
PLAN DZIAŁALNOŚCI

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie na 2016 rok

Miernik określający stopień realizacji celu
Termin realizacji zadania oraz

Cel Planowana wartość Najważniejsze zadania jednostka/komórka

Nazwa Wartość bazowa do osiągnięcia na służące realizacji celu organizacyjna odpowiedzialna za
miernika koniec roku, którego realizację

dotvczv Plan

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Zwiększenie Miernik monitorowany 1. Dostosowanie aktywności Policji 01.01.2016" 31.12.2016
efektywności monitorowany M1: do zdiagnozowanych potrzeb
działań Policji na w obszarze profilaktyki zagrożeń Wydział Prewencji
rzecz wzmocnienia Ocena skuteczności społecznych (w tym w obszarze KWPw Krakowie
współpracy ze działań Policji w przeciwdziałania patologiom
społeczeństwem obszarze profilaktyki społecznym, cyberzagrożeniom).

zagrożeń
społecznych" Arkusz Sposób reaHzacjj zadania:
oceny jakościowej
miernika Obszary:

1. ..Narkotyki, dopalacze, środki
odurzające"" realizacja poprzez
Małopolską Kampanię "Dopal
dopalaczom" Wolni od Narkotyków"
Kreatywni w Życiu"w ramach
Międzyinstytucjonalnej Platformy
Współpracy ds. Przeciwdziałania
Narkomanii.
2. "Cyberzagrożenia" • realizacja
poprzez projekt "Zagrożenia w Sieci '
profilaktyka, reagowanie".
3. "Beznieczeństwo w miejscach



publicznych i miejscu zamieszkania"
realizacja poprzez akcję
profilaktyczną "Bezpieczeństwo
w turystyce".
W formie akcyjności: "Bezpieczne
wakacje", "Bezpieczna woda",
"Bezpieczne Ferie", "Bezpieczny Stok",
"Bezpieczne zakupy".
4. "Bezpieczeństwo dzieci
imłodzieży - edukacja dla
bezpieczeństwa" - realizacja poprzez
Projekt wojewódzki Zintegrowana
Polityka Bezpieczeństwa "Szkola
Promująca Bezpieczeństwo".
5. Przemoc w rodzinie - realizacja
poprzez działania ukierunkowane na
podnoszenie poziomu wiedzy
i świadomości społecznej w zakresie
przyczyn i skutków przemocy
w rodzinie.
6. "Bezpieczeństwo seniorów" -
realizacja poprzez przedsięwzięcia
profilaktyczne "Bezpieczny senior"
dol. bezpieczeństwa osób starszych
prowadzone w Klubach Seniora
i Uniwersytetach Trzeciego Wieku. przy udziale n/w poprzez

wskazany sposób działania
Wsparcie merytoryczne Wydział do walki
w przedsięwzięciach wymienionych z Cyberprzestępczością
w punktach 1-6. KWP w Krakowie

Miernik nr 1: Sprawozdanie z debat 2. Zacieśnianie współpracy 01.01.2016" 31.12.2016
organizowanych przez z członkami społeczności lokalnej

Sprawozdanie roczne KMP/KPP/KRP poprzez organizację debat Wydział Prewencji
o charakterze w wybranych społecznych. z uwzględnieniem KWP w Krakowie
jakościowym obszarach wskazanych wniosków z analizy zagrożeń

w katalogu problemów lokalnych (np. mapy zagrożeń)
społecznych.
Nie będzie oceniana
liczba
przeprowadzonych
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debat, lecz ich wartość SposÓb realizacji zadania:
merytoryczna, m.in. to
czy zakres debaty Inicjowanie i prowadzenie debat
powiązany jest społecznych jako formy
z problematyką komunikowania się ze
wynikająca z analizy społeczeństwem przez wszystkie
zagrożeń lokalnych. jednostki Policji szczebla KPP,KMP

województwa małopolskiego według
standardu określone£o DrzezKGP.

Miernik monitorowany 3. Rozszerzenie współpracy 01.01.2016 - 31.12.2016
monitorowany M2: z podmiotami zewnętrznymi,

w tym władzami samorządowymi, Wydział Prewencji
Ocena skuteczności w obszarze dotyczącym wspierania KWPw Krakowie
działań Policji i finansowania działań Policji
w obszarze o charakterze profilaktycznym
profilaktyki zagrożeń
społecznych - Arkusz SposÓb realizacij zadania:
oceny jakościowej
miernika Aktywizacja przedsięwzięć oraz

utrzymywanie współpracy
z podmiotami zewnętrznymi
w obszarze pozyskiwania środków
finansowych od podmiotów
zewnętrznych na działania
o charakterze Drofilaktvcznvm.

Miernik nr 2: Wystandaryzowane 4. Dostosowanie etatowe struktur 01.01.2016.31.12.2016
sprawozdanie organizacyjnych Policji w obszarze

Sprawozdanie roczne o charakterze działań profilaktycznych Wydział Prewencji
o charakterze jakościowym realizowanych przez Policję na KWPw Krakowie
jakościowym wykazujące konkretne poziomie powiatowym, miejskim.

efekty w obszarze rejonowym do zidentyfikowanych
dostosowania potrzeb
etatowego struktur
organizacyjnych Policji SposÓb realizacji zadania;
w obszarze
profilaktyki społecznej Optymalizacja struktury
na poziomie organizacyj no-etatowej
powiatowym. i zadaniowej w obszarze profilaktyki
miejskim. rejonowym społecznej.
do zidentyfikowanych
Dotrzeb
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Miernik Wystandaryzowane 5. Wzmocnienie działań 01.01.2016.31.12.2016
monitorowany M3: sprawozdanie prospołecznych w ramach

o charakterze współpracy Policji z organizacjami Wydział Prezydialny
Sprawozdanie roczne jakościowym pozarządowymi i stowarzyszeniami KWPw Krakowie
o charakterze zawierające: wykaz
jakościowym uroczystości SposÓb realjzacii zadania:

