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1. Stan i struktura przestępczości na terenie województwa podkarpackiego w 2011 r.

W okresie 2011 roku odnotowano na terenie podległym Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Rzeszowie tendencję niewielkiego wzrostu przestępczości, wyraŜającą się wzrostem
dynamiki wszczętych postępowań przygotowawczych (105,7%) oraz wzrostem dynamiki
stwierdzonych przestępstw (105,2%).
W 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego wszczęto 37 083 postępowania
przygotowawcze tj. o 2002 postępowania więcej niŜ w 2010 r. Stwierdzono zaś 38 790
przestępstw tj. o 1905 więcej. Wykryto 28 865, uzyskując wskaźnik wykrywalności 73,8 %
(przy średniej krajowej wynoszącej 68,7 %).
W okresie minionego roku ustalono ogółem 22 113 podejrzanych tj. o 762 więcej niŜ
w 2010 r. W stosunku do 19 487 podejrzanych wnioskowano o akt oskarŜenia, natomiast
oskarŜono i aresztowano 415.
W strukturze przestępczości województwa podkarpackiego zdecydowanie przewaŜały
przestępstwa o charakterze kryminalnym, których stwierdzono 24 138 co stanowi 62,23 ogółu
przestępstw.

Odnotowano

wzrost

liczby

stwierdzonych

przestępstw

kryminalnych

o 999 tj. o 4,3 %.
Wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym wyniosła 59,6 % i była
wyŜsza od uzyskanej w 2010 r. o 0,3 %.
Wśród przestępstw kryminalnych przewaŜały przestępstwa przeciwko mieniu, których
stwierdzono 18 406 tj. o 1 579 więcej niŜ w 2010 r. Jako zjawisko pozytywne naleŜy
odnotować jednoczesny wzrost wykrywalności tych przestępstw o 2,4 %. Wykryto 50,3 %
przestępstw przeciwko mieniu.
Spośród przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu najliczniejszą kategorię
stanowiły kradzieŜe cudzej rzeczy i kradzieŜe z włamaniem.
W 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego dokonano 6 347 kradzieŜy cudzej
rzeczy tj. o 542 więcej niŜ w roku 2010. Ich wykrywalność wyniosła 37,0 % i wzrosła
w porównaniu do 2010 r. o 6,4 %. Wykrytych zostało 2 388 przestępstw.
Kolejną dominującą grupę przestępstw w kategorii przestępczości kryminalnej
stanowiły kradzieŜe z włamaniem. W 2011 r. dokonano 4 198 kradzieŜy z włamaniem, tj.
o 318 więcej niŜ w 2010 roku. Wykrytych zostało 1 550 kradzieŜy z włamaniem tj. 35,9 %
ich ogółu. Wskaźnik wykrywalności wzrósł o 0,9 % w porównaniu do 2010 r.
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W analizowanym okresie dokonano w województwie podkarpackim 156 kradzieŜy
samochodów (w 2010 r. – 113), z których wykryto 44 (w 2010 r. – 21) co daje 27,5 %
wykrywalności.
W minionym roku dokonano w woj. podkarpackim 620 przestępstw rozbójniczych
(rozboje, kradzieŜe rozbójnicze i wymuszenia rozbójnicze). Ich liczba wzrosła w porównaniu
do 2010 r. o 24,7 % tj. o 123. Wykryto 527 przestępstw rozbójniczych tj. 83,9 % ich ogółu.
Wykrywalność wzrosła o 4,2 %.
W innych kategoriach przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu odnotowano
następujące wskaźniki:
-

oszustwo – stwierdzono 833 przestępstwa. Stwierdzono spadek liczby tych
przestępstw o 465 w porównaniu do 2010 r. Spośród ogólnej liczby oszustw
kryminalnych wykryto 649, osiągając wskaźnik wykrywalności – 77,2 %,

