
WKS – 109/22 
 
 
 

 
 
 
 

Sprawozdanie z działalności  
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 
wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego na terenie województwa 
podkarpackiego w 2021 r. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Rzeszów, marzec 2022 r. 
 



Obszar działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie obejmuje terytorium 

województwa podkarpackiego liczącego blisko 18 tys. km², zamieszkałego przez ponad 2,1 mln 

osób.  

Policja, jako formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony 

bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku 

publicznego na co dzień współpracuje z administracją rządową i samorządową oraz innymi 

służbami mundurowymi. 

Podkarpacką Policję tworzy: 

- Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie,  

- 4 komendy miejskie Policji,  

- 17 komend powiatowych Policji,  

- 31 komisariatów Policji 

- 48 posterunków Policji,  

- Oddział Prewencji Policji (zs. w Zaczerniu),  

- Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji (zs. w Zaczerniu).            

  Według stanu na 31 grudnia 2021 r. w podkarpackiej Policji służyło łącznie 4 511 

funkcjonariuszy (etat - 4 535), ponadto zatrudnionych było 532 pracowników Korpusu Służby 

Cywilnej (etat – 545) oraz 607 pozostałych pracowników cywilnych (etat – 559). Sytuację 

kadrową charakteryzuje duża stabilność. Od lat w tym regionie nie ma problemu z naborem 

do służby. Na koniec roku były 24 wakaty, tj. 0,53% (średnia dla kraju - 2,69%). 

W 2021 r. do służby w podkarpackiej Policji przyjęto 69 funkcjonariuszy,  

a 113 policjantów złożyło meldunek o zakończeniu służby.  

 W odniesieniu do funkcjonariuszy w poszczególnych rodzajach służb stan etatowy/stan 

faktyczny na koniec roku wynosił:  

▪ kierownictwo – 95, 

▪ służba kryminalna – 1 402/1 393, 

▪ służba prewencyjna – 2 931/2 915, w tym:  

służba patrolowo-interwencyjna – 779/756,  

dzielnicowi – 469/469, 

służba ruchu drogowego – 454/453, 

Oddział Prewencji Policji – 243/242 

                       Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji – 48/47. 

▪ służba wspomagająca – 107/108, 

              Biorąc pod uwagę staż służby stan zatrudnienia (faktyczny) funkcjonariuszy garnizonu 

podkarpackiego na koniec 2021 r. przedstawiał się następująco: 

▪ poniżej 3 lat służby                 - 282 policjantów, tj. 6,2 % 

▪ od 3 do 10 lat służby              - 1 291 policjantów, tj. 28,6 % 

▪ od 10 do 15 lat służby            - 1 327 policjantów, tj. 29,4 % 

▪ od 15 do 20 lat służby            - 689 policjantów, tj. 15,3 % 

▪ od 20 do 25 lat służby            - 626 policjantów, tj. 13,9 % 

▪ powyżej 25 lat służby             - 296 policjantów, tj. 6,6 %. 



Podstawowe zadania i cele Policji 

 

Podstawowe zadania Policji zostały określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji. Stwierdzić należy, że podkarpacka Policja w 2021 r. właściwie realizowała 

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

na terenie województwa podkarpackiego. Wzorem lat ubiegłych Komenda Wojewódzka Policji 

w Rzeszowie realizowała obok ustawowych zadań, również cztery priorytety na lata  

2021–2023, wyznaczone przez Komendanta Głównego Policji tj.: 

 

1. Optymalizacja działań Policji w zakresie zwalczania kluczowych rodzajów  

                    przestępczości, w tym cyberprzestępczości. 

2. Zwiększenie skuteczności Policji poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań  

                   technologicznych. 

3. Podniesienie efektywności działań Policji w celu realizacji oczekiwań społecznych. 

4. Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy. 

