2017 –
2019

Bójka i pobicie – wszczęte postępowania przygotowawcze

2017 39

2018 30

2019 28

Dane statystyczne – bójka lub pobicie – wykrywalność przestępstw  w latach 2017 – 2019

Bójka i pobicie – wykrywalność przestępstw ogółem

2017 77,8 %

2018 94,2 %

2019 80,6 %
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Uszczerbek na zdrowiu

Dane statystyczne – uszczerbek na zdrowiu –  liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w latach
2017 – 2019

Uszczerbek na zdrowiu – wszczęte postępowania przygotowawcze

2017 89

2018 97

2019 113

Dane statystyczne –uszczerbek na zdrowiu – wykrywalność przestępstw  w latach 2017 – 2019

Uszczerbek na zdrowiu – wykrywalność przestępstw ogółem

2017 81,1 %

2018 85,4 %

2019 89,8 %

Uszkodzenie rzeczy 

Dane  statystyczne  –  uszkodzenie  rzeczy  –  liczba  wszczętych  postępowań  przygotowawczych
w latach 2017 – 2019

Uszkodzenie rzeczy – wszczęte postępowania przygotowawcze

2017 169

2018 174

2019 207

Dane statystyczne – uszkodzenie rzeczy – wykrywalność przestępstw  w latach 2017 – 2019

Uszkodzenie rzeczy – wykrywalność przestępstw ogółem

2017 34,6 %

2018 33,7 %

2019 36,8 %

Dane statystyczne – zestawienie liczby wszczętych postępowań przygotowawczych i ich wykrywalność
w latach 2017 - 2019 w zakresie przestępczości gospodarczej, narkotykowej i nieletnich oraz z zakresu
poszukiwań osób ukrywających się i osób zaginionych 
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Zwalczanie przestępczości gospodarczej

Dane statystyczne – przestępczość gospodarcza – liczba wszczętych postępowań w latach 2017 – 2019

Przestępczość gospodarcza – wszczęte postępowania

2017 434

2018 546

2019 535

Dane statystyczne – przestępczość gospodarcza – wykrywalność przestępstw w latach 2017 – 2019

Przestępczość gospodarcza – wykrywalność przestępstw ogółem

2017 73,9 %

2018 80,4 %

2019 86,9 %

Przestępczość narkotykowa

Dane  statystyczne  –  przestępczość  narkotykowa  –  liczba  wszczętych  postępowań  przygotowawczych  
w latach 2017 – 2019

Przestępczość narkotykowa – wszczęte postępowania przygotowawcze 

2017 67

2018 75

2019 77

Dane statystyczne – przestępczość narkotykowa – wykrywalność w latach 2017 – 2019

Przestępczość narkotykowa – wykrywalność przestępstw ogółem

2017 98,5%

2018 98,6%

2019 87,8 %

Dane statystyczne dotyczące liczby podejrzanych wobec, których Sąd zastosował środek zapobiegawczy  
w postaci tymczasowego aresztowania w latach 2017 – 2019

Liczba podejrzanych tymczasowo aresztowanych

2017 52

2018 56

2019 55

Rybniccy  policjanci  w  ramach  zabezpieczenia  mienia  pozyskanego  z  przestępczej  działalności,
zabezpieczyli kwotę 1691120,50 zł. 
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Przestępczość nieletnich

Dane statystyczne – liczba czynów nieletnich w przestępstwach stwierdzonych w latach 2017 – 2019

Udział czynów nieletnich w przestępstwach stwierdzonych ogółem w latach 2017 – 2019

Okres Liczba czynów 

2017 322

2018 303

2019 270

Dane statystyczne – liczba nieletnich sprawców czynów o znamionach przestępstw w latach 2017 – 2019

Liczba nieletnich sprawców czynów o znamionach przestępstw w latach 2017 – 2019

2017 110

2018 129

2019 115

Poszukiwania osób ukrywających się oraz osób zaginionych
W  2019  roku  funkcjonariusze  KMP  w  Rybniku  zatrzymali  81  osób  poszukiwanych  listami

gończymi. Wyznaczony próg satysfakcji wynosił max. 0,98, KMP w Rybniku uzyskała wynik  69,8.

VII. ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE PRZEZ KMP W RYBNIKU 
1. Środki finansowe przekazane przez Urząd Miasta w Rybniku:

1.1. Zakup  samochodów służbowych dla KMP w Rybniku – 197.500 zł
1.2. Środki na dodatkowe służby funkcjonariuszy – 80.000 zł
1.3. Środki na sprzęt i wyposażenie – 20.000 zł.
1.4. Środki na dodatkowe nagrody dla funkcjonariuszy – 3.000 zł 

Łącznie: 300.500 zł

VIII. STRATEGIA  DZIAŁAŃ  KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

Mając na celu podniesienie skuteczności Policji w realizacji jej ustawowych zadań,  Komendant

Główny Policji wyznaczył zadania priorytetowe do wykonania przez jednostki mu podległe na rok 2020.

1. Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem,

2. Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych za-

grożeń, w tym cyberprzestępczości ,

3. Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie,

4. Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

5. Optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych,

6. Zacieśnianie współpracy z członkami społeczności lokalnej , uwzględnianie wniosków 

zgłaszanych zagrożeń lokalnych oraz  propagowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

7. Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie kompetencji zawo-
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dowych funkcjonariuszy i pracowników Policji,

8. Ewaluacja programu „ Dzielnicowy bliżej nas” w oparciu m.in. o wyniki badań ankietowych,

9. Doskonalenie wizerunku policjanta oraz standardów komunikacji interpersonalnej w kontaktach ze społe-

czeństwem.

10. Doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji poprzez zapewnie-

nie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy.
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