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Podstawowe zadania Policji zostały określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 06.04.1990 

r. o Policji. Stwierdzić należy, że podkarpacka Policja w 2018 r. właściwie realizowała 

określone cele i zadania, co ma swoje odzwierciedlenie w poprawie bezpieczeństwa  

na terenie województwa podkarpackiego. Wzorem lat ubiegłych Komenda Wojewódzka 

Policji w Rzeszowie realizowała obok ustawowych zadań, również 7 priorytetów na lata  

2016 – 2018, wyznaczonych przez Komendanta Głównego Policji tj.: 

 

1. Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze 

społeczeństwem. 

2. Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych 

współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości. 

3. Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej 

społecznie. 

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

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

6. Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie 

kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji. 

7. Doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji 

poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy. 

 

Na podstawie zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Policji priorytetów oraz 

Planu działalności Komendanta Głównego Policji na rok 2018 opracowano „Plan działalności 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie na 2018 rok”. W planie ujęte zostały 

priorytety i zadania wyznaczone przez Komendanta Głównego Policji, określono sposoby ich 

realizacji, wyznaczono podmioty odpowiedzialne za ich realizację. Realizacja priorytetów  

i zadań była na bieżąco monitorowana za pomocą mierników wyznaczonych  

i zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Policji.  

 

Na podstawie dostępnych danych stwierdzić należy, że Komenda Wojewódzka Policji  

w Rzeszowie uzyskała w większości wartości oczekiwane podstawowych mierników  

w zakresie służby prewencyjnej i kryminalnej, służących ocenie realizacji priorytetów i zadań 

wyznaczonych przez Komendanta Głównego Policji. 

 
 
 
 
 
 
 
Mierniki służby prewencyjnej 
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Miernik Wartość 
oczekiwana na 

2018 r. 

Wartość 
osiągnięta 
- 2018 r. 

Stopień 
realizacji 

miernika (%) 

Miernik nr 6: Czas służby dzielnicowego  
w obchodzie 

75 % 75,05 % 100,06 % 

Miernik nr 10: Liczba bezwzględna 
policjantów służby prewencyjnej (bez RD) 
skierowanych do służby patrolowej i 
obchodowej danej jednostki organizacyjnej 
Policji 

231 567 220 171,37  95,07 % 

Miernik nr 16: Procentowy udział 
policjantów RD pełniących bezpośrednio 
służbę na drodze 

54,75 % 55,50 % 101,3 % 

Miernik nr 18: Procentowy udział 
policjantów RD w ogólnopolskich 
działaniach kontrolno – prewencyjnych na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym 

57 % 68 % 119,2 % 

 
Mierniki służby kryminalnej 
 

Miernik Wartość 
oczekiwana 
na 2018 r. 

Wartość 
osiągnięta 
- 2018 r. 

Stopień 
realizacji 
miernika 

(%) 

Miernik nr 7: Wartość mienia 
zabezpieczonego u podejrzanych  
w postępowaniach prowadzonych przez 
Policję. 

19 585 226 zł 20 725 048 zł 97,1 % 

Miernik nr 8: Wartość mienia odzyskanego 
w postępowaniach prowadzonych przez 
Policję 

19 300 129 zł 19 851 878 zł 102,9 % 

Miernik nr 9: Skuteczność zwalczania 
przestępczości narkotykowej 

246 400 g 298 412 g 121,1 % 

Miernik nr 12: Wskaźnik wykrywalności  
7 wybranych rodzajów przestępstw 
pospolitych 

41,87 45,42 108,4 
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Miernik nr 13: Skuteczność poszukiwań 
osób zaginionych 

100 % 118 % 118 % 

Miernik nr 14: Skuteczność poszukiwań 
osób ukrywających się przed organami 
ścigania lub wymiaru sprawiedliwości 

0,99 0,97 97,9 % 

 
Charakterystyka stanu przestępczości 

 
Podkarpacie jest jednym z najbezpieczniejszych województw w kraju. Od lat 

następuje spadek przestępczości. W 2018 roku w województwie podkarpackim popełniono 

24 921 przestępstw, o 4 797 mniej niż rok wcześniej. Wykrywalność wyniosła 77,2 %. 

Stwierdzono 15 407 przestępstw kryminalnych tj. o 1 443 więcej niż w 2017 r. Wpływ                     

na wzrost liczby przestępstw kryminalnych miała zmiana przepisów karnych dotyczących 

przestępstwa niealimentacji. Wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła 69,9 % i była 

wyższa o 6,0 % od uzyskanej w 2017 r. 