 

Na podstawie zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Policji priorytetów oraz 

Planu działalności Komendanta Głównego Policji na rok 2021 opracowano Plan działalności 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie na 2021 r. 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 następujące wartości podstawowych mierników w zakresie służby 

prewencyjnej i kryminalnej, służących ocenie realizacji wyznaczonych priorytetów i zadań. 

 

Wybrane mierniki służby prewencyjnej 
 

Miernik Wartość 

oczekiwana na 

2021 r. 

Wartość 

osiągnięta 

- 2021 r. 

Stopień realizacji 

miernika (%) 

Miernik nr 9: Liczba bezwzględna policjantów 
służby prewencyjnej (bez RD) skierowanych do 
służby patrolowej i obchodowej danej jednostki 
organizacyjnej Policji. 

231 874 253 292 109,2 % 

Miernik nr 10: Czas służby dzielnicowych w 
obchodzie 
  

75 % 78,2 % 104,3 % 



Miernik nr 12: Średniodobowa liczba służb 

policjantów ruchu drogowego kierowanych do 

służby na drodze 

194 210 108% 

Miernik nr 15: Procentowy udział wykroczeń dot. 

przekroczenia dopuszczalnej prędkości w ogólnej 

liczbie wykroczeń kierujących pojazdami 

47% 57% 121% 

Miernik monitorowany nr 4: Czas reakcji  

na zdarzenie 

10 minut  

30 sekund 

9 minut 

49 sekund 
- 

 

Wybrane mierniki służby kryminalnej 

 

Miernik Wartość oczekiwana 

na 2021 r.  

Wartość 

osiągnięta 2021 r. 

Stopień realizacji 

miernika 

(%) 

Miernik nr 2: Skuteczność zwalczania 

przestępczości narkotykowej 
157 000 g 167 724,6 g 106,8 % 

Miernik nr 4: Wartość mienia 

zabezpieczonego u podejrzanych  

w postępowaniach prowadzonych  

przez Policję we wszystkich kategoriach 

przestępstw 

16 267 926 zł 26 862 779 zł 165,1 % 

Miernik nr 5: skuteczność poszukiwania 

osób zaginionych 
100% lub więcej 104 % 104 % 

Miernik nr 6: skuteczność poszukiwania 

osób ukrywających się przed organami 

ścigania lub wymiaru sprawiedliwości 

95 % lub więcej 

 

100 % 105,5 % 

Miernik monitorowany 1:  

Skuteczność zwalczania przestępczości 

gospodarczej (VAT, akcyza, na szkodę UE, 

zamówienia publiczne) 

postępowania 

wszczęte  

w 4 obszarach łącznie 

143 

postępowania 

wszczęte w 4 

obszarach łącznie 

86 

 

60,13 % 

przestępstwa 

stwierdzone w 4 

obszarach łącznie 

115 

Przestępstwa 

stwierdzone  

w 4 obszarach 

łącznie  

156 

 

112,20 % 

Miernik monitorowany nr 3: Wskaźnik 

dynamiki wszczętych postępowań 

przygotowawczych z obszaru ochrony 

środowiska 

Postępowania 

wszczęte  

p-ko środowisku  

82 

Postepowania 

wszczęte p-ko 

środowisku 

92 

112,20 % 

 



Dane ogólne na temat stanu bezpieczeństwa  

 

 

Dokonując oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

województwa podkarpackiego podkreślić należy, że Podkarpacie jest jednym  

z najbezpieczniejszych województw w kraju.  

 Wskaźnik zagrożenia przestępczością ogółem, jak też przestępczością kryminalną  

w 2021 r. dla naszego województwa, był najniższy w kraju. Na 100 tys. mieszkańców w kraju 

wyniósł – 2 188,4, natomiast dla województwa podkarpackiego – 1 391,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

 

 

Ryc. Stan zagrożenia przestępczością kryminalną w Polsce w 2021 r.  

Źródło: Biuletyn statystyczny KGP styczeń-grudzień 2021 r. 

