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1. Stan przestępczości na terenie województwa podkarpackiego w 2014 r.
W 2014 roku na terenie województwa podkarpackiego dokonano:
ogółem 28 396 przestępstw,
18 648 przestępstw kryminalnych,
3 727 przestępstw gospodarczych,
4 505 przestępstw drogowych.
W porównaniu do 2013 roku odnotowano:
Spadek przestępstw ogółem o 7 050 tj. o 19,9 %,
Spadek przestępstw kryminalnych o 4 206 tj. 18,4 %,
Wzrost przestępstw gospodarczych o 283 tj. o 8,2 %,
Spadek przestępstw drogowych o 3 266 tj. o 42,0 %.
W 2014 roku w województwie podkarpackim wykryto:
ogółem 20 090 przestępstw tj. 69,9 % (spadek o 1,0 %);
11 181 przestępstw kryminalnych tj. 59,0 % (wzrost o 0,3 %);
2 990 przestępstw gospodarczych tj. 79,8 % (wzrost o 0,6 %);
4 459 przestępstw drogowych tj. 99,0 % (spadek o 0,4 %);
Najwięcej przestępstw stwierdzono na terenie działania:
- KMP Rzeszów – 5 485, z których wykryto 2 886 tj. 52,1 %,
- KMP Przemyśl – 2 250, wykryto 1 565 tj. 69,0 %,
- KPP Stalowa Wola – 2 074, wykryto 1 559 tj. 74,6 %.
Najmniej przestępstw stwierdzono na terenie działania:
- KPP Ustrzyki Dolne – 289, wykryto 229 tj. 79,0 %
- KPP Lesko – 464, wykryto 383 tj. 82,0 %,
- KPP Strzyżów – 498, wykryto 343 tj. 68,3 %,
W strukturze przestępczości województwa podkarpackiego zdecydowanie
przeważały przestępstwa o charakterze kryminalnym.
Najwięcej przestępstw kryminalnych popełniono na terenie działania:
- KMP Rzeszów – 4 059, z których wykryto 1 728 tj. 42,1 %,
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- KMP Przemyśl – 1 465, wykryto 848 tj. 57,3 %,
- KMP Tarnobrzeg – 1 380, wykryto 821 tj. 58,6 %.
Najmniej przestępstw kryminalnych stwierdzono na terenie działania
następujących jednostek Policji:
- KPP Ustrzyki Dolne – 177, wykryto 129 tj. 72,5 %,
- KPP Kolbuszowa – 311, wykryto 202 tj. 64,3 %.
- KPP Lubaczów – 317, wykryto 246 tj. 76,9 %.
Wśród przestępstw kryminalnych przeważały przestępstwa przeciwko
mieniu. Spośród przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu najliczniejszą
kategorię stanowiły kradzieże cudzej rzeczy i kradzieże z włamaniem.
W 2014 r. na terenie województwa podkarpackiego dokonano 4 572 kradzieże
cudzej rzeczy tj. o 1 831 mniej niż w roku w 2013. Ich wykrywalność wyniosła 31,6 %
i była niższa o 2,4 % od uzyskanej w 2013 r. Wykrytych zostało 1 481 przestępstw.
Kolejną

dominującą

grupę

przestępstw

w

kategorii

przestępczości

kryminalnej stanowiły kradzieże z włamaniem. W 2014 r. dokonano 2 938 kradzieży
z włamaniem, tj. o 588 mniej niż w 2013 roku. Wykrytych zostało 1 096 kradzieży
z włamaniem tj. 35,4 % ich ogółu. Wskaźnik wykrywalności był o 1,5 % niższy
w porównaniu do 2013 r.
W analizowanym okresie dokonano w województwie podkarpackim
136 kradzieży samochodów (w 2013 r. – 156), z których wykryto 48, co daje 34,3 %
wykrywalności.
W minionym roku dokonano w woj. podkarpackim 403 przestępstwa
rozbójnicze (rozboje, kradzieże rozbójnicze i wymuszenia rozbójnicze). Ich liczba
spadła w porównaniu do 2013 r. o 7,1 % tj. o 31. Wykryto 356 przestępstw
rozbójniczych tj. 87,7 % ich ogółu. Wykrywalność była wyższa o 8,7 % w porównaniu
do 2013 r.
W