 

W 2018 r. stwierdzono 6 385 przestępstw pospolitych, obejmujących siedem 

kategorii przestępstw najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców tj.: bójki i pobicia, rozboje, 

kradzieże, włamania, uszkodzenia ciała i zniszczenie mienia. Odnotowano spadek 

przestępczości w tej kategorii o 393 przestępstwa w porównaniu do 2017 r.  

Ich wykrywalność wyniosła 45,4 % i wzrosła o 3,5%. 

 

W ciągu roku odnotowano 16 zabójstw lub ich usiłowanie, rok wcześniej takich 

czynów było 13. Wykrywalność zabójstw wyniosła 100 %. Znacząco natomiast spadła liczba 

rozbojów, odnotowano ich 169, natomiast w 2017 roku ich liczba wyniosła 218, to mniej  

o 22,5 %. Uzyskano wysoką wykrywalność w tej kategorii przestępczości, która wyniosła  

79,3 %. Odnotowano również mniej kradzieży, ich liczba spadła z 2 702 do 2 464, to jest  

o 8,8 %. Wykrywalność utrzymała się na podobnym poziomie jak w 2017 roku i wyniosła  

36,4 %.  Zmniejszyła się też liczba włamań, odnotowano ich 1 695 (rok wcześniej 1 720), przy 

czym znacząco, o 14,2 % wzrósł poziom ich wykrywalności (48,1 %) . W 2018 roku na 

Podkarpaciu skradziono 73 samochody, o 2 więcej niż rok wcześniej. Wykrywalność wyniosła 

33,8 %. Spadła liczba przestępstw uszkodzenia mienia – 1 308, w 2017 r. było ich 1 382. 

Wykrytych zostało 30,9 % stwierdzonych czynów. Ponadto spadła liczba przestępstw 

drogowych, ich liczba zmniejszyła się z 3 467 w 2017 r. do 3 190 w roku 2018. Istotnie,  

o 320, spadła też liczba przypadków kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. W 2018 r. 

było ich 2 417, a rok wcześniej 2 737. 

 
Zwalczanie przestępczości narkotykowej 
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Podkarpaccy policjanci skutecznie walczyli z przestępczością narkotykową, rozbijając 

też zorganizowane grupy przestępcze. Ujawnili 1 177 przestępstw narkotykowych, likwidując 

51 upraw konopi oraz zabezpieczając między innymi około 194 kg marihuany,  

12 kg amfetaminy, blisko półtora kilograma mefedronu i innych narkotyków. W 2018 roku 

odnotowano wzrost przestępstw narkotykowych o 182 tj. o 18,3 %. Wykrywalność w tej 

kategorii przestępczości wyniosła 94,4 %. 

 
Przestępczość gospodarcza  
 

Podkarpacka Policja skutecznie walczy z przestępczością gospodarczą. W 2018 roku 

stwierdzono 5 274 takie czyny. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej, zwłaszcza  

w obszarze przestępczości podatkowej, akcyzowej i na szkodę interesów Unii Europejskiej  

to wciąż priorytetowe zadania Policji.  

 
Miniony rok pokazał, że Policja jest też skuteczniejsza w zabezpieczaniu mienia 

przestępców. W 2018 roku podkarpaccy funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o łącznej 

wartości 20 725 048 złotych. Równocześnie odzyskano mienie utracone w wyniku 

przestępstwa o wartości 19 851 878 złotych. 

 
Stan bezpieczeństwa na podkarpackich drogach 
 

W ubiegłym roku, na drogach województwa podkarpackiego doszło do 1 450 

wypadków, o 263 mniej niż przed rokiem.  W tych wypadkach śmierć poniosło 125 osób  

(o 1 więcej), a 1 733 zostały ranne (ta liczba zmniejszyła się o 304). Wzrosła liczba kolizji,  

w ciągu całego roku odnotowano ich 18 495. Spadła liczba kierujących pod wpływem 

alkoholu, było ich o ponad 300 mniej. 

 
Imprezy masowe 
 

Policjanci w ciągu całego roku zabezpieczali 329 imprez masowych, w tym 198  

o charakterze sportowym (69 meczów piłki nożnej), oraz 131 masowych imprez artystyczno-

rozrywkowych. 

