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Województwo podkarpackie zaliczane jest do jednych z najbezpieczniejszych
województw w kraju. Zagrożenie przestępczością na terenie województwa
podkarpackiego w 2009 r. kształtowało się na podobnym poziomie jak w 2008 r.
Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 100 tys. mieszkańców był najniższy w skali
kraju, w 2009 r. wyniósł 1842,6 (średnia krajowa - 2960,6). W 2009 roku na obszarze
województwa podkarpackiego popełniono 38 702 przestępstwa tj. o 1,7 % więcej niż
w 2008 r. Wykrywalność ogólna przestępstw utrzymała się na wysokim poziomie,
w 2009 r. wyniosła - 72,2 %.
Poczucie bezpieczeństwa determinowane jest w znacznym stopniu
zagrożeniem przestępczością kryminalną, w szczególności o charakterze pospolitym,
dotkliwie odczuwanym przez obywateli. W 2009 roku na terenie województwa
podkarpackiego stwierdzono blisko 24 tys. przestępstw kryminalnych tj.: o 5,5 %
więcej niż w 2008 roku. Wykryto natomiast ponad 13 tys. uzyskując wykrywalność
na poziomie 56,7 % tj.: o 1,1 % wyższą niż w 2008 r.
W strukturze przestępczości kryminalnej dominowały przestępstwa
o charakterze pospolitym tj.: kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje,
wymuszenia rozbójnicze, bójki i pobicia, uszczerbek na zdrowiu oraz uszkodzenia
rzeczy.
Najbardziej uciążliwą społecznie jest drobna przestępczość oraz wybryki
o charakterze chuligańskim, w szczególności nastawione na dewastację mienia
społecznego i prywatnego. Problem ten odnosi się również do pseudokibiców oraz
uczestników imprez masowych. Skuteczność zapobiegania i zwalczania tych form
przestępczości przez Policję w dalszym ciągu nie jest zadowalająca.
Groźnym przykładem rozwoju patologii społecznych jest przestępczość
nieletnich, połączona ze wzrastającą agresywnością zachowań. Nieletni są
sprawcami wielu poważnych kategorii przestępstw. W 2009 roku na terenie woj.
podkarpackiego 1414 nieletnich popełniło 1379 czynów karalnych. Stanowiło to 3,6 %
ogółu przestępstw stwierdzonych. Wśród czynów popełnionych przez nieletnich
sprawców dominowały czyny przeciwko mieniu.
Duży wpływ na poczucie bezpieczeństwa publicznego mają imprezy masowe,
w szczególności o charakterze sportowym. W 2009 roku jednostki podkarpackiej
Policji zabezpieczyły 540 imprez masowych, a także 91 przejazdów uczestników
imprez masowych. Do działań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych
skierowano ogółem ponad 21 tys. policjantów. Odnotowano 19 chuligańskich
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ekscesów, zatrzymano 198 osób, w tym 35 nieletnich. Ponadto podczas imprez
masowych zatrzymano 57 osób do wytrzeźwienia. Skierowano do sądów za
wykroczenia popełnione podczas imprez masowych 171 spraw. Liczba spraw
skierowanych do sądów za przestępstwa wyniosła 128 (w tym 35 przeciwko
nieletnim).
Ważnym aspektem wpływającym na poczucie bezpieczeństwa publicznego
wśród obywateli jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2009 roku na terenie
województwa podkarpackiego zaistniało 2 162 wypadki, w których 220 osób
poniosło śmierć, a 2 744 osoby doznało obrażeń ciała. Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym uległo poprawie w porównaniu do 2008 r., nastąpił spadek liczby
wypadków o 197 tj. o 8,4 %, spadek liczby osób zabitych o 14 tj. o 6,0%, a także
spadek liczby osób rannych o 262 tj. o 8,2 %.
W celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze
województwa, podkarpacka Policja skoncentruje swoje działania na realizacji
priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2010 - 2012, a także priorytetów
lokalnych przyjętych przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
W dalszym ciągu doskonalona będzie współpraca z zagranicznymi służbami
policyjnymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości o charakterze
transgranicznym. Podejmowane będą działania ukierunkowane na pozyskiwanie
środków finansowych ze źródeł unijnych, z przeznaczeniem na realizację projektów
służących doskonaleniu współpracy ze służbami policyjnymi innych państw,
poprawy warunków pracy i wyposażenia jednostek Policji.
Wśród zagrożeń
mogących zakłócić prawidłową realizację przyjętych
zamierzeń należy wymienić kondycję finansów publicznych oraz dużą rotację
kadrową wśród policjantów, związaną z zakończeniem przez nich służby w Policji.
Realizacja wymienionych zamierzeń powinna skutkować poprawą
społecznego
poczucia
bezpieczeństwa
publicznego,
wzrostem
zaufania
społeczeństwa do swojej Policji, a także wpłynąć na poprawę skuteczności działania
podkarpackiej Policji. Wykonanie tych zamierzeń istotne jest również w kontekście
zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012”.
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1. PRIORYTETY I ZADANIA USTANOWIONE DLA WSZYSTKICH KOMEND WOJEWÓDZKICH
(STOŁECZNEJ) POLICJI PRZEZ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

PRIORYTET I - WZROST ZADOWOLENIA OBYWATELI Z JAKOŚCI PRACY POLICJANTÓW ORAZ ELIMINACJA
ZACHOWAŃ SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH SPOŁECZNIE.
1. Zwiększenie liczby policjantów pełniących służbę o charakterze patrolowo-interwencyjnym
oraz obchodowym.
2. Poprawa
efektywności
współpracy
pomiędzy
służbą
patrolowo-interwencyjną
a kryminalną poprzez m.in. zaktywizowanie w tym obszarze przełożonych w tych służbach
(przekazywanie podczas odpraw przez policjantów służby kryminalnej zadań do realizacji służbie
patrolowo-interwencyjnej).
3. Realizacja oczekiwań społecznych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw oraz
zachowań najbardziej uciążliwych społecznie, tj. niszczenie mienia, przestępczości
rozbójniczej, kradzieży z włamaniami, bójek i pobić.
PRIORYTET II - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM IMPREZ MASOWYCH.
1.

Podniesienie efektywności w zakresie zabezpieczenia masowych imprez sportowych.

PRIORYTET III - PODNIESIENIE JAKOŚCI CZYNNOŚCI PROWADZONYCH NA MIEJSCU PRZESTĘPSTWA
I WYKROCZENIA.
1.
2.

Poprawa jakości ujawnianych i zabezpieczanych śladów kryminalistycznych.
Optymalne wykorzystanie sił i środków będących w dyspozycji dyżurnego, zapewniających
prawidłową obsługę zdarzeń.

PRIORYTET IV - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.
1.
2.

