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I. PION KRYMINALNY

Pion Kryminalny KPP w Raciborzu realizuje  zadania  w zakresie  zwalczania
przestępczości kryminalnej, w szczególności poprzez: 

1) prowadzenie postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw zaistniałych na
terenie działania Komendy Powiatowej Policji - zgodnie z katalogiem przestępstw,

2) wykonywanie czynności procesowych na miejscu zdarzenia,

3) kryminalistyczną  obsługę  zdarzeń  i  oględzin  miejsc  przestępstw,  przedmiotów,  osób,
eksperymentów,  wizji,  przesłuchań  i  innych  czynności  o  charakterze  procesowym  lub
operacyjnym,

4) prowadzenie rozpoznania operacyjnego środowisk przestępczych,

5) prowadzenie działań wykrywczych w zakresie rozpoznawania i wykrywania sprawców
przestępstw kryminalnych,

6) prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się,

7) prowadzenie poszukiwań osób zaginionych,

8) gromadzenie  i  przetwarzanie  informacji  operacyjnych  oraz  analizowanie  pod  kątem
typowania osób i zdarzeń.

I.1.    W  2018  roku  Komenda  Powiatowa  Policji  w  Raciborzu  odnotowała
ogółem 2160 przestępstw z  czego wykryto  1842  przestępstwa,  (procent wykrycia 84,9).
Na  gorącym  uczynku  zatrzymano 234 sprawców,  a  wobec  9  Sąd  zastosował  środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast w 2017 roku odnotowano
ogółem  4861 przestępstw  z  czego  wykryto  4472  (procent  wykrycia  91,9).
Na  gorącym  uczynku zatrzymano  216 sprawców  a  wobec  12 Sąd  zastosował  środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W  ubiegłym  roku  odnotowaliśmy  wzrost  dynamiki  wszczęć  przestępstw
kryminalnych,  który  wyniósł  116,5  %,   co  w praktyce  oznacza  o  256  zdarzeń więcej
w  porównaniu  do  roku  2017,   gdzie  odnotowano  1554  wszczęć,   a  w  2018  roku
odnotowano  1810.  Ustalono i  ogłoszono zarzuty popełnienia  przestępstw kryminalnych
465 sprawcom,  wobec 11 Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania. 

I.2. Wybrana  kategoria  przestępstw:  Przestępczość  narkotykowa; rok  2018
zakończyliśmy  z  83  wszczętymi  postępowaniami  i  74  wykrytymi  przestępstwami  przy
wskaźniku  dynamiki   wykrywalności   96,1  %.  Na  gorącym  uczynku  zatrzymano
14  sprawców a wobec  3 Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania.



I.3. W roku  2018  raciborska  jednostka  wypracowała  wskaźnik  wykrycia  przestępstw
kryminalnych na poziomie – 76,6 % co należy uznać za wynik bardzo dobry, plasujący nas
powyżej średniej krajowej wynoszącej  65,9 % jak również powyżej średniej wojewódzkiej
wynoszącej 70,8 %.



II. WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

II.1. W Wydziale d/w z Przestępczością Gospodarczą KPP w Raciborzu, w  2018 roku,
prowadzono  szereg  postępowań  przygotowawczych  o  przestępstwa  stypizowane  w
Kodeksie Karnym jak również szeregu ustaw szczególnych. W wyżej wymienionym okresie
w  kręgu  zainteresowania  funkcjonariuszy  były  również  przestępstwa  o  charakterze
korupcyjnym  jak  i  te,  które  poprzez  działania  sprawców  naraziły  Skarb  Państwa  na
uszczuplenie należności publicznych. 

Funkcjonariusze  zwalczający  przestępczość  gospodarczą  wszczęli  w  2018 roku
285 postępowań przygotowawczych (w  2017 było ich  245). Należy podkreślić, iż jest to
tendencja pożądana, gdyż od wydziałów zwalczających tego typu przestępczość oczekuje
się systematycznego wzrostu wskaźnika dynamiki wszczęć,  gdyż obrazuje on efektywne
wykonywanie czynności służbowych w tym zakresie. 

Podobnie ma się sytuacja z ilością przestępstw stwierdzonych, których to w  2018
roku  było 357,  w  stosunku  do 536 w  roku  2017.  Daje  to 67  procentowy  wskaźnik
dynamiki pod  względem  ilości  stwierdzonych  przestępstw.  Tut.  Wydział  d/w  z  PG
zajmuje najlepszą  pozycję  na  Śląsku,  wśród wydziałów gospodarczych,  w zakresie
wykrywalności, która wyniosła 94,8 procent. Ustalono 107 sprawców przestępstw.

II.2. Jednym z celów walki ze sprawcami przestępstw gospodarczych jest pozbawienie ich
korzyści płynących z tego  typu procederu.

KPP  w  Raciborzu  w  2018  roku  zabezpieczyła  łącznie  mienie  o  wartości
435  030  zł,  zarówno  w  postaci  środków  pieniężnych  jak  i  nieruchomości.
Udało się również odzyskać utracone mienie o łącznej wartości  819 442 zł.