Odnotowano: 

 brak zbiorowych naruszeń prawa; 

 10 ekscesów chuligańskich, wszystkie podczas meczów piłki nożnej; 

 51 czynów kwalifikowanych jako wykroczenie; 

 20 czynów kwalifikowanych jako przestępstwo; 

 11 osób zatrzymanych. 
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Wykonano 110 patroli zabezpieczających, w tym 106 samochodowych oraz  

4 kolejowe. W zabezpieczenie imprez masowych zaangażowano 7 834 funkcjonariuszy 

Policji. 

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. 
Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” 

 
Celem głównym Programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa 

społeczności lokalnych. Zarządzeniem Nr 35/2018 Wojewody Podkarpackiego z 19 marca 

2018 r. powołany został Wojewódzki zespół ds. programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020.  

Do realizacji celów programu oraz zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Zespołu, 

powołano podzespoły zadaniowe. Kierownikiem trzech podzespołów jest Komendant 

Wojewódzki Policji w Rzeszowie.  

W 2018 roku  w ramach programu dofinansowanych zostało 11 projektów z terenu          

województwa podkarpackiego, co sytuuje nas w krajowej czołówce. Łączna kwota 

dofinansowania tych projektów wynosi 716 906 zł - jest to najwyższa kwota dofinansowania 

w skali kraju.    

 
Krajowa Mapa Zagrożeń Przestępczością 

 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od ponad dwóch lat. W tym 

czasie mieszkańcy Podkarpacia wskazali blisko 47 tysięcy miejsc lub zdarzeń, które                     

w ich ocenie są niebezpieczne bądź uciążliwe (stan na 31 grudnia 2018 r.). Wszystkie zostały 

zweryfikowane, a blisko połowa została potwierdzona. Mieszkańcy jako najbardziej uciążliwe 

wskazują przekraczanie dozwolonej prędkości (18 060), nieprawidłowe parkowanie (9 490) 

oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (7 677). 

Aktywność mieszkańców w tym zakresie pokazuje, jak ważne jest dla nich to, co 

dzieje się wokół nich, w ich najbliższej okolicy. Nie są obojętni na łamanie prawa, reagują. 

Takie sygnały pozwalają Policji skutecznie walczyć z niewłaściwymi zjawiskami tam, gdzie 

występują i są najbardziej dokuczliwe. 

Profilaktyka społeczna 

W 2018 roku na ternie garnizonu podkarpackiego odbyło się  79 debat społecznych,  

w tym wojewódzka debata ewaluacyjna zorganizowana przez Wydział Prewencji KWP  

Rzeszowie będąca podsumowaniem debat realizowanych na terenie woj. podkarpackiego  

w 2017 roku w cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.  

 

W 2018 r. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie realizowała między innymi kilka 

wojewódzkich programów profilaktycznych: 

 ”Bezpieczny Ogród” dot. bezpieczeństwa na terenie ogródków działkowych, 
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 „Pseudokibic” dot. bezpieczeństwa uczestników imprez masowych, przestępczych 

zachowań pseudokibiców, 

 „Bezpieczny Senior” dot. bezpieczeństwa osób starszych, 

 „Ostrożnie Pies” dot. bezpiecznych zachowań w kontaktach ze zwierzętami, 

 „Cyberbezpieczni” dot. bezpieczeństwa użytkowników Internetu. 

 
Realizowano również programy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 

 „Rowerem bezpiecznie”, 

 „Podkarpacki program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów w latach 

2018-2020”, 

 „Podkarpacki program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych w latach 

2018-2020”. 

 
W minionym roku podejmowano wiele cyklicznych akcji profilaktycznych „Alkohol - 

Ograniczona dostępność”, „Bezpieczne Zabytki”, „Ograniczyć Wandalizm”, „Dzień 

Wagarowicza”, „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, 

„Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. 

 

W ramach czynności profilaktycznych policjanci garnizonu podkarpackiego 

przeprowadzili  około 7 000 spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz około 4 800 spotkań  

z pedagogami. Adresatami spotkań byli również rodzice, seniorzy, uczestnicy letniego  

i zimowego wypoczynku i in. 

Kontynuowano program "Dzielnicowy bliżej nas", który służy wzmocnieniu roli 

dzielnicowego, jako policjanta pierwszego kontaktu. 

 
Przywracanie posterunków 

Od 2016 r. złożono 29 wniosków o przywrócenie bądź utworzenie posterunku Policji. 

Część z nich już zyskała akceptację. Do tej pory przywrócono 10 posterunków: w Korczynie, 

Wiśniowej, Kamieniu, Ulanowie, Jasienicy Rosielnej, Niebylcu, Chorkówce, Polańczyku, 

Tryńczy i Błażowej.  