(charakter i nazwa
uroczystości), liczba 1.Organizowanie imprez
organizacji i uroczystości o charakterze
pozarządowych ceremonialnym, kultywujących
uczestniczących policyjne tradycje - budowanie relacji
w uroczystości. z organizacjami pozarządowymi
Obszary: i stowarzyszeniami.
1.historia i tradycja 2.W ramach organizowanych dla
Policji, szkół wizyt w jednostkach Policji,
2. edukacja społeczna. wprowadzenie tematyki historii

i tradvcii Policii.
Podniesienie Miernik monitorowany 1. Intensyfikacja prowadzenia form 01.01.2016.31.12.2016
sknteczności monitorowany M4: pracy operacyjnej w zakresie
działań Policji zwalczania cyberprzestępczości Wydział do walki
w identyfikacji Miernik efektywności z Cyberprzestępczością
izwalczaniu pracy operacyjnej Sposób realizacji zadania: KWPw Krakowie
największych struktur do walki z
współczesnych cyberprzestępczością 1.Zwiększenie ilości form pracy
zagrożeń, w tym operacyjnej w obszarach:
cyberprzestępczości . pedofilia i handel ludźmi

(werbowanie kobiet do nielegalnej
pracy za granicą np. praca
w agencjach towarzyskich);
- zagrożenia związane z mową
nienawiści, ekstremizmem,
nielegalnymi imigrantami,
bezpieczeństwem mniejszości na
terenie RP;
- nielegalny obrót: organami ludzkimi,
dokumentami, lekami, dopalaczami
i narkotykami;
. oszustwa, phishing, hacking
i handel danymi osobowymi,
dokonywane na różnych portalach
i stronach internetowych;
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- nielegalny obrót własnością
przemysłową i intelektualną;
- monitorowanie sieci pod kątem
ujawniania bieżących zagrożeń dla
porządku i bezpieczeństwa
publicznego (w tym
o zgromadzeniach legalnych
i nielegalnych).
2. Objęcie nadzorem instancyjnym
ogólnym w zakresie rozpoznania
i zwalczania zagadnienia
cyberprzestępczości.

Miernik nr 3: 2. Utrwalenie prawidłowej praktyki 01.01.2016 - 31.12.2016
w zakresie ujawniania.

Wartość mienia identyfikacji, zabezpieczania Zespół ds. Odzyskiwania Mienia
zabezpieczonego i odzyskiwania mienia KWP Kraków, funkcjonariusze
u podejrzanych pochodzącego z przestępstwa pełną obowiązki w Wydziale
w postępowaniach (mającego związek dw. z Korupcją KWPKraków
prowadzonych przez z przestępstwem)
Policję
w przeliczeniu na SposÓb reałizacii zadania;
jednego policjanta
służby kryminalnej - prowadzenie bieżącego,

• bezpośredniego nadzoru
instancyjnego nad postępowaniami

Miernik nr 4: przygotowawczymi oraz formami
pracy operacyjnej, w których

Wartość mienia występują pozytywne przesłanki do
odzyskanego zabezpieczenia majątkowego;
w postępowaniach - wykonywanie w wybranych
prowadzonych przez postępowaniach tzw. profili
Policję majątkowych podejrzanych
w przeliczeniu na i figurantów;
jednego policjanta - prowadzenie szkoleń z zakresu
slużby kryminalnej zabezpieczenia majątkowego we

wszystkich jednostkach podległych
KWPKraków;
• comiesięczne monitorowanie
wvników osia.anvch przez jednostki
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podległe KWPKraków.

W zakresie wartości mienia
odzyskanego:
~comiesięczne monitorowanie
wyników osiąganych przez jednostki
podległe KWPKraków;
- nadzór nad prawidłową rejestracją
w systemach policyjnych wartości
mienia odzyskanego.

Miernik nr 5: 3. Zwiększenie skuteczności 01.01.2016 - 31.12.2016
zwalczania przestępczości

Skuteczność narkotykowej Wydział do walki
zwalczania z Przestępczością Narkotykową
przestępczości SposÓb realizacji zadania: KWPw Krakowie
narkotykowej

1. Zwiększenie ilości informacji
dotyczących osób zajmujących się
przestępczością narkotykową.
2. Monitorowanie i analiza ilości
zabezpieczonych narkotyków na
terenie województwa małopolskiego
i przekazywanie wniosków
kierownictwu KWPoraz KPP/KMP.
3.Współpraca służby kryminalnej
i prewencyjnej poprzez wymianę
informacji na temat miejsc i osób
zajmujących się przestępczością
narkotykową.
4. Nadzór ogólny nad zagadnieniem
zwalczania przestępczości
narkotykowej. Obejmowanie
nadzorem szczególnym spraw
o większym ciężarze gatunkowym,
prowadzonych w jednostkach
podległych celem zapewnienia
właściwego toku czynności oraz
pomocy w podejmowanych
działaniach.
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5.Wykorzystywanie dostępnych
metod pracy operacyjnej.
6. Typowanie osób podejrzanych
w przeszłości za produkcję i handel
narkotykami, a także miejsc
w których wytwarzano narkotyki,
prowadzenie rozpoznania
i typowanie nowych miejsc
związanych z przestępczością
narkotykową.