III. SŁUŻBA PREWENCJI

Służba Prewencji jest podstawowym pionem Policji i realizuje zadania w zakresie
działalności  służby prewencji  oraz  współdziałania  w zakresie  prewencji  ogólnej  między
innymi poprzez :

• podejmowanie czynności mających na celu ochronę życia i zdrowia obywateli oraz
mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,

• przeprowadzanie  czynności  interwencyjnych,  będących  reakcją  na  zgłoszenie
przyjmowane przez Zespół Dyżurnych i inne jednostki organizacyjne Policji,  oraz
zgłaszanych bezpośrednio przez obywateli, a także realizacja interwencji własnych w
przypadkach stwierdzonych naruszeń,

• udział  w  zorganizowanych  akcjach  i  operacjach  policyjnych  o  charakterze
prewencyjnym,

• patrolowanie  miejsc  zagrożonych  przestępczością,  ujawnianie  przestępstw
i zatrzymywanie ich sprawców na gorącym uczynku,

• zabezpieczanie imprez masowych i innych imprez oraz zgromadzeń,
• realizację programów prewencyjnych i profilaktycznych,
• rozpoznanie  środowisk  kryminogennych  i  ujawnianie  nieletnich  zagrożonych

demoralizacją,
• ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych i prowadzenie postępowań w tym

zakresie,
• ciągłe rozpoznanie przydzielonych rejonów służbowych pod względem osobowym,

terenowym, ogólnej charakterystyki rejonu oraz zjawisk i zdarzeń, wywierających
wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego,

• wykonywanie  konwojów  i  doprowadzeń  zleconych  przez  Sądy,  Prokuratury,
jednostki policji i inne uprawnione organy,

• prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia.

III.1 STRUKTURA  SŁUŻBY  PREWENCJI

Z  uwagi  na  różnorodność  realizowanych  czynności  Pion  Prewencji  składa  się
z następujących zespołów i komórek:

• Zespół Patrolowo – Interwencyjny,
• Rewir Dzielnicowych,
• Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii,
• Zespół ds. Wykroczeń,
• Zespół ds. Organizacji Służby i  Zarządzania Kryzysowego
• Zespół Dyżurnych
• Zespół Pomieszczenia dla osób zatrzymanych
• Komisariat Policji I w Kuźni Raciborskiej
• Komisariat Policji II w Krzyżanowicach



Analizie poddano wyniki prewencyjne osiągnięte przez wszystkie
zespoły i komórki Służby Prewencji Komendy Powiatowej Policji

w Raciborzu.  

W roku 2018, tak jak w latach poprzednich, realizowano szereg działań mających na
celu zapewnienie ładu i porządku publicznego, w tym także polegających na zapobieganiu,
ujawnianiu i ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń. 

III.2 INTERWENCJE

W  roku 2018,   funkcjonariusze  Pionu  Prewencji  Komendy  Powiatowej  Policji
w  Raciborzu,  przeprowadzili  łącznie  11  822  interwencji  z  czego  9344 w  miejscach
publicznych i innych miejscach oraz 2113 interwencji domowych. 

Podejmowane  interwencje  związane  były  głównie  z  zaistniałymi  przestępstwami
i wykroczeniami przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu oraz innymi zdarzeniami mającymi na
celu  przywrócenie ładu i porządku publicznego. 
 

III.3 PRZEMOC W RODZINIE  

W  roku  2018 na  terenie  całego  powiatu  raciborskiego  stwierdzono  łącznie
188 przypadków przemocy w rodzinie. Przypadki przemocy zostały stwierdzone w wyniku
przeprowadzanych interwencji domowych przez funkcjonariuszy policji oraz zgłaszanych
przez instytucje pomocowe lub przez samych pokrzywdzonych.  Przypomnieć należy, iż
„gospodarzem” Niebieskich Kart  są Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej.
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Na  terenie  działania  KPP  Racibórz,  dzielnicowi  oraz  inne  osoby  wyznaczone,
uczestniczą  w  spotkaniach  Zespołów  i  Grup  Interdyscyplinarnych  ds.  Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na których wypracowywane są wspólne kierunki działań zmierzające
do podnoszenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
          Koordynator procedury Niebieska Karta w KPP Racibórz w 2018 roku przeprowadził
w ramach doskonalenia zawodowego 7 szkoleń mających na celu poprawę realizacji zadań
związanych  z  problematyką  przemocy  w  rodzinie.  Dotyczy  to   policjantów  Zespołu
Patrolowo-Interwencyjnego,  policjantów  dzielnicowych  oraz  Zespołu  ds.  Profilaktyki
Społecznej, Nieletnich i Patologii.

III.4 ZATRZYMANIA SPRAWCÓW NA GORĄCYM UCZYNKU 

W  związku  z  realizacją  zadań  związanych  z  ujawnianiem  i  zapobieganiem
przestępstw,  policjanci  Wydziału  Prewencji  KPP  w  Raciborzu  oraz  podległych
Komisariatów  w  roku  2017 zatrzymali  na  gorącym  uczynku  lub  też  w  bezpośrednim
pościgu ogółem 152  sprawców przestępstw, natomiast w roku  2018 w wyniku podjętych
czynności zatrzymano  147 sprawców. Poniżej przedstawiono zestawienie dotyczące ilości
zatrzymań sprawców przestępstw w rozbiciu na poszczególne kategorie przestępstw.

Dane na podstawie systemu SESPOL.

ZATRZYMANIA  SPRAWCÓW  PRZESTĘPSTW  NA  GORĄCYM  UCZYNKU

2017r. 2018r. różnica wskaźnik
dynamiki 

ZATRZYMANO  SPRAWCÓW  OGÓŁEM
W TYM:

152 147 5 97%

przestępstwa rozbójnicze 6 10 4 167%

kradzieże z włamaniem 7 2 5 28%

kradzieże mienia 20 25 5 125%

bójki i pobicia 16 4 12 25%

nietrzeźwi kierujący 17 24 7 141%

inne przestępstwa 86 59 27 69%

ogólna ilość Niebieskich Kart na terenie  powiatu raciborskiego
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III.5   ZATRZYMANIA OSÓB POSZUKIWANYCH   

Funkcjonariusze  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Raciborzu   oraz  Komisariatów
podległych,  realizując  czynności  służbowe,  zatrzymali  w  2018  roku  ogółem  294  osób
poszukiwanych, (dane na podstawie systemu SESPOL).

Pod pojęciem osoby poszukiwanej rozumiemy – osobę poszukiwaną listem gończym,
osobę  poszukiwaną  do  ustalenia  miejsca  pobytu  oraz  osobę  poszukiwaną  nakazem
zatrzymania i doprowadzenia np. do Zakładu Karnego.