-

fałszerstwo – stwierdzono 1 151 przestępstw tj. o 299 mniej niŜ w 2010 r. Wykrytych
zostało 780, tj. 67,4 % ich ogółu.
W kategorii przestępczości kryminalnej przeciwko Ŝyciu i zdrowiu odnotowano

nieznaczny wzrost popełnionych przestępstw w stosunku do 2010 r. Stwierdzono 1 228
przestępstw tj. o 22 więcej. Wykrywalność przestępstw przeciwko Ŝyciu i zdrowiu w 2011 r.
wyniosła 85,3 % i była wyŜsza o 1,6 %.
W kategorii przestępstw przeciwko Ŝyciu i zdrowiu najmniej liczną, ale najbardziej
powaŜną kategorię stanowią zabójstwa.
W 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego dokonano 14 zabójstw. Wskaźnik
wykrywalności zabójstw wyniósł 87,5 %.
Najczęściej popełnianymi przestępstwami przeciwko Ŝyciu i zdrowiu były: udział
w bójce lub pobiciu i uszczerbek na zdrowiu.
Wzrosło zagroŜenie przestępstwami – uszczerbek na zdrowiu. W 2011 roku
stwierdzono ich 589 tj. o 6,9 % więcej niŜ w okresie 2010 r. Wykryto 532 przestępstwa
osiągając wskaźnik wykrywalności 90,2 %, który był o 1,2 % wyŜszy od osiągniętego
w 2010 r.
W analizowanym okresie stwierdzono 528 bójek i pobić. Liczba tych przestępstw
spadła w porównaniu do 2010 r. o 21 tj. o 3,8 %. Wykryto 417 tj. 78,8 % ich ogółu.
Wykrywalność bójek i pobić wzrosła o 1,8 % w stosunku do 2010 roku.
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Odnotowano w analizowanym okresie 56 zgwałceń, tj. o 8 więcej niŜ w 2010 roku.
Wykrytych zostało 40 przestępstw, tj. 70,2 %. Wskaźnik wykrywalności uległ obniŜeniu
o 21,5 %.
W omawianym okresie stwierdzono popełnienie 1 599 przestępstw z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. Ich liczba wzrosła w porównaniu do 2010 r. o 207
tj. o 14,9 %. Wykrywalność tej kategorii przestępczości wyniosła 96,7 %.
Oceniając efekty zwalczania przestępstw w siedmiu, najbardziej uciąŜliwych
społecznie kategoriach tj.: udział w bójce lub pobiciu, uszczerbek na zdrowiu, kradzieŜ cudzej
rzeczy, kradzieŜ samochodu, kradzieŜ z włamaniem, (rozbój, kradzieŜ i wymuszenie
rozbójnicze), uszkodzenie mienia, naleŜy stwierdzić, Ŝe nastąpił wzrost dynamiki
stwierdzonych przestępstw. Razem w tych siedmiu kategoriach przestępstw, stwierdzono
14 924 przestępstwa tj. o 1212 więcej niŜ w 2010 r., co daje wskaźnik dynamiki 108,8%.
Ogółem w siedmiu wybranych kategoriach przestępstw skuteczność ścigania wyniosła
41,8 % (w 2010 r.- 38,5%)
Reasumując w 2011 r. wzrosła liczba stwierdzonych przestępstw:
- ogółem o 5,2 %,
- kryminalnych o 4,3 %,
- kradzieŜy samochodów o 38,1 %,
- przestępstw rozbójniczych o 24,7 %,
- zgwałceń o 16,7 %,
- kradzieŜy cudzej rzeczy o 9,3 %,
- uszkodzeń rzeczy o 8,7 %,
- kradzieŜy z włamaniem o 8,2 %,
- uszczerbek na zdrowiu o 6,9 %,
- przestępstw narkotykowych o 14,9 %.
Pomimo tendencji wzrostowej w zakresie liczby stwierdzonych przestępstw, w 2011 r.
wzrósł wskaźnik wykrycia we wszystkich
w porównaniu do 2010 r.:
- ogółem o 0,5 %,

wiodących

kategoriach przestępczości,
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- kryminalne o 0,3 %,
- uszkodzenie rzeczy o 0,2 %,
- przestępstwa rozbójnicze o 4,2 %
- bójka lub pobicie o 1,8 %,
- uszczerbek na zdrowiu o 1,2 %,
- kradzieŜ cudzej rzeczy o 6,4 %,
- kradzieŜ samochodu o 9,1 %,
- kradzieŜ z włamaniem o 0,9 %,
- uszczerbek na zdrowiu o 1,2 %.
- 7 wybranych kategorii (tj.: udział w bójce lub pobiciu, uszczerbek na zdrowiu,
kradzieŜ cudzej rzeczy, kradzieŜ samochodu, kradzieŜ z włamaniem, (rozbój, kradzieŜ
i wymuszenie rozbójnicze), uszkodzenie mienia) – o 3,3 %.
Drugą