Miernik monitorowany 4. Podjęcie działań zwiększających 01.01.2016.31.12.2016
monitorowany MS: skuteczność ujawniania

przestępstw gospodarczych Wydział do walki
Skuteczność i ścigania ich sprawców z Przestępczością Gospodarczą
zwalczania w kluczowych obszarach KWPw Krakowie
przestępczości przestępczości gospodarczej,
gospodarczej tj. przestępstw dotyczących

podatku od towarów i usług VAT,
podatku akcyzowego, przestępstw
na szkodę interesów UEoraz
przestępstw dotyczących zamówień
publicznych

SposÓb realizacjj zadania:

1.Comiesięczne monitorowanie
wskaźnika ilości wszczętych
postępowań w wybranych
kategoriach przestępczości
gospodarczej tj. przestępstw
dotyczących podatku VAT,podatku
akcyzowego, przestępstw na szkodę
interesów UEoraz przestępstw
dotyczących zamówień publicznych.
2. Comiesięczne monitorowanie
wskaźnika przestępstw
stwierdzonych w wybranych
kategoriach przestępczości
eosoodarczei ti. orzesteostw
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dotyczących podatku VAT.podatku
akcyzowego. przestępstw na szkodę
interesów UEoraz przestępstw
dotyczących zamówień publicznych.
3.Wzmocnienie nadzoru
instancyjnego nad pracą operacyjną
w podległych jednostkach
terenowych Policjize szczególnym
uwzględnieniem spraw
prowadzonych o przestępstwa
dotyczące podatku VAT.podatku
akcyzowego. przestępstw na szkodę
interesów UEoraz przestępstw
dotyczących zamówień publicznych.
4. Inspirowanie i organizowanie
szkoleń dla funkcjonariuszy pionu
d/w z PGcelem podniesienia wiedzy
w zakresie rozwoju oraz metodyki
ujawniania i zwalczania
przestępczości gospodarczej w/w
kategoriach przestępstw.

Miernik monitorowany 5. Rozpoznawanie i zwalczanie 01.01.2016.31.12.2016
monitorowany M6: przestępczości charakterystycznej

dla społeczeństw Wydział Kryminalny
Wskaźnik wielokulturowych, np. na tłe KWPw Krakowie
wykrywalności rasistowskim, religijnym
przestępczości
charakterystycznej SposÓb realizacjj zadania:
dla społeczeństw
wielokulturowych 1.Monitorowanie skali zjawiska. mapa

zagrożenia zjawiskiem. analiza
sposobów działania sprawców.
2.Wszczęcie w każdym wydziale
kryminalnym formy pracy
operacyjnej. obejmującej swym
zakresem zagadnienie przestępstw na
tle rasistowskim lub religijnym.
3. Nadzór instancyjny w w/w zakresie
nad podległymi KMP/KPP.
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4. Bieżącemonitorowanie wskażnika przy udziale n/w poprzez wskazany
wykrywalności przestępstw sposób działania
popełnionych na tk!nienawiści Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
w oparciu o przekazane przez WWK KWPw Krakowie
KWPKrakówdane generowane na
podstawie Systemu Analitycznego Bazy
KSIp'z uwzględnieniem danych
wprowadzonych do bazy SESPOL.
e-RCOŚoraz comiesięcznych
sprawozdań przekazywanych do KGP.
S.W ramach realizowanego nadzoru
ogólnego dokonywanie oceny jakości
czynności dochodzeniowo - śk!dczych.
wskazywanie zauważonych
niedociągnięć oraz nieuwzględnionych
w postępowaniach możliwości
wykrywczych.
6. Sygnalizowanie na odprawach
kierownictwa KWPzauważonych
trendów oraz upowszechnienie
rozwiązań podnoszących efektywność
prowadzonych postępowań
przygotowawczych.

Wzrost Miernik nr 6: 1. Zwiększanie skuteczności Policji 01.01.2016.31.12.2016
skuteczności w zapobieganiu przestępstwom
działań Policji Liczba bezwzględna i wykroczeniom (polegających m.in. WydzIał Prewencji
w zwalczaniu policjantów służby na dostosowaniu liczby policjantów KWPw Krakowie
przestępczości prewencyjnej (bez pełniących służbę patrolowo-
najbardziej RD) skierowanych interwencyjną. dzielnicowych
uciążliwej do służby patrolowej iwywiadowczą do
społecznie i obchodowej danej zidentyfikowanych potrzeb)

jednostki
organizacyjnej Policji SposÓb realizacii zadania:

Miernik nr 7: 1.Właściwe zarządzanie posiadanymi 01.01.2016.31.12.2016
silami i środkami w Systemie

Ocena pracy Wspomagania Dowodzenia (SWD) Wydział Prewencji
policjantów w celu efektywnego wykorzystywania KWPw Krakowie
pełniących służbę policjantów uczestniczących
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w pobliżu miejsca w służbie patrolowej i obchodowej
zamieszkania oraz szybkiej reakcji na zdarzenie.

2. Wzmocnienie prewencyjnego
zabezpieczenia terenu poprzez
kierowanie do służby patrolowej
innych policjantów służby
prewencyjnej.
3. Dyslokowanie do służby patrolowej
policjantów opp jako sił wzmocnienia
na teren działania KMP/KPP,
stosownie do stanu zagrożenia.
4. Zapewnienie skutecznego nadzoru
nad organizacją służby prewencyjnej
oraz czynnościami wykonywanymi
w ramach nadzoru nad pełnieniem
służby zewnętrznej.
5. Nadzór na szczeblu KWP/KMP /KPP
nad poprawnością danych
gromadzonych w SESPol oraz
terminowością ich wprowadzania
i zatwierdzania, pod kątem
prawidłowego rozliczenia czasu
służby natrolowei i obchodowei.