III.6   WYKROCZENIA  ORAZ  WYKROCZENIA SZCZEGÓLNIE    
         UCIĄŻLIWE SPOŁECZNIE

W  roku  2018,  funkcjonariusze  Pionu  Prewencji  KPP  w  Raciborzu  zastosowali
represje wobec 6084 sprawców wykroczeń z czego na 2352  sprawców nałożono grzywnę
w drodze mandatu karnego,   natomiast  wobec  3732 sprawców wykroczeń,  zastosowano
środki oddziaływania poza karnego w postaci pouczeń.

Poniżej przedstawiono porównanie dotyczące stosowanej represji wobec sprawców
wykroczeń ( mandaty karne i pouczenia)  za lata 2017 i 2018. 

Dane na podstawie systemu  SESPOL.
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Funkcjonariusze  Pionu  Prewencji  KPP  Racibórz,  realizując  zadania  związane
z  zapewnieniem  ładu  i  porządku  publicznego   oddziaływali  prewencyjnie  oraz   ujawniali  i
reagowali na wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa a są to:

• wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu ( art. 51 kw)
• wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej ( art.140,141 kw)
• wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (art.143,145 kw)
• wykroczenia Ustawy o wychowaniu w trzeźwości ( w tym art 43 ust.1)

WYKROCZENIA   SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWE WEDŁUG KATEGORII WYKROCZEŃ

Na podstawie powyższego wykresu, widoczny jest  spadek ujawnianych wykroczeń
prawie  we  wszystkich  kategoriach.  Co  świadczy  jedynie  o  poprawie  bezpieczeństwa
i  porządku  publicznego  w  powiecie  raciborskim  oraz  większym  zdyscyplinowaniu  i
kulturze bycia społeczeństwa.
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REPRESJA DOTYCZĄCA WYKROCZEŃ SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH
(w rozbiciu na mandaty karne i pouczenia)

Analizując  zagadnienie  dotyczące  wykroczeń  szczególnie  uciążliwych,  należy
stwierdzić,  iż  w  2018 roku  zmniejszyła  się  znacznie  ilość  ujawnianych  wykroczeń
szczególnie  uciążliwych  społecznie  w  porównaniu  do  roku  2017.  Wobec  sprawców
wykroczeń, funkcjonariusze zastosowali 2765 pouczeń i nałożyli  1361 mandatów karnych
(o 1388 mniej aniżeli w 2017 roku).

 Realizacja  zadań w ujawnianiu tego typu wykroczeń w zdecydowany sposób
przedkłada  się  na  poprawę  stanu  bezpieczeństwa  w  miejscach  publicznych  na  terenie
naszego powiatu.
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III.7 WNIOSKI O UKARANIE DO SĄDU 

Zespół  do  Spraw  Wykroczeń  realizuje  zadania  związane  z  prowadzeniem
postępowań w sprawach o wykroczenia oraz kierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu.

Prowadzone  postępowania  dotyczą  zarówno  wykroczeń  ujawnionych  przez
policjantów,  jak  i  na  podstawie  składanych  przez  obywateli,  instytucje  i  organy
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia wykroczenia.

Poniżej  przedstawiono  zestawienie  liczbowe  ilości  spraw  w  których  Zespół
ds. Wykroczeń wszczął postępowania wyjaśniające. 

ODSTĄPIENIA OD KIEROWANIA WNIOSKU O UKARANIE DO SĄDU

POWODY ODSTĄPIENIA 2017r. 2018r.

niewykrycie sprawcy 456 556

nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego 98 111

na podst. art. 41 kpow  (pouczenie) 21 42

umorzenie na podstawie art. 5 § 1 kpow 515 404

OGÓŁEM 1090 1113

Zarówno  wykres  jak  i  tabela  przedstawiają  spadek  w  nietrórych  analizowanych
obszarach. 
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III.8 DEMORALIZACJA ORAZ CZYNY KARALNE NIELETNICH 

Poniżej przedstawiono zagadnienia dotyczące demoralizacji nieletnich oraz czynów
karalnych  na  terenie  całego  powiatu  raciborskiego.  W roku  2018 stwierdzono  ogółem
59 czynów  karalnych  popełnionych  przez  nieletnich  w  przestępstwach  stwierdzonych.
Ilość  tych  czynów w porównaniu  do  roku  2017 zwiększyła  się  o  5  co  daje  wskaźnik
dynamiki na poziomie  109,3 % . 

W tabeli przedstawiono wybrane czyny karalne nieletnich w przestępstwach stwierdzonych,
popełnione w roku 2018 w porównaniu do roku 2017.

CZYNY KARALNE W PRZESTĘPSTWACH STWIERDZONYCH

2017r. 2018r. różnica
wskaźnik
dynamiki

rozbój, kradzież rozbójnicza, 
wymuszenie 5 3 2 60%

bójki, pobicia 3 3 0 100%

uszczerbek na zdrowiu 2 3 1 150%

kradzieże z włamaniem 5 2 3 40%

kradzieże 3 6 3 200%

uszkodzenie mienia 1 2 1 200%

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 6 5 1 83,00%

Ponadto w Zespole ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii w roku  2018
wszczęto:  266  poszukiwań opiekuńczych i  zrealizowano 186 spotkań z młodzieżą.