 

 Wskaźnik zagrożenia przestępczością kryminalną wyniósł 698 przestępstw na 100 tys. 

mieszkańców i był zdecydowanie niższy aniżeli w województwach ościennych (małopolskie  

1 131, świętokrzyskie 1 090, lubelskie – 912 przestępstw). Rzeszów – główne miasto regionu 

– w porównaniu do innych dużych miast, odznaczał się również niskim stanem zagrożenia 

przestępczością kryminalną (1 190 przestępstw/100 tys. mieszkańców). 

 



W 2021 r. w województwie podkarpackim popełniono 29 606 przestępstw, o 2 692 

mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wykrywalność sprawców tych przestępstw 

wyniosła 75,7 %. W opisywanym okresie ujawniono 11 784 podejrzanych, w tym 318  

nieletnich sprawców, zatrzymano także 4 086 osób na gorącym uczynku. 

Zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych, w tym w kategoriach uznanych za 

najbardziej dolegliwe społecznie. Stwierdzono w tym czasie 15 012 przestępstw kryminalnych 

tj. o 139 mniej niż w tym samym okresie 2020 r. Wykrywalność przestępstw kryminalnych 

wyniosła 72,2 % i był o 1,7 % wyższa niż w 2020. Zmniejszyła się również liczba postępowań 

wszczętych o przestępstw kryminalne, w minionym roku było ich 16 182, podczas gdy rok 

wcześniej 16 482. Ujawniono 6 483 podejrzanych, w tym 285 nieletnich sprawców. 

Zatrzymano także 1 126 osób na gorącym uczynku. 

Przestępstwa określane mianem pospolitych, obejmują siedem kategorii przestępstw 

najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców. To między innymi bójki i pobicia, rozboje, 

kradzieże, włamania, uszkodzenia ciała i zniszczenie mienia. Ogólna liczba tego rodzaju 

przestępstw w 2021 r. wyniosła 5 649 przy 6 200 w roku 2020, a więc nastąpił spadek o 551. 

Skuteczność w ściganiu sprawców tych przestępstw wyniosła 48,6 %. 

W ciągu minionego roku odnotowano 19 zabójstw przy 11 w 2020 r. Wykrywalność 

zabójstw wyniosła 100%. Spadła natomiast liczba przypadków spowodowania uszczerbku na 

zdrowiu w 2021 r. było ich 391 oraz liczba bójek i pobić z 137 do 121 w roku 2021, wykryto  

84 % przestępstw w tej kategorii. Znacząco spadała również liczba rozbojów, odnotowano ich 

126, natomiast w 2020 r. ich liczba wyniosła 152, to mniej o ponad 17 %. Uzyskano wysoką 

wykrywalność tego rodzaju czynów, która wyniosła 86,5 %. (przy 84,4 % w skali kraju). 

Wzrosła liczba kradzieży w 2021 r. wyniosła 2 247, przy 2 183 w 2020 r. Wykrywalność 

tej kategorii przestępczości wyniosła 41,5% (przy 39,8 % w skali kraju). Znacząco spadła 

natomiast liczba włamań, odnotowano ich 1 454 przy 1902 w 2020 r. Wykryto ich ponad 53 % 

(przy 52 % w skali kraju). 

Spadła liczba przestępstw związanych ze znęcaniem się nad rodziną. W 2021 r. 

odnotowano ich 880, przy 904 w 2020 r. Wykrywalność tej kategorii przestępstw wyniosła  

100 %. 