Miernik monitorowany 2. Optymalne wykorzystanie sił 01.01.2016.31.12.2016
monitorowany M7: l środków będących w dyspozycji

dyżurnego jednostki organizacyjnej Sztab Policji
Czas rea kcj i na Policji, zapewniających prawidłową KWP w Krakowie
zdarzenie obsługę zdarzeń

SposÓb realizacji zadania:

l. Bieżąca analiza czasu reakcji na
zdarzenie w celu efektywniejszej
dyslokacji służb prewencyjnych
i ruchu drogowego; ich wykorzystania
oraz właściwego dysponowania przez
służby dyżurne.
2. Przeprowadzenie szkoleń, w tym
również w formie kaskadowej,
co najmniej dla 30 % stanu etatowego
służby dyżurnei KPPIKMP IKP
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w zakresie prawidłowego:
- wprowadzania danych (przyjęcie
zgłoszenia - przybycie policjantów
we wskazane miejscej.
- zapisywania zgłoszeń (wydarzeń)
w Systemie Wspomagania
Dowodzenia (zgodnie z Decyzją
nr S4/12 MKWP w sprawie SWDj.
3. Prowadzenie na bieżąco instruktażu
uczestniczącego w podległych
jednostkach Policji z udziałem
policjantów 2espulu ds. Dyżurnych
Sztabu Policji KWP.

Miernik nr 8: 3. Aktywizacja działań Policji 01.01.2016 - 31.12.2016
w zwalczaniu tzw. 7 kategorii

Wskaźnik przestępstw Wydział Kryminalny
wykrywalności 7 KWP w Krakowie
wybranych rodzajów SposÓb realizacji zadania:
przestępstw
pospolitych 1. Rozbudowa sieci kwalifikowanych

o.z.i. ukierunkowanych na
uzyskiwanie informacji służących
rozpoznawaniu i wykrywaniu
przestępstw w 7 podstawowych
kategoriach.
2. W ramach sprawowanego nadzoru
instancyjnego realizacja doraźnych
sprawdzeń mających na celu ocenę
prawidłowości działań operacyjnych
w KMP/KPP województwa
małopolskiego.

3. Bieżące monitorowanie wskaźnika przy udziale n/w poprzez wskazany
wykrywalności 7 wybranych rodzajów sposób działania
przestępstw pospolitych w oparciu Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
o przekazane przez WWK KWP KWP w Krakowie
Kraków dane generowane na
podstawie Systemu Analitycznego Bazy
KSIp'
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4. W ramach realizowanego nadzoru
ogólnego dokonywanie oceny jakości
czynności dochodzeniowo - śled:zych,
wskazywanie zauważonych
niedociągnięć oraz nieuwzględnionych
w postępowaniach możliwości
wykrywczych.
5. Sygnalizowanie na odprawach
kierownictwa KWP zauważonych
trenooworaz upowszechnienie
rozwiązań podnoszących efektywność
prowadzonych postępowań
przygotowawczych.

Miernik monitorowany 4. Wzmocnienie współpracy służby 01.01.2016 - 31.12.2016
monitorowany MB: prewencyjnej i kryminalnej na

rzecz procesu wykrywczego Wydział Prewencji
Procentowy poprzez stałą wymianę informacji KWP w Krakowie
współczynnik dotyczących aktualnych zagrożeń
zatrzymań na
gorącym uczynku lub SposÓb realizacji zadania;
w bezpośrednim
pościgu dol. 1. Organizacja i przeprowadzenie
podejrzanych w 7 cyklu zajęć szkoleniowych dla
kategoriach kierowników komórek PI oraz
przestępstw Rewirów Dzielnicowych garnizonu
w stosunku do małopolskiego w zakresie uregulowań
postępowań prawnych. a także prawidłowych przy udziale n/w poprzez wskazany
wszczętych procedur postępowania przy sposób działania

zatrzymywaniu osób. Szkolenie Pełnomocnik Komendanta
przygotowane przy współpracy Wojewódzkiego Policji w Krakowie
z Pełnomocnikiem Komendanta ds. Ochrony Praw Człowieka,
Wojewódzkiego Policji w Krakowie ds. Wydział Postępowań
Ochrony Praw Człowieka, Wydziałem Administracyjnych KWP
Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie. Śląsko-Małopolski
w Krakowie oraz Śląsko-Małopolskim Oddział Straży Granicznej
Oddziałem Straży Granicznej,
kontynuowane w trybie kaskadowym.
obejmie wszystkich funkcjonariuszy
pełniących służbę patrolową
i obchodowa.
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2. Wdrożenie systemu udostępniania,
za pośrednictwem portalu KWP
w Krakowie, pomocy dydaktycznych
(skryptów, opracowań, prezentacji),
przydatnych w procesie doskonalenia
zawodowego.
3. Wspólne odprawy służb oraz
wypracowanie innych sposobów przy udziale n/w poprzez
(kanałów) stałego przekazywania wskazany sposób działania
służbie prewencji informacji Wydział Kryminalny
dotyczących aktualnych zagrożeń. KWP w Krakowie

Miernik nr 9: 5. Utrzymanie wysokiej 01.01.2016.31.12.2016
skuteczności poszukiwań osób,

Miernik skuteczności w szczególności osób zaginionych Wydzial Kryminalny
poszukiwań osób KWP w Krakowie
zaginionych SposÓb realjzacji zadania:

Miernik nr 10: l. Nadzór i egzekwowanie poleceń 01.01.2016.31.12.2016
zawartych w Zarządzeniu KGP

Miernik skuteczności dotyczącym poszukiwań osób Wydział Kryminalny
poszukiwań osób zaginionych, a także postępowania KWP w Krakowie
ukrywających się w przypadku ujawnienia osoby
przed organami o nieustalonej tożsamości, znalezienia
ścigania lub wymiaru NN zwłok oraz szczątków ludzkich.
sprawiedliwości 2. Nadzór i egzekwowanie poleceń

zawartych w Zarządzeniu KGP
dotyczącym poszukiwania osób
ukrywających się przed organami
ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
3. Przeprowadzenie w ciągu roku
w w/w dwóch obszarach czynności
nadzorczych w 20 KPP/KMP
województwa małopolskiego.
4. Inicjowanie i prowadzenie przez
KMP/KPP województwa
małopolskiego akcji ..Poszukiwany"-
co najmniej 2 razy w miesiącu.
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Miernik nr 11: 6. Zwiększenie możliwości 01.01.2016.31.12.2016
wykorzystania baz danych DNA