Sporządzono i przesłano 155 wniosków do Sądu Rejonowego w Raciborzu
 o wszczęcie postępowań o demoralizację, postępowań opiekuńczych  oraz  o czyny karalne.

czyny karalne nieletnich w   przestępstw ach stw ierdzonych
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III. 9  KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – KMZB:

W okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku na terenie powiatu
raciborskiego za pośrednictwem  KMZB mieszkańcy zgłosili ogółem 943 zagrożeń, gdzie
po przeprowadzeniu procedury, stwierdzono: 

• potwierdzonych – 295
• potwierdzonych wyeliminowanych – 324
• żart lub pomyłka – 40
• niepotwierdzonych – 284



Ponad  połowa  zgłoszeń  dotyczyła  ruchu  drogowego  –  690,  gdzie  po
przeprowadzeniu procedury, stwierdzono:

• potwierdzonych –  295
• potwierdzonych  wyeliminowanych –  233
• żart lub pomyłka –  35
• niepotwierdzonych – 127

Najczęściej zgłaszanymi zagrożeniami w sferze ruchu drogowego były:

• przekraczanie dozwolonej prędkości – 507
• nieprawidłowe parkowanie – 105

Pozostałe  zgłaszane  zagrożenia  miały  bezpośredni  związek  z  poczuciem
bezpieczeństwa mieszkańców i zdarzeń  uciążliwych dla społeczeństwa, a odnotowano ich
223. Najczęściej zgłaszane to:

• spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 125
• grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 35 
• używanie środków odurzających – 25
• dzikie wysypiska śmieci – 11
• akty wandalizmu – 10

III.10   DZIAŁANIA  I  AKCJE  PREWENCYJNE

W Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu oraz jednostkach podległych w 2018
roku realizowano m.in. następujące pogramy

1)  Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020.

2)  Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

3)  Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlu Ludźmi na lata 2016-2018

 
   



W ramach których:

 Policjanci  w  ramach  prowadzonej  akcji  pt.  „Masz  prawo  wiedzieć”  realizują
spotkania  profilaktyczno-  informacyjne  skierowane  do  uczniów  klas  VIII  Szkół
Podstawowych  oraz  uczniów  klas  I  szkół  Ponadgimnazjalnych,  ich  rodziców  oraz
pedagogów.  Wybierając  grupę  docelową  odbiorców,  kierowano  się  wiekiem
odpowiedzialności  prawnej  osób  nieletnich  13-17  lat.  Podczas  spotkań  policjanci
uświadamiają uczniom co grozi im za popełnione czyny karalne i przejawy demoralizacji.
Spotkania są prowadzone w systemie roku szkolnego. Podczas spotkań przy wykorzystaniu
opracowanych  w Zespole  ds.  Profilaktyki  Społecznej,  Nieletnich  i  Patologii  prezentacji
multimedialnych policjanci prowadzą również edukację dotyczącą profilaktyki uzależnień
oraz bezpiecznego korzystania z internetu.
       Na terenie szkół podstawowych powiatu raciborskiego oraz na terenie kempingu
''Obora''  przeprowadzono  egzaminy  na  kartę  rowerową,  gdzie  uczestnicy  również
wyposażeni zostali w elementy odblaskowe, zakupione przez Urząd Miasta Racibórz oraz
Urzędy poszczególnych gmin.  
      Ponadto  młodzież  szkół  gimnazjalnych  oraz  ponadgimnazjalnych  została  objęta
programem ,, Z Młodym Kierowcą w Drodze po Doświadczenie'', ''Nie zabijaj'' i ''Przejście
oddaj  pieszym''.  Wsparcie  finansowe  na  realizację  programu  poprzez  zakup  elementów
odblaskowych zapewniło Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta Racibórz.
    Policjanci  z  wydziału  ruchu  drogowego   przeprowadzili  akcję  ''Nie  bądź
następny'',''Przejście  oddaj  pieszym'',''Nie  zabijaj'',''Bezpieczna  droga  do  szkoły'',
''Bezpieczny przejazd'',  ''Twoje  światła-Twoje  bezpieczeństwo'',  ''Dzień odblasków 2017''
poprzez  realizację  spotkań  profilaktycznych,  rozdawanie  elementów  odblaskowych
niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. 

KPP Racibórz uczestniczy w projekcie pt. „Drugstop – transgraniczna współpraca
jednostek  policyjnych  w  obszarze  walki  z  przestępczością  narkotykową”.  W  ramach
projektu  prowadzone  są  działania   obejmujące  aspekty  zwalczania  przestępczości
narkotykowej oraz działania profilaktyczne w przedmiotowy obszarze.  W trakcie spotkań
profilaktycznych z rodzicami oraz pedagogami  wykorzystywane są walizki   otrzymane w
ramach projektu „DRUGSTOP”. Jednym z elementów projektu jest  bezpłatna  aplikacja
DRUGSTOP , dostępna  w sklepach „ Googel Play”oraz „AppStore”. 

Niebieska Karta
Policjanci KPP w Raciborzu realizowali  projekt ,,  Bezpieczna kobieta''.  Działania

były  prowadzone  we  współpracy  ze  stowarzyszeniem  Przyjaciół  Człowieka  ,,Tęcza'',
Domem Samotnej Matki, Hostelem dla Ofiar Przemocy Domowej oraz Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Raciborzu. Celem działań było nawiązanie współpracy z w/w instytucjami
oraz  wypracowanie  zintegrowanych  kierunków  działań  zmierzających  do  zwiększenia
bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Odbiorcami akcji były mieszkanki
Domu Samotnej Matki ,,Maja''. Działania oprócz części informacyjnej miały również część
praktyczną w formie kursu samoobrony przeprowadzonego przez funkcjonariusza policji
posiadającego stosowne uprawnienia.



