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l. dz. A- 143/15 

 
 

Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego, a jednocześnie jest sprawozdaniem z 
działalności Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, jakie obowiązany jest 
przedstawić organom samorządu terytorialnego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1990 r. o Policji. 

 
Przygotowana informacja jest przede wszystkim próbą przedstawienia 

poziomu zagrożenia przestępczością na terenie powiatu, oraz poszczególnych gmin jakie 
wchodzą w jego skład. Obrazuje liczbę przestępstw w podstawowych kategoriach, ich 
dynamikę i geografie, oraz osiągane efekty wykrywcze. Szczegółowe tabele i wykresy 
pozwalają na zorientowanie się, jak kształtuje się zagrożenie przestępczością w skali całego 
powiatu, oraz w poszczególnych gminach. Komentarz jest próbą  zdiagnozowania lokalnych 
problemów związanych z utrzymaniem porządku publicznego.   

 
W opracowaniu opisano również stan bezpieczeństwa na drogach powiatu, ze 

zwróceniem uwagi przede wszystkim na zagrożenie na drogach powiatowych, jak również 
drogach gminnych. Wskazano te odcinki dróg gminnych i powiatowych na których 
najczęściej dochodzi do kolizji i wypadków drogowych. 

 
W dalszej części dokumentu przedstawiono cały szereg danych obrazujących 

działalność Policji w zakresie prewencyjnym. Szczególną uwagę winna wzbudzać 
problematyka przemocy w rodzinie i innych patologii, przeciwdziałanie którym jest 
zadaniem nie tylko Policji, lecz także zadaniem jednostek samorządu terytorialnego. 

 
Mam nadzieje, że przedstawiona informacja przybliży Państwu problematykę 

zadań realizowanych przez Policję i pozwoli na właściwą ocenę wkładu pracy zarówno 
kierownictwa, jak również wszystkich policjantów pełniących służbę na terenie powiatu 
zawierciańskiego. 
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1. OCENA UZYSKANYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE ZWALCZANIA 
PRZESTĘPCZOŚCI 
 

1.1.   Zagrożenie przestępczością 
 

Porównanie przestępczości na terenie poszczególnych gmin, powiatów czy 
województw wymaga przyjęcia jednolitego miernika, który pozwoli na w miarę obiektywną 
ocenę zagrożenia tym zjawiskiem. Za miernik taki uznaje się  liczbę postępowań wszczętych. 
Przeliczeń dokonuję się poprzez porównanie liczby przestępstw ogółem i przestępstw 
kryminalnych jaka jest odnotowywana na danym obszarze. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Przedstawiony powyżej wykres pokazuje liczbę postępowań wszczętych o 

przestępstwa, jakie zaistniały na terenie powiatów sąsiadujących z powiatem 
zawierciańskim, oraz średnią dla całego województwa śląskiego. Widać na nim, iż w 
powiecie zawierciańskim notujemy mniej przestępstw kryminalnych niż średnia dla 
województwa. Zdecydowanie więcej przestępstw jest dokonywanych na terenie powiatu 
częstochowskiego. Również liczba przestępstw ogółem i przestępstw kryminalnych w 
pozostałych powiatach z wyjątkiem myszkowskiego jest  zdecydowanie wyższa. W 
porównaniu z powiatami będzińskim i miastem Dąbrowa Górnicza liczba przestępstw jest w 
przybliżeniu 2 razy mniejsza. 
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1.2.   Przestępczość ogółem 
 

 
 

 

  
 

Miniony rok jest kolejnym rokiem, w którym zmniejszyła się ilość przestępstw  
i wzrósł poziom ich wykrycia. W roku 2014 wszczęto 2608 postępowań przygotowawczych 
tj. o 299 mniej niż rok wcześniej. Najwięcej postępowań poza KPP Zawiercie zostało 
wszczętych w KP w Łazach – 389, a najmniej w KP w Szczekocinach - 213. Zamieszczona 
poniżej tabela pokazuje spadek ilości wszczętych postępowań w poszczególnych  
komisariatach. 

 

 
 Ilość wszczęć  w 

2013 r. 
Ilość wszczęć w 

2014 r. 
 

różnica 
 Poziom wykrycia 

Komisariat Policji w Łazach 500 389 -111 54,4% 

Komisariat Policji w Ogrodzieńcu 301 244 -57 74,5% 

Komisariat Policji w Szczekocinach 259 213 -46 56,8% 
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W prowadzonych postępowaniach stwierdzono popełnienie 2869 przestępstw 
czyli o 372 mniej niż w roku 2013. Kolejny raz wzrósł wskaźnik wykrycia przestępstw o 2,9 
% i jest on wyższy od średniej wojewódzkiej.  

 
 W tym miejscu należy wspomnieć o kategoriach, które nie będą 

indywidualnie przedstawione, a są istotne dla oceny bezpieczeństwa publicznego tj. 
 
