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1. Stan przestępczości na terenie województwa podkarpackiego w 2015 r.
W 2015 roku na terenie województwa podkarpackiego dokonano:
ogółem 27 616 przestępstw,
15 647 przestępstw kryminalnych,
6 618 przestępstw gospodarczych,
4 021 przestępstw drogowych.
W porównaniu do 2014 roku odnotowano:
spadek przestępstw ogółem o 780 tj. o 2,7 %,
spadek przestępstw kryminalnych o 3 001 tj. 16,1 %,
wzrost przestępstw gospodarczych o 2 891 tj. o 77,6 %,
spadek przestępstw drogowych o 484 tj. o 10,7 %.
W 2015 roku w województwie podkarpackim wykryto:
ogółem 19 964 przestępstwa tj. 71,7 % (wzrost o 1,8 %);
9 116 przestępstw kryminalnych tj. 57,5 % (spadek o 1,5 %);
5 616 przestępstw gospodarczych tj. 84,4 % (wzrost o 4,6 %);
3 975 przestępstw drogowych tj. 98,9 % (spadek o 0,1 %);
Najwięcej przestępstw stwierdzono na terenie działania:
- KMP Rzeszów – 4 562, z których wykryto 2 358 tj. 50,9 %,
- KMP Krosno – 4 284, wykryto 3 667 tj. 85,3 %,
- KPP Stalowa Wola – 2 109, wykryto 1 622 tj. 76,7 %.
Najmniej przestępstw stwierdzono na terenie działania:
- KPP Ustrzyki Dolne – 258, wykryto 203 tj. 78,7 %
- KPP Lesko – 416, wykryto 341 tj. 81,6 %,
- KPP Kolbuszowa – 419, wykryto 317 tj. 75,1 %,
W strukturze przestępczości województwa podkarpackiego zdecydowanie
przeważały przestępstwa o charakterze kryminalnym.
Najwięcej przestępstw kryminalnych popełniono na terenie działania:
- KMP Rzeszów – 3 159, z których wykryto 1 262 tj. 39,1 %,
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- KPP Stalowa Wola – 1 331, wykryto 904 tj. 67,6 %,
- KMP Przemyśl – 1 253, wykryto 667 tj. 53,0 %.
Najmniej przestępstw kryminalnych stwierdzono na terenie działania
następujących jednostek Policji:
- KPP Ustrzyki Dolne – 154, wykryto 108 tj. 70,1 %,
- KPP Lesko – 223, wykryto 162 tj. 72,0 %.
- KPP Kolbuszowa – 230, wykryto 142 tj. 60,9 %.
Wśród przestępstw kryminalnych przeważały przestępstwa przeciwko
mieniu. Spośród przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu najliczniejszą
kategorię stanowiły kradzieże cudzej rzeczy i kradzieże z włamaniem.
W 2015 r. na terenie województwa podkarpackiego dokonano 3 726 kradzieży
cudzej rzeczy tj. o 846 mniej niż w roku w 2014. Ich wykrywalność wyniosła 32,2 %
i była wyższa o 0,6 % od uzyskanej w 2014 r. Wykrytych zostało 1 233 przestępstwa.
Kolejną

dominującą

grupę

przestępstw

w

kategorii

przestępczości

kryminalnej stanowiły kradzieże z włamaniem. W 2015 r. dokonano 2 240 kradzieży
z włamaniem, tj. o 698 mniej niż w 2014 roku. Wykrytych zostało 696 kradzieży
z włamaniem tj. 30,0 % ich ogółu. Wskaźnik wykrywalności był o 5,4 % niższy
w porównaniu do 2014 r.
W analizowanym okresie dokonano w województwie podkarpackim
87 kradzieży samochodów (w 2014 r. – 136), z których wykryto 23, co daje 25,3 %
wykrywalności.
W minionym roku dokonano w woj. podkarpackim 224 przestępstw
rozbójniczych (rozboje, kradzieże rozbójnicze i wymuszenia rozbójnicze). Ich liczba
spadła w porównaniu do 2014 r. o 44,4 % tj. o 179. Wykryto 175 przestępstw
rozbójniczych tj. 77,8 % ich ogółu. Wykrywalność była niższa o 9,9 % w porównaniu
do 2014 r.
W

innych

kategoriach

przestępstw

odnotowano następujące wskaźniki:

kryminalnych

przeciwko

mieniu
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-

oszustwo kryminalne – stwierdzono 791 przestępstw. Stwierdzono wzrost
liczby tych przestępstw o 35 w porównaniu do 2014 r. Spośród ogólnej liczby
oszustw kryminalnych wykryto 493, osiągając wskaźnik wykrywalności – 61,6
% (w 2014 - 70,5 %),