Miernik i AFIS poprzez utworzenie LKKWPw Krakowie
wykorzystania baz stanowisk dostępowych do bazy
danych DNAi AFIS danych DNAw pracowniach

genetyki sądowej LKKWP/KSP,
Miernik nr 12: poprawę regulacji prawnych dol 01.01.2016.31.12.2016

wprowadzania danych do baz DNA
Wskaźnik ilości i AFIS,jak równieź podniesienia LKKWPw Krakowie
pracowni świadomości funkcjonariuszy
genetycznych LK z zakresu wykorzystania
KWP /KSP informacji uzyskanych
podłączonych do z krajowych i zagranicznych baz
systemu CODlSbazy DNAi AFIS
danych DNA
(maksymalnie 11) SposÓb reałizacij zadania:

DNA- monitorowanie wskaźnika na
podstawie danych własnych (liczba
opinii z "NN"profilami/liczba
zarządzeń o wprowadzeniu do bazy
DNA);
AFIS- pozyskiwanie danych
z jednostek w cyklu miesięcznym
(liczba oględzin z zabezpieczonymi
śladami daktyloskopijnymi) celem
monitorowania wskaźnika (liczba
wniosków AFIS/liczba oględzin
z zabezpieczonymi śladami
daktyloskopijnymi).
Na odprawach słuźbowych
z Kierownictwem garnizonu
małopolskiego informowanie
o realizacji i poziomie
przedmiotowych mierników.

Miernik monitorowany 7. Optymalizacja działa l' na rzecz 01.01.2016.31.12.2016
monitorowany M9: zwalczania przestępczości

"pseudokibiców" Wydział Kryminalny
Skuteczność KWPw Krakowie
zwalczania !trup
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przestępczych SposÓb realizacji zadania;
wywodzących się
ze środowisk 1. Intensyfikacja czynności
pseudokibiców w ramach prowadzonych form pracy

operacyjnej wobec grup
pseudokibiców.
2.Wzrost ilości prowadzonych form,
intensyfikacja wykorzystywanych
metod pracy operacyjnej
zmierzających do postawienia
zarzutów w postępowaniu
procesowym.
3. Intensyfikacja współpracy
z kwalifikowanymi o.z.i.,mającymi
dotarcie do środowiska.

Działania Policji Miernik nr 13: 1.Aktywizacja działań na rzecz 01.01.2016.31.12.2016
ukierunkowane na poprawy bezpieczeństwa pieszych
poprawę Dostosowanie Wydział Ruchu Drogowego
bezpieczeństwa efektywności SposÓb realizacji zadanja: KWPw Krakowie
w ruchu drogowym policjantów ruchu

drogowego 1.Analizowanie wypadków
w obszarze z udziałem pieszych uczestników
bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem
pieszych typowania miejsc niebezpiecznych.
w odniesieniu do 2. Dyslokowanie służb w miejsca
poziomu zagrożenia szczególnie narażone na zdarzenia
w tym zakresie z udziałem pieszych (na podst pkt.

nr l).
3. Organizowanie działań
wzmożonych ukierunkowanych na
przestrzeganie prlez pieszych
przepisów ruchu drogowego.
4. Realizacja programu .Bezpieczny
pieszy'.
5. Stały nadzór nad realizacją
miernika (dot. reakcji wobec pieszych)
przez podległe jednostki.
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Miernik nr 14: 2. Zapewnienie optymalnej liczby 01.01.2016.31.12.2016
policjantów RDpełniących

Procentowy udział bezpośrednio służbę na drogach Wydział Ruchu Drogowego
policjantów RD KWPw Krakowie
pełniącycb SposÓb realizacii zadania;
bezpośrednio służbę
na drogach Zwiększenie liczby policjantów ruchu

drogowego pełniących służbę na
Miernik nr 15: drogach, poprzez: 01.01.2016.31.12.2016

1.Zwracanie w ramach prowadzonego
Ocena nadzoru uwagi na charakter czynności Wydział Ruchu Drogowego
zaangażowania wykonywanych przez policjantów KWPw Krakowie
Policji w zapewnienie uchu drogowego, które nie są
bezpieczeństwa związane ze służbą na drodze - celem
w ruchu drogowym ich optymalizacji i poprawy

efektywności, a w konsekwencji
zmniejszenia czasu ich trwania na
rzecz zwiększenia czasu służby na
drodze.
2. Prowadzenie analiz stanu
bezpieczeństwa w RDoraz
opracowanie wniosków i poleceń
mających na celu:
a. dostosowywanie dyslokacji służby
do występujących zagrożeń;
b. realizowanie zgłaszanych potrzeb
w zakresie działań profilaktyczno-
edukacyjnych w zakresie RD;
c. organizowanie działań wzmożonych
ukierunkowanych na eliminowanie
z ruchu najbardziej agresywnych
kierujących.
3. Organizowanie
ogólnowojewódzkich akcji
prewencyjno - edukacyjnych
oraz informowanie o prowadzonych
akcjach z wykorzystaniem mediów,
celem propagowania bezpiecznych
zachowań w ruchu drogowym.
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Miernik nr 16: 3. Zwiększenie bądź utrzymanie 01.01.2016 - 31.12.2016
udziału policjantów RD

Procentowy udział w ogólnopolskich działaniach Wydział Ruchu Drogowego
policjantów RD kontrolno-prewencyjnych na rzecz KWPw Krakowie
w ogólnopolskich poprawy bezpieczeństwa ruchu
działaniach drogowego
kontrolno-
prewencyjnych na SposÓb realizacji zadania:
rzecz poprawy
bezpieczeństwa l. Bieżące odprawy z kierownictwem
w ruchu drogowym podległych jednostek - przekazywanie

informacji dot konieczności realizacji
miernika.
2. Stały nadzór nad realizacją wIw
miernika.
3.Analiza harmonogramu pracy oraz
dyslokacji służby celem ich
optymalizacji.