kategorią,

po

przestępstwach

kryminalnych,

pod

względem

ilości

stwierdzonych przestępstw w strukturze przestępczości woj. podkarpackiego są przestępstwa
drogowe. W tej kategorii stwierdzono 8 699 przestępstw tj. o 794 więcej niŜ 2010 r.
Wykrywalność wyniosła 99,6 %.
Trzecią kategorię przestępczości stanowią przestępstwa gospodarcze. Na terenie
województwa podkarpackiego w omawianym okresie popełniono ich 3 820 tj. o 4,9 % więcej
niŜ w 2010 roku. Wykrywalność przestępstw gospodarczych wyniosła 93,6 (w 2010 r.
92,8 %).
W zwalczaniu poszczególnych kategorii przestępstw gospodarczych osiągnięto
następujące efekty:
-

oszustwa gospodarcze – stwierdzono 2015 przestępstw, wykryto 1909 tj. 94,1 %,

- fałszerstwo gospodarcze – stwierdzono popełnienie 482 takich przestępstw, z których
wykryto 463 tj. 95,7 %
-

przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu – stwierdzono 297 przestępstw,
wykryto 291 tj. 98,0 % ich ogółu,

- w 2011 roku w województwie podkarpackim stwierdzono popełnienie 140 przestępstw
korupcyjnych tj. o 148 mniej niŜ 2010 r. Wykrywalność wyniosła 100 %.
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Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe największy udział w przestępczości
gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego mają oszustwa i fałszerstwa
gospodarcze. W 2011 roku znacznie spadła liczba stwierdzonych przestępstw korupcyjnych.
PowyŜej zostały przedstawione podstawowe statystyki dotyczące przestępczości na
obszarze województwa podkarpackiego w 2011 r.

2. Przestępczość nieletnich
W 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego 1774 nieletnich popełniło 2153
czyny karalne o charakterze przestępstw. Stanowią one 5,55% ogółu przestępstw
stwierdzonych (w 2010 r. – 4,2%). Zdecydowanie najwięcej czynów karalnych bo 2045 miało
charakter kryminalny.

Rodzaj czynów

Rok 2010
Liczba
Liczba
czynów
nieletnich

Przestępstwa o
charakterze
kryminalnym
Przestępstwa o
charakterze
gospodarczym
Ogółem
przestępstw
popełnionych przez
nieletnich

Rok 2011
Liczba
Liczba
czynów
nieletnich

1436

1513

2045

1668

20

23

19

14

1560

1631

2153

1774

PrzewaŜały czyny przeciwko mieniu, w szczególności kradzieŜe cudzej rzeczy – 323
czyny, kradzieŜe z włamaniem – 262 czyny, a takŜe rozboje i wymuszenia rozbójnicze 252
czyny. W 2011 roku wrosła liczba czynów karalnych popełnionych przez nieletnich
sprawców w kategorii kradzieŜ cudzej rzeczy, kradzieŜ z włamaniem, z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, przestępstw rozbójniczych, uszkodzeń rzeczy. Na podobnym
poziomie utrzymała się liczba bójek i pobić oraz uszczerbek na zdrowiu. Spadła liczba
przestępstw drogowych.
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Liczba czynów
Kategorie przestępstw karalnych
2010 r.
2011 r.

Liczba nieletnich
sprawców
2010 r.
2011 r.

KradzieŜ cudzej rzeczy

265

323

330

348

KradzieŜ z włamaniem
Ustawa o
przeciwdziałaniu
narkomanii
Rozbój i wymuszenie
rozbójnicze