 
Zabójstwo 
 

Wszczęto 3 postępowanie przygotowawcze o ten czyn wobec 1 w roku 2013; były to 
postępowania o zabójstwa, których dokonano w mieszkaniach na terenie Zawiercia. 

 w mieszkaniu przy ul. Niedziałkowskiego -  w takcie libacji alkoholowej - 
ugodzenie nożem, 

 w mieszkaniu przy Modrzewiowej  - zabójstwo żony – ugodzenie nożem, 

 w mieszkaniu  przy ul. Włodowskiej – kobieta ugodziła nożem znajomego  
 
Zgwałcenie 

    Wszczęto 1 postępowanie, które następnie zostało umorzone wobec braku znamion 
przestępstwa. 

 
 
 

 Ogółem zarzuty popełnienia przestępstwa postawiono 1289 podejrzanym, z 
których 18 zostało tymczasowo aresztowanych. Spośród ogólnej liczby przestępstw 125 
stanowiły czyny karalne popełnione przez 93 nieletnich. 
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1.3.   Przestępstwa kryminalne 
 
Największe zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego stanowi 

przestępczość kryminalna. W roku 2014 utrzymano tendencje spadkową liczby czynów w tej 
kategorii przestępstw. Widać to zarówno w liczbie postępowań wszczętych, których 
odnotowano o 285 mniej niż rok wcześniej, jak również liczbie przestępstw stwierdzonych 
których było mniej o 156. Złożyły się na to spadki w podstawowych kategoriach takich jak 
kradzież z włamaniem, kradzież mienia czy też uszkodzenie mienia. 

 
 
 Ilość wszczęć  w 

2013 r. 
Ilość wszczęć w 

2014 r. 
 

różnica 
 Poziom wykrycia 

Komisariat Policji w Łazach 428 332 -96 47,2% 

Komisariat Policji w Ogrodzieńcu 223 181 -42 69,5% 

Komisariat Policji w Szczekocinach 173 160 -13 45,9% 

KPP w Zawierciu - (Zawiercie, Poręba, Włodowice) 1324 1174 -150 64,6% 

 
Podobnie jak w latach ubiegłych wśród przestępstw kryminalnych dominują 

przestępstwa przeciwko mieniu, które stanowią ponad 70 % tej kategorii przestępstw, 
natomiast przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu to nieco ponad 3,5 % tego rodzaju 
przestępstw. Zagrożenie przestępczością kryminalną na terenie powiatu jest dużo niższe niż 
średnie zagrożenie w województwie śląskim (2570 postępowań wszczętych i  2755 czynów 
stwierdzonych  średnio na jedną jednostkę). 

 
W tej kategorii ujawniono 118 czynów karalnych popełnionych przez 44 

nieletnich co stanowiło 6,2 % ogółu przestępstw kryminalnych. Zarzuty popełnienia 
przestępstwa w tej kategorii przedstawiono 779 podejrzanym. 

 
Poziom wykrycia uległ zwiększeniu z 53,8 % do 60,5 %. Warto wskazać, iż 

średni wskaźnik wykrycia w całym województwie śląskim wyniósł 56,8 %. Od lat wskaźnik 
wykrycia  w KPP w Zawiercie jest na poziomie powyżej 50 %.   



strona 6 

1.4.   Przestępczość gospodarcza 
 

Istotną liczbę wśród wszystkich przestępstw nadal stanowią przestępstwa 
gospodarcze. W roku 2014 ich liczba zmniejszyła się o 207 w porównaniu do roku 2013, w 
którym zakończono sprawy liczące po  kilkaset czynów. Poziom ujawnionych przestępstw  
tej kategorii w porównaniu do lat poprzednich jest jednak znacznie wyższy. 

 

 
 
Warto wskazać, iż KPP w Zawierciu uzyskuje lepsze wyniki w przeliczeniu 

na liczbę podmiotów gospodarczych funkcjonujących na naszym terenie od takich jednostek 
jak KMP Bytom, KMP Jastrzębie, KMP Będzin i KPP Tarnowskie Góry. 

 
Policjanci pionu PG we współpracy z policjantami innych pionów, jak 

również Izbą Celną w Częstochowie podejmowali działania mające na celu ograniczenie 
nielegalnego handlu wyrobami akcyzowymi w tym zwłaszcza w obrębie targowisk 
miejskich.   

Zadania w zakresie ścigania przestępczości gospodarczej obejmują cały 
wachlarz przestępstw związanych z działalnością na szkodę Skarbu Państwa, jak również 
przestępstw popełnianych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wydział dw. z 
PG zajmuje się również przestępstwami internetowymi, których liczba z każdym rokiem 
wzrasta. Oszuści wykorzystują popularność serwisów aukcyjnych i nieostrożność klientów. 
 

Policjanci pionu PG prowadzą również skomplikowane pojedyncze czyny, 
które wymagają od nich znacznego nakładu pracy.  

 
W 2014 roku przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa gospodarczego 

145 podejrzanym, tj. o 20 więcej niż w roku poprzednim.  
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1.5. Dynamika wszczęć postępowań przygotowawczych i efekty 
wykrywcze w 7 podstawowych kategoriach przestępstw 

 
 
Od kilku lat jednym z mierników oceny działalności Policji jest liczba 

postępowań wszczynanych w 7 podstawowych kategoriach przestępstw kryminalnych 
(kradzież mienia, kradzież pojazdu, kradzież z włamaniem, rozbój i wymuszenie 
rozbójnicze, uszkodzenie ciała, uszkodzenie mienia, bójka i pobicie). Eliminacja tych 
przestępstw jest podstawowym zadaniem, jakie jest stawiane zarówno przed służbą 
prewencyjną, jak również służbą kryminalną. 