Zwiększenie liczby policjantów RD pełniących służbę na drodze.
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym ukierunkowane na kontrolę
trzeźwości kierujących.
3. Ograniczenie liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.
PRIORYTET V - ZWIĘKSZENIE POZIOMU ZADOWOLENIA POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW POLICJI POPRZEZ
ZAPEWNIENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW DO REALIZACJI ZADAŃ.
1. Wprowadzenie własnych usprawnień mających na celu ograniczenie biurokracji.
2. Poprawa satysfakcji ze służby i pracy policjantów i pracowników Policji.
3. Poprawa warunków pracy policjantów i pracowników Policji
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2. WNIOSKI

Z

DIAGNOZY

LOKALNEJ

PRZEPROWADZONEJ

PRZEZ

KOMENDANTA

WOJEWÓDZKIEGO POLICJI ORAZ USTANOWIONE NA ICH PODSTAWIE

PRIORYTETY

I ZADANIA LOKALNE

Województwo podkarpackie poprzez swoje usytuowanie w południowo –
wschodniej części Polski graniczy bezpośrednio z Ukrainą i Republiką Słowacji.
Na terenie województwa krzyżują się międzynarodowe szlaki drogowe Wrocław –
Rzeszów – Lwów i Radom - Rzeszów - Koszyce, kolejowe – europejski ciąg transportowy (Drezno – Rzeszów – Kijów). Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna
i związany z tym duży przepływ osób i towarów wpływa na wzrost zagrożenia
przestępczością, również tą o charakterze transgranicznym, a także na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej powoduje, że
Policja powinna być profesjonalnie przygotowana do realizacji zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa obywatelom UE, zwalczania nowych form przestępczości, w tym gospodarczej, skutecznego współdziałania z innymi Policjami i ich
organizacjami. Specyficzne położenie województwa podkarpackiego, wschodnia
granica województwa podkarpackiego jest zarazem granicą UE, niesie ze sobą konieczność współdziałania podkarpackiej Policji ze służbami policyjnymi innych
państw. Podkarpacka Policja posiada długoletnie i bogate doświadczenia w zakresie
współpracy międzynarodowej. Współpraca ze służbami policyjnymi z innych
państw została przyjęta jako priorytet lokalny, z uwagi na zagrożenie przestępczością o charakterze transgranicznym i potrzebę poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Podkarpacka Policja w celu wzmocnienia umiejętności zawodowych
funkcjonariuszy zrealizowała oraz prowadzi projekty z udziałem partnerów zagranicznych. Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską. W tym celu
zdecydowano że pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych przeznaczonych
m.in. na doskonalenie policyjnej współpracy międzynarodowej, będzie kolejnym
priorytetem lokalnym. Realizacja tych priorytetów lokalnych przygotuje podkarpacką Policję do wykonywania zadań związanych m.in. z zabezpieczeniem EURO 2012.
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Z uwagi na potrzebę ochrony młodego pokolenia przed zagrożeniem przestępczością i demoralizacją podkarpacka Policja przyjęła priorytet lokalny dotyczący
zapobiegania i zwalczania przestępczości wśród osób nieletnich, które są sprawcami
wielu czynów zabronionych, często o dużym ciężarze gatunkowym. Nieletni są
również sprawcami wielu wybryków chuligańskich m.in. podczas odbywających się
imprez masowych.
W celu poprawy poczucia bezpieczeństwa społecznego, doskonalenia współpracy

na

niwie

międzynarodowej,

pozyskiwania

dodatkowych

środków

finansowych ze źródeł zewnętrznych przeznaczonych na działalność podkarpackiej
Policji, a także ochronę młodego pokolenia przed zagrożeniami, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji przyjął niżej wymienione priorytety lokalne:

PRIORYTET I - DOSKONALENIE WSPÓŁPRACY PRZYGRANICZNEJ Z MILICJĄ/POLICJAMI INNYCH PAŃSTW,
W SZCZEGÓLNOŚCI Z GŁÓWNYM ZARZĄDEM MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
UKRAINY OBWODU LWOWSKIEGO I WOJEWÓDZKĄ DYREKCJĄ KORPUSU POLICJI W PRESZOWIE
(SŁOWACJA)
W
ZAKRESIE
ZAPOBIEGANIA
I
ZWALCZANIA
PRZESTĘPCZOŚCI
TRANSGRANICZNEJ.

1.
2.

Zapobieganie i zwalczanie przestępczości na terenach przygranicznych.
Realizacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013 projektu pn. „Bezpieczne pogranicze”, celem poprawy
bezpieczeństwa na terenach przygranicznych Polski i Słowacji, szczególnie w odniesieniu do
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

PRIORYTET II - POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI
ZE ŹRÓDEŁ UNIJNYCH.

1.

Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych Unii Europejskiej, Grantów
Komisji Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych.

PRIORYTET III – ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH.
1.

2.

Współpraca pomiędzy Policją a placówkami oświatowymi w zakresie realizacji zadań
określonych w Krajowym Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu
i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży w programie modułowym „Procedury
postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci
oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem
i prostytucją”.
Zwalczanie przestępczości nieletnich.
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TABELA KOMPETENCYJNA DO PRIORYTETÓW KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA ROK 2010
PRIORYTET I: WZROST ZADOWOLENIA OBYWATELI Z JAKOŚCI PRACY POLICJANTÓW ORAZ ELIMINACJA ZACHOWAŃ SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH SPOŁECZNIE
Lp.

ZADANIE

MIERNIK
(NARZĘDZIE OCENY)

1.

Zwiększenie liczby policjantów
pełniących służbę o charakterze
patrolowo-interwencyjnym oraz
obchodowym.

Liczba bezwzględna
policjantów skierowanych do
służby patrolowej
i obchodowej wszystkich
komórek organizacyjnych (poza
OPP i SPAP) danej jednostki
Policji.

2.

Poprawa
efektywności
współpracy
pomiędzy
służbą
patrolowointerwencyjną a kryminalną poprzez m.in.
zaktywizowanie
w
tym
obszarze
przełożonych
w
tych
służbach
(przekazywanie podczas odpraw przez
policjantów służby kryminalnej zadań do
realizacji służbie patrolowo-interwencyjnej).

Ocena współpracy pomiędzy
służbą prewencyjną, a
kryminalną dokonana przez
policjantów tych służb.

SPOSÓB
REALIZACJI
ZADANIA

1. Ograniczenie zjawiska tzw.
absencji subiektywnej policjantów
pionu prewencji, a w szczególności
delegowania policjantów komórek
patrolowo-interwencyjnych,
dzielnicowych i wywiadowców do
służby w innych pionach.
Monitorowanie na podstawie
sporządzanych przez KMP/KPP i
przesyłanych do KWP miesięcznych
zestawień sił, liczby skierowanych
do służby patrolowej, przyczyn
absencji w służbie patrolowej oraz
podejmowanie w zależności od
potrzeb czynności naprawczych.
2. Reorganizacja w wybranych
KMP/KPP mająca na celu
podniesienie stanów etatowych
w komórkach patrolowo –
interwencyjnych.
1. Udział policjantów służby
kryminalnej w procesie doskonalenia
zawodowego służby prewencyjnej,
aktywny udział policjantów służby
prewencyjnej i kryminalnej w
pracach zespołów zadaniowych
takich jak: zespół ds. nieletnich,
zespół ds. zwalczania przestępczości
pseudokibiców.
2. Zadaniowanie policjantów służby
prewencyjnej przez policjantów
komórek służby kryminalnej
poprzez uczestnictwo w odprawach
do służby.