-

fałszerstwo kryminalne – stwierdzono 941 przestępstw tj. o 167 mniej niż
w 2014 r. Wykrytych zostało 522, tj. 55,4 % ich ogółu.
W kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu najmniej liczną, ale

najbardziej poważną kategorię stanowią zabójstwa.
W 2015 r. na terenie województwa podkarpackiego stwierdzono 6 zabójstw
(w 2014 r. - 24). Wszystkie zabójstwa zostały wykryte.
Najczęściej popełnianymi przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu były:
udział w bójce lub pobiciu i uszczerbek na zdrowiu.
Odnotowano spadek przestępstw – uszczerbek na zdrowiu. W 2015 roku
stwierdzono ich 477 tj. o 20,6 % mniej niż w okresie 2014 r. Wykryto 407 przestępstw
osiągając wskaźnik wykrywalności 85,0 %, który był o 5,2 % niższy od osiągniętego
w 2014 r.
W analizowanym okresie stwierdzono 250 bójek i pobić. Liczba tych
przestępstw spadła w porównaniu do 2014 r. o 71 tj. o 22,1 %. Wykryto 183 tj. 72,9 %
ich ogółu. Wykrywalność bójek i pobić spadła o 6,9 % w stosunku do 2014 roku.
Odnotowano w analizowanym okresie 58 zgwałceń, tj. o 11 więcej niż
w 2014 roku. Wykrytych zostało 44 przestępstwa, tj. 75,9 %. Wskaźnik
wykrywalności był niższy o 2,8 % w stosunku do 2014 r.
W omawianym okresie stwierdzono popełnienie 1 119 przestępstw z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. Ich liczba spadła w porównaniu do 2014 r. o 85
tj. o 7,1 %. Wykrywalność tej kategorii przestępczości wyniosła 95,8 %.
W 2015 roku funkcjonariusze garnizonu podkarpackiego zlikwidowali
83 uprawy konopi innych niż włókniste, gdzie zabezpieczono 1939 szt. krzewów
z których można było uzyskać 42,6 kg marihuany. Ponadto zabezpieczono 137,4 kg
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marihuany, 2,6 kg amfetaminy, 1,1 kg środków zastępczych tzw. „dopalaczy”, 3405
szt. tabletek ekstazy.
Funkcjonariusze

garnizonu

podkarpackiego

zwalczający

przestępczość

narkotykową zapobiegli wprowadzeniu do obrotu 183,7 kg różnego rodzaju
narkotyków.
Ponadto, na terenie woj. podkarpackiego funkcjonariusze KMP, KPP wspólnie
z pracownikami

Państwowej Inspekcji Handlowej, Państwowej Inspekcji Pracy,

Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie stałych kontroli sklepów oferujących do
sprzedaży

środki

zastępcze

tzw.

„dopalacze”,

zabezpieczyli

do

badań

laboratoryjnych ponad 3000 sztuk opakowań produktów, co do których istniało
podejrzenie, że są środkami zastępczymi tzw. „dopalaczami”.
W zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej za okres 2015 Policja
podkarpacka osiągnęła wysokie

wskaźniki. W 2015

roku wszczęto 4 172

postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa gospodarcze, co jest
zbliżoną wartością w stosunku do roku 2014, kiedy wszczęto 4191 postępowań,
wskaźnik dynamiki wyniósł 99.6%. Znacząco natomiast wzrosła w 2015 liczba
przestępstw stwierdzonych w tej kategorii, z liczby - 3 727 w 2014 do 6 618 w 2015
roku. Jest to wzrost o 2891 przestępstw co stanowi wskaźnik dynamiki na poziomie
177,6%. Ponadto poprawiono wykrywalność przestępstw gospodarczych o 4,6%,
z poziomu 79,8% w 2014 do poziomu 84,4% za rok 2015.
W 2015 roku szczególną uwagę zwrócono na zwalczanie przestępczości
podatkowej, zwłaszcza karuzeli podatkowych mających na celu wyłudzenie podatku
od towarów i usług a także przestępczości akcyzowej. Ponadto znacząco zwiększyła
się ilość postępowań dotyczących wyłudzeń środków z Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Zwiększyła się również wartość zabezpieczonego mienia. W sumie jednostki
Policji woj. podkarpackiego zabezpieczyły w 2015 roku mienie o łącznej wartości
7 994 724 złotych (w 2014r. – 6 776 863 zł).
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W zwalczaniu przestępstw gospodarczych osiągnięto następujące efekty:
-

oszustwa gospodarcze – stwierdzono 4 870 przestępstw (więcej o 2 852
w stosunku do 2014 r.), wykryto 4 116 oszustw tj. 84,0 %, o 9,4 % więcej
niż w 2014 r.,