Odnotowano wzrost przestępstw drogowych z 3 251 w 2020 r. do 3 350 w 2021 r., przy 

98,7 % wykrywalności. Wzrosła także liczba przypadków kierowania pojazdem w stanie 

nietrzeźwości. W minionym roku było ich 2 751 (wzrost o 216). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stan bezpieczeństwa na podkarpackich drogach 

 

Od lat, na pytanie o największe zagrożenia, mieszkańcy Podkarpacia wskazują 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przede wszystkim zaś poruszanie się pojazdów  

z nadmierną prędkością. Wysiłek Policji oraz innych instytucji zaangażowanych w poprawę 

warunków ruchu drogowego przynosi efekty. Od lat obserwowana jest tendencja wzrostu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na terenie województwa podkarpackiego w 2021 r. 

odnotowano 1 215 wypadków drogowych, w których zginęło 95 osób, a 1 435 osób zostało 

rannych. W porównaniu do roku 2020 nastąpił wzrost liczby wypadków drogowych o 47, tj.  

4%, spadek liczby osób zabitych o 37, tj. - 28% oraz wzrost liczby osób rannych o 194, tj. o 16%. 

 

 2020 2021 wzrost / spadek 

wypadki 1 168 1 215 47 

zabici  132 95 - 37 

ranni 1 241 1 435 194  

kolizje 16 102 17 903 1 801 

 
Największa liczba wypadków w 2021 r. miała miejsce na drogach powiatowych  

435 (przy 441 w 2020 r.) tu także było najwięcej ofiar śmiertelnych 31 (przy 46 w 2020 r.)  

i rannych 492 osoby (w 2020 r. – 452 osób). Natomiast w roku ubiegłym na autostradzie  

A4 (przebiegającej przez województwo podkarpackie) doszło do 16 wypadków, w wyniku 

których 8 osób poniosło śmierć, a 55 osób odniosło obrażenia ciała. 

 
 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Liczba wypadków, osób zabitych i rannych w wypadkach drogowych w woj. podkarpackim w latach 2012-2021. 



Zwalczanie przestępczości gospodarczej, narkotykowej i cyberprzestępczości 

 

 W ubiegłym roku stwierdzono 10 093 przestępstw gospodarczych, o 2 662 mniej niż 

rok wcześniej z których wykryto 71,6 %. Ujawniono także 1 458 podejrzanych. Zwalczanie 

przestępczości ekonomicznej, zwłaszcza w obszarze przestępczości podatkowej, akcyzowej i 

na szkodę interesów Unii Europejskiej to wciąż priorytetowe zadania, jakie w najbliższym 

czasie stawia sobie Policja. Stwierdzono także 560 przestępstw korupcyjnych, z których 

wykryto 99,8 %. 

Policjanci skutecznie walczyli też z przestępczością narkotykową. Ujawnili  

2 153 przestępstwa narkotykowe (o 211 więcej niż w 2020 r.), których wykrywalność 

kształtowała się na poziomie 97,7 %. Na gorącym uczynku zatrzymano 428 osób. 

Miniony rok pokazał, że Policja jest skuteczna w zabezpieczaniu mienia przestępców. 

W 2021 r. podkarpaccy funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o łącznej wartości 

przekraczającej 26 milionów złotych. Odzyskano także mienie utracone w wyniku przestępstw  

o wartości sięgającej niemal 14 milionów złotych. 

Kolejnym ważnym zadaniem realizowanym przez podkarpackich policjantów jest 

przeciwdziałanie i zwalczanie cyberprzestępczości, związanej z szybkim  rozwojem Internetu  

i jego wpływem na nasze życie. Przestępstwa komputerowe stają się zjawiskiem narastającym, 

niebezpiecznym i przynoszącym przestępcom coraz większe dochody. Rozpowszechnienie 

Internetu i możliwość zachowania w nim anonimowości tworzą idealne warunki dla 

wszystkich, którzy chcą wykorzystać komputery niezgodnie z prawem. Podejmowane działania 

koncentrują się na zwalczaniu przestępstw popełnianych przy użyciu elektronicznych  sieci 

informatycznych i systemów informatycznych, publikacji nielegalnych treści w mediach 

elektronicznych oraz na przestępstwach przeciwko systemom informatycznym. 