 
 

 
 
 
Przedstawiony powyżej wykres pokazuje, że w roku 2014 kolejny raz 

znacznie obniżyła się liczba przestępstw w podstawowych kategoriach. Odnotowany spadek 
o 165 postępowań wszczętych jest wynikiem bardzo dobrym. Dane pokazują, iż liczba 
przestępstw w podstawowych kategoriach była w zasadzie jedną z najniższych od kilku lat. 
Spadła także liczba czynów stwierdzonych o ponad 130. Wykrycie przestępstw w tych 
kategoriach od dwóch lat ma tendencje wzrostową. W minionym roku uległo zwiększeniu o 
1,3% osiągając najwyższy poziom od 10 lat. W Zawierciu wykrywalność w tych kategoriach 
jest wyższa od średniej wojewódzkiej. 

 
 
 Ilość wszczęć  w 

2013 r. 
Ilość wszczęć w 

2014 r. 
 

różnica 
 Poziom wykrycia 

Komisariat Policji w Łazach 295 239 -59 30,9% 

Komisariat Policji w Ogrodzieńcu 114 101 -13 38,8% 

Komisariat Policji w Szczekocinach 88 103 15 28,7% 

KPP w Zawierciu - (Zawiercie, Poręba, Włodowice) 746 636 -110 45,3% 
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Na poniższym wykresie przedstawiono przybliżone zagrożenie w 7 

kategoriach w poszczególnych gminach. Widać na nim znaczne rozbieżności w zagrożeniu. 
Pomijając samo Zawiercie liczba przestępstw kształtowała się na poziomie od 239 w Łazach 
do 19 rocznie w gminie Irządze. 

 
Dalej zostaną przedstawione szczegółowo poszczególne kategorie. W tym 

miejscu  zwrócę uwagę, iż największy udział wśród wskazanej liczby przestępstw stanowią 
kradzieże mienia ponad 55 % i kradzieże z włamaniem blisko 23 %. 
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1.6.   Bójka i pobicie 
 

 
 
Pozytywną tendencje zanotowano w kategorii bójka i pobicie, gdzie liczba 

stwierdzonych postępowań zmniejszyła się z 25 do 19 (wskaźnik dynamiki 76,0%). 
Wskaźnik dynamiki był jednym z niższych w województwie śląskim.   

 
Po kilkuletnim spadku wzrósł również wskaźnik wykrywalności o 3 %. W tej 

kategorii przestępstw odnotowano nieznaczny wzrost wszczętych postępowań. Ogółem 
zarzuty udziału w bójce lub pobiciu przedstawiono 35 podejrzanym, w tym 5 nieletnim. 
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1.7.   Kradzież mienia 
 
Jak już wcześniej wspomniano najliczniejszą grupę przestępstw kryminalnych 

stanowią kradzieże mienia. W tej kategorii odnotowano bardzo wyraźny spadek liczby 
czynów oraz wszczęć w porównaniu z rokiem 2013. Liczba czynów stwierdzonych spadła o 
130, a liczba wszczęć o 122. Ogółem wykrytych zostało 171 przestępstw kradzieży, co dało 
wskaźnik wykrycia mniejszy o 2 %. Zarzuty dokonania kradzieży przedstawiono 119 
podejrzanym. Nieletni dokonali 13 kradzieży. 

 
 
 

Najczęściej do kradzieży dochodziło na terenie Zawiercia. Dominowały tutaj 
przede wszystkim kradzieże mienia pozostawionego bez opieki z powodu roztargnienia np. 
w sklepach przy okazji robienia zakupów. Najczęściej w wyniku takich kradzieży osoby 
traciły portfele, torebki, saszetki bądź telefony komórkowe. Kradzione było także mienie 
pozostawione bez opieki w niezamkniętych pojazdach. Odnotowywano również kradzieże 
złomu w tym elementów infrastruktury publicznej, czy też metalowe elementy 
przechowywane na prywatnych posesjach. Do tej kategorii zalicza się także  kradzież i 
niszczenie elementów sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, kolejowej, kanalizacyjnej itp. 
W ubiegłym roku odnotowano 66 takich zdarzeń. Z uwagi na rozległy teren działania 
sprawców są to sprawy trudne do wykrycia.  
 