OSOBY/PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE ZA
REALIZACJĘ

PARTNERZY/
PODMIOTY
WSPÓŁPRACUJĄCE

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA
(data rozpoczęcia
i data zakończenia)

Naczelnik Wydziału
Prewencji KWP

Naczelnik
Wydziału
Kadr i Szkolenia KWP,
Komendanci
Miejscy/Powiatowi
Policji

01.01.2010 r. –
31.12.2010 r.

Naczelnik Wydziału
Kryminalnego KWP

Komendanci Miejscy/
Powiatowi Policji
Naczelnik Wydziału
Prewencji KWP

01.01.2010r.–
31.12.2010r.
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PRIORYTET I: WZROST ZADOWOLENIA OBYWATELI Z JAKOŚCI PRACY POLICJANTÓW ORAZ ELIMINACJA ZACHOWAŃ SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH SPOŁECZNIE

Lp.

3.

ZADANIE

Realizacja oczekiwań społecznych w
zakresie zapobiegania i zwalczania
przestępstw oraz zachowań najbardziej
uciążliwych społecznie, tj. niszczenie
mienia, przestępczości rozbójniczej,
kradzieży z włamaniami, bójek i pobić.

MIERNIK
(NARZĘDZIE OCENY)

1. Udział wykrywalności nn
sprawców w ogólnej liczbie
przestępstw stwierdzonych
w wybranych 7 kategoriach
przestępstw pospolitych
(kradzież mienia, w tym
samochodów, kradzież
z włamaniem, bójki lub pobicia,
przestępstwa rozbójnicze,
uszczerbek na zdrowiu oraz
uszkodzenie mienia).
2. Ograniczenie zagrożenia
przestępczością i zachowaniami
szczególnie uciążliwymi
społecznie (niszczenie mienia,
włamania, napady rozboje,
bójki i pobicia, zaczepianie
prze grupy agresywnej
młodzieży, agresja ze strony
osób pijanych i narkomanów).
3. Ocena pracy policjantów
pełniących służbę w pobliżu
miejsca zamieszkania.

SPOSÓB
REALIZACJI
ZADANIA

OSOBY/PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE ZA
REALIZACJĘ

PARTNERZY/
PODMIOTY
WSPÓŁPRACUJĄCE

1. Miesięczna analiza stanu
wykrywalności w 7 kategoriach
przestępstw pospolitych jakie
osiągnęły jednostki woj.
podkarpackiego celem
wypracowania metod ograniczania
spadku wykrywalności m.in.
poprzez zintensyfikowanie pracy
operacyjnej i wykorzystanie
dostępnych metod i form pracy
operacyjnej.

Naczelnik Wydziału
Kryminalnego KWP

Komendanci Miejscy/
Powiatowi Policji

2. Kwartalna ocena sporządzanych
na potrzeby dyslokacji służby analiz
stanu bezpieczeństwa
(opracowywanych przez KMP/KPP)
pod kątem ich zgodności z
zarządzeniem 768/07 KGP.

Naczelnik Wydziału
Prewencji KWP

Komendanci Miejscy/
Powiatowi Policji

3. Wykorzystanie potencjalnych
możliwości współpracy z innymi
podmiotami działającymi na rzecz
bezpieczeństwa (na podstawie
sporządzanych przez KMP/KPP w
systemie kwartalnym zestawień sił
skierowanych do służby dokonana
będzie ocena współpracy w zakresie
wykonywania wspólnych służb
przez policjantów z innymi
podmiotami działającymi na rzecz
bezpieczeństwa) np. Straże
Miejskie/Gminne.

Naczelnik Wydziału
Prewencji KWP

Komendanci Miejscy/
Powiatowi Policji,
Straże Miejskie, Gminne

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA
(data rozpoczęcia
i data zakończenia)

01.01.2010r.–
31.12.2010r.
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PRIORYTET I: WZROST ZADOWOLENIA OBYWATELI Z JAKOŚCI PRACY POLICJANTÓW ORAZ ELIMINACJA ZACHOWAŃ SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH SPOŁECZNIE

Lp.

3.

ZADANIE

Realizacja oczekiwań społecznych
w zakresie zapobiegania i zwalczania
przestępstw oraz zachowań najbardziej
uciążliwych społecznie, tj. niszczenie
mienia, przestępczości rozbójniczej,
kradzieży z włamaniami, bójek i pobić.

MIERNIK
(NARZĘDZIE OCENY)

1. Udział wykrywalności nn
sprawców w ogólnej liczbie
przestępstw stwierdzonych
w wybranych 7 kategoriach
przestępstw pospolitych
(kradzież mienia, w tym
samochodów, kradzież
z włamaniem, bójki lub pobicia,
przestępstwa rozbójnicze,
uszczerbek na zdrowiu oraz
uszkodzenie mienia).
2. Ograniczenie zagrożenia
przestępczością i zachowaniami
szczególnie uciążliwymi
społecznie (niszczenie mienia,
włamania, napady rozboje,
bójki i pobicia, zaczepianie
prze grupy agresywnej
młodzieży, agresja ze strony
osób pijanych i narkomanów).
3. Ocena pracy policjantów
pełniących służbę w pobliżu
miejsca zamieszkania.

SPOSÓB
REALIZACJI
ZADANIA

4. Realizacja programu
prewencyjnego „Pseudokibic”
poprzez prowadzenie cyklicznych
spotkań informacyjno –
edukacyjnych przez policjantów w
szkołach z uczniami przy udziale
zawodników, działaczy klubów
sportowych, strażników miejskich
lub gminnych, przedstawicieli
samorządu lokalnego. Prowadzenie
w ramach wywiadówek spotkań
z rodzicami uczniów objętych
programem. Celem spotkań jest
promowanie potrzeby kibicowania
w zdrowej sportowej atmosferze
oraz kształtowanie świadomości
prawno – wiktymologicznej.
5. Realizacja programu
prewencyjnego „Stop patologiom –
Razem bezpieczniej” poprzez:
- organizowanie na szczeblu
lokalnym międzyinstytucjonalnych
działań kontrolnych w sklepach
i lokalach gastronomicznych
podających, sprzedających napoje
alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.
- uczestnictwo kierownika rewiru
dzielnicowych, kierownika
posterunku Policji oraz
dzielnicowego w spotkaniach
organizowanych z mieszkańcami
w celu promowania wśród społe czności lokalnych poczucia
obowiązku zgłaszania organom
ścigania przypadków łamania
prawa przez pracodawców i
pracowników w przedmiocie ujętym

OSOBY/PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE ZA
REALIZACJĘ

Naczelnik Wydziału
Prewencji KWP,
Komendanci Miejscy/
Powiatowi Policji
(uczestniczący w
realizacji programu),

Naczelnik Wydziału
Prewencji KWP,
Komendanci Miejscy/
Powiatowi Policji

PARTNERZY/
PODMIOTY
WSPÓŁPRACUJĄCE

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA
(data rozpoczęcia
i data zakończenia)

Kluby sportowe, Straże
Miejskie/Gminne,
samorząd lokalny,
szkoły z terenu woj.
podkarpackiego

01.01.2010 r. –
31.12.2010 r.