 
  

Wykroczenia  

 

W 2021 r. Policja na Podkarpaciu podjęła 150 207 interwencji (średnio 412 interwencji 

na dobę). W toku interwencji ujawniono 370 813 wykroczeń (średnio na dobę 1 015 

wykroczeń). W stosunku do 2020 r. obserwujemy wzrost ilości ujawnionych wykroczeń o 60 

942. Największą liczbę stanowią wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi  

w komunikacji – 262 972, co stanowi ponad 70 % wszystkich ujawnionych wykroczeń.  

Pozostałe najczęściej występujące wykroczenia to: 

- wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi – 18 962, co stanowi ponad 5 %, ogółu ujawnionych wykroczeń,  

- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 9 120, co stanowi ponad 2 % 

ogółu ujawnionych wykroczeń,  

- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 5 714, co stanowi ponad 1,5 % 

ogółu ujawnionych wykroczeń,  



- wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej – 4 712, co stanowi ponad 1 % ogółu 

ujawnionych  wykroczeń. 

Do sądów skierowano 15 110 wniosków o ukaranie, nałożono 203 386 mandatów 

karnych, pouczono 149 711 osób. Odstąpieniem od kierowania wniosku o ukaranie zakończyło 

się 15 076 spraw. 

 

 

Wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców 

Poczucie bezpieczeństwa w naszym regionie od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. 

Na pytanie: Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku? 

Zdecydowana większość – 86% - odpowiedziała twierdząco. 

 

 
Wyniki Polskiego Badania Przestępczości z lat 2007-2021 dla województwa podkarpackiego (dane w %).  

 

 
 Uspołecznienie służby Policji 

 

 Jednym z głównych kierunków rozwoju Policji w ostatnich latach jest uspołecznianie jej 

pracy. Temu celowi służą m.in. rozbudowa sieci posterunków, wdrożenie nowej formuły 

służby dzielnicowych oraz wprowadzenie nowych narzędzi uławiających współpracę ze 

społeczeństwem. 

 Przedstawiciele samorządów, parlamentarzyści i mieszkańcy podkarpacia od 2016 r. 

złożyli 31 wniosków, w tym 27 o reaktywację, a 4 o utworzenie posterunków Policji. Do  

31 grudnia 2021 r. powstało 15 posterunków w: Korczynie i Wiśniowej (2016), Ulanowie, 

Kamieniu, Jasienicy Rosielnej i Niebylcu (2017), Chorkówce, Solinie z siedzibą w Polańczyku, 



Błażowej i Tryńczy (2018), Baligrodzie, Krzeszowie i Wadowicach Górnych (2019) oraz 

Grębowie i Świlczy (2021). W 2022 r. planuje się utworzenie kolejnych 5 posterunków. 

Od września 2016 r. Policja korzysta ze nowoczesnego narzędzia służącego wymianie 

informacji z Policją - Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Za jej pośrednictwem 

mieszkańcy mają możliwość informowania o dostrzeganych zagrożeniach w zakresie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. W 2021 r. blisko 20 tys. zgłoszeń wpłynęło do 

jednostek policji (19 881). Zgłoszenia były weryfikowane głównie przez dzielnicowych. 

Najczęściej mieszkańcy Podkarpacia wskazywali następujące zagrożenia dla bezpieczeństwa  

i porządku publicznego: przekraczanie dozwolonej prędkości (8 740), nieprawidłowe 

parkowanie (3 362), spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (1 902) oraz na 

niewłaściwą infrastrukturę drogową (1 044). Powiadomienia, które dotyczyły innych organów 

administracji, przekazywane były zgodnie z właściwością. 

Od czasu uruchomienia Krajowej Mapy do jednostek Policji na Podkarpaciu wpłynęło 

ponad 105 tys. zgłoszeń, z których potwierdzono 47,9 % i wyeliminowano 97,9 %. Mieszkańcy 

jako najbardziej uciążliwe wskazują przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe 

parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. 