Nadal duży wpływ na ilość stwierdzonych kradzieży ma liczba kradzieży 
popełnionych na terenie kolei. Szczególnie kradzieży węgla i złomu z wagonów kolejowych. 
Takich przestępstw w ubiegłym roku odnotowano 175. Do kradzieże tych w  większości 
dochodzi na szlakach kolejowych poza naszym powiatem, a tego rodzaju przestępstwa z 
reguły nie mają bezpośredniego wpływu na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. 
Natomiast ich liczba ma niebagatelne znaczenie w ocenie jakości pracy policjantów naszej 
jednostki, jeżeli wziąć pod uwagę jedynie dane statystyczne. 
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1.8.   Kradzież  samochodu 
 

W 2014 wzrosła liczba kradzieży pojazdów z 18 do 24. Pomimo nieznacznego 
wzrostu wskaźnik zagrożenia tego rodzaju przestępczością jest u nas nadal ponad 2 razy 
niższy niż średnia wojewódzka.  Wykryte zostały cztery zdarzenia tj o jedno mniej niż rok 
wcześniej. W ubiegłym roku, podobnie jak w 2013 zarzuty za kradzież pojazdów usłyszało 7 
osób.   

 
 

 
 
 
 

 
Kradzieże samochodów miały miejsce przede wszystkim na terenie Zawiercia, 

gdzie zaistniało ich 12. W pozostałych rejonach powiatu liczba kradzieży pojazdów nie była 
znacząca i wynosiła  3 zdarzenia w Porębie i po dwie w gminach  Łazy i Ogrodzieniec oraz 
po jednym w  gminie Kroczyce, Irządze i  Żarnowiec.  

W minionym roku w trakcie służby policjanci odzyskali 12 utraconych 
pojazdów, które zostały skradzione również poza terenem naszego powiatu. 
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1.9. Kradzież z włamaniem 
 

Liczba kradzieży z włamaniem utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W roku 
2014  spadła liczba postępowań wszczętych o 34 i wzrosła o 9 czynów stwierdzonych. 
Wskaźnik wykrycia wzrósł o 6,7 %  osiągając najwyższy poziom w okresie ostatnich 10 lat. 
Jest on  również wyższy o 10 % niż średnia wojewódzka. Spośród odnotowanych 
przestępstw 22 to czyny popełnione przez 5 nieletnich. Łącznie zarzuty popełnienia 
kradzieży z włamaniem przestawiono 68 podejrzanym. 

 
 
W skali całego powiatu dominują przede wszystkim włamania do mieszkań 

których odnotowano 48 (w tym 24 w Zawierciu), oraz kradzieże z włamaniem do 
samochodów. Problemem w tym wypadku są kradzieże paliwa ze zbiorników pojazdów 
ciężarowych i ciągników rolniczych (19 zdarzeń).  

Problem stanowią również włamania do domków letniskowych - w okolicy 
Żelazka, Śrubarni  i Kroczyc - zlokalizowanych w lasach z dala od zabudowań. Do sukcesów 
można zaliczyć: 

 zatrzymanie czterech młodych mieszkańców Poręby, którzy dokonali 4 włamań 
do piwnic na terenie swojego miasta, 

 zatrzymanie 21-latka z Poręby, który włamał się do sklepu spożywczego. 
Policjanci ustali, że wcześniej czterokrotnie włamywał się do pomieszczeń 
gospodarczych oraz zaparkowanego samochodu na terenie Poręby. 

 zatrzymanie 23-letniego zawiercianina, który dokonał pięciu włamań w gminie 
Włodowice. Policjanci ustalili także trzech paserów pomagających w zbyciu łupu, 

 zatrzymanie w Łazach na gorącym uczynku czterech włamywaczy, którzy kradli  
z pustostanu złom. Sprawcy działali także na terenie kolei. Usłyszeli  9 zarzutów 

 zatrzymanie trzech mężczyzn, którzy okradali domy w Zawierciu. Sprawcom 
przedstawiono 6 zarzutów. 
 

Najwięcej włamań w ubiegłym roku odnotowano w Zawierciu, a potem w 
Porębie, Łazach i Ogrodzieńcu. 
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1.10. Przestępstwa rozbójnicze 
 
 

 
 
 
Zwiększyła się w porównaniu z 2013 rokiem liczba wszczętych postępowań 

przygotowawczych o przestępstwa rozbójnicze, których było 36. Natomiast zmniejszyła się  
liczba czynów stwierdzonych. 

 
Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu uzyskała 78,4 % wykrycia, i jest to 

wskaźnik nadal wyższy od średniej wojewódzkiej o 2,1 %  Zarzuty dokonania przestępstwa 
rozbójniczego przedstawiono ogółem 21 podejrzanym. 

 
W 2014 roku na terenie powiatu nie doszło do żadnego  zdarzenia, jakim jest 

napad na placówki bankowe czy punkty kasowe.  
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1.11. Przestępstwa narkotykowe 
 

 

 
 
 
W kategorii przestępstw narkotykowych liczba postępowań wszczętych była 

większa o 10. Zmniejszyła się natomiast liczba czynów stwierdzonych o 43.  
 
Co warte uwagi wzrosła liczba ujawnionych czynów związanych z 

posiadaniem znacznej ilości narkotyków z 4 w roku 2013 do 9 w roku 2014.  Również z 3 do 
4 wzrosła liczba wszczętych postępowań polegających na udzielaniu innej osobie środków 
odurzających dla korzyści.  