Kuratorium Oświaty w
Rzeszowie, Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Rzeszowie,
szkoły, miejskie i
gminne komisje
rozwiązywania
problemów
alkoholowych, Straże
Miejskie/Gminne z
terenu woj.
podkarpackiego

01.01.2010 r. –
31.12.2010 r.
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PRIORYTET I: WZROST ZADOWOLENIA OBYWATELI Z JAKOŚCI PRACY POLICJANTÓW ORAZ ELIMINACJA ZACHOWAŃ SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH SPOŁECZNIE

Lp.

3.

ZADANIE

Realizacja oczekiwań społecznych
w zakresie zapobiegania i zwalczania
przestępstw oraz zachowań najbardziej
uciążliwych społecznie, tj. niszczenie
mienia, przestępczości rozbójniczej,
kradzieży z włamaniami, bójek i pobić.

MIERNIK
(NARZĘDZIE OCENY)

1. Udział wykrywalności nn
sprawców w ogólnej liczbie
przestępstw stwierdzonych
w wybranych 7 kategoriach
przestępstw pospolitych
(kradzież mienia, w tym
samochodów, kradzież
z włamaniem, bójki lub pobicia,
przestępstwa rozbójnicze,
uszczerbek na zdrowiu oraz
uszkodzenie mienia).
2. Ograniczenie zagrożenia
przestępczością i zachowaniami
szczególnie uciążliwymi
społecznie (niszczenie mienia,
włamania, napady rozboje,
bójki i pobicia, zaczepianie
prze grupy agresywnej
młodzieży, agresja ze strony
osób pijanych i narkomanów).
3. Ocena pracy policjantów
pełniących służbę w pobliżu
miejsca zamieszkania.

SPOSÓB
REALIZACJI
ZADANIA

niniejszym programem.
- prowadzenie przez specjalistów
ds. prewencji kryminalnej oraz
dzielnicowych prelekcji z uczniami
szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych w zakresie
profilaktyki alkoholowej oraz
nikotynowej (wspólnie z innymi
podmiotami, w szczególności
z przedstawicielami Miejskich
i Gminnych Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych).
- przeprowadzanie 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.
- organizowanie wojewódzkich
konkursów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży z terenu woj.
podkarpackiego poruszających
problematykę zjawisk
patologicznych.
6. Kwartalna analiza czasu służby
dzielnicowego poświęconego na
obchód rejonu służbowego (na
podstawie sporządzanych przez
KMP/KPP zestawień sił
skierowanych do służby
analizowany będzie wskaźnik
wykorzystania w służbie
obchodowej dzielnicowych).

OSOBY/PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE ZA
REALIZACJĘ

Naczelnik Wydziału
Prewencji KWP,
Komendanci Miejscy/
Powiatowi Policji

Naczelnik Wydziału
Prewencji KWP

PARTNERZY/
PODMIOTY
WSPÓŁPRACUJĄCE

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA
(data rozpoczęcia
i data zakończenia)

Kuratorium Oświaty w
Rzeszowie, Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Rzeszowie,
Szkoły, miejskie i
gminne komisje
rozwiązywania
problemów
alkoholowych, Straże
Miejskie/Gminne
z terenu woj.
podkarpackiego

01.01.2010r.–
31.12.2010 r.

Komendanci Miejscy/
Powiatowi Policji

01.01.2010 r. –
31.12.2010 r.
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PRIORYTET II : POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM IMPREZ MASOWYCH

Lp.

1.

ZADANIE

Podniesienie efektywności w zakresie
zabezpieczenia masowych imprez
sportowych.

MIERNIK
(NARZĘDZIE OCENY)

Poziom bezpieczeństwa
masowych imprez sportowych.

SPOSÓB
REALIZACJI
ZADANIA

1. Inicjowanie cyklicznych spotkań
z organizatorami imprez masowych w
celu wymiany informacji, dokonywania
analiz zagrożeń mających na celu
zapewnienie odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa imprez masowych.
2. Dokonywanie lustracji obiektów
sportowych w celu ujawniania uchybień
w ich infrastrukturze technicznej oraz
innych niedociągnięć mogących stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa widzów
oraz utrudniać działania zarówno służb
porządkowych jak i ewentualnie
wprowadzanych na obiekt sił
policyjnych.
3. Organizowanie szkoleń dla
policjantów jednostek terenowych Policji
podległych KWP w Rzeszowie,
poświęconych nowym uregulowaniom
prawnym odnoszącym się do
problematyki bezpieczeństwa imprez
masowych - 2 razy w roku (luty i lipiec)
przed rozpoczynającymi się sezonami
rozgrywek piłki nożnej.

OSOBY/PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE ZA
REALIZACJĘ

Naczelnik Sztabu Policji
KWP,

PARTNERZY/
PODMIOTY
WSPÓŁPRACUJĄCE

Organizatorzy
masowych imprez
sportowych,
Podkarpacki Związek
Piłki Nożnej, Lubelski
Związek Piłki Nożnej
Wojewoda
Podkarpacki, Urząd
Marszałkowski,
Prezydenci,
Burmistrzowie,
Wójtowie woj.
podkarpackiego
Komendanci
Miejscy/Powiatowi
Policji

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA
(data
rozpoczęcia i
data
zakończenia)

01.01.2010 r. –
31.12.2010r.
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PRIORYTET II : POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM IMPREZ MASOWYCH

Lp.

1.

ZADANIE

Podniesienie efektywności w zakresie
zabezpieczenia masowych imprez
sportowych.

MIERNIK
(NARZĘDZIE OCENY)

Poziom bezpieczeństwa
masowych imprez sportowych.

SPOSÓB
REALIZACJI
ZADANIA

OSOBY/PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE ZA
REALIZACJĘ

PARTNERZY/
PODMIOTY
WSPÓŁPRACUJĄCE

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA
(data
rozpoczęcia i
data
zakończenia)

4. Powołanie etatowych zespołów ds.
zwalczania przestępczości stadionowej w
jednostkach Policji woj. podkarpackiego
gdzie istnieje największe zagrożenie tego
typu przestępczością tj.: w KMP
Rzeszów, KMP Przemyśl, KPP Dębica.
5. Zbieranie informacji na temat
środowiska pseudokibiców
koordynowanie przepływu informacji
dot. grup pseudokibiców
i planowanych zakłóceń podczas imprez
masowych, zintensyfikowanie
współpracy z osobowymi źródłami
informacji, mających dotarcie do
środowiska pseudokibiców.

Naczelnik Wydz.
Kryminalnego

Naczelnik Sztabu Policji
KWP
Komendanci
Miejscy/Powiatowi
Policji

30.06.2010 r.

Naczelnik Wydz.
Kryminalnego KWP

Komendanci
Miejscy/Powiatowi
Policji

01.01.2010 –
31.12.2010.