 

 

Przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki społecznej 
 

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie w 2021 r. realizowała trzy wojewódzkie 

programy profilaktyczne wdrożone do realizacji przez Wydział Prewencji:  

-  „Bezpieczny Senior” (dot. bezpieczeństwa osób starszych),  

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

- „Cyberbezpieczni” (dot. bezpieczeństwa użytkowników Internetu), 

oraz trzy programy wdrożone przez Wydział Ruchu Drogowego:  

- „Podkarpacki program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów w latach  

               2021–2023”, 

- „Podkarpacki program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych w latach  

               2021–2023”. 

- „Podkarpacki program działań policji na rzecz bezpieczeństwa motocyklistów na lata  

                 2021–2023” 

W 2021 r. realizowano również m.in. działania: „Alkohol - Ograniczona dostępność”,  

„Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do Szkoły”, „Kręci mnie  

             bezpieczeństwo nad wodą” i „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, „Fałszywy telefon  

             – zagrożone oszczędności”. 

 
 

 

 

 



Działania Policji w związku z pandemią  

 

Rok 2021 to bardzo intensywna służba podkarpackich stróżów prawa w zakresie 

przeciwdziałania pandemii koronawirusa. Każdego dnia do działań angażowanych było około  

800 policjantów garnizonu podkarpackiego, którzy dokonywali codziennej kontroli osób 

przebywających na kwarantannie/izolacji, a także kontrolowali przestrzeganie przez 

społeczeństwo obowiązujących obostrzeń wynikających z aktualnych przepisów prawa.  

W związku z naruszeniem nakazów, zakazów lub ograniczeń związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w województwie podkarpackim 

do Powiatowych Inspekcji Sanitarnych przekazano 937 notatek urzędowych, pouczono – 

11 428 osób, mandatem karnym ukarano – 24 086 osób, do sądu przesłano 4 142 wnioski  

o ukaranie. 

Policjanci garnizonu podkarpackiego w 2021 r. dokonali także sprawdzeń 3 768 130 

osób objętych kwarantanną/izolacją. 

 

 

Zabezpieczenie imprez masowych 

 

W 2021 r. policjanci zabezpieczyli na terenie województwa podkarpackiego 133 

imprezy masowe, w tym 48 meczów piłki nożnej (podczas których doszło do  

11 ekscesów chuligańskich). Imprezy masowe w 2021 r. zabezpieczane były przez 3 552 

policjantów (w tym na meczach piłkarskich – 2 782). 

 

 

Działania podkarpackiej Policji na granicy wschodniej 

 

W ramach prowadzonych działań, ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego w strefie nadgranicznej, w związku z zagrożeniem życia, zdrowia ludzi  

i mienia wynikającym z przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom prawa lub 

podejmowania prób takiego przekraczania, na teren województwa lubelskiego i podlaskiego, 

skierowano dodatkowo 559 policjantów garnizonu podkarpackiego, w tym: 369 

funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, 73 Samodzielnego Pododdziału 

Kontrterrorystycznego Policji, 112 ruchu drogowego, 4 ogniwa konnego KWP w Rzeszowie  

i 2 operatorów policyjnych dronów. 

 

 
Skargi 

 

W 2021 r. do jednostek organizacyjnych Policji województwa podkarpackiego 

wpłynęło ogółem 555 skarg (w 2020 r. – 608) dotyczących działalności Policji, z czego  

we własnym zakresie załatwiono 397 (w 2020 r. – 444): w KMP i KPP – 343 skarg (w 2020 r.  – 



388), w KWP – 54 skarg (w 2020 r. – 56). W wyniku przeprowadzonych postępowań, zarzuty 

znalazły potwierdzenie w 45 przypadkach: w KMP i KPP – 40, w KWP – 5 (w 2020 r. – 27:  

KMP i KPP – 14, KWP – 13). Średnia potwierdzalność zarzutów w analizowanym okresie  

w województwie osiągnęła poziom 11,3 % (w 2020 r. 6,1 %).  