 
Działania policjantów spowodowały, iż na powiatowy rynek narkotykowy nie 

trafiło łącznie ponad pół kilograma marihuany i prawie 400 gram amfetaminy. Ponadto 
policjanci piony kryminalnego zabezpieczyli 94 krzewy konopi indyjskich, 84 tabletki extasy 
i 36 opakowań dopalaczy. 
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2. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 
 

2.1. Wypadki i kolizje drogowe 
 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym oceniany jest przede wszystkim 
poprzez liczbę zdarzeń drogowych, oraz ich skutków. W roku 2014 liczba wypadków  uległa 
zmniejszeniu o 23, w wypadkach tych zginęło 12 osób.  Liczba rannych znacznie obniżyła się 
i wyniosła 132 osób tj. o  21 mniej niż rok wcześniej. Warto wskazać, iż liczbę zdarzeń 
przedstawiono na wykresie w oparciu o System Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych 
(SEWIK), który jako wypadek odnotowuje każde zdarzenie, w którym osoba odniosła 
obrażenia niezależnie od ich charakteru, czy też osoby sprawcy. 
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Najwięcej wypadków drogowych odnotowano na terenie Zawiercia (40). Ich 

ilość w porównaniu do roku poprzedniego spadła o 18. W ubiegłym roku wzrosła liczba 
wypadków w gminie Pilica oraz Porębie. Natomiast znacząco zmniejszyła sie w gminie 
Ogrodzieniec i Kroczyce. Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zdarzeń 
drogowych zaistniałych na terenie poszczególnych gmin powiatu zawierciańskiego: 
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Podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej do wypadów drogowych 
dochodziło na drodze krajowej nr 78.  W  2014 roku odnotowano na niej 29 wypadków, w 
których zginęło aż 7 osób. Najbardziej zagrożone odcinki tej drogi przebiegają przez 
Zawiercie, Porębie i Kroczyce. Poniższa tabela przedstawia najbardziej zagrożone odcinki 
dróg w powiecie.  

 
 

 
Ilość 

zdarzeń drogowych 
W tym 

wypadków drogowych 

DK-78    (Poręba – Goleniowy) 237 29 

DW-790 (Niegowonice – Pilica) 37 4 

DW-791 (Ogrodzieniec – Marciszów) 37 3 

DW-796 (Zawiercie – Chruszczobród) 27 0 

DW-794 (Smoleń – Woźniki) 21 4 

DW-792 (Kroczyce – Ostaniec) 6 0 

DW-795 (Szczekociny – Starzyny) 4 3 

 
 
 
 

W roku 2014 odnotowano 873 kolizji drogowych, liczba ta w porównaniu z 
poprzednim rokiem spadła o 21. Najwięcej tego typu zdarzeń zaistniało w Zawierciu , 
najmniej na terenie gminy Żarnowiec. Poniższy wykresy przedstawia ilość kolizji 
drogowych na terenie poszczególnych  gmin naszego powiatu: 
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Ze wszystkich ulic na terenie miasta Zawiercie najbardziej zagrożonymi były: 
 
 

 
 
Na pozostałych ulicach odnotowano pojedyncze przypadki wypadków 

drogowych, bądź w ogóle nie występowały. 
 
 
 
 
Wśród przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym dominowało 

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Kolejnymi najczęściej występującą  
przyczynami były nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe wyprzedzanie.  

 
Niestety pomimo podejmowanych działań profilaktycznych i represyjnych 

duże zagrożenie w ruchu drogowym stwarzają piesi przechodzący lub przebiegający przez 
jezdnie w miejscach do tego niewyznaczonych  lub osoby idące poboczem drogi bez 
jakichkolwiek elementów odblaskowych. Częstym wykroczeniem popełnianym przez 
rowerzystów jest przejeżdżanie na drugą stronę drogi po przejściu dla pieszych. Zagrożenie 
stwarzają także niedoświadczeni motorowerzyści, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu 
drogowego. 
  W roku 2014 na terenie powiatu zawierciańskiego doszło do 47 zdarzeń, w 
których uczestniczyli piesi. W zdarzeniach tych zginęły dwie osoby, a 22 doznały obrażeń 
ciała.  
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2.2.    Nietrzeźwość uczestników ruchu drogowego 
 
W roku 2014 po raz kolejny zmniejszyła się liczba nietrzeźwych kierujących 

zatrzymanych na drogach powiatu zawierciańskiego, przeciwko którym skierowano akty 
oskarżenia do sądu. Liczbę podejrzanych przedstawiono na zamieszczonym poniżej 
wykresie. Warto jeszcze wspomnieć iż policjanci KPP w Zawierciu zatrzymali 116 
kierujących pojazdami wobec, których skierowano wnioski o ukaranie za popełnienie 
wykroczenia do sądu. Liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie.  

 
 

 
 
 
 
Największe zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg 

stwarzają nietrzeźwi kierujący pojazdami. W ubiegłym roku zawierciańscy policjanci 
prowadzili częste działania kontrole skierowane przeciwko pijanym użytkownikom dróg. 
Oprócz takich wzmożonych  działań, policjanci ruchu drogowego w trakcie każdej kontroli 
drogowej przeprowadzali ponad 36,5 tys. wstępnych badań stanu trzeźwości. 