172

262

271

274

109

213

55

85

177

252

119

112

Przestępstwo drogowe

72

49

72

48

Uszkodzenie rzeczy

118

163

159

167

Uszczerbek na zdrowiu

85

86

77

79

Bójka lub pobicie

80

88

197

223

3. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2011 r.
Według wstępnych danych w 2011 roku na terenie województwa podkarpackiego
zaistniało:
 2 106 wypadków,
 224 osoby poniosły śmierć,
 2 628 osób doznało obraŜeń ciała,
 17 116 kolizji.
W porównaniu do analogicznego roku poprzedniego nastąpił:
 wzrost wypadków o 138 tj. o 7,0%,
 wzrost liczby osób zabitych o 22 tj. o 10,9%,
 wzrost liczby osób rannych o 50 tj. o 1,9%,
 spadek liczby kolizji o 2 080 tj. o 10,8%.
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styczeń/grudzień styczeń/grudzień
2010
2011

wskaźnik
dynamiki
(I/XII 2010 =
100%)

wzrost / spadek

wypadki

1 968

2 106

107,0

+ 138

zabici

202

224

110,9

+ 22

ranni

2 578

2 628

101,9

+ 50

kolizje

19 196

17 116

89,2

- 2 080

W 2011r. wskaźnik ilości ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na 100 wypadków, w skali
województwa wyniósł 10,6 (w 2010r. – 10,3).
Wskaźnik ilości osób rannych na 100 wypadków dla województwa podkarpackiego
wyniósł 124,6 (w 2010r. – 131,1).
W 2011 r. policjanci ujawnili ogółem 9 336 przypadków kierowania pojazdami
w stanie nietrzeźwości oraz w stanie po uŜyciu alkoholu.
Policjanci ujawnili ogółem 7 717 przestępstw związanych z kierowaniem pojazdami
w stanie nietrzeźwości (art. 178a kk), w tym 4 317 (55,9%) popełnionych przez kierujących
pojazdami mechanicznymi (art. 178a § 1 kk).
Ogółem policjanci ujawnili 1 619 kierujących pojazdami po uŜyciu alkoholu (art. 87
kw), z czego 1 150 (71,0%) to kierujący pojazdami mechanicznymi (art. 87 § 1 kw).
W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost liczby ujawnionych kierujących
pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz po uŜyciu alkoholu (art. 178a kk i art. 87 kw łącznie)
o 1059 tj. o 24,0%, w tym więcej kierujących pojazdami mechanicznymi (art. 178a § 1 kk
i art. 87 § 1 kw łącznie) o 1 024 tj. o 23,0%.
W 2011 roku na terenie województwa podkarpackiego policjanci ruchu drogowego
czterokrotnie przeprowadzili działania o kryptonimie „Trzeźwy poranek”. W trakcie tych
akcji oraz podczas działań „Alkohol” i „Narkotyki” policjanci ruchu drogowego przebadali
na zawartość alkoholu i substancji o działaniu zbliŜonym 48 190 kierujących. Na uwagę
zasługuje fakt, iŜ liczba skontrolowanych w 2011 roku podczas wspomnianych działań
wzrosła w porównaniu do analogicznych działań w roku 2010 o 23 895. W 2011 roku
szczególny nacisk połoŜono na zwiększenie efektywności słuŜb pełnionych przez
policjantów. Podjęte działania oraz duŜe zaangaŜowanie funkcjonariuszy pionu ruchu

9

drogowego wpłynęły na ilość zrealizowanych przez nich czynności słuŜbowych. Policjanci
ruchu drogowego w 2011 r. dokonali 336 461 kontroli drogowych i liczba ta była o 61 141
(tj. o 22,2%) większa niŜ w roku 2010. Ponadto dokonano 166 477 kontroli stanu trzeźwości
kierujących pojazdami (w tej kategorii nastąpił wzrost o 99 338, tj. o 148 %). W ramach
przeciwdziałania