Mając  na  uwadze  bezpieczeństwo  osób  starszych  raciborscy  policjanci
przeprowadzili  szereg  spotkań  w  ramach  akcji  „Bezpieczny  Senior”  mających  na  celu
podnoszenie bezpieczeństwa seniorów. Podczas spotkań przedstawiane są sytuacje w jakich
najczęściej osoby starsze padają ofiarą oszustów. Seniorzy przestrzegani są przed zbytnią
ufnością  wobec  innych  osób.  Poruszana  jest  również  kwestia  bezpieczeństwa  w  ruchu
drogowym  oraz  bezpieczeństwa  w  sieci.  Seniorzy  informowani  są  o  kampaniach  „Daj
Znak”  oraz  „Nieskradzione.  pl”.  Odbiorcami  są  Kluby  Seniora,  Rada  Seniorów,
Stowarzyszenia  i  Koła  zrzeszające seniorów powiatu raciborskiego oraz  Uniwersytet  III
Wieku. Uczestnikom spotkań rozdawane są elementy odblaskowe, uzasadniając potrzebę
ich  stosowania  w warunkach  ograniczonej  widoczności.  Fundusze  na  zakup  elementów
odblaskowych  pozyskiwane  są  z  Komisji  ds.  Przeciwdziałania  Alkoholizmowi
poszczególnych gmin.  Ponadto podczas spotkań promowana jest akcja „Koperta Życia”,
która jeszcze w tym roku zostanie zakupiona dla mieszkańców gminy przez Urząd Miasta
w Raciborzu. 

Pod  hasłem  „Porozmawiajmy  o  bezpieczeństwie  możesz  mieć  na  nie  wpływ”
policjanci  zrealizowali  cykl  debat  społecznych.  Podczas  spotkań  promowano  aplikację
„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” program Dzielnicowy Bliżej Nas oraz Aplikację
,,Moja  Komenda''  Do  udziału  w  poszczególnych  spotkaniach  zapraszani  byli
przedstawiciele gmin na których odbywały się spotkania. 

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu realizowała międzynarodowy program 
prewencyjny „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa, praca w Holandii”

PODMIOTY ORGANIZUJĄCE SPOTKANIE:
1. Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu – inicjator i autor programu
2. Policja Holenderska
3. Starosta Raciborski 
4. Prezydent Miasta Raciborza
5. Dyrektor Urzędu Pracy w Raciborzu
6. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
7. Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku

Piastowskim w Raciborzu

TERMINY I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:
18 września  - sala konferencyjna Zamku Piastowskiego w Raciborzu
- sala widowiskowa Raciborskiego Centrum Kultury

UCZESTNICY BIORĄCY UDZIAŁ W PRZEDSIĘWZIĘCIU:
łącznie w spotkaniach udział wzięło około 400 osób - uczniowie ostatnich klas techników i
szkół  zawodowych  (pierwsze  spotkanie)  oraz  ok.  20  osób  –  funkcjonariuszy  KPP w
Raciborzu (drugie spotkanie)

CELE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU
1. Cele główne:

• Podniesienie  świadomości  prawnej  obywateli  RP  z  terenu  powiatu
raciborskiego dotyczącej kwestii pracy na terenie Holandii. 

• Ograniczenie ilości przestępstw związanych z wyzyskiem, zmuszaniem do



prostytucji,  zmuszaniem  do  pracy  obywateli  polskich  pracujących  w
Holandii.

2. Cele pośrednie

• Poprawa  zaufania  obywateli  polskich  do  władz,  w  tym szczególnie  do
przedstawicieli Policji i Prokuratury holenderskiej.

• Upowszechnienie  wiedzy  w zakresie  instytucji  pomocowych  na  terenie
Holandii,  w  tym  osób  odpowiedzialnych  za  sprawy  polskie  w  policji
holenderskiej.

• Uświadomienie zagrożeń i niebezpieczeństw na jakie narażone są osoby
decydujące się na migrację zarobkową do Holandii.

• Podniesienie wiedzy mieszkańców powiatu raciborskiego rozważających
możliwość  podjęcia  pracy  zarobkowej  za  granicą  dotyczącej  kwestii
ubezpieczeń społecznych, uregulowań podatkowych itp.

   PRZEBIEG:

Spotkanie z młodzieżą, w trakcie którego zrealizowano prezentacje multimedialne
dotyczące założeń programu prewencyjnego.  Pozostawiono również czas na dyskusję oraz
udostępniono  uczestnikom  programu  ulotki  informacyjne  zawierające  potrzebne,  ważne
informacje.

III.11   PODSUMOWANIE

Cele i strategia działań Wydziału Prewencji i podległych Komisariatów Policji na rok
2019

Głównymi priorytetami na rok 2019 w dalszym ciągu będą działania, mające na celu
ograniczenie  przestępczości  oraz  poprawę  bezpieczeństwa  mieszkańców,  obejmujące  w
szczególności:

• ograniczenie przestępczości  w wybranych 7 kategoriach (przestępstwa kryminalne),
• zwiększenie skuteczności zatrzymań sprawców przestępstw na gorącym uczynku, 
• realizacja  zadań  w  zakresie  przeciwdziałania  i  ujawniania  sprawców  wykroczeń

szczególnie uciążliwych,
• ograniczenie  przypadków  demoralizacji  oraz  zachowań  patologicznych  wśród

nieletnich,
• kierowanie  patroli  w  rejony  i  miejsca  najbardziej  zagrożone  z  uwzględnieniem

miejsca i czasu popełnionych przestępstw i wykroczeń oraz zgłaszanych interwencji,
• przeprowadzanie cyklicznych działań i akcji prewencyjnych.



IV. WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO 

IV.1. ZDARZENIA DROGOWE 

W  2018 roku  na  terenie  działania  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Raciborzu
zaistniały ogółem  1053 zdarzenia drogowe w tym:  51 wypadków drogowych, w których
zginęło 8 osób, 60 zostało rannych oraz 1002 kolizji drogowych.