Nieznaczny spadek ujawnionych osób zasiadających za kierownicę będących 
pod działaniem alkoholu może wynikać z coraz większej odpowiedzialności kierowców  i 
świadomości  nieuniknionej  kontroli trzeźwości przeprowadzanych przez policjantów 
ruchu drogowego. Do poprawy bezpieczeństwa przyczynia się również pozytywne 
zachowanie innych użytkowników dróg, którzy widząc podejrzanie poruszający się pojazd, 
informują o swoich spostrzeżeniach policjantów. 
 

Pomimo tych wszystkich działań sprawcy będący pod działaniem alkoholu 
spowodowali 39 zdarzenia drogowe (4,2%) tj.  4 wypadki drogowe i 35 kolizji drogowych 
(4,0%). W zdarzeniach tych nie zginęła żadna osoba, natomiast 10 zostało rannych. W 
porównaniu z rokiem 2013 rannych osób jest o 4 mniej, zmniejszyła się również  ilość kolizji 
o 10. Nietrzeźwi kierowcy  w 2014 roku spowodowali  o 4 wypadki mniej niż rok wcześniej. 
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W roku 2014 zawierciańscy policjanci zastosowali wobec uczestników ruchu 

drogowego, popełniających wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji 7012 postępowań mandatowych tj. o 1516 więcej niż w roku 2013. Wzrosła 
również ponad dwukrotnie liczba skierowanych wniosków do sądu o ukaranie.  
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3. REALIZACJA ZADAŃ PREWENCYJNYCH 
 

3.1. Działania na rzecz utrzymania porządku publicznego 
 
 
Poczucie bezpieczeństwa lokalnych społeczności budują przede wszystkim 

działania prewencyjne podejmowane przez policjantów komórek patrolowych czy też 
dzielnicowych. Stąd stały wysiłek, aby zapewnić jak najwięcej policjantów pełniących służbę 
w miejscach zagrożonych, których obecność spowoduje ograniczenie negatywnie 
odbieranych zachowań  w tym zwłaszcza przestępstw i wykroczeń uciążliwych społecznie.  

 
 

 
 
Wiadomo, iż powiat Zawierciański jest powiatem rozległym, w którym 

trudno jest osiągnąć wrażenie nasycenia służbą patrolową całego rejonu służbowego. Stąd 
też potrzeba dokładnego analizowania, gdzie występuje największe zagrożenie dla 
porządku publicznego, oraz gdzie najczęściej dochodzi do przestępstw i wykroczeń, aby 
przede wszystkim w te miejsca kierować policjantów. 

 
Łącznie w 2014 roku policjanci KPP w Zawierciu zrealizowali 15945 

ośmiogodzinnych służb patrolowych i obchodowych  tj o 385 służb mniej niż w roku 2013.  
Dodatkowo na terenie  naszego powiatu służbę pełnili policjanci z Oddziałów Prewencji 
Policji w  Katowicach (OPP) i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Częstochowy 
(SPPP). 
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Przedstawiony poniżej wykres pokazuje, że liczba przestępstw w 
podstawowych kategoriach sukcesywnie maleje.  Dynamikę przestępstw uciążliwych  w 
roku 2014 ograniczono do poziomu 86,7%. 

 

 
 
 

 
Z każdym rokiem zawierciańscy policjanci zatrzymują więcej sprawców przestępstw 

na gorącym uczynku. Jest to zarówno wynik większej efektywnością służb prewencyjnej jak 
również coraz lepsza współpraca z mieszkańcami naszego powiatu, którzy właściwie 
reagują i informują policjantów o zauważonym przestępstwie lub podejrzeniu jego 
popełnienia.  
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Jednym z podstawowych zadań, jakie stoi przed służbą prewencji jest 
zapewnienie szybkiej reakcji na zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców powiatu. 
Zdajemy sobie sprawę, iż każdy który w sytuacji zagrożenia zwraca się o pomoc do Policji 
oczekuje szybkiego przyjazdu patrolu, który w sposób kompetentny będzie mu w stanie 
udzielić pomocy. Temu celowi służy systematyczne monitorowanie czasu reakcji na 
zdarzenia, który zgodnie z założeniami przyjętymi przez KGP nie może być większy niż 8,6 
minut w terenie miejskim i 14,3 minut w terenie wiejskim. 

 

 
 

 
 Policjanci realizujący zgłoszenia na terenie rozległego powiatu 

zawierciańskiego zapewnili szybką obsługę zgłoszeń. W terenie miejskim czas reakcji na 
zdarzenie wyniósł w roku 2014 średnio 7,20min. Natomiast w terenie wiejskim 13,10min.  
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Jak wspomniano powyżej poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

buduje nie tylko walka z przestępczością kryminalną, lecz przede wszystkim eliminowanie 
często drobnych, lecz społecznie uciążliwych naruszeń prawa występujących w najbliższej 
okolicy. Chodzi tutaj zwłaszcza o zakłócenia porządku w miejscach publicznych, niszczenie 
wszelkiego rodzaju urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, czy też spożywanie 
alkoholu w miejscach w których jest to zabronione i gdzie zazwyczaj łączy się to z różnego 
rodzaju zakłóceniami porządku. Stąd też duża uwaga przywiązywana do ujawniania i 
stosowania sankcji przewidzianych prawem wobec sprawców wykroczeń szczególnie 
uciążliwych społecznie. Podejmując działania w celu eliminacji tych negatywnych zjawisk 
staramy się reagować na zgłoszenia mieszkańców powiatu kierowane na numer alarmowy 
Policji, czy też przekazywane w bezpośrednich kontaktach mieszkańców z dzielnicowymi, 
bądź policjantami realizującymi zadania patrolowo – interwencyjne. 