utrzymującej

się

na

wysokim

poziomie

liczbie

przypadków

nieprzestrzegania przez uczestników ruchu obowiązujących przepisów wzrosła represyjność
działań podkarpackiej Policji ruchu drogowego. NałoŜonych zostało 105 714 mandatów
karnych (wzrost o 19,5%). Stosownie do tego spadła o 38 % liczba pouczeń zastosowanych
za ujawnione wykroczenia. Na odcinkach dróg o największym zagroŜeniu wypadkami
wyznaczone zostały trasy objęte wojewódzką koordynacją słuŜby z wykorzystaniem
pojazdów wyposaŜonych w wideorejestratory. Udział policjantów kierowanych bezpośrednio
do słuŜby na drodze osiągnął w roku 2011 poziom 48,4 %, wobec 42,9 % w roku 2010.
Spowodowano, iŜ w 2011 roku procentowy udział czasu nadzoru i kontroli ruchu drogowego
w ogólnym czasie słuŜby wyniósł 60,9% ( w roku 2010 – 55,5%).
Prowadzono równieŜ szereg działań profilaktycznych skierowanych do dzieci
i młodzieŜy o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym (w tym z wykorzystaniem
samochodu profilaktyczno - edukacyjnego „Renault Master”), a takŜe czterokrotnie
przeprowadzono całodniowe egzaminy na kartę rowerową i motorowerową.
4. Działalność prewencyjna podkarpackiej Policji.
Celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie woj.
podkarpackiego w 2011 r. do pełnienia słuŜby prewencyjnej skierowano łącznie na zasadzie
wielokrotności 224 300 policjantów (w 2010 – 212 128). Jak wynika z przedstawionych
danych w ubiegłym roku wzrosła liczba skierowanych policjantów do słuŜby.
W omawianym okresie na terenie województwa podkarpackiego policjanci wszystkich
jednostek ujawnili 313 284 wykroczenia wobec których zastosowano środki oddziaływania
karnego w postaci mandatów i wniosków o ukaranie oraz środki oddziaływania pozakarnego
(w 2010 - 357 203). Najwięcej wykroczeń ujawnili policjanci ruchu drogowego 124 626,
policjanci słuŜb patrolowych i patrolowo - interwencyjnych 112 121 oraz dzielnicowi 36 931.
W stosunku do sprawców wykroczeń w 2011 roku funkcjonariusze Policji zastosowali
następujące środki oddziaływania karnego i pozakarnego:
- sporządzono wniosków o ukaranie do sądu – 18 744 (w 2010 r. – 19 079),
- nałoŜono mandatów karnych - 146 691 (w 2010 r. – 145 311),
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- pouczono – 134 998 osób (w 2010 r. – 180 007).
Najliczniejszą grupą wykroczeń były wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
i porządkowi w komunikacji, których w 2011 r. ujawniono ogółem 208 718 (w 2010 r. –
239 759). W stosunku do sprawców wykroczeń skierowano 9 276 wniosków o ukaranie do
sądu, nałoŜono 121 696 mandatów oraz zastosowano 73 777 środków oddziaływania
pozakarnego (art. 41 kw).
Kolejnymi licznie popełnianymi wykroczeniami były wykroczenia przeciwko:
- porządkowi i spokojowi publicznemu – 24 775 (w 2010 r. – 28 202),
- przepisom „ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” - 23 230
(w 2010 r. 21 596),
- mieniu – 14 713 (w 2010 r. – 14 017),
- urządzeniom uŜytku publicznego – 10 238 ( w 2010 r. – 10 813).
Jednym z priorytetów policyjnych działań jest szybka reakcja na zaistniałe
przestępstwo. Czas reakcji Policji na zgłoszenie o przestępstwie sukcesywnie ulega skracaniu.
WaŜną rolę w tym systemie spełniają słuŜby dyŜurne jednostek Policji, które przyjmują
zgłoszenia o zdarzeniach i koordynują działania policjantów związane z tymi zgłoszeniami.
W 2011 r. ilość wszystkich zdarzeń w województwie podkarpackim wyniosła
202 025, z czego średnia wojewódzka to: 9 620,24. Ilość wszystkich zdarzeń w terenie
miejskim – wyniosła 127 950 tj. 63,3 % wszystkich zdarzeń, z czego średnia wojewódzka to:
6 092,86. Średni czas obsługi zdarzeń w województwie na terenie miejskim wynosi:
8 min. i 47 sek. Natomiast ilość wszystkich zdarzeń w terenie wiejskim wyniosła 74 075 tj.
36,7 % wszystkich zdarzeń, z czego średnia wojewódzka to: 3527,40. Średni czas obsługi
zdarzeń w województwie na terenie wiejskim wyniósł: 13 min i 59 sek.
Wykonując ustawowe zadania w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego
policjanci województwa podkarpackiego w 2011 roku brali udział w zabezpieczeniu
470 imprez masowych, z czego 359 stanowiły masowe imprezy sportowe (166 imprez to
mecze piłki noŜnej). Przeprowadzono 178 akcji policyjnych i 3 operacje policyjne. Do działań
związanych z zapewnieniem ładu i porządku publicznego podczas imprez masowych,
zaangaŜowano w 2011 roku na zasadzie wielokrotności 7 987 policjantów jednostek Policji
woj. podkarpackiego.
Za naruszenia prawa podczas imprez masowych odbywających się na terenie
województwa podkarpackiego, w 2011 roku zatrzymano 23 osoby, w tym 4 nieletnich.