innych

kategoriach

przestępstw

odnotowano następujące wskaźniki:

kryminalnych

przeciwko

mieniu

5

-

oszustwo – stwierdzono 756 przestępstw. Stwierdzono spadek liczby tych
przestępstw o 44 w porównaniu do 2013 r. Spośród ogólnej liczby oszustw
kryminalnych wykryto 537, osiągając wskaźnik wykrywalności – 70,5 %
(w 2013 - 73,4 %),

-

fałszerstwo – stwierdzono 1 108 przestępstw tj. o 7 więcej niż w 2013 r.
Wykrytych zostało 662, tj. 59,6 % ich ogółu.
W kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu najmniej liczną, ale

najbardziej poważną kategorię stanowią zabójstwa.
W 2014 r. na terenie województwa podkarpackiego stwierdzono 24 zabójstwa
(w 2013 r. - 27). Wszystkie zabójstwa zostały wykryte.
Najczęściej popełnianymi przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu były:
udział w bójce lub pobiciu i uszczerbek na zdrowiu.
Odnotowano wzrost przestępstw – uszczerbek na zdrowiu. W 2014 roku
stwierdzono ich 601 tj. o 7,5 % więcej niż w okresie 2013 r. Wykryto 543 przestępstwa
osiągając wskaźnik wykrywalności 90,2 %, który był o 1,8 % wyższy od osiągniętego
w 2013 r.
W analizowanym okresie stwierdzono 321 bójek i pobić. Liczba tych
przestępstw spadła w porównaniu do 2013 r. o 82 tj. o 20,3 %. Wykryto 257 tj. 79,8 %
ich ogółu. Wykrywalność bójek i pobić wzrosła o 7,0 % w stosunku do 2013 roku.
Odnotowano w analizowanym okresie 47 zgwałceń, tj. o 16 mniej niż
w 2013 roku. Wykrytych zostało 37 przestępstw, tj. 78,7 %. Wskaźnik wykrywalności
był niższy o 12,5 % w stosunku do 2013 r.
W omawianym okresie stwierdzono popełnienie 1 204 przestępstwa z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. Ich liczba spadła w porównaniu do 2013 r. o 443
tj. o 26,4 %. Wykrywalność tej kategorii przestępczości wyniosła 95,6 %.
W zwalczaniu przestępstw gospodarczych osiągnięto następujące efekty:
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oszustwa gospodarcze – stwierdzono 2 018 przestępstw (więcej o 408
w stosunku do 2013 r.), wykryto 1 517 oszustw tj. 74,6 %, o 3,2 % więcej
niż w 2013 r.,

- fałszerstwo gospodarcze – stwierdzono popełnienie 397 takich przestępstw
(więcej o 130 w stosunku do 2013 r.), z których wykryto 371 tj. 93,5 %
-

przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu – stwierdzono 359
przestępstw (o 70 więcej niż w 2013 r.), wykryto 334 tj. 93,0 % ich ogółu,

- w 2014 roku w województwie podkarpackim stwierdzono popełnienie 190
przestępstw korupcyjnych tj. o 44 więcej niż 2013 r. Wykrywalność wyniosła
95,5%.
Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w przestępczości
gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego mają oszustwa gospodarcze.
W 2014 roku wzrosła liczba stwierdzonych przestępstw korupcyjnych o 30,1 %.
Powyżej

zostały

przedstawione

podstawowe

statystyki

dotyczące

przestępczości na obszarze województwa podkarpackiego w 2014 r.