Optymalizacja Miernik nr 17: 1. Dąźenie do standaryzacji przy 01.01.2016 - 31.12.2016
działań Policji na realizacji zadań związanych
rzecz zapewnienia Arkusz oceny z zabezpieczeniem imprez Sztab Policji
bezpieczeństwa jakościowej miernika masowych w jednostkach KWPw Krakowie
imprez masowych organizacyjnych Policji, które nie

posiadają wyodrębnionych
komórek sztabowych

Sposób realizacji zadania:

l. Weryfikacja i uzupełnienie ..kart
opisu stanowiska pracy"
w jednostkach organizacyjnych Policji
szczebla powiatowego KPP.które nie
posiadają komórek sztabowych. pod
kątem uwzględnienia w kartach
zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa imprez masowych.
2. Ujednolicenie na terenie
województwa małopolskiego sposobu
dokumentacii zabezoieczeń imorez
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masowych oraz pozostałych imprez
realizowanych w formie
zabezpieczenia prewencyjnego,
poprzez wprowadzenie
opracowanego Planu zabezpieczenia
prewencyjnego, który będzie zwierał
punkty niezbedne do realizacii.

Miernik nr 18: Sprawozdanie dla 2. Wzmocnienie współpracy Policji 01.01.2016.31.12.2016
KWP o charakterze z podmiotami zewnętrznymi

Sprawozdanie dla jakościowym. w zakresie zapewnienia Sztab Policji
KWP o charakterze wykazujące konkretne bezpieczeństwa imprez masowych KWP w Krakowie
jakościowym efekty współpracy

z podmiotami SposÓb realizacji zadanja:
poza policyjnymi

1. Kontynuacja spotkań członków
zc'Społu interdyscyplinarnego pod
przewodnictwem Wojewody
Małopolskiego na rzecz poprawy
bezpieczeństwa masowych imprez
sportowych na terenie
województwa małopolskiego.
2. Ścisła współpraca z samorządami,
organizatorami imprez masowych, SOK
oraz Strażami Miejskimi
iGminnymi w zakresie:

- wydawania opinii o imprezach
masowych;
- wymiany informacji w zakresie
bczpit.."CI',eństwa imprez masowych;
- organizacji lokalnych spotkań;
- poprawy infrastruktury
i bezpieczeństwa na obiektach
piłkarskich;
- zabczpit.'Clcnia przejazdów
uCl.f.."'Stnikówimorcz.

Podniesienie Miernik nr 19: 1. Stworzenie możliwości do 01.01.2016.31.12.2016
jakości utrzymywania odpowiedniego
i efektywności Poziom zadowolenia poziomu sprawności fizycznej Wydział Kadr i Szkolenia
pracy Policji z warunków poprzez działania o charakterze KWP w Krakowie
DODrzez utrzymania or2anizacvinvm i I02istvcznvm
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sukcesywne odpowiedniego SposÓb realizacji zadania:
podwyższanie poziomu sprawności
kompetencji fizycznej 1.Zagwarantowanie sprawnego
zawodowych funkcjonowania obiektów
funkcjonariuszy przeznaczonych do utrzymania
i pracowników sprawności fizycznej oraz na zajęcia
Policji z taktyki i techniki interwencji

policyjnych.
2. Zapewnienie wyspecjalizowanych
i wszechstronnie wyszkolonych
instruktorów, w celu utrzymania
wysokiego poziomu prowadzonych
zajęć fizycznych.
3. Systematyczne podnoszenie
umiejętności przez instruktorów
prowadzących szkolenia z zakresu
techniki i taktyki interwencji
w jednostkach organizacyjnych Policji
woj. małopolskiego poprzez
organizację dla nich warsztatów
metodyczno-szkoleniowych
(wewnętrznych i zewnętrznych),
będących elementem szkolenia
kaskadowego w tym zakresie.

Miernik Miernik zostanie 2. Podniesienie poziomu wiedzy 01.01.2016 - 31.12.2016
monitorowany M10: określony na lata kadry kierowniczej w aspekcie

2017-2018 po kształtowania kultury Wydział Prezydialny
Liczba osób przeprowadzeniu organizacyjnej formacji KWPw Krakowie
przeszkolonych do pilotażu programu
liczby szkolenia w aspekcie SposÓb realizacji zadania:
zidentyfikowanych kształtowania kultury
potrzeb organizacyjnej Prleprowadzenie co najmniej dwa
szkoleniowych formacji dla razy w roku szkoleń kadry

kierownictwa kierowniczej garnizonu
KPP/KMP/KRP małopolskiego, do szczebla

kierownika komórki organizacyjnej
w Komisariacie Policji,w zakresie
komunikacji wewnętrznej, społecznej
i zagadnień PR (z wykorlystaniem
wvników corocznych badań
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ankietowych Satysfakcja z pracy
policjantów; pracowników Policji).

Miernik Sprawozdanie dla 3. Podnoszenie kompetencji 01.01.2016.31.12.2016
monitorowany MIl: KWPo charakterze zawodowych poprzez usprawnienie

jakościowym lokalnego doskonalenia Wydział Kadr i Szkolenia
Sprawazdanie wykazujące m.in. zawodowego KWPw Krakowie
o charakterze liczbę osób
jakościowym przeszkolonych do SposÓb realizacii zadania:

liczby
zidentyfikowanych J. Rozpoznanie potrzeb
potrzeb szkoleniowych szkoleniowych garnizonu
w każdej KWPjKSP małopolskiego Policji.