Odnotowano 5 chuligańskich ekscesów, w tym 4 podczas meczów piłki noŜnej. W 2011 r. nie
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odnotowano zbiorowych naruszeń prawa. Ogółem skierowano do sądów 9 spraw za
przestępstwa popełnione w związku z odbywającymi się imprezami masowymi. Ponadto
skierowano 34 sprawy do sądów za wykroczenia, w tym 15 w postępowaniu przyśpieszonym
oraz 33 z wnioskiem o ukaranie zakazem wstępu na imprezę masową. Prawomocnym
wyrokiem zakończono 28 spraw, w tym w 23 przypadkach orzeczono zakazy wstępu na
imprezę masową wraz z obowiązkiem osobistego stawiennictwa w czasie trwania masowej
imprezy sportowej oraz orzeczono 6 innych środków karnych. Podkarpaccy kibice posiadają
308 zakazów stadionowych (najwięcej w Polsce, „Stal” Rzeszów posiada ok. 180 zakazów).
Wykonano 41 patroli zabezpieczających przejazdy uczestników, w tym 33
w transporcie samochodowym i 8 w transporcie kolejowym.
Szacunkowe koszty poniesione na zabezpieczenie imprez wyniosły w 2011 r. ogółem
1 040 891,35 zł
Na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie realizowano
w 2011r. szereg przedsięwzięć mających charakter programów prewencyjnych oraz innych
inicjatyw profilaktycznych.
Najistotniejsze działania z punktu widzenia realizacji podkarpackiej profilaktyki
społecznej przedstawiono w dalszej części tego sprawozdania.
Realizacja programu prewencyjnego „Pseudokibic”
W ramach prowadzonej działalności profilaktycznej, wynikającej ze specyfiki
programu prewencyjnego „Pseudokibic”, Specjaliści ds. Prewencji Kryminalnej KMP /KPP
woj. podkarpackiego, wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi, prowadzili spotkania
w szkołach.
W miastach, gdzie funkcjonują kluby kibica organizowane były spotkania prowadzone
przez policjantów i piłkarzy, z członkami klubów kibica.
ZałoŜenia przedmiotowego programu prewencyjnego były promowane w lokalnych
mediach.
Realizacja programu prewencyjnego „Przyjazne środowisko lokalne”
1. Podjęte przez KMP /KPP, w ramach programu prewencyjnego, przykładowe działania:
a) dzielnicowi przeprowadzali spotkania z rodzicami uczniów (m. in. w porozumieniu
z dyrekcją szkół, tworzenie na czas trwania wywiadówki punktów konsultacyjnych
i prowadzenie rozmów z petentami).
b) kierownicy rewirów dzielnicowych, kierownicy posterunków Policji oraz dzielnicowi
uczestniczyli w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami. Spotkania te były głównie
prowadzone w ramach rad osiedli oraz zebrań wiejskich,
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Realizacja programu prewencyjnego „Stop patologiom – Razem bezpieczniej”.
W ramach programu prewencyjnego „Stop patologiom – Razem bezpieczniej”
w pierwszym półroczu 2011r. wdroŜono do realizacji wojewódzki konkurs prac plastycznych
pod hasłem „Bezpieczne Wakacje 2011” oraz wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot
filmowy, które były adresowane do dzieci i młodzieŜy z terenu Podkarpacia.
W listopadzie 2011r. zrealizowano działania w ramach prac międzyinstytucjonalnej
komisji, powołanej na szczeblu wojewódzkim, która wyłoniła laureatów wyŜej wymienionych
konkursów. Natomiast w grudniu odbył się finał wyŜej wymienionych konkursów
profilaktycznych, stanowiący podsumowanie tych inicjatyw.
Podjęte przez KMP /KPP, w ramach programu prewencyjnego, przykładowe
działania:
1. Organizowanie na szczeblu lokalnym międzyinstytucjonalnych działań kontrolnych
w sklepach i lokalach gastronomicznych podających, sprzedających napoje alkoholowe
oraz wyroby tytoniowe.
2. Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowych prelekcji
z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Prowadzenie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, systematycznych rozmów
z pracownikami i właścicielami lokali gastronomicznych oraz sklepów sprzedających
alkohol i papierosy, w celu informowania ich o konsekwencjach prawnych naruszenia
ww. ustaw.
5. Stan dyscypliny.
W minionym roku ujawniono 191 przewinień dyscyplinarnych (w 2010 roku
ujawniono 163 takie przypadki). Wszczęto 45 postępowań dyscyplinarnych (w 2010 r. - 58).
Ukaranych zostało 12 policjantów, a z 119 policjantami przeprowadzono rozmowy
dyscyplinujące. Wśród ukaranych największą liczbę stanowili policjanci o staŜu słuŜby
od 3 do 10 lat. Nie orzekano kar wydalenia ze słuŜby.
W 2011 r. do jednostek organizacyjnych Policji woj. podkarpackiego wpłynęło
ogółem 837 skarg (dla porównania w 2010 r. – 798), w tym: we własnym zakresie załatwiono
- 615 (dla porównania w 2010 r. – 600).
W 2011 roku w wyniku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających zarzuty
znalazły