 

 

Dyscyplina służbowa 

  

 W 2021 r. w województwie podkarpackim policjanci dopuścili się ogółem  

262 przewinień dyscyplinarnych, w tym: 

 - 216 przewinień dyscyplinarnych polegających na naruszeniu dyscypliny służbowej 

(187 samoistnych, 2 wypełniających jednocześnie znamiona przestępstwa, 27 wypełniających 

jednocześnie znamiona wykroczenia), 

 - 46 przewinień dyscyplinarnych polegających na nieprzestrzeganiu zasad etyki 

zawodowej (31 samoistnych, 4 wypełniające jednocześnie znamiona przestępstwa,  

11 wypełniających jednocześnie znamiona wykroczenia). 

 Wszczęto 47 postępowań dyscyplinarnych, prawomocnie zakończono  

49 postepowań dyscyplinarnych, ukarano 24 policjantów, w tym wymierzono: 14 – kar 

upomnienia, 8 – kar nagany, 2 – kar ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na 

zajmowanym stanowisku. 

 

 

Poprawa warunków służby 

 

             Ostatnie lata, dzięki Programowi Modernizacji Policji, charakteryzowały się wzrostem 

nakładów, co pozwoliło na realizację ważnych budów i remontów komend, komisariatów  

i posterunków oraz zakupy pojazdów i sprzętu specjalistycznego. Największe zakończone  

w 2021 r. inwestycje to: budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jaśle (26,1 mln 

zł) oraz modernizacje obiektów komend miejskich w Krośnie (8,3 mln) i Tarnobrzegu (4,7 mln). 

Obok inwestycji wykonano remonty na łączną kwotę 2,4 mln zł. W tym roku do jednostek 

Policji w woj. podkarpackim przekazano 84 nowe samochody.  

 W inwestycjach i zakupach Policję wspierały samorządy  i inne uprawnione instytucje. 

W ramach Funduszu Wsparcia Policji jednostki Policji przyjęły ponad 2,5 mln zł. W tym blisko  

1,5 mln wydatkowano na zakup samochodów. Za ponad 400 tys. zł sfinansowano dodatkowe 

służby policjantów. 

 

 
 
 
 
 



Podsumowanie 
 
 

W 2021 r. stan bezpieczeństwa na obszarze województwa podkarpackiego był stabilny. 

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. odnotowano, w porównaniu do roku 2020, mniej 

przestępstw ogółem. Stwierdzono także spadek liczby przestępstw kryminalnych  

i gospodarczych. Utrzymano wysoką wykrywalność ogólną przestępstw.   

W zakresie stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na podkarpackich 

drogach odnotowano wzrost liczby wypadków i osób w nich rannych, natomiast nastąpił 

spadek liczby ofiar śmiertelnych.  

Mając na uwadze oczekiwania społeczne podejmowano ciągłe działania na rzecz 

uspołecznienia działań podkarpackiej Policji. Wdrażano również narzędzia służące analizie 

zagrożeń i współpracy ze społeczeństwem oraz wspólne programy profilaktyczne m.in. 

wpływające na podniesienie świadomości wiktymologicznej społeczeństwa. 

W celu podniesienia jakości służby reagowano na przypadki pojawiających się 

nieprawidłowości prowadząc konsekwentną działalność dyscyplinarną. 

Reasumując należy podkreślić, że województwo podkarpackie nadal zalicza się  

do najbezpieczniejszych w kraju. Jest to efekt skutecznej realizacji celów i zadań Policji. 

 
 
Źródło:  

Biuletyn statystyczny KGP styczeń-grudzień 2021 r.,  

Biuletyn Informacyjny KWP w Rzeszowie za 2021 r.,  

dane Wydziałów KWP w Rzeszowie. 

 

  
          Komendant Wojewódzki Policji  
                                                                                                                          w Rzeszowie  
 insp. Dariusz Matusiak 
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