6. Wdrożenie systemów
radiokomunikacyjnych zgodnych z
projektem Radio II. Wdrożenie
dodatkowych sieci radiowych z
przeznaczeniem do działań w
zabezpieczeniach imprez masowych.
Wydanie nowych danych radiowych
WDR-P.

Naczelnik Wydziału
Łączności i Informatyki
KWP

Biuro Łączności i
Informatyki KGP

II do IV kw.
2010
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PRIORYTET III : PODNIESIENIE JAKOŚCI CZYNNOŚCI PROWADZONYCH NA MIEJSCU PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA

Lp.

1.

ZADANIE

Poprawa jakości ujawnianych i
zabezpieczanych śladów
kryminalistycznych.

MIERNIK
(NARZĘDZIE OCENY)

Efektywność oględzin.

SPOSÓB
REALIZACJI
ZADANIA

1. Stworzenie ponadpowiatowych
struktur techników kryminalistyki w
ramach garnizonu podkarpackiej Policji
pomiędzy KPP Nisko a KPP Stalowa
Wola, KPP Brzozów a KPP Strzyżów i
KPP Ropczyce a KPP Dębica, monitoring
efektywności ich działania, w
powyższym obszarze dokonywana
będzie co pół roku analiza pod kątem
ewentualnych zmian org. , skuteczności i
spójności pracy poszczególnych ogniw.
2.Organizowanie szkoleń w zakresie
oględzin miejsc zdarzeń dla
funkcjonariuszy służb dochodzeniowo śledczych celem ograniczenia ilości
zdarzeń do obsługi których wzywany
jest technik kryminalistyki tj.:
- szkolenie w zakresie doskonalenia
zawodowego realizowane poprzez wykłady i
ćwiczenia zgodnie z planem szkolenia LK
KWP w Rzeszowie na 2010r. zatwierdzonym
przez Podkarpackiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji.
- warsztaty dot. ujawniania, utrwalania i
zabezpieczania śladów kryminalistycznych
oraz dokumentowania miejsca oględzin w
podstawowym zakresie realizowane przez LK
KWP w Rzeszowie przy współpracy
techników kryminalistki Komend Miejskich
Powiatowych Policji woj. podkarpackiego.
3. Wykorzystywanie potencjału
kierownika grupy oględzinowej,
opracowanie algorytmów postępowania,
półroczna analiza efektywności działania
w powyższym obszarze.

OSOBY/PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE ZA
REALIZACJĘ

PARTNERZY/
PODMIOTY
WSPÓŁPRACUJĄCE

Naczelnik Wydziału
Dochodzeniowo –
Śledczego KWP
w Rzeszowie.

Komendanci Miejscy
i Powiatowi Policji
woj. podkarpackiego ,
Naczelnik
Laboratorium
Kryminalistycznego
KWP w Rzeszowie

Naczelnik
Laboratorium
Kryminalistycznego
KWP w Rzeszowie

Komendanci Miejscy
i Powiatowi Policji,
Naczelnik Wydziału
Dochodzeniowo –
Śledczego KWP
w Rzeszowie

Naczelnik Wydziału
Dochodzeniowo –
Śledczego KWP
w Rzeszowie

Komendanci Miejscy
i Powiatowi Policji

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA
(data
rozpoczęcia
i
data
zakończenia)

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.
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PRIORYTET III : PODNIESIENIE JAKOŚCI CZYNNOŚCI PROWADZONYCH NA MIEJSCU PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA

Lp.

2.

ZADANIE

Optymalne wykorzystanie sił i środków
będących w dyspozycji dyżurnego,
zapewniających prawidłową obsługę
zdarzeń.

MIERNIK
(NARZĘDZIE OCENY)

1. Czas reakcji na zdarzenie.
2. Efektywność Policji
w „zakresie ujęć sprawców
przestępstw na gorącym
uczynku lub w bezpośrednim
pościgu” w 7 wybranych
kategoriach przestępstw
(kradzież mienia, w tym
samochodów, kradzież z
włamaniem, bójki lub pobicia,
przestępstwa rozbójnicze,
uszczerbek na zdrowiu oraz
uszkodzenie mienia).

SPOSÓB
REALIZACJI
ZADANIA

OSOBY/PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE ZA
REALIZACJĘ

PARTNERZY/
PODMIOTY
WSPÓŁPRACUJĄCE

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA
(data
rozpoczęcia
i
data
zakończenia)

1. Kwartalna analiza w zakresie czasu
reakcji na zdarzenie i sporządzanie na jej
podstawie oceny jednostek woj.
podkarpackiego pod kątem realizacji
miernika czas reakcji na zdarzenie.
Podejmowanie stosownych działań
naprawczych w stosunku do jednostek,
które nie osiągają założonego czasu
reakcji ( 11 min. w terenie miejskim i 18
min. w terenie wiejskim).

Naczelnik Wydziału
Prewencji KWP

Komendanci Miejscy/
Powiatowi Policji

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.

2. Kwartalna analiza w zakresie ujęć
sprawców przestępstw „na gorącym
uczynku lub w bezpośrednim pościgu”
w 7 wybranych kategoriach przestępstw
(kradzież mienia, w tym samochodów,
kradzież z włamaniem, bójki lub pobicia,
przestępstwa rozbójnicze, uszczerbek na
zdrowiu oraz uszkodzenie mienia) i
sporządzanie na jej podstawie okresowej
oceny KMP/KPP woj. podkarpackiego.
W zależności od potrzeb podejmowanie
stosownych działań naprawczych.

Naczelnik Wydziału
Prewencji KWP

Komendanci Miejscy/
Powiatowi Policji

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.

3. Sporządzanie kwartalnych analiz
dotyczących zatrzymań na gorącym
uczynku oraz czasu reakcji na zdarzenie
przy wykorzystaniu Elektronicznej
Książki Służby Dyżurnego w celu
wykorzystania w organizacji służby.

Naczelnik Sztabu Policji
KWP

Komendanci Miejscy/
Powiatowi Policji

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.

Naczelnik Wydziału
Prewencji KWP
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PRIORYTET IV: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Lp.

ZADANIE

MIERNIK
(NARZĘDZIE OCENY)

1.

Zwiększenie liczby policjantów RD pełniących służbę na drodze.

Liczba bezwzględna
policjantów Ruchu Drogowego
kierowanych bezpośrednio do
służby na drodze.

2.

Działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
ukierunkowane na kontrolę trzeźwości
kierujących.

Efektywność w zakresie
ujawniania nietrzeźwych
kierujących.