- fałszerstwo gospodarcze – stwierdzono popełnienie 448 takich przestępstw
(więcej o 51 w stosunku do 2014 r.), z których wykryto 442 tj. 94,2 %
-

przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu – stwierdzono 339
przestępstw (o 20 mniej niż w 2014 r.), wykryto 302 tj. 89,1 % ich ogółu,

- w 2015 roku w województwie podkarpackim stwierdzono popełnienie 204
przestępstw korupcyjnych tj. o 27 więcej niż 2014 r. Wykrywalność wyniosła
100,0%.
Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w przestępczości
gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego mają oszustwa gospodarcze.
W 2015 roku wzrosła liczba stwierdzonych przestępstw korupcyjnych o 15,3 %.
Powyżej

zostały

przedstawione

podstawowe

statystyki

dotyczące

przestępczości na obszarze województwa podkarpackiego w 2015 r.

Przestępczość nieletnich.

W 2015 r. na terenie województwa podkarpackiego 458 nieletnich popełniło
641 czynów karalnych o charakterze przestępstw. Zdecydowanie najwięcej czynów
karalnych bo 548 miało charakter kryminalny.
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W 2015 r. na terenie województwa podkarpackiego
458 nieletnich popełniło 641
czynów karalnych o charakterze przestępstw. Stanowią one 2, 32% do ogółu
przestępstw stwierdzonych (w 2013 r. – 4,2%).
Rok 2014

Rok 2015

Rodzaj czynó
czynów
Liczba
czynó
czynów
Przestę
Przestępstwa o
charakterze
kryminalnym
Przestę
Przestępstwa o
charakterze
gospodarczym
Ogó
Ogółem
przestę
przestępstw
popeł
popełnionych
przez nieletnich

Liczba
nieletnich

Liczba
czynó
czynów

Liczba
nieletnich

1128

709

548

430

28

19

72

11

1195

761

641

458

Wśród czynów popełnionych przez nieletnich przeważały przestępstwa
narkotykowe – 124, kradzieże cudzej rzeczy – 77 czynów, uszczerbek na zdrowiu –
42 czyny, kradzieże z włamaniem – 38 czynów oraz przestępstwa rozbójnicze – 38
czynów.

Przestę
Przestępczość
pczość nieletnich
Liczba czynó
czynów karalnych
Kategorie przestę
przestępstw

Liczba nieletnich
sprawcó
sprawców

2014 r.

2015 r.

2014 r.

2015 r.

Kradzież
Kradzież cudzej rzeczy

118

77

98

69

Kradzież
Kradzież z wł
włamaniem

64

38

63

46

175

124

81

53

176

38

62

28

Przestę
Przestępstwo drogowe

20

15

16

13

Uszkodzenie rzeczy

73

18

69

24

Uszczerbek na zdrowiu

62

42

50

26

Bójka lub pobicie

34

18

56

40

Ustawa o
przeciwdział
przeciwdziałaniu
narkomanii
Rozbó
Rozbój i wymuszenie
rozbó
rozbójnicze
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2. Przedsięwzięcia w zakresie prewencji i ruchu drogowego.
Na terenie województwa podkarpackiego w 2015 roku zrealizowano 244 986
służb patrolowych i obchodowych co stanowi 100,2% realizacji określonego dla
województwa

podkarpackiego

miernika.