 
Kadry 
 

Podkarpacka Policja to Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, 4 komendy 

miejskie Policji, 17 komend powiatowych Policji, 31 komisariatów i 43 posterunki Policji, 

Oddział Prewencji Policji oraz Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji.  

W podkarpackiej Policji służy łącznie 4511 funkcjonariuszy, 528 pracowników Korpusu Służby 

Cywilnej oraz 604 pozostałych pracowników cywilnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.  
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 W roku 2018 przyjęto do służby w Podkarpackiej Policji 145 funkcjonariuszy,  

a 153 funkcjonariuszy zakończyło służbę w tej formacji.  

 
 W odniesieniu do funkcjonariuszy w poszczególnych rodzajach służb stan etatowy na 

koniec roku wynosił:  

 kierownictwo – 92 funkcjonariuszy 

 służba kryminalna – 1379 funkcjonariuszy 

 służba prewencyjna – 2934 funkcjonariuszy, w tym:  

- służba patrolowo-interwencyjna – 792 funkcjonariuszy,  

- dzielnicowi – 469 funkcjonariuszy, 

- służba ruchu drogowego – 459 funkcjonariuszy, 

 służba wspomagająca – 106 funkcjonariuszy. 

 
              Biorąc pod uwagę staż służby stan zatrudnienia funkcjonariuszy Garnizonu 

Podkarpackiego na koniec 2018 r. przedstawia się następująco: 

 do 3 lat służby                      - 512 policjantów, 

 od 4 do 10 lat służby - 1322 policjantów 

 od 11 do 15 lat służby  - 1235 policjantów 

 od 16 do 20 lat służby - 681 policjantów 

 od 21 do 25 lat służby - 423 policjantów 

 powyżej 25 lat służby - 338 policjantów 

 
Dyscyplina służbowa w 2018 r. 
 
            Dane dotyczące Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz zebrane  

z jednostek terenowych wskazują, że w roku 2018 policjanci dopuścili się 268 przewinień 

dyscyplinarnych, w tym: 

- 6 naruszeń dyscypliny służbowej wypełniających jednocześnie znamiona przestępstwa; 

- 34 wypełniających znamiona wykroczenia; 

- 12 przewinień dyscyplinarnych polegających na nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej.  

 
           Wszczęto 56 postępowań dyscyplinarnych, prawomocnie zakończono 45 postępowań. 

Ukarano 12 policjantów. 

 
Skargi 
 
           W 2018 r. do jednostek organizacyjnych Policji województwa podkarpackiego 

wpłynęło ogółem 659 skarg (w 2017 r. – 799) dotyczących działalności Policji, z czego we 

własnym zakresie załatwiono 484 skargi (w 2017 r. – 576): 

- w KMP i KPP – 401 skarg (w 2017 r. – 471), 

- w KWP – 83 skargi (w 2017 r. – 105). 

Załatwiono we własnym zakresie również 2 wnioski, których w 2017 r. nie odnotowano. 
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          W wyniku przeprowadzonych postępowań skargowych, zarzuty znalazły potwierdzenie  

w 45 przypadkach: w KMP i KPP – 26, w KWP – 19 (w 2017 r. – 74: KMP i KPP - 57, KWP – 17). 

Średnia potwierdzalność zarzutów w województwie osiągnęła poziom 9,3%: KWP – 22,9%, 

KMP i KPP – 6,5% (w 2017 r. – 12,8%: KMP i KPP – 12,1%, KWP – 16,2% ). 

 
         Najwyższą liczbę skarg na postępowanie funkcjonariuszy Policji odnotowano w kategorii 

„czynności procesowe, administracyjne, z ustawy o Policji, inne” – wpłynęło 507 skarg  

(w 2017 r. – 642), z czego we własnym zakresie załatwiono 373 skargi (w 2017 r. – 454).  

W tej kategorii odnotowano również największą potwierdzalność – 32 skargi potwierdzone  

(w 2017 r. – 56).  

Fundusz Wsparcia Policji - 2018 r. 