SPOSÓB
REALIZACJI
ZADANIA

1. Reorganizacja komórek ruchu drogowego i prewencji KMP/KPP – likwidacja
stanowisk kierowniczych na rzecz wykonawczych na podstawie Decyzji Nr
275/09 Podkarpackiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji z 20.10.2009 r. w
sprawie powołania zespołu dot. analizy
struktur organizacyjnych i etatowych w
jednostkach organizacyjnych Policji woj.
podkarpackiego.
2. Zmiana struktury SPAP z 55 do 44
etatów i przekazanie 11 etatów do komórek RD.
3. Przegląd zakresów czynności policjantów pracujących w biurze pod kątem
możliwości zastąpienia ich przez pracowników cywilnych. Dot. to przede
wszystkim policjantów obsługujących
fotoradary.
1. Realizacja Sektorowego Programu
Policji Nadzoru nad Ruchem Drogowym
sporządzonym w oparciu o Krajowy
Program Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego GAMBIT 2005.
2. Realizacja działań określonych w
”Planie ramowym działań kontrolno –
profilaktycznych na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego
realizowanych w 2010 roku”, które zostały
przesłane do KMP/KPP woj.
podkarpackiego L.dz. R-930/09 z dnia
15.12.2009 r. (działania: „Prędkość”,
”Alkohol i narkotyki”, „Pasy”, „Truck”,
„Bus”, Bezpieczny weekend”,

OSOBY/PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE ZA
REALIZACJĘ

PARTNERZY/
PODMIOTY
WSPÓŁPRACUJĄCE

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA
(data
rozpoczęcia
i
data
zakończenia)

Naczelnik Wydziału
Ruchu Drogowego
KWP
Komendanci
Powiatowi/ Miejscy
Policji

Wydział Kadr i
Szkolenia KWP w
Rzeszowie

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.

Naczelnik Wydziału
Ruchu Drogowego
KWP
Komendanci
Powiatowi/ Miejscy
Policji.

Straż Graniczna,
Inspekcja Transportu
Drogowego,
Żandarmeria Wojskowa

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.
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PRIORYTET IV: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Lp.

2.

ZADANIE

Działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
ukierunkowane na kontrolę trzeźwości
kierujących.

MIERNIK
(NARZĘDZIE OCENY)

Efektywność w zakresie
ujawniania nietrzeźwych
kierujących.

SPOSÓB
REALIZACJI
ZADANIA

„Niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego”, „Bezpieczne wakacje”,
Bezpieczna droga do szkoły”) na
podstawie pisma L.dz. Rd-I-1765/09/MN
z 10.12.2009 r. Biura Ruchu Drogowego
KGP.
3. Prowadzenie cyklicznych działań (co
najmniej 1 raz w kwartale) „Trzeźwy
poranek” i „Trzeźwy autobus”.

OSOBY/PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE ZA
REALIZACJĘ

Naczelnik Wydziału
Ruchu Drogowego
KWP
Komendanci
Powiatowi/ Miejscy
Policji.

PARTNERZY/
PODMIOTY
WSPÓŁPRACUJĄCE

Straż Graniczna,
Inspekcja Transportu
Drogowego,
Żandarmeria Wojskowa

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA
(data
rozpoczęcia
i
data
zakończenia)

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.
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PRIORYTET IV: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Lp.

3.

ZADANIE

Ograniczenie liczby wypadków
drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

MIERNIK
(NARZĘDZIE OCENY)

Liczba wypadków drogowych
ze skutkiem śmiertelnym.

SPOSÓB
REALIZACJI
ZADANIA

1. Realizacja Sektorowego Programu
Policji Nadzoru nad Ruchem Drogowym
sporządzonym w oparciu o Krajowy
Program Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego GAMBIT 2005.
2. Realizacja działań określonych
w ”Planie ramowym działań kontrolno –
profilaktycznych na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego
realizowanych w 2010 roku”, które zostały
przesłane do KMP/KPP woj.
podkarpackiego L.dz. R-930/09 z dnia
15.12.2009 r. (działania: „Prędkość”,
”Alkohol i narkotyki”, „Pasy”, „Truck”,
„Bus”, „Bezpieczny weekend”,
„Niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego”, „Bezpieczne wakacje”,
Bezpieczna droga do szkoły”) ”) na
podstawie pisma L.dz. Rd-I-1765/09/MN
z 10.12.2009 r. Biura Ruchu Drogowego
KGP.
3. Prowadzenie cyklicznych działań (co
najmniej 1 raz w kwartale) „Trzeźwy
poranek” i „Trzeźwy autobus”.
4. W oparciu o analizę stanu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
wskazanie miejsc szczególnie
niebezpiecznych celem kierowania
w rejon tych miejsc patroli rd oraz
wyznaczania przebiegu tras objętych
wojewódzką koordynacją służby
z wykorzystaniem video rejestratorów.

OSOBY/PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE ZA
REALIZACJĘ

Naczelnik Wydziału
Ruchu Drogowego
KWP,
Komendanci
Powiatowi/ Miejscy
Policji

PARTNERZY/
PODMIOTY
WSPÓŁPRACUJĄCE

GDDKiA Urząd
Marszałkowski,
Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich,
Powiatowe Zarządy
Dróg, Wojewódzka
Rada Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego
PZMot, Straż
Graniczna, Inspekcja
Transportu Drogowego,
Żandarmeria
Wojskowa.

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA
(data
rozpoczęcia
i
data
zakończenia)

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.
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PRIORYTET V: ZWIĘKSZENIE POZIOMU ZADOWOLENIA POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW POLICJI POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW DO
REALIZACJI ZADAŃ

Lp.

ZADANIE

1.

Wprowadzenie własnych usprawnień
mających na celu ograniczenie biurokracji.

MIERNIK
(NARZĘDZIE OCENY)

Poziom utrudnienia
w wykonywaniu obowiązków
służbowych spowodowany
biurokracją.

PARTNERZY/
PODMIOTY
WSPÓŁPRACUJĄCE

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA
(data
rozpoczęcia
i
data
zakończenia)

SPOSÓB
REALIZACJI
ZADANIA

OSOBY/PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE ZA
REALIZACJĘ

1. Budowa i wdrożenie komputerowej
bazy dot. gromadzonych zasobów
archiwalnych w postaci akt
operacyjnych, dochodzeniowych oraz
administracyjnych w KWP w Rzeszowie
poprzez:
- opracowanie założeń do budowy
komputerowej bazy archiwum KWP
w Rzeszowie (etap I),
- budowa programu komputerowego
obsługującego przyjmowanie,
przechowywanie i brakowanie
akt operacyjnych, dochodzeniowych
oraz administracyjnych (etap 2),
- wdrożenie opracowanego programu
komputerowego i budowa bazy akt
(etap 3).

Naczelnik Wydziału ds.
Ochrony Informacji
Niejawnych KWP w
Rzeszowie.

KMP i KPP woj.
podkarpackiego.

Etap 1 01.01.2010 r.
– 31.12.2010r.
Etap 2
01.01.2011 r.
– 31.12.2011r.
Etap 3
01.01.2012 r.
– 31.12.2012r.

2. Rozbudowa istniejącego portalu
komunikacji wewnętrznej
(www.portal.podkarpacka.policja.gov.pl)
. Utworzenie stanowisk dostępnych do
portalu w KPP, KMP, KP, PP woj.
podkarpackiego.
Cykliczne monitorowanie stanu
komunikacji wewnętrznej poprzez
przeprowadzenie wewnętrznych badań
ankietowych w jednostkach Policji woj.
podkarpackiego.