Zdarzenia drogowe zaistniałe w latach 2015 – 2018
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2015 1032 59 6 65 973 25
2016 1053 50 8 44 1003 27
2017 1157 61 5 66 1096 28

2018 1053 51 8 60 1002 37



IV.2. CZAS I MIEJSCE ZDARZEŃ DROGOWYCH

Zdarzenia na terenie miasta Racibórz w roku 2018:

miejscowość Liczba 
zdarzeń

Liczba 
wypadków

Liczba 
zabitych

Liczba 
rannych

Liczba kolizji

RACIBÓRZ 717 32 4 34 685

IV.3. PRZYCZYNY ZDARZEŃ DROGOWYCH

Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych z winy kierowców są:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu
- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,
- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu

Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych z winy pieszych są:

- nieostrożne wejście na jezdnię, prze pojazdem
- nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody
- przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym

Inne przyczyny zdarzeń drogowych:

- obiekty, zwierzęta na drodze
- niewłaściwy stan jezdni



IV.4. WZMOŻONE DZIAŁANIA KONTROLNO - REPRESYJNE:

W 2018 roku Wydział  Ruchu Drogowego KPP w Raciborzu zorganizował i przeprowadził 
następujące ogólnokrajowe i wojewódzkie wzmożone działania kontrolno – represyjne:

1. NURD 12 razy

2.
3.

PRĘDKOŚĆ                                                                                   
KASKADOWY POMAIR PRĘDKOŚCI                                          

  8 razy
  6 razy

4. PASY   4 razy

5. ALKOHOL, NARKOTYKI   5 razy

6. BEZPIECZNY WEEKEND 40 razy

7. TRUCK - BUS   3 razy

8.
9.

BEZPIECZNY PIESZY
BEZPIECZNE SKRZYŻOWANIA 

10 razy
11 razy

10. SMOG 10 razy

11. TELEFONY   3 razy

Ogółem w omawianym okresie WRD KPP w Raciborzu działając na rzecz poprawy stanu
bezpieczeństwa w sumie przeprowadził  112 różnego rodzaju akcji – działań.

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ :

      W przeprowadzonych  ogólnokrajowych działaniach  kontrolnych p/n „Niechronieni
uczestnicy ruchu drogowego” sumarycznie wzięło udział 171 funkcjonariuszy WRD KPP
w Raciborzu, którzy ujawnili 595  wykroczeń, w tym 111  popełnionych przez pieszych
użytkowników dróg, co dało efektywność na poziomie 3,4  ujawnionego wykroczenia na
jednego funkcjonariusza.

      We wzmożonych działaniach „Prędkość”  wzięło udział 99 funkcjonariuszy WRD  KPP
w Raciborzu, którzy skontrolowali 536  pojazdy, ujawniając 428  wykroczeń związanych z
przekraczaniem dozwolonej prędkości, tj. 4,3  wykroczeń na jednego policjanta biorącego
udział w działaniach.

      We wzmożonych działaniach „Kaskadowy Pomiar Prędkości”  wzięło udział 94
funkcjonariuszy WRD  KPP w Raciborzu, którzy skontrolowali 460 pojazdów, ujawniając
377 wykroczeń związanych z przekraczaniem dozwolonej prędkości, tj. 4  wykroczenia na
jednego policjanta biorącego udział w działaniach.

      We wzmożonych działaniach „Pasy” wzięło udział 54 funkcjonariuszy WRD KPP w
Raciborzu, którzy skontrolowali 211  pojazdów, ujawniając 205  wykroczeń, co dało
efektywność w postaci 4  skontrolowanych pojazdów na jednego policjanta oraz
3,7 ujawnionego wykroczenia.

      We wzmożonych działaniach „Alkohol i Narkotyki” sumarycznie  wzięło udział
83  funkcjonariuszy WRD KPP w Raciborzu, którzy skontrolowali i przebadali 4022
kierujących pojazdami. Podczas działań ujawniono 16   kierujących będących w stanie



nietrzeźwości  lub po użyciu alkoholu.     
      W 40 przeprowadzonych działaniach kontrolnych p/n „Bezpieczny Weekend”  wzięło 
udział 526 funkcjonariuszy WRD KPP w Raciborzu, którzy podczas działań ujawnili 69  
kierujących  będących w stanie nietrzeźwości  lub po użyciu alkoholu.

      W  przeprowadzonych działaniach kontrolnych p/n „TRUCK BUS”  wzięło udział 53
funkcjonariuszy  WRD  KPP w  Raciborzu,  którzy  skontrolowali  261  pojazdów,  tj.  4,9
skontrolowanego pojazdu na jednego policjanta WRD. Podczas działań zastosowano 179
środków prawnych, tj, 3,3 na jednego funkcjonariusza biorącego udział w działaniach.

W przeprowadzonych działaniach kontrolnych p/n „Bezpieczny  Pieszy” wzięło
udział 124 funkcjonariuszy WRD KPP w Raciborzu, którzy ujawnili 379 wykroczeń, w tym
142 popełnionych przez pieszych użytkowników dróg, co dało efektywność w postaci
3 ujawnionych wykroczeń na 1 policjanta biorącego udział w działaniach.  
       

       We przeprowadzonych działaniach „Bezpieczne Skrzyżowania”  wzięło udział 109
funkcjonariuszy  WRD  KPP  w  Raciborzu,  którzy  skontrolowali  427  pojazdy  oraz
21 pieszych, co to dało efektywność w postaci 4,1 ujawnionych wykroczeń na 1 policjanta
biorącego udział w działaniach.  

 
     W  przeprowadzonych  działaniach  kontrolnych  p/n  „Smog”  wzięło  udział  149
funkcjonariuszy  WRD  KPP w  Raciborzu,  którzy  skontrolowali  1013  pojazdów,  tj.  6,7
skontrolowanego  pojazdu  na  jednego  policjanta  WRD.  Podczas  działań  zatrzymano  13
dowód rejestracyjnych.

      W  przeprowadzonych działaniach kontrolnych p/n  „Telefony”  wzięło udział  42
funkcjonariuszy WRD KPP w Raciborzu, którzy skontrolowali 55 pojazdów.

IV.5. PROFILAKTYKA WRD W 2018 r.