potwierdzenie

w

60

przypadkach.

w województwie osiągnęła poziom 9,5 %.

Średnia

potwierdzalność

zarzutów
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6. Stan kadrowy.
policjanci

pracownicy Policji

Stan etatowy

4484

1104

Stan zatrudnienia

4349

1174

W 2011 roku prowadzono 5200 postępowań osób ubiegających się o przyjęcie do
słuŜby, opracowano 564 kandydatury, przyjęto do słuŜby 278 osób. W 2011 roku ze słuŜby
w Policji w woj. podkarpackim odeszło 280 osób.
7. Logistyka
BudŜet Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w 2011 roku wyniósł
340 791 454 zł. Na koniec 2011 roku KWP w Rzeszowie nie posiadała zobowiązań
wymagalnych, świadczenia funkcjonariuszy zostały wypłacone w całości.
Zrealizowano szereg zadań remontowych obiektów słuŜbowych w jednostkach Policji
woj. podkarpackiego finansowanych z budŜetu KWP, które wyniosły 3 367 190 zł.
W 2011 roku podkarpacka Policja otrzymała dofinansowanie ze środków
pozabudŜetowych (Fundusz Wsparcia Policji) w zakresie inwestycji i remontów w kwocie
619,06 tys. zł.
NajwaŜniejsze

przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez KWP Rzeszów

to budowa nowej siedziby KP Głogów Małopolski oraz KP w Jedliczu.
W 2011 roku na podstawie zawartych 171 porozumień pozyskano od jednostek
samorządu terytorialnego środki finansowe w kwocie ok. 2 084 538 zł. Środki te
wydatkowano m.in.:
 500 435 zł na zakup materiałów biurowych, materiałów informatycznych, techniki
specjalnej oraz na zakup paliwa w wysokości 181 300 zł,
 141 810 zł na zakup sprzętu komputerowego, biurowego, transportowego (2 przyczepy
do quadów), 6 psów słuŜbowych, 2 koni, alcoscany
 371 516 zł na realizację remontów bieŜących,
 403 249 zł na zakup środków trwałych (1 samochód osobowy, 2 notebooki, 2 quady,
4 kserokopiarki, alcometry, alcosensory, mierniki prędkości)
 534 760 zł na sfinansowanie słuŜb ponadnormatywnych.
 90 480 zł na remont budynku PP w Niwiskach będący obiektem zabytkowym
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W 2011 r. KWP w Rzeszowie realizowała następujące projekty współfinansowane ze
środków pozyskanych z funduszy pomocowych.
Tytuł

Źródło finansowania

„Termomodernizacja budynku sztabowoRPO woj.
koszarowego Oddziału Prewencji Policji w
podkarpackiego
Rzeszowie z/s w Zaczerniu”
„Budowa systemu dystrybucji informacji
RPO woj.
głosowej, tekstowej, wizualnej oraz
podkarpackiego
alarmowania w jednostkach Policji woj.
podkarpackiego wraz
z elementami wyposaŜenia centrów
zarządzania siecią regionalną” (kontynuacja w
2012 r.)
„Stop terroryzmowi – polsko-słowacka
Komisja Europejska inicjatywa na rzecz zapobiegania
CIPS
i zwalczania aktów terroru na terenach
przygranicznych Polski i Słowacji”
„Angielski na słuŜbie! – szkolenia dla
Leonardo da vinci
funkcjonariuszy małopolskiej i podkarpackiej
Policji i StraŜy Granicznej
w ramach przygotowań do EURO 2012”