Jednostka Zawarte 
porozumienia 

Zawarte porozumienia w podziale na: Wykonanie na 
dzień

Majątkowe Remontowe bieżące służby 
ponadnormatywne

31.12.2018 r. 
KPP Brzozów                    2 000,00                            2 000,00                       1 999,44    

KPP Dębica                    3 500,00                           3 500,00                        3 075,00    

KPP Jarosław                108 640,00                     55 000,00                       53 640,00                    104 390,00    

KPP Jasło                  68 600,00                       40 000,00                     28 600,00                      67 915,53    

KPP Kolbuszowa                  34 000,00                  11 978,97                       22 021,03                      34 000,00    

KMP Krosno                167 000,00                     50 000,00                       96 400,00                     20 600,00                   164 463,44    

KPP Lesko                  22 785,99                         22 785,99                      22 636,00    

KPP Leżajsk                  22 540,00                          22 540,00                     22 540,00    

KPP Lubaczów                  44 300,00                     32 500,00                         6 200,00                       5 600,00                     44 042,29    

KPP Łańcut                  13 000,00                         13 000,00                      12 989,15    

KPP Mielec                  87 000,00                     67 000,00                       20 000,00                      86 471,55    

KPP Nisko                  10 000,00                         2 200,00                       7 800,00                      10 000,00    

KMP Przemyśl                  40 000,00                         40 000,00                      39 999,98    

KPP Przeworsk                  98 100,00                     74 000,00                       22 500,00                       1 600,00                     98 099,99    

KPP Ropczyce                  60 000,00                       28 400,00                     31 600,00                      58 938,49    

KMP Rzeszów                316 500,00                     42 500,00                       39 000,00                   235 000,00                   316 494,84    

KPP Sanok                  46 425,00                         26 900,00                     19 525,00                     37 658,80    

KPP Stalowa Wola                368 500,00                     98 000,00                       70 500,00                   200 000,00                   367 451,62    

KPP Strzyżów                  25 000,00                     14 120,00                       10 880,00                      24 999,64    

KMP Tarnobrzeg                269 793,00                     39 263,00                   162 793,00                     34 737,00                     33 000,00                   262 267,07    

KPP Ustrzyki Dolne                               -                                        -

Razem powiaty             1 807 683,99                   484 361,97                   233 393,00                   550 064,02                   539 865,00                1 780 432,83    

KWP Rzeszów                351 000,00                   350 000,00                         1 000,00                    346 576,63    

Razem             2 158 683,99                   834 361,97                   233 393,00                   551 064,02                   539 865,00                2 127 009,46    
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Logistyka - inwestycje i zakupy 

W 2018 r. kontynuowano realizację dużych inwestycji, jakimi są budowy nowych 

siedzib komend powiatowych w Jaśle i Lesku (prace ruszyły tam w 2017 r.), ale też prac 

remontowych i termomodernizacyjnych w innych obiektach Policji.  

W ubiegłym roku policyjna flota powiększyła się o 45 pojazdów zakupionych  

ze środków budżetowych Policji oraz 10 współfinansowanych ze środków samorządów 

lokalnych. Zakupiono m.in. sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz specjalistyczne 

wyposażenie policyjnych antyterrorystów. 

Badania opinii społecznej 

Ostania edycja badań CBOS pokazała, że 74% Polaków dobrze ocenia działania Policji. 

To najwyższa od 1990 roku ocena, która jednocześnie sprawiła, że Policja jest najlepiej 

ocenianą instytucją publiczną w kraju spośród ocenianych instytucji. Jednocześnie 78% 

mieszkańców Podkarpacia uznało, że czuje się bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po 

zmroku (wg Polskiego Badania Przestępczości). 

 

Podsumowanie 
 

Dokonując oceny realizacji celów i zadań przez podkarpacką Policje w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego  na   terenie  województwa podkarpackiego 

w 2018 roku należy stwierdzić, że zdecydowanie spadła liczba stwierdzonych przestępstw 

ogółem o 16,1 %. Utrzymana została wysoka wykrywalność ogólna przestępstw, która 

wyniosła 77,2 %. Stwierdzono wzrost przestępstw kryminalnych, spowodowany zmianą 

przepisów karnych dotyczących przestępstwa niealimentacji. Utrzymano wysoką 

wykrywalność przestępstw kryminalnych, która wyniosła blisko 70 % i była wyższa o 6,0 % od 

uzyskanej w 2017 r.  

 
Poprawił się stan bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na podkarpackich 

drogach wyrażający się spadkiem wypadków i osób rannych. Liczba osób, które poniosły 

śmierć w wypadkach drogowych utrzymała się na podobnym poziomie.  

 
Reasumując należy podkreślić, że województwo podkarpackie nadal zalicza                        

się  do najbezpieczniejszych w kraju.  

 
 
Opracowano: 
Wydział Komunikacji Społecznej 
KWP w Rzeszowie 