W  2018 r. funkcjonariusze WRD KPP w Raciborzu kontynuowali działalność
profilaktyczno  –  edukacyjną,  wzrost  świadomości  uczestników  ruchu  drogowego
w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarówno pieszych, jak i kierujących.
Aktywnie  realizowano  między  innymi  założenia  kampanii:  ''Kręci  mnie
bezpieczeństwo'',  ''Kręci  mnie  bezpieczeństwo  nad  wodą'',''Kręci  mnie
bezpieczeństwo  przez  cały  rok  szkolny',  ''Z  młodym  kierowcą  w  drodze  po
doświadczenie'',  Bezpieczne  Ferie  2018'',''Bezpieczne  Wakacje  2018'',''Bezpieczna
droga  do  szkoły'',''Rok  pieszego'',  ''Twoje  światła-Twoje  bezpieczeństwo'',
''Bezpieczny  przejazd'',  ''Nie  bądź  następny'',  ''Przejście  oddaj  pieszym'',  ''Kochaj-
Zapinaj pasy'', ''Bezpiecznie chce się żyć'', ''Jednośladem bezpiecznie do celu'', ''Dla
każdego  jest  miejsce  na  drodze'',  ''Bezpieczny  rowerzysta'',  ''Ogólnopolski  dzień
odblasków'', ''Noś odblaski-świeć przykładem''.



Łącznie  zorganizowano  samodzielnie  lub  we  współpracy  z  partnerami
95 wydarzenia  promujące  bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w których wzięło
udział 6453 osób, rozdano blisko 2364 elementów odblaskowych.  Przeprowadzono
spotkania w przedszkolach, z uczniami szkół podstawowych, gimnazjum i średnich
na terenie całego powiatu, w których uczestniczyło kilkuset uczniów. Kontynuowano
spotkania  edukacyjne  z  uczniami  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Raciborzu
przygotowujące ich do samodzielnego udziału  w ruchu drogowym w charakterze
pieszych i rowerzystów. Przeprowadzono egzaminy praktyczne na kartę rowerową
w szkołach na terenie całego powiatu. Wykorzystując bliską współpracę z Urzędem
Miasta  przeprowadzono  spotkania,  szkolenia  dla  podopiecznych  i  mieszkańców,
każdorazowo  wręczając  uczestnikom  elementy  odblaskowe  i  zachęcając  do  ich
użytkowania. Relacje z wielu przeprowadzonych wydarzeń znalazły się w  mediach
internetowych, lokalnym radiu, telewizji lub prasie, a także na stronie internetowej
KWP Katowice.

Na szczególne  podkreślenie  zasługuje  bliska  współpraca  Wydziału  Ruchu
Drogowego z  Wydziałem Edukacji,  Kultury,  Sportu  Urzędu Miasta  w Raciborzu,
które najchętniej  wspierały  organizowane wydarzenia  profilaktyczno -  edukacyjne
mające charakter pogadanek, festynów, konkursów i turniejów.

Najważniejsze wydarzenia:

1. Konkursy i turnieje:

-  26  kwietnia  na  terenie  Gimnazjum  nr  3  w  Raciborzu  eliminacje  powiatowe
Ogólnopolskiego  Turnieju  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego  (poprzedzone
eliminacjami gminnymi)
-20  września  w  Miejskiej  i  Powiatowej  Bibliotece  w  Raciborzu  konkurs  wiedzy
o ruchu drogowym związany z ''Europejskim dniem bez ofiar śmiertelnych''

2. Festyny:

- 26 maja- festyn na terenie ośrodka wypoczynkowego ''Aqua-Brax''-bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów
- 30 maja- ZSO nr 1-festyn i parada rowerowa z okazji Dnia Dziecka
- 5 czerwca -na terenie Kempingu Obora utrzymany w konwencji festynu egzamin na
kartę rowerową dla uczniów raciborskich szkół podstawowych
- 10 czerwca-parking marketu ''Leclerc''-festyn motocyklowy przeznaczony dla 
kierujących jednośladami

- 20 czerwca-festyn w klubie dla Młodzieży ''Strefa'', w ramach dni otwartych tego 
klubu 
- 4 lipca-piknik z Policją współorganizowany ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
''Nowoczesna''(klub M5) w ramach akcji ''Lato w mieście''



- 5 października-otwarte drzwi klubu ''STREFA''-festyn ze służbami mundurowymi 
(pokaz sprzętu)

3. Inne istotne wydarzenia:

- 4 kwietnia – w Raciborskim Centrum Kultury „Bezpiecznie chce się żyć” wspólnie 
ze stowarzyszeniem Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
-10 kwietnia-Klub Osiedlowy ''M5''-debata z mieszkańcami dzielnicy Ostróg
-24 października-spotkanie profilaktyczne w Młodzieżowym Domu Kultury w 
Raciborzu
- 27 listopada-''Dzień otwarty w KPP Racibórz''-spotkanie z uczniami szkół średnich
- 3 grudnia-spotkanie profilaktyczne z dziećmi w  kościele Św. Mikołaja w Raciborzu
(rozdawanie odblasków uczestnikom Rorat)
- 8 grudnia – na stacji kontroli pojazdów ''Madag'' w Raciborzu realizacja 
ogólnopolskiej kampanii ''Twoje Światło-Twoje Bezpieczeństwo''

Wydano 88 opinii dotyczących projektów organizacji ruchu drogowego.
Wydano 22 opinie  i  wstępne opinie  w sprawie wykorzystania dróg w sposób
szczególny,  sporządzono plany zabezpieczeń i  przeprowadzono zabezpieczenie
tych imprez.

Sporządzono 115 wniosków do zarządców dróg i  innych instytucji  w sprawie
nieprawidłowości lub proponowanych zmian  w infrastrukturze drogowej.
Udział w 22 spotkaniach komisyjnych dotyczących infrastruktury drogowej.
Udział  przedstawicieli  WRD  w  Powiatowej  Komisji  Bezpieczeństwa  Ruchu
Drogowego przy staroście raciborskim.