Z.Upowszechnienie informacji
o możliwości podnoszenia kwalifikacji
zawodowych (informacja
z programami imateriałami
szkoleniowymi na portalu
Intranetowym w zakładce:
"Zespół ds. Szkolenia
i Doskonalenia Zawodowego".
3. Zapewnienie odpowiedniej bazy
i wyposażenia do zajęć szkoleniowych.

Doskonalenie Miernik nr 20: 1. Zmniejszenie uzależnienia 01.01.2016.31.12.2016
jakości zadań realizacji zadań w obszarze IT od
realizowanych Liczba umów firm zewnętrznych Wydział Łączności i Informatyki
przez policjantów utrzymaniowych KWPw Krakowie
i pracowników w obszarze IT, Sposób realizacji zadania;
Policji poprzez realizowanych przez
zapewnienie firmy zewnętrzne zawieranie umów utrzymaniowych
optymalnych w obszarze IT tylko w sytuacjach
warunków niezbędnych i uzasadnionych.
pełnienia
służby jpracy Miernik nr 21: Sprawozdanie 2. Poprawa warunków lokalowych 01.01.2016.31.12.2016

z działalności i stanu technicznego pomieszczeń
Sprawozdanie inwestycyjnej służbowych Wydział Inwestycji i Remontów
z działalności KWPw Krakowie
inwestycyjnej
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Miernik nr 22: Sprawozdanie Sposób realizacji zadania:
z działalności

Sprawozdanie remontowej A. zadania inwestycyjne:
z działalności l). Budowa siedziby KPP
remontowej w Krakowie przy ul. Łokietka 205;
Miernik nr 23: 2). Budowa siedziby DPP Kraków

przy ul. Łokietka 205 (zakres na 2016
Poziom zadowolenia rok);
z warunków 3). KPP w Dąbrowie Tarnowskiej-
lokalowych budowa kotłowni gazowej;
policjantów 4). KWP w Krakowie - budowa myjni
i pracowników Policii samochodowej przy ul. Mogilskiej 109.
Miernik nr 24:

B. Zadania remontowe:
Poziom zadowolenia l). KPP Limanowa -III etap;
z wyposażenia 2). KWP w Krakowie;
stanowiska pracy 3). KPP Wieliczka;
policjantów 4). KMP Kraków;
i pracowników Policji 5). KWP w Krakowie' wymiana

agregatów w stacji transformatorów;
6). KPP Bochnia - remont nawierzchni
i zaplecza garażowego (dokończenie).

C.Z uwagi na bardzo ograniczone
środki budżetowe w 2016 roku
w pozostałych obiektach realizowane
będą jedynie remonty
i naprawy awaryjne oraz prace
remontowe wynikające z zaleceń
pokontrolnych Inspekcji Sanitarnej.
MSWiA oraz inspektora BHP.

D. Pozyskiwanie i zbywanie
nieruchomości w celu poprawy
warunków służby i pracy oraz
racjonalnego gospodarowania
mieniem Policji:
. przygotowywanie wniosków do
Starosty w sprawie przekazania
nieruchomości w trwały zarząd
iednostki oraz WYJ:aszania trwałeJ:o
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zarządu;
- przygotowywanie umów na
użytkowanie oomieszczeń.

Miernik Sprawozdanie 3. Ujednolicenie wyposażenia 01.01.2016 - 31.12.2016
monitorowany M12: o charakterle bojowego jednostek i komórek

jakościowym antyterrorystycznych (uzbrojenie. Wydział GMT
Sprawozdanie identyfikujące umundurowanie i środki KWPw Krakowie
o charakterze potrzeby KWP transportu)
jakościowym w zakresie

doposażenia lub SposÓb realizacii zadania:
wymiany sprzętu
iwyposażenia 1. Realizacja zakupów sprzętu
bojowego dla i wyposażenia dla potrzeb SPAP
jednostek i komórek w Krakowie zgłoszonych do Wydziału
antyterrorystycznych GMT- do wysokości przyznanych dla
pod kątem jego KWPw Krakowie limitów środków
ujednolicenia finansowych.
(uzbrojenie.
wyposażenie specjalne 2. Bieżąca realizacja zakupów sprzętu
w obszarze iwyposażenia bojowego zgodnie przy udziale n/w poprzez wskazany
umundurowania z normami należności dla sposób działania
i środki transportu) pododdziałów antyterrorystycznych SPAP KWPw Krakowie

(pod kątem ujednolicenia z innymi
pododdziałami).

Miernik nr 25: 4. Zapewnienie wysokiej 01.01.2016 - 31.12.2016
aktywności w pozyskiwaniu

Wartość projektów funduszy pomocowych Wydział ds. Zamówień
zgłoszonych do Publicznycb i Funduszy
dofinansowania SposÓb realizacii zadania: Pomocowych KWPw Krakowie
w okresie
sprawozdawczym Przeprowadzanie badania potrzeb
w przeliczeniu na jednostek organizacyjnych
liczbę małopolskiej Policji;
funkcjonariuszy - grupowanie potrzeb i składanie
i pracowników wniosków o dofinansowanie dla
cywilnych pełniących projektów o dużej wartości;
służbę - składanie jak największej ilości
i zatrudnionycb wniosków o dofinansowanie.
w danym garnizonie
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Miernik Sprawozdanie: 5. Rozbudowa nowoczesnej 01.01.2016.31.12.2016
monitorowany M13: a) odnośnie infrastruktury dla sieci radiowych,

infrastruktury dla sieci radioliniowych Wydział Łączności i Informatyki
Sprawozdanie radiowych - miernik i teleinformatycznych KWP w Krakowie

monitorowany (M):
sumaryczna ilość SposÓb realizacji zadania:
analogowych sieci l. Integracja środków łączności -
radiowych modernizacja systemu TETRA.
zmigrowanych do sieci 2. Doposażenie jednostek Policji
cyfrowych oraz w radiotelefony pracujące
zmodernizowanych w systemie TETRA.
sieci cyfrowych, ocena 3. Moderenizacja i rozbudowa sieci
stopnia cyfryzacji sieci MANoraz łączy radioliniowych.
radiowych -
sprawozdanie
b) odnośnie
infrastruktury dla sieci
radioliniowych -
miernik
monitorowany (M):
sumaryczna ilość
wybudowanych
i zmodernizowanych
łączy radioliniowych-
sprawozdanie
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Priorytet lokalny Komendanta Wojewódzkiego Policji na 2016 rok