Przestępczość nieletnich.
W 2014 r. na terenie województwa podkarpackiego 761 nieletnich popełniło
1 195 czynów karalnych o charakterze przestępstw. Zdecydowanie najwięcej czynów
karalnych bo 1 128 miało charakter kryminalny.
Rodzaj czynów
Przestępstwa o
charakterze
kryminalnym
Przestępstwa o
charakterze
gospodarczym

Rok 2013
Liczba
Liczba
czynów
nieletnich

Rok 2014
Liczba
Liczba
czynów
nieletnich

1 564

979

1 128

709

30

15

28

19
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Ogółem
przestępstw
popełnionych
przez nieletnich

1 654

1 046

1 195

761

Wśród czynów popełnionych przez nieletnich przeważały przestępstwa
rozbójnicze – 176, przestępstwa narkotykowe – 175 czynów, kradzieże cudzej rzeczy
– 118 czynów, uszkodzenie rzeczy – 73 czyny, kradzieże z włamaniem – 64 czynów,
a także uszczerbek na zdrowiu – 62 czyny.
W 2014 roku największy spadek liczby czynów karalnych popełnionych przez
nieletnich sprawców odnotowano w kategorii kradzieży z włamaniem, bójek i pobić,
kradzieży cudzej rzeczy, przestępstw drogowych. Wzrosła liczba czynów karalnych
popełnionych przez nieletnich sprawców w kategorii przestępstw rozbójniczych.
Liczba czynów
Kategorie przestępstw karalnych
2014 r.
2013 r.

Liczba nieletnich
sprawców
2014 r.
2013 r.

Kradzież cudzej rzeczy

118

277

98

170

Kradzież z włamaniem

64

193

63

118

175

186

81

111

176

153

62

64

Przestępstwo drogowe

20

43

16

37

Uszkodzenie rzeczy

73

82

69

84

Uszczerbek na
zdrowiu

62

61

50

42

Bójka lub pobicie

34

64

56

105

Ustawa o
przeciwdziałaniu
narkomanii
Rozbój i wymuszenie
rozbójnicze

2. Przedsięwzięcia w zakresie prewencji i ruchu drogowego.
Celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie woj.
podkarpackiego w 2014 r. do pełnienia służby prewencyjnej skierowano łącznie na
zasadzie wielokrotności 251 220 policjantów (w 2013 – 252 863).
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W 2014 r. na terenie województwa podkarpackiego realizowanych było
5 wojewódzkich programów prewencyjnych tzn.:
„Pseudokibic”
„Stop patologiom – Razem bezpieczniej”,
„Bezpieczeństwo osób w podeszłym wieku”,
„Ostrożnie – Pies”,
„Ograniczyć Wandalizm”.
W

2014

r.

komendy

powiatowe

(miejskie)

Policji

województwa

podkarpackiego realizowały łącznie 8 lokalnych programów prewencyjnych.
Debaty społeczne.
„Razem tworzymy bezpieczne Podkarpacie” to hasło przewodnie debat
społecznych, organizowanych przez podkarpacką Policję. Mieszkańcy wskazywali
problemy, przekazywali swoje sugestie odnośnie zagrożeń, z jakimi się spotykają.
Wśród korzyści płynących z debat społecznych należy wymienić:
- budowa koalicji na rzecz bezpieczeństwa,
- wspólna odpowiedzialność i reprezentacja przed mieszkańcami,
- wnioski co do taktyki i techniki pełnienia służby,
- budowa zaufania społecznego,
- bezpośrednia ocena pracy dzielnicowego przez mieszkańców,
- diagnoza potrzeb i oczekiwań społecznych,
- narzędzie komunikacji społecznej.
W 2014 roku odbyły się 53 takie spotkania (wartość oczekiwana na 2014 r. – 44
debaty).
Czas reakcji na zdarzenie.
W ubiegłym roku policjanci podkarpackiej Policji przeprowadzili 239 727
interwencji z czego 121 753 na terenie miejskim i 42 211 na terenie wiejskim. Średni
czas dotarcia do miejsca zgłoszenia na terenie miejskim wyniósł 7 minut i 08 sekund
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a na terenie wiejskim z uwagi na większe odległości wyniósł 11 minut i 37 sekund .
Szybkość reakcji na zgłoszenie, który osiągnięto był lepszy od uzyskanego
w 2013 r.
Imprezy masowe
Ogółem zabezpieczono 329 imprez masowych, w tym 122 masowe imprezy
sportowe z wyłączeniem meczów piłki nożnej, 126 imprez masowych artystyczno –
rozrywkowych oraz 81 meczów piłki nożnej (20 meczów podwyższonego ryzyka).
Ogólne koszty poniesione na zabezpieczenie imprez (tylko masowych) to
1 622 000 zł, w tym 303 000 na zabezpieczenie przejazdów kibiców.
W 2014 roku skierowano 140 zespoły monitorujące, z czego 67 poza teren woj.
podkarpackiego. Funkcjonariusze zespołów monitorujących ujawnili 18 sprawców
wykroczeń, 6 sprawców przestępstw na obiektach sportowych oraz 2 osoby
z zakazami stadionowymi.
Ujawniono 11 ekscesów chuligańskich, w tym 10 w trakcie i 1 po zakończeniu.
Wystąpiły dwa zbiorowe zakłócenia porządku prawnego (oba na terenie
Mielca).
Wykonano 143 patrole zabezpieczające (141 w transporcie samochodowym
i 2 kolejowym) w których łącznie zaangażowanych było 2890 funkcjonariuszy.
Przeprowadzono