 
Jak pokazuje zamieszczony poniżej wykres policjanci pionu prewencji z 

każdym rokiem ujawniają większą liczbę wykroczeń. W roku 2014  ujawniono 9129 
wykroczeń tj. o 940 więcej niż w roku 2013. Największy wzrost odnotowano w kategorii 
wykroczeń szczególnie uciążliwych. Policjanci ujawnili o ponad  2400 wykroczeń więcej. 
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Zamieszczona poniższa tabela przedstawia dane o wykroczeniach innych niż 
wykroczenia drogowe ujawnionych na terenie działania poszczególnych komórek 
organizacyjnych KPP, ze wskazaniem ile z pośród ujawnionych wykroczeń stanowiły 
wykroczenia szczególnie uciążliwe kwalifikowane z art. 51, 58, 119, 124, 140, 141, 143, 145 
Kodeksu wykroczeń i 431 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

 
 Ilość wykroczeń 

ogółem 
Ilość wykroczeń szczególnie 

uciążliwych 

Komisariat Policji w Łazach 1241 956 

Komisariat Policji w Ogrodzieńcu 872 726 

Komisariat Policji w Szczekocinach 774 541 

KPP w Zawierciu - (Zawiercie, Poręba, Włodowice) 6242 5767 

Razem Powiat 9129 7990 

 
 

 
Najczęściej ujawnianymi wykroczeniami było spożywanie napojów 

alkoholowych wbrew zakazom określonym w ustawie (3143), oraz zaśmiecanie miejsc 
publicznych (1819) i zakłócenie porządku publicznego (463). 

 
 
Działania prewencyjne to również zatrzymania osób, zarówno sprawców 

przestępstw i wykroczeń, jak również osób stwarzających zagrożenie dla siebie lub innych 
będących w większości w stanie nietrzeźwości. Ogółem w roku 2014 w policyjnych 
pomieszczeniach dla osób zatrzymanych umieszczono 1784 osoby w tym 458 osób 
doprowadzonych do wytrzeźwienia.  

Na początku czerwca ubiegłego roku oddano do użytku wyremontowane 
pomieszczenia dla osób zatrzymanych w budynku KPP Zawiercie. Do końca roku 2014 
umieszczono w nich 426 osób (3 kobiety i 423 mężczyzn).  W 265 przypadkach byli to 
sprawcy przestępstw.  
 

Część z zatrzymanych została umieszczona w izbie wytrzeźwień z uwagi na 
różne sytuacje uniemożliwiające ich osadzenie w pomieszczeniach policyjnych w tym przede 
wszystkim decyzje lekarza, który zalecił pobyt osoby pod opieką lekarską. Pobyt w tych 
warunkach możliwy jest tylko i wyłącznie w mieszczącej się w Sosnowcu izbie wytrzeźwień, 
do której mogą zostać przyjęte tylko osoby z terenu gmin, które podpisały odpowiednią 
umowę z tym podmiotem. Stąd też konieczność, aby wszystkie gminy naszego powiatu 
takie umowy zawarły. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji odpowiedniej umowy nie 
zawarła gmina Włodowice i Poręba. Ogółem do izby wytrzeźwień przetransportowano 88 

osób przede wszystkim z terenu Zawiercia. 
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W toku podejmowanych działań prewencyjnych policjanci w roku 2012 

przeprowadzili łącznie 8759 interwencji tj. ponad 24 interwencje każdego dnia. Ich liczba 
zmalała w porównaniu z rokiem poprzednim o 2090. Tradycyjnie najwięcej interwencji 
odnotowano na terenie Zawiercia, natomiast  najmniej na  terenie gminy  Irządze. W 
porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba interwencji na terenie Zawiercia 
Ogrodzieńca Łaz i  Poręby. 

 

 
 
 
 

3.2. Przemoc domowa 
 
Łącznie w roku 2014 przeprowadzono 2743 interwencji domowych tj. o ponad   

485 miej niż rok wcześniej. Pomimo mniejszej ilości zgłoszonych interwencji policjanci 
podjęli więcej działań dotyczących przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieska 
karta”, co przedstawia poniższa tabela. 