Miernik określający stopień realizacji celu
Termin realizacji zadania oraz

Cel Planowana wartość do Najważniejsze zadania jednostka/komórka

Nazwa Wartość bazowa osiągnięcia na koniec służące realizacji celu organizacyjna odpowiedzialna
miernika roku, którego dotyczy za realizację

Plan
Doskonalenie Miernik lokalny Turyści krajowi: Wyniki badania opinii 1.Organizowanie. koordynowanie 01.01.2016r. - 31.12.2016r.
przedsięwzięć nr 1: 2013r- 4.19 publicznej wyrażone i realizacja wspólnych patroli Policji
w zakresie 2014r-4.31 w opracowaniu Urzędu z podmiotami pozapolicyjnymi na Wydział Prewencji
bezpieczeństwa Wzmocnienie 2015r - 4.33 Marszałkowskiego pn. obszarach atrakcyjnych KWPw Krakowie
w turystyce na współpracy Goście krajowi: "Badanie ruchu turystycznie.
terenie z podmiotami 2013r - 4.24 turystycznego 2. Organizowanie, koordynowanie
województwa poza policyjnymi 2014r - 4.29 w województwie i pełnienie służby na wodach
małopolskiego w celu wzrostu 2015r- 4,40 małopolskim". i terenach przywodnych, w tym

poziomu Rezydenci z podmiotami pozapolicyjnymi
bezpieczeństwa zagraniczni: Uzyskanie pozytywnej 3. Organizowanie, koordynowanie
w rejonach 2013r- 4,04 oceny poczucia i pełnienie służby na
atrakcyjnych 2014r - 4,22 bezpieczeństwa wśród zorganizowanych terenach
turystycznie 2015r- 4,37 turystów wyrażone narciarskich. w tym z podmiotami

w badaniu opinii pozapolicyjnymi
publicznej. na poziomie
nie mniejszym niż średnia
z ostatnich trzech lal

Miernik lokalny Turyści krajowi: Wyniki badania opinii 1. Prowadzenie okresowych 01.01.2016r. - 31.12.2016r.
nr2: 2013r-4,19 publicznej wyrażone wzmożonych działań

2014r-4,31 w opracowaniu Urzędu prewencyjnych m.in. pn. Wydział Prewencji
Aktywizacja 2015r - 4,33 Marszałkowskiego pn. "Bezpieczne ferie", "Bezpieczne KWPw Krakowie
działań Goście krajowi: "Badanie ruchu wakacje", ukierunkowanych na
prewencyjnych 2013r - 4.24 turystycznego zapewnienie bezpieczeństwa dzieci,
i prolilaktycz- 2014r - 4,29 w województwie młodzieży
nych w celu 2015r - 4,40 małopolskim". i dorosłych w miejscach
podniesienia Rezydenci atrakcyjnych turystycznie.
poczucia zagraniczni: Uzyskanie pozytywnej 2. Prowadzenie działań
bezpieczeilstwa 2013r- 4,04 oceny poczucia profilaktycznych i kampanii
wśród turystów 2014r - 4,22 bezpieczeństwa wśród informacyjnych w obszarze
odwiedzających 2015r - 4,37 turystów wyrażone bezpiecznego wypoczynku.
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województwo w badaniu opinii
małopolskie publicznej, na poziomie

nie mniejszym niż średnia
z ostatnich trzech lat

Miernik lokalny Turyści krajowi: Wyniki badania opinii 1.Organizowanie i nadzorowanie 01.01.2016r, - 31.12,2016r.
nr3: 2013r - 4,19 publicznej wyrażone ogólnowojewódzkich akcji:

2014r - 4,31 w opracowaniu Urzędu "Bezpieczne ferie", "Bezpieczne Wydział Ruchu Drogowego
Aktywizacja 2015r - 4,33 Marszałkowskiego pn. wakacje", "BUS i TRUCK". KWP w Krakowie
działań Goście krajowi: "Badanie ruchu
profilaktyczno 2013r - 4,24 turystycznego 2. Poprawa bezpieczeństwa
-edukacyjnych 2014r - 4,29 w województwie uczestników ruchu drogowego,
w celu 2015r - 4,40 małopolskim". w szczególności pieszych
podniesienia Rezydenci i rowerzystów poprzez nadzór nad
poczucia zagraniczni: Uzyskanie pozytywnej ruchem, upłynnianie ruchu,
bezpieczeństwa 2013r - 4,04 oceny poczucia organizowanie i nadzorowanie
w ruchu 2014r - 4,22 bezpieczeństwa wśród działań ["Bezpieczny weekend",
drogowym 2015r - 4,37 turystów wyrażone "Pasy", "Niechronieni" "Trzeźwość".
wśród turystów w badaniu opinii "Prędkość", itp.) w miejscach
odwiedzających publicznej, na poziomie atrakcyjnych turystycznie, na
województwo nie mniejszym niż średnia trasach dojazdu do najczęściej
małopolskie z ostatnich trzech lat. odwiedzanych przez turystów

mieisc.

Kraków, dnia 22 lutego 2016 r.
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iI/sp. d, ilkolVski
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