Tylko

samych

służb

patrolowych

stan

zatrudnienia

zrealizowanych było w województwie 172 441.
Na

bieżąco

analizowano

stan

etatowy

oraz

w zakresie urzeczywistnienia liczby rejonów w stosunku do liczby etatów, stan
obciążenia dzielnicowych czynnościami utrudniającymi realizację podstawowych
zadań w rozbiciu na dzielnicowych miejskich i pozamiejskich. Dzielnicowy jako
policjant „pierwszego kontaktu” utrzymuje bliski kontakt ze społeczeństwem
starając się poznać jego problemy oraz instytucjami zajmującymi się bezpośrednio
bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. W minionym roku dzielnicowi
zrealizowali 72 536 służb obchodowych. Policjanci, realizowali zadania niezwykle
ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli. Do najważniejszych z nich
należały:
-prowadzenie rozpoznania przydzielonych im rejonów służbowych pod względem
osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku
i bezpieczeństwa publicznego,
- realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej,
- realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,
- kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów
prawa miejscowego.
Na terenie woj. podkarpackiego w 2015 roku ujawniono 311 805 wykroczeń.
W stosunku do 2014 roku obserwujemy spadek ilości ujawnionych wykroczeń
(o 29 884).
Największą liczbę stanowią wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji – 238 243, co stanowi 85,20% wszystkich ujawnionych wykroczeń.
Pozostałe najczęściej występujące i uciążliwe dla mieszkańców wykroczenia to:
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- wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 17 619, co stanowi 6,30%, ogółu ujawnionych
wykroczeń,
- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 11 649, co stanowi
4,17% ogółu ujawnionych wykroczeń,
- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 7 280, co stanowi 2,60%
ogółu ujawnionych wykroczeń,
- przeciwko obyczajności publicznej – 4 848, co stanowi 1,73% ogółu ujawnionych
wykroczeń.
Do sądów skierowano 21 706 wniosków o ukaranie, nałożono 199 250
mandatów karnych, pouczono 75 750 osób. Odstąpieniem od kierowania wniosku
o ukaranie zakończyło się 14 753 spraw.
W 2015 roku na terenie woj. podkarpackiego realizowanych było sześć
wojewódzkich programów prewencyjnych:
„Pseudokibic” ,
„Stop patologiom – Razem bezpieczniej”,
„Bezpieczeństwo osób w podeszłym wieku”,
„Ostrożnie – Pies”,
„Ograniczyć Wandalizm”,
„ Bezpieczny Ogród” – nowy program wdrożony do realizacji w listopadzie
ubr. którego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenach
ogrodów

działkowych,

międzyinstytucjonalnej

a
z

który
Polskim

powstał

w

Związkiem

ramach

współpracy

Działkowców

Okręg

Podkarpacki w Rzeszowie.
Imprezy masowe
W 2015 roku w

oparciu o zapisy Ustawy o BIM

na terenie woj.

podkarpackiego organizowane były mecze piłki nożnej mające charakter imprez
masowych na 4 obiektach tj.
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Rzeszów (Stal III liga),
Mielec (Stal II liga),
Stalowa Wola (Stal II liga),
Tarnobrzeg (Siarka II liga).
Ponadto na stadionie w Mielcu „gościnnie” z uwagi na remont stadionu
w Niecieczy rozgrywa swe mecze w roli gospodarza zespół „Bruk Bet” Nieciecza
– w ramach Ekstraklasy.
W 2015 roku odnotowano 1 zbiorowe zakłócenie porządku prawnego.
Ponadto odnotowano:
333 sportowe imprezy masowe,

z czego 76 to mecze piłki nożnej

(22 podwyższonego ryzyka),
ujawniono

101

ekscesów

chuligańskich,

w

tym

9

w

trakcie

imprez

i 2 po zakończeniu,
wykonano 101 patroli zabezpieczających - w transporcie samochodowym 100
oraz 1 w kolejowym, w których łącznie zaangażowanych było 1 938
funkcjonariuszy,
stwierdzono 250 czynów kwalifikowanych jako wykroczenie oraz 27 jako
przestępstwo.
W 2015 roku odbyło się 9 spotkań zespołu interdyscyplinarnego
Wojewody Podkarpackiego ds. imprez masowych.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w 2015 r.

Według wstępnych danych w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku na
terenie województwa podkarpackiego zaistniało:
1 698 wypadków,
136 osób poniosło śmierć,
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2 113 osób doznało obrażeń ciała,
15 638 kolizji.
W porównaniu do 2014 roku nastąpił :
spadek wypadków o 54 tj. o 5,9%,
spadek osób zabitych o 8 tj. 5,6%,
spadek liczby osób rannych o 72 tj. o 3,3%,
wzrost liczby kolizji o tj. 877 o 5,9%.