Naczelnik Wydziału
Komunikacji Społecznej
KWP w Rzeszowie

Naczelnik Wydziału
Łączności i Informatyki
KWP w Rzeszowie
oraz Naczelnicy
Wydziałów służby
wspomagającej KWP.
Komendanci Miejscy i
Powiatowi Policji woj.
podkarpackiego.

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.
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PRIORYTET V: ZWIĘKSZENIE POZIOMU ZADOWOLENIA POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW POLICJI POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW DO
REALIZACJI ZADAŃ

MIERNIK
(NARZĘDZIE OCENY)

SPOSÓB
REALIZACJI
ZADANIA

OSOBY/PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE ZA
REALIZACJĘ

Lp.

ZADANIE

1.

Wprowadzenie własnych usprawnień
mających na celu ograniczenie biurokracji.

Poziom utrudnienia
w wykonywaniu obowiązków
służbowych spowodowany
biurokracją.

3. Wdrożenie Systemu Elektronicznej
Sprawozdawczości Policji (SESPol) w
KWP.

Naczelnik Wydziału
Łączności i Informatyki
KWP

Poprawa satysfakcji ze służby i pracy
policjantów i pracowników Policji.

Ogólny poziom zadowolenia
z wykonywanej pracy
policjantów i pracowników
Policji.

1. Stosowanie systemów motywacyjnych,
w tym pozapłacowych form motywacji.
2. Promowanie pozytywnych postaw,
ciekawych zainteresowań i osiągnięć
policjantów i pracowników Policji w
ramach realizacji zadań obejmujących
komunikację wewnętrzną i zewnętrzną
w Policji.
3. Wytwarzanie, gromadzenie i
udostępnianie policjantom materiałów
o charakterze dydaktycznym
wykorzystywanych do realizacji
obowiązków oraz wzbogacania wiedzy
zawodowej.
4. Realizacja zidentyfikowanych potrzeb
policjantów i pracowników w zakresie:
- pomocy funkcjonariuszom Policji
i pracownikom w czynnościach
służbowych wymagających
specjalistycznej wiedz z zakresu
psychologii,
- prowadzenia szkoleń i warsztatów z
zakresu redukowania stresu.

Naczelnicy Wydz.
KWP, KMP/KPP

2.

PARTNERZY/
PODMIOTY
WSPÓŁPRACUJĄCE

Biuro Łączności i
Informatyki KGP

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA
(data
rozpoczęcia
i
data
zakończenia)

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.

Naczelnik Wydz.
Komunikacji Społecznej
KWP

Naczelnicy Wydz.
KWP, KMP/KPP

Naczelnik Wydz.
Komunikacji Społecznej
KWP

Naczelnicy Wydz.
KWP,

Kierownik Sekcji
Psychologów KWP

Naczelnicy Wydz.
KWP,
Komendanci
Powiatowi/ Miejscy
Policji

20
PRIORYTET V: ZWIĘKSZENIE POZIOMU ZADOWOLENIA POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW POLICJI POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW DO
REALIZACJI ZADAŃ

Lp.

2.

3.

ZADANIE

Poprawa satysfakcji ze służby i pracy
policjantów i pracowników Policji.

Poprawa warunków pracy policjantów i
pracowników Policji.

MIERNIK
(NARZĘDZIE OCENY)

Ogólny poziom zadowolenia
z wykonywanej pracy
policjantów i pracowników
Policji.

Poziom niezadowolenia ze
złych warunków pracy
policjantów i pracowników
Policji.

SPOSÓB
REALIZACJI
ZADANIA

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA
(data
rozpoczęcia i
data
zakończenia)

OSOBY/PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE ZA
REALIZACJĘ

PARTNERZY/
PODMIOTY
WSPÓŁPRACUJĄCE

5. Opracowanie i przeprowadzenie
ankiety dot. satysfakcji z
przeprowadzonych szkoleń w ramach
doskonalenia lokalnego policjantów i
pracowników Policji. Ocena wyników.
6. Opracowanie informatora (wydanie
oraz opublikowanie na Portalu
Komunikacji Wewnętrznej)
zawierającego zakres działalności
Laboratorium Kryminalistycznego oraz
propozycje pytań do danego zakresu
badań kryminalistycznych.
1. Uzupełnienie wyposażenia nowej
siedziby KPP w Jarosławiu.
2. Dokończenie remontu KPP Dębica
3. Opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej i uzyskanie
pozwolenia na budowę KP w Głogowie
Młp.

Naczelnik Wydz. Kadr i
Szkolenia KWP

Komórki organizacyjne
KWP, jednostki org.
Policji

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.

Naczelnik
Laboratorium
Kryminalistycznego
KWP

Naczelnik Wydz.
Komunikacji Społecznej
KWP, Naczelnik Wydz.
Zaopatrzenia KWP

01.07.2010 r.
– 31.12.2010 r.

Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Remontów
KWP w Rzeszowie.

Naczelnik Wydziału
Łączności i Informatyki
KWP w Rzeszowie.
Naczelnik Wydziału
Zaopatrzenia KWP w
Rzeszowie.

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.

Wprowadzenie do eksploatacji środków
transportu zakupionych z funduszu
modernizacji Policji oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.
Wycofanie z eksploatacji zużytego
sprzętu transportowego

Naczelnik Wydziału
Transportu KWP w
Rzeszowie

KMP/KPP, Naczelnicy
Wydz. KWP

01.01.2010 r.
- 31.12.2010 r.
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TABELA KOMPETENCYJNA DO PRIORYTETÓW LOKALNYCH NA ROK 2010

PRIORYTET I: DOSKONALENIE WSPÓŁPRACY PRZYGRANICZNEJ Z MILICJĄ/POLICJAMI INNYCH PAŃSTW, W SZCZEGÓLNOŚCI Z GŁÓWNYM

Lp.

1.

ZARZĄDEM MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
UKRAINY OBWODU LWOWSKIEGO I WOJEWÓDZKĄ DYREKCJĄ KORPUSU POLICJI W PRESZOWIE (SŁOWACJA) W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI
TRANSGRANICZNEJ.
TERMIN
REALIZACJI
SPOSÓB
OSOBY/PODMIOTY
PARTNERZY/
ZADANIA
MIERNIK
ZADANIE
REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNE ZA
PODMIOTY
(data
(NARZĘDZIE OCENY)
ZADANIA
REALIZACJĘ
WSPÓŁPRACUJĄCE
rozpoczęcia
i
data
zakończenia)

Zapobieganie i zwalczanie przestępczości
na terenach przygranicznych.