217

akcji

policyjnych

zawianych

z

zapewnieniem

bezpieczeństwa imprez masowych, w trakcie zabezpieczeń imprez 3 policjantów
odniosło obrażenia oraz poniesiono straty w mieniu policyjnym na kwotę ok. 6300 zł.
Stwierdzono 198 czynów kwalifikowanych jako wykroczenie oraz 33 jako
przestępstwo.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w 2014 r.
W 2014 roku na terenie województwa podkarpackiego zaistniało:
1 751 wypadków,
144 osoby poniosło śmierć,
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2 181 osób doznało obrażeń ciała,
14 744 kolizji.
W porównaniu do analogiczne okresu roku poprzedniego nastąpił :
spadek wypadków o 63 tj. o 3,4%,
spadek osób zabitych o 7 tj. 4,6% ,
spadek liczby osób rannych o 81 tj. o 3,4%,
spadek liczby kolizji o 4 o 3,9%.
Zestawienie zdarzeń drogowych w latach 2013-2014 na terenie Podkarpacia.

styczeń/
grudzień 2013

styczeń/
grudzień 2014

wskaźnik
dynamiki
(I/XII 2013 =
100%)

wypadki

1814

1751

96,6

- 63

zabici

151

144

95,4

-7

ranni

2 265

2 184

96,6

- 81

kolizje

15 336

14 744

96,1

- 592

wzrost / spadek

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. wskaźnik ilości ofiar śmiertelnych
w przeliczeniu na 100 wypadków, w skali województwa wyniósł 8,2 (w 2013r. – 8,3,
w 2012 r. – 10,2).
Wskaźnik ilości osób rannych na 100 wypadków dla województwa
podkarpackiego wyniósł 124,7 (w 2013r. – 124,6, w 2012 r. – 124,8).
W ciągu ostatnich dwóch lat można zauważyć, że na terenie Podkarpacia stan
bezpieczeństwa w ruchu drogowym uległ poprawie, spada liczba zabitych, a także
osób rannych. Rok 2014 okazał się jednym z najbezpieczniejszych lat w ciągu
ostatniej dekady. Odnotowano znaczący spadek osób zabitych.
Działania podkarpackiej Policji w ostatnich latach a w szczególności w 2014r.
były ukierunkowane na zwiększenie liczby policjantów ruchu drogowego.