styczeń/
grudzień 2014

styczeń/
grudzień 2015

wskaźnik
dynamiki
(I/XII 2014 =
100%)

wypadki

1752

1698

94,1

- 54

zabici

144

136

94,1

-8

ranni

2 185

2 113

96,7

- 72

kolizje

14 761

15 638

105,9

+ 877

wzrost / spadek

W okresie styczeń – grudzień 2015 r. policjanci ujawnili ogółem 1 549
przypadków kierowania pojazdami po użyciu alkoholu lub podobnie działającego
środka (art. 87 § 1 i 2 KW).
Policjanci ujawnili ogółem 5 319 przestępstw związanych z kierowaniem
pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a
§1 kk i art. 87 § 1a kk).
W porównaniu do roku 2014 roku nastąpił:
spadek liczby ujawnionych kierujących pojazdami po użyciu alkoholu
(art. 87 § 1 i 2 KW) o 134 osoby.
spadek o 238 osób ujawnionych kierujących pojazdami mechanicznymi pod
wpływem alkoholu (art. 87 § 1 KW oraz art. 178a §1 KK).
spadek o 43 osoby ujawnione kierujące pojazdami nie mechanicznymi pod
wpływem alkoholu (art. 87 § 2 KW) .
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W

2015

r.

na

autostradzie

A4

przebiegającej

przez

województwo

podkarpackie doszło do 8 wypadków, w wyniku których 11 osób odniosło obrażenia
ciała. Zaistniało 98 kolizji. Natomiast w 2014 r. na autostradzie A4 doszło także do
8 wypadków, w których 1 osoba zginęła, a 9 zostało rannych. Zaistniało 88 kolizji
drogowych.

2014

A4

Liczba
wypadków
8

2015

A4

8

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

1

9

88

0

11

98

W 2015 r. na drodze krajowej 94 zaistniało 149 wypadków drogowych,
w których 5 osób poniosło śmierć, a 213 zostało rannych. Doszło do 1 284 kolizji.
W 2014 r. doszło natomiast do 152 wypadków, w których zginęło 13 osób,
a 203 zostały ranne. Liczba kolizji była na podobnym poziomie co w 2015 r.
i wyniosła 1 252.

2014

94

Liczba
wypadków
152

2015

94

149

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

13

203

1252

5

213

1284

3. Współpraca z władzami samorządowymi.
W 2015 r. podkarpacka Policja pozyskała od jednostek samorządu
terytorialnego województwa podkarpackiego środki finansowe w ramach Funduszu
Wsparcia Policji w kwocie 2 478 705,70 zł
z tego - od :
•

jednostek samorządu terytorialnego

•

państwowych jednostek organizacyjnych - 18.152,99 zł,

•

stowarzyszeń

- 2.457.852,71 zł,

- 2.700,00 zł.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na dofinansowanie do bieżącej
działalności

jednostek

a w szczególności na :
- zakup paliwa,

organizacyjnych

garnizonu

podkarpackiego,
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- rekompensaty pieniężne za służby ponadnormatywne oraz nagrody dla
policjantów,
- zakup sprzętu gospodarczo – kwaterunkowo – transportowego,
- materiałów i sprzętu techniki specjalnej,
- sprzętu informatyki i łączności,
- remonty obiektów,
- dofinansowanie do budowy nowej siedziby KPP w Łańcucie,
- dofinansowanie do zakupu 30 sztuk pojazdów.

4. Kadry.
Na dzień 31 grudnia 2015 r. w podkarpackim garnizonie Policji pełniło służbę
i zatrudnionych było:
4 346 funkcjonariuszy Policji;
533 pracowników służby cywilnej;
622 pracowników pozaetatowych.
W 2015 r. dokumenty do służby w Policji złożyło 1936 osób;
przyjęto do służby w Policji – 68 policjantów,
w 2015 roku ze służby w Policji w woj. podkarpackim
odeszło 117 funkcjonariuszy.
5. Podsumowanie.
Dokonując oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
województwa podkarpackiego w 2015 roku należy stwierdzić, że spadła liczba
stwierdzonych

przestępstw

ogółem

o

2,7

%.

Utrzymana

została

wysoka

wykrywalność ogólna przestępstw, która wyniosła 71,7 %. Stwierdzono spadek
przestępstw kryminalnych, których odnotowano o 16,1 % mniej niż w 2014 r.
Wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła 57,5 %.
W 2015 roku znacznie spadła liczba czynów karalnych popełnionych przez
nieletnich oraz nieletnich sprawców.
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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.

Opracowano:
Wydział Komunikacji Społecznej KWP
w Rzeszowie