Szacunkowa kwota
865 398, 59 zł

22 862 476, 05 zł

90 488 euro

partnerstwo

Podkarpacka Policja posiada 874 pojazdów samochodowych i 86 sztuk innego sprzętu
(łodzie, motocykle, przyczepy), łącznie 960 jednostek sprzętu transportowego.
Koszty utrzymania transportu w 2011 r
 zakup materiałów pędnych i smarów – 7 295 795 zł - wzrost wydatków o 12 %
w stosunku do wydatków 2010 r.;
 zakup materiałów transportu i części zamiennych – 1 740 527 zł – wzrost wydatków
o 72 % w stosunku do wydatków roku 2010 ;
 konserwacja i naprawa sprzętu transportowego – 109 315 zł – spadek wydatków o 37 %
w stosunku do wydatków 2010 r.
W 2011 roku wszystkie pojazdy przejechały łącznie 15 mln 247 tys. 938 km (w tym
KGP 419 tys. 205 km), natomiast w 2010, pojazdy przejechały 14 mln 583 tys. 739 km
(w tym KGP 470 tys. 920 km), przebiegi zwiększyły się o 664 tys. 199 km (w tym KGP
o 51 tys. 715 km).
8. Podsumowanie.
Dokonując

oceny

stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego

na

terenie

województwa podkarpackiego w 2011 roku naleŜy stwierdzić, Ŝe wzrosła liczba
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stwierdzonych przestępstw ogółem o 5,2 %. Utrzymana została wysoka wykrywalność ogólna
przestępstw, która wyniosła 73,8 % i była wyŜsza o 0,5 % od uzyskanej w 2010 r.
Stwierdzono równieŜ więcej przestępstw kryminalnych, których odnotowano o 4,3 % więcej.
Wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła blisko 60 % i równieŜ była wyŜsza od
uzyskanej w 2010 r.
W 2011 roku wzrosła liczba czynów karalnych popełnionych przez nieletnich oraz
nieletnich sprawców.
Wzrosła liczba stwierdzonych przestępstw pospolitych, najbardziej dokuczliwych dla
społeczeństwa tj.: kradzieŜy cudzej rzeczy o 9,3 %, kradzieŜy z włamaniem o 8,2 %,
przestępstw rozbójniczych o 24,7 %, kradzieŜy samochodów o 38,1 %, uszczerbek na
zdrowiu o 6,9 %, uszkodzenie rzeczy o 8,7 %, natomiast spadła liczba bójek i pobić o 3,8 %.
Pozytywnym aspektem jest wzrost wykrywalności w wymienionych grupach
przestępstw.
Pogorszył się stan bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na podkarpackich
drogach wyraŜający się wzrostem zaistniałych wypadków drogowych oraz osób zabitych
i rannych. Na ten stan rzecz wpływają następujące czynniki:
 nieustanny wzrost liczby pojazdów na terenie Podkarpacia poruszających się po
niezmienionej (nie powiększającej się od lat infrastrukturze drogowej),
 stały wzrost natęŜenia ruchu drogowego (ruch turystyczny i tranzyt towarów)
związany ze specyficznym połoŜeniem Podkarpacia, ulokowanego pomiędzy dwiema
granicami państwowymi – z Ukrainą i Słowacją,
 tzw. czynnik ludzki, związany przede wszystkim z brawurą kierujących wyraŜającą
się w przekraczaniu dozwolonej prędkości oraz złą techniką jazdy, głównie
u niedoświadczonych kierujących, a takŜe z nieuwagą i lekcewaŜeniem przepisów
przez niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Reasumując naleŜy podkreślić, Ŝe województwo podkarpackie nadal zalicza się do
najbezpieczniejszych w kraju. Wskaźnik zagroŜenia przestępczością dla województwa
podkarpackiego wyniósł 1 884,1 i był najniŜszy w skali kraju, przy średniej krajowej
wynoszącej 3 035,5.
Opracowano:
Wydział Komunikacji Społecznej KWP
w Rzeszowie