11

Zwiększenie liczby policjantów skierowanych bezpośrednio do pracy na drodze to
jeden z elementów mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.
Rok
Liczba
policjantów
w ruchu
drogowym

2011

2012

2013

2014

345

366

409

460

Od sierpnia ub. roku powołany została Zespół ds. Zwalczania Piractwa
Drogowego. Celem policjantów tego Zespołu jest eliminowanie z ruchu drogowego
kierujących, którzy w sposób drastyczny naruszają przepisy ruchu drogowego
i przez to stwarzają szczególne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
W 2014 r. policjanci ujawnili ogółem 1 711

przypadków kierowania

pojazdami po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 § 1 i 2 KW)
z czego 1 316 przypadków (76,9 %) ujawnili policjanci służby ruchu drogowego.
Policjanci ujawnili ogółem 5 557 przestępstw związanych z kierowaniem
pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a
§1 kk i art. 87 § 1a kk).

Policjanci pionu ruchu drogowego ujawnili 3373

przestępstwa z art. 178a §1 kk, w tym 1 044 (44,8 %) z art. 87 § 1a kk.
W porównaniu do roku 2013 roku nastąpił:
wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami po użyciu alkoholu (art. 87
§ 1 i 2 KW) o 103 osób,
wzrost o 596 osób ujawnionych kierujących pojazdami mechanicznymi pod
wpływem alkoholu (art. 87 § 1 KW oraz art. 178a §1 KK),
spadek o 1 804 osób ujawnionych kierujących pojazdami nie mechanicznymi
pod wpływem alkoholu (art. 87 § 2 KW oraz art. 87 §1a KK).
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3. Współpraca z władzami samorządowymi.
W 2014 r. jednostki Policji zawarły 120 porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego województwa podkarpackiego w sprawie wsparcia działalności Policji
na łączną kwotę ponad 2 mln zł.
Otrzymane środki zostały przeznaczone na:
służby ponadnormatywne – 480.853 zł,
nagrody dla funkcjonariuszy – 16.000 zł,
zakupy inwestycyjne – 107.058,95 zł,
zakupy majątkowe – 274.643,98 zł,
remonty i modernizacje budynków – 311.527,11 zł
oraz na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia kwaterunkowego –
888.412,23 zł.

4. Kadry.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. w podkarpackim garnizonie Policji pełniło służbę
i zatrudnionych było:
4338 funkcjonariuszy Policji;
540 pracowników służby cywilnej;
623 pracowników pozaetatowych.
W 2014 r. dokumenty do służby w Policji złożyło 1208 osób;
opracowano 3982 kandydatów;
przyjęto do służby w Policji – 40 policjantów,
w 2014 roku ze służby w Policji w woj. podkarpackim
odeszło 95 funkcjonariuszy.
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5. Podsumowanie.
Dokonując oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
województwa podkarpackiego w 2014 roku należy stwierdzić, że spadła liczba
stwierdzonych przestępstw ogółem o 19,9 %. Utrzymana została wysoka
wykrywalność ogólna przestępstw, która wyniosła 69,9 %. Stwierdzono spadek
przestępstw kryminalnych, których odnotowano o 18,4 % mniej niż w 2013 r.
Wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła 59,0 %.
W 2014 roku spadła liczba czynów karalnych popełnionych przez nieletnich
oraz nieletnich sprawców.
Spadła liczba stwierdzonych przestępstw w takich kategoriach jak: kradzież
cudzej rzeczy o 28,6 %, zgwałcenia o 25,4 %, bójki i pobicia o 20,3 %, uszkodzenia
rzeczy o 16,9 %, kradzieże z włamaniem o 16,7 %,

przestępstwa narkotykowe

o 16,4 %, kradzieże samochodów o 12,8 %, zabójstw o 11,1 %, przestępstwa
rozbójnicze o 7,1 %.
Poprawił się stan bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na
podkarpackich

drogach

wyrażający

się

spadkiem

zaistniałych

wypadków

drogowych oraz osób zabitych i rannych.
Reasumując należy podkreślić, że województwo podkarpackie nadal zalicza
się do najbezpieczniejszych w kraju. Wskaźnik zagrożenia przestępczością dla
województwa podkarpackiego wyniósł 1 343,7 i był najniższy w skali kraju.

Opracowano:
Wydział Komunikacji Społecznej KWP
w Rzeszowie