 
 2013 rok 2014 rok 

Liczba przeprowadzonych interwencji domowych 3228 2743 

Liczba pokrzywdzonych 364 508 

Liczba sporządzonych niebieskich kart 255 330 

Liczba sprawców przemocy 259 333 

Liczba osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia. 98 162 

 
 
 
Liczbę rodzin objętych przez policjantów procedurą „Niebieską kartą” oraz 

zestawienie osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w 
poszczególnych jednostkach powiatu przedstawia kolejna tabela. 
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 Ilość sporządzonych 
„Niebieskich kart” 

Ilość kobiet 
dotkniętych 
przemocą 

Ilość mężczyzn 
dotkniętych 
przemocą 

Ilość dzieci 
dotkniętych 
przemocą 

Komisariat Policji w Łazach 56 43 10 30 

Komisariat Policji w Ogrodzieńcu 62 60 15 11 

Komisariat Policji w Szczekocinach 27 29 4 19 

KPP w Zawierciu 185 179 26 82 

Razem Powiat 330 311 55 142 

 
 

 
Pomimo mniejszej liczbiy interwencji domowych odnotowano również wzrost 

liczby stwierdzonych przestępstw znęcania się nad członkiem rodziny (art. 207 kk). 
Przestępstw takich zanotowano najwięcej na terenie Zawiercia. 

Często problemem związanym z przemocą domową jest brak środków na 
utrzymanie spowodowane niełożeniem na utrzymanie osoby najbliższej przez sprawcę.  

Łącznie w 2014 roku odnotowano 192 sprawy o przestępstwo niealimentacji 
(art. 209 kk) 
 

 

 Liczba stwierdzonych czynów z art. 
207 kk 

Liczba stwierdzonych czynów  
z art. 209 kk 

 2013 r. 2014 r. 2013 r. 2014 r. 

Komisariat Policji w Łazach 10 15 35 32 

Komisariat Policji w Ogrodzieńcu 15 16 12 19 

Komisariat Policji w Szczekocinach 11 15 6 9 

KPP w Zawierciu  88 88 124 132 

Razem Powiat 124 134 177 192 

 
 
 
 

3.3. Przestępczość nieletnich 
 
Jednym z zadań Policji jest przeciwdziałanie demoralizacji nieletnich, oraz 

ściganie nieletnich sprawców czynów karalnych. 
Działalność profilaktyczna skupia się przede wszystkim na prowadzeniu 

pracy z dziećmi i młodzieżą, najczęściej poprzez udział w spotkaniach organizowanych 
przez szkoły na których przedstawiane są zagrożenia związane m. in. z narkotykami, jak 
również konsekwencje prawne związane z popełnieniem przez nieletniego czynu karalnego. 
W ramach działań profilaktycznych organizujemy doraźnie patrole w miejscach grupowania 
się młodzieży ujawniając nieletnich pod działaniem alkoholu, czy też w czasie wagarów. 

Drugim z elementów pracy z nieletnimi jest ściganie czynów karalnych przez 
nich popełnionych. Łącznie w 2014 roku ujawniono 125 czynów karalnych popełnionych 
przez 48 nieletnich. Największą liczbę wśród tych czynów w kategorii przestępstw 
kryminalnych stanowiły wymuszenia rozbójnicze (12) oraz kradzieże (13). Staramy się na 
bieżąco reagować  na przypadki przemocy w szkołach zarówno mające postać wymuszania 
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pieniędzy czy też innych rzeczy, jak również wszelkiego rodzaju bójek, pobić czy też 
uszkodzeń ciała. Często w szkołach są osoby terroryzujące swoim zachowaniem pozostałych 
uczniów, które przy braku reakcji szkoły, rodziców czy też Policji czują się coraz bardziej 
bezkarne, a jednocześnie są coraz bardziej niebezpiecznie. Stąd też potrzeba reakcji na tego 
typu przypadki czasami z koniecznością odizolowania takiego nieletniego w zakładzie 
poprawczym lub ośrodku szkolno-wychowawczym. 
 

 
 Przestępstwa 

ogółem 
Przestępstwa 
kryminalne 

Wybrane 7 
kategorii 

przestępstw 

Przestępstwa z 
Ustawy o 

przeciwdziałaniu 
narkomanii 

Komisariat Policji w Łazach 8 8 6 0 

Komisariat Policji w Ogrodzieńcu 3 3 1 0 

Komisariat Policji w Szczekocinach 5 4 2 0 

KPP w Zawierciu 109 103 49 39 

Razem Powiat 125 123 58 39 

 
 
 
Wśród czynów popełnionych przez nieletnich znalazły się przypadki 

posiadania(26) czy też udzielania narkotyków(13) na terenie Zawiercia (4 nieletnich). 
Przypadki te miały jednak miejsce poza placówkami szkolnymi. Mniejsza niż przed rokiem 
była liczba dokonanych przez nieletnich kradzieży z włamaniem i uszkodzenia mienia. 
Znacznie wzrosła natomiast liczba przestępstw rozbójniczych. 

Skuteczne przeciwdziałanie przestępczości nieletnich nie byłoby możliwe bez 
bieżącej współpracy z placówkami oświatowymi z terenu powiatu na wszystkich poziomach 
nauczania. Chciałbym, aby dyrektorzy tych placówek wiedzieli, iż przekazanie sprawy 
Policji, może pozwolić na szybkie rozwiązanie problemu związanego z przypadkami 
wymuszeń, kradzieży, czy też podejrzeniem zażywania lub dystrybucji narkotyków. Często 
też policjanci mogą służyć doświadczeniem i wiedzą, aby problem który w placówce się 
pojawił rozwiązać. 

 
 
 

 