Sprawozdanie

1. Wymiana posiadanych (uzyskanych)
informacji operacyjnych o:
- osobach i grupach dokonujących przestępstw na terytorium drugiej strony,
- osobach i grupach planujących lub
wyjeżdżających na terytorium drugiej
strony w celu dokonywania przestępstw,
- osobach poszukiwanych,
- poszukiwanych rzeczach.
2. Wymiana informacji szkoleniowych o:
- aktualnie obwiązujących wzorach dokumentów tj. dowodach tożsamości,
dokumentach legalizacyjnych pojazdów
i innych,
- nowych, nieznanych dotychczas metodach popełniania przestępstw,
- obowiązujących w danym kraju przepisach prawa.
3. Dokonywanie sprawdzeń na terenie
Ukrainy i Polski:
- tożsamości osób przechodzących
w materiałach operacyjnych, jak też
zatrzymanych w związku
z popełnieniem przestępstwa,
- ustalonych operacyjnie miejsc
pobytu/ukrywania się osób
poszukiwanych przez wymiar
sprawiedliwości i organy ścigania oraz
osób zaginionych,
- identyfikacyjnych nieznanych osób
i zwłok,

Naczelnik
Wydziału
KWP
Kryminalnego
w Rzeszowie

Główny Zarząd MSW
Ukrainy we Lwowie
Straż Graniczna
Jednostki Policji

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.
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TABELA KOMPETENCYJNA DO PRIORYTETÓW LOKALNYCH NA ROK 2010

PRIORYTET I: DOSKONALENIE WSPÓŁPRACY PRZYGRANICZNEJ Z MILICJĄ/POLICJAMI INNYCH PAŃSTW, W SZCZEGÓLNOŚCI Z GŁÓWNYM

Lp.

ZARZĄDEM MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
UKRAINY OBWODU LWOWSKIEGO I WOJEWÓDZKĄ DYREKCJĄ KORPUSU POLICJI W PRESZOWIE (SŁOWACJA) W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI
TRANSGRANICZNEJ.
TERMIN
REALIZACJI
SPOSÓB
OSOBY/PODMIOTY
PARTNERZY/
ZADANIA
MIERNIK
ZADANIE
REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNE ZA
PODMIOTY
(data
(NARZĘDZIE OCENY)
ZADANIA
REALIZACJĘ
WSPÓŁPRACUJĄCE
rozpoczęcia
i
data
zakończenia)

1.

Zapobieganie i zwalczanie przestępczości
na terenach przygranicznych.

Sprawozdanie

2.

Realizacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013
projektu pn. „Bezpieczne pogranicze”,
celem poprawy bezpieczeństwa na terenach przygranicznych Polski i Słowacji,
szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wykonano/nie wykonano
Sprawozdanie

- zarejestrowanych pojazdów mogących
pochodzić z przestępstwa na terytorium
drugiego kraju, a także właścicieli pojazdów, które są wykorzystywane do
popełniania przestępstw na terenie drugiej strony,
- autentyczności dokumentów (tożsamości, pojazdów i innych),
- abonentów telefonów, które są
wykorzystywane
przy
popełnianiu
przestępstw.
1. Opracowanie trójjęzycznej broszury
informacyjnej na temat polskich i
słowackich przepisów prawnych z
zakresu ruchu drogowego, wysokości
mandatów karnych, pierwszej pomocy,
sposobu zachowania się osób które padły
ofiarą przestępstwa, adresów jednostek
Policji.
2.
Realizacja
wspólnych
patroli
policjantów
ruchu
drogowego
i
prewencji w pełnym wymiarze czasu
służby, pełnionych po obu stronach
granicy.

Naczelnik Wydziału
Kryminalnego KWP
w Rzeszowie

Główny Zarząd MSW
Ukrainy we Lwowie
Straż Graniczna
Jednostki Policji

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.

Nieetatowy zespół
powołany decyzją
Podkarpackiego
Komendanta
Wojewódzkiego Policji

Policja słowacka

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.
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TABELA KOMPETENCYJNA DO PRIORYTETÓW LOKALNYCH NA ROK 2010

PRIORYTET II: POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZE ŹRÓDEŁ UNIJNYCH.

Lp.

1.

ZADANIE

Pozyskiwanie środków finansowych ze
źródeł zewnętrznych Unii Europejskiej,
Grantów Komisji Europejskiej oraz innych
źródeł zagranicznych.

MIERNIK
(NARZĘDZIE OCENY)

Sprawozdania końcowe
dotyczące zrealizowanych
projektów.

SPOSÓB
REALIZACJI
ZADANIA

Realizacja zdania obejmuje dwa główne
etapy:
- opracowanie dokumentacji w celu
złożenia jej do właściwej instytucji
przyznającej środki z funduszy unijnych,
- realizacja projektu po otrzymaniu
dofinansowania.

OSOBY/PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE ZA
REALIZACJĘ

Nieetatowy zespół
powoływany
indywidualnie decyzją
Podkarpackiego
Komendanta
Wojewódzkiego Policji

PARTNERZY/
PODMIOTY
WSPÓŁPRACUJĄCE

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA
(data
rozpoczęcia
i
data
zakończenia)

Partnerzy zagraniczni
biorący udział w
projekcie, organizacje
pozarządowe, wyższe
uczelnie, placówki
badawcze.

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.

Placówki oświatowe

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.

PRIORYTET III: ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH.
1.

Współpraca pomiędzy Policją a
placówkami oświatowymi w zakresie
realizacji zadań określonych w Krajowym
Programie Zapobiegania
Niedostosowaniu Społecznemu
i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży
w programie modułowym „Procedury
postępowania nauczycieli i metody
współpracy szkół z Policją w sytuacjach
zagrożenia dzieci oraz młodzieży
przestępczością i demoralizacją, w
szczególności narkomanią, alkoholizmem
i prostytucją”.

Sprawozdanie roczne

Spotkania informacyjno – edukacyjne z
uczniami, nauczycielami i rodzicami
realizowane przez funkcjonariuszy
KMP/KPP woj. podkarpackiego.

Naczelnik Wydziału
Prewencji KWP w
Rzeszowie
Komendy
Miejskie/Powiatowe
Policji
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PRIORYTET III: ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH.

Lp.

2.

ZADANIE

Zwalczanie przestępczości nieletnich.

Opracowano:
Wydział Prezydialny KWP
w Rzeszowie

MIERNIK
(NARZĘDZIE OCENY)

Sprawozdanie roczne z zakresu
przestępczości nieletnich w
woj. podkarpackim.

SPOSÓB
REALIZACJI
ZADANIA

1. Zintensyfikowanie współpracy
z osobowymi źródłami informacji
mającymi dotarcie do środowisk
nieletnich sprawców czynów.
Pozyskiwanie nowych źródeł
i prowadzenie pracy operacyjnej
w środowiskach narkomanów,
pseudokibiców.
2. Podjęcie działań w celu utworzenia w
KMP/KPP woj. podkarpackiego
etatowych zespołów ds. nieletnich.
3. Rozpoznawanie i kontrola miejsc
grupowania się nieletnich (parki,
dworce, dyskoteki, imprezy o
charakterze masowym).

OSOBY/PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE ZA
REALIZACJĘ

Naczelnik Wydziału
Prewencji KWP w
Rzeszowie
Naczelnik Wydziału
Kryminalnego KWP w
Rzeszowie

PARTNERZY/
PODMIOTY
WSPÓŁPRACUJĄCE

KMP/KPP

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA
(data
rozpoczęcia
i
data
zakończenia)

01.01.2010 r.
– 31.12.2010 r.