IV.6. PODSUMOWANIE:

W analizowanym  okresie  90 % wypadków drogowych i 88 % kolizji drogowych
zaistniało  z  winy kierujących natomiast  z  winy pieszych 10 % wypadków  drogowych
i 12 %  kolizji drogowych. Najbardziej  zagrożoną gminą  naszego powiatu pod względem
wypadkowości pozostaje Racibórz, gdzie łącznie  zaistniało 722 zdarzeń, co stanowiło 65%
ogółu wypadków drogowych i 69% kolizji drogowych.

1. Racibórz

-  Racibórz  ul.  Reymonta  droga  wojewódzka  nr  935  obszar  zabudowany,  kierujący
pojazdem  ciężarowym  w czasie  manewru  zmiany  pasa  ruchu  potrącił  na  przejściu  dla
pieszych kobietę, która w wyniku odniesionych obrażeń ciała zmarła w szpitalu



-  Racibórz  ul. Kozielska droga krajowa nr 45 obszar zabudowany, kierujący motocyklem
w  wyniku  niezachowania  bezpiecznej  odległości  między  pojazdami  zaczął  gwałtownie
hamować,  wskutek  czego  stracił  panowanie  nad  jednośladem,  co  spowodowało
przewrócenie się kierującego na przeciwny pas ruchu, wprost pod jadący pojazd, w wyniku
czego poniósł śmierć na miejscu.

-  Racibórz  ul.  Odrodzenia  droga  wojewódzka  nr  923  obszar  zabudowany,  kierujący
pojazdem osobowym nie dostosował prędkości do warunków ruchu, zjechał na przeciwny
pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia się z pojazdem osobowym, w wyniku
czego 2 osoby poniosły śmierć na miejscu.

Biorąc pod uwagę ofiary zdarzeń drogowych to najwięcej osób rannych odnotowano
na  terenie gminy Racibórz,  było to 34 osoby.

Na  terenie  gminy  Racibórz  najbardziej  zagrożone  ulice pod  względem
wypadkowości to: 

  - Opawska  53 zdarzenia, w  tym 1 wypadek, 1 osoba ranna i 52 kolizje,
ulica Opawska to ciąg drogi: gminnej 290155, powiatowej 3548 oraz wojewódzkiej 916.

 -  Rybnicka 76 zdarzenia i 76 kolizje, ulica Rybnicka to ciąg drogi wojewódzkiej
935 oraz dróg wewnętrznych w strefie ruchu znajdujących się na terenie parkingu marketu
Auchan i Castorama przy ul. Rybnickiej, gdzie dochodzi często do kolizji drogowych.

 - Armii Krajowej 37 zdarzenia, w tym 1 wypadek, 1 osoba ranna i 36 kolizji, ulica
Armii Krajowej to ciąg drogi wojewódzkiej 919
          - Reymonta 32 zdarzenia, w  tym  wypadki, 1 osoba zabita i 1 osoba ranna oraz 30
kolizji,ulica Reymonta to ciąg drogi wojewódzkiej 935
        - Gliwicka 21 zdarzenia,  i 231 kolizje, ulica  Gliwicka to ciąg drogi wojewódzkiej
919
        -  Głubczycka 32 zdarzenia, w  tym 3 wypadki, 4 osoby ranne i 29  kolizji ulica
Głubczycka to ciąg drogi krajowej nr 45 i wojewódzkiej nr 416
        -  Piaskowa 20  zdarzeń,  w  tym 1  wypadek,  2  osoby  ranne  i  19   kolizji  ulica
Piaskowa to ciąg drogi powiatowej nr 3548

Następnie  jeśli  chodzi  o  okres  zaistnienia  zdarzeń  to  najwięcej  wypadków
odnotowano w miesiącu grudniu  16% ogółu wypadków, a następnie wrzesień, 14% ogółu
wypadków. Najbardziej  zagrożonym dniem był czwartek tj.  24% i sobota tj.  20% ogółu
wypadków.  Natomiast  w  przedziale  dobowym  największą  wypadkowość   odnotowano
pomiędzy  godz.  14.00-15.00  i  17.00-18.00  tj.  24%.  Najbardziej  zagrożone  miejsca  to
Racibórz  w  szczególności  ul.  Rybnicka,  Reymonta,Opawska  i  Głubczycka.  Sprawcami
największej ilości wypadków drogowych są mężczyźni tj. 83% ogółu wypadków, kierowcy
samochodów osobowych będący w grupach wiekowych: 25-39 lat – 37% ogółu wypadków.
Ofiarami największej ilości wypadków są mężczyźni tj. jest 53% ogółu wypadków grupy
wiekowej w przedziale 40-59 lat.
            Biorąc to pod uwagę w dalszym ciągu należy:
-kierować policjantów do realizacji zadań mających na celu ujawnianie wykroczeń, które
stanowiły podstawowe przyczyny wypadków drogowych na naszym terenie 
-zdecydowanie  eliminować  z  ruchu  kierujących  pojazdami,  będących  w  stanie
nietrzeźwości,  w  stanie  po  użyciu  alkoholu  lub  pod  wpływem  środków  podobnie
działających



-kierować służbę ruchu drogowego w rejony największego natężenia oraz zagrożenia ruchu
drogowego wypadkami oraz kolizjami tj. ciąg drogi krajowej oraz dróg wojewódzkich, ulice
miasta zgodnie z wyznaczonymi miejscami zagrożonymi 
- prowadzić nadal działalność profilaktyczną, skierowaną do wszystkich uczestników ruchu
drogowego, mającą na celu wpajanie prawidłowych zachowań na drodze, ze szczególnym
uwzględnieniem pieszych, jako najbardziej zagrożonych użytkowników dróg.
-nadal  kontynuować za  pośrednictwem Oficera  Prasowego KPP Racibórz,  współpracę  z
przedstawicielami środków masowego przekazu, w zakresie propagowania dobrych wzorów
zachowań  na  drodze  oraz  nagłaśniania  wypadków,  które  zaistniały  na  skutek  błędów
uczestników ruchu drogowego.


