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L.dz. WKS - 10/2017

Sprawozdanie
z realizacji zadań przez podkarpacką Policję w 2016 r.
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Priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2016 - 2018
W 2016 roku podkarpacka Policja główny nacisk położyła na skuteczną realizację
priorytetów wyznaczonych przez Komendanta Głównego Policji tj.:
1. Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy
ze społeczeństwem.
2. Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu
największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości.
3. Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej
uciążliwej społecznie.
4. Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
5. Optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez
masowych.
6. Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne
podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników
Policji.
7. Doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników
Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy.

W 2016 roku zrealizowano zadania związane z wdrożeniem Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa. W województwie podkarpackim na dzień 30.12.2016 r. zgłoszono
następującą liczbę zagrożeń, w poniżej przedstawionych kategoriach.
Kategorie zagrożeń:
Przekraczanie dozwolonej prędkości
Nieprawidłowe parkowanie
Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
Zła organizacja ruchu drogowego
Niewłaściwa infrastruktura drogowa
Żebractwo
Miejsca grupowania się małoletnich

- 2142
- 1551
- 1531
- 337
- 321
- 179
- 164
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Nieprawidłowe oznakowanie drogi
Akty wandalizmu
Używanie środków odurzających
Dzikie wysypiska śmieci
Nielegalne rajdy samochodowe
Bezdomność
Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych
Znęcanie się nad zwierzętami
Niszczenie zieleni
Poruszanie się po terenach leśnych quadami
Niestrzeżony przejazd kolejowy
Kłusownictwo
Nielegalna wycinka drzew
Niestrzeżone przejście przez tory
Wypalanie traw
Utonięcia
Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych
Dzikie kąpieliska

-

159
151
148
132
97
69
58
50
46
39
35
35
30
22
20
6
4
3

Do dnia 30 grudnia 2016 r. zgłoszono ogółem 7 329 zagrożeń, w tym niepotwierdzono
5087, potwierdzono 2071 oraz wpłynęło 49 nowych. Do weryfikacji na 30 grudnia 2016 r.
pozostało 122.
Stan przestępczości na terenie województwa podkarpackiego w 2016 r.
W 2016 roku na terenie województwa podkarpackiego dokonano:
ogółem 23 507 przestępstw,
14 810 przestępstw kryminalnych,
3 767 przestępstw gospodarczych,
3 708 przestępstw drogowych.
W porównaniu do 2015 roku odnotowano:
spadek przestępstw ogółem o 4 109 tj. o 14,9 %,
spadek przestępstw kryminalnych o 837 tj. 5,3 %,
spadek przestępstw gospodarczych o 2 852 tj. o 43,1 %,
spadek przestępstw drogowych o 313 tj. o 7,8 %.
W 2016 roku w województwie podkarpackim wykryto:
ogółem 16 345 przestępstw tj. 69,3 % (spadek o 2,4 %);
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8 798 przestępstw kryminalnych tj. 59,2 % (wzrost o 1,7 %);
2 742 przestępstwa gospodarcze tj. 72,5 % (spadek o 11,9 %);
3 658 przestępstw drogowych tj. 98,6 % (spadek o 0,3 %);
W strukturze przestępczości województwa podkarpackiego zdecydowanie
przeważały przestępstwa o charakterze kryminalnym.
Wśród przestępstw kryminalnych przeważały przestępstwa przeciwko
mieniu. Spośród przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu najliczniejszą
kategorię stanowiły kradzieże cudzej rzeczy i kradzieże z włamaniem.
W 2016 r. na terenie województwa podkarpackiego dokonano 3352 kradzieży
cudzej rzeczy tj. o 374 mniej niż w roku w 2015. Ich wykrywalność wyniosła 33,0 %
i była wyższa o 0,8 % od uzyskanej w 2015 r. Wykrytych zostało 1 113 przestępstw.
Kolejną

dominującą

grupę

przestępstw

w

kategorii

przestępczości

kryminalnej stanowiły kradzieże z włamaniem. W 2016 r. dokonano 1 930 kradzieży
z włamaniem, tj. o 310 mniej niż w 2015 roku. Wykrytych zostało 625 kradzieży
z włamaniem tj. 32,0 % ich ogółu. Wskaźnik wykrywalności był o 2,0 % wyższy
w porównaniu do 2015 r.
W analizowanym okresie dokonano w województwie podkarpackim
89 kradzieży samochodów (w 2015 r. – 87), z których wykryto 22, co daje 24,7 %
wykrywalności.
W minionym roku dokonano w woj. podkarpackim 266 przestępstw
rozbójniczych (rozboje, kradzieże rozbójnicze i wymuszenia rozbójnicze). Ich liczba
wzrosła w porównaniu do 2015 r. o 18,8 % tj. o 42. Wykryto 221 przestępstw
rozbójniczych tj. 83,1 % ich ogółu. Wykrywalność była wyższa o 5,3 % w porównaniu
do 2015 r.
W kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu najmniej liczną, ale
najbardziej poważną kategorię stanowią zabójstwa.
W 2016 r. na terenie województwa podkarpackiego stwierdzono 15 zabójstw
(w 2015 r. - 6). Wszystkie zabójstwa zostały wykryte.
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Najczęściej popełnianymi przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu były:
udział w bójce lub pobiciu i uszczerbek na zdrowiu.
Odnotowano wzrost przestępstw – uszczerbek na zdrowiu. W 2016 roku
stwierdzono ich 541 tj. o 13,4 % więcej niż w okresie 2015 r. Wykryto 477 przestępstw
osiągając wskaźnik wykrywalności 88,0 %, który był o 3,0 % wyższy od osiągniętego
w 2015 r.
W analizowanym okresie stwierdzono 242 bójki i pobicia. Liczba tych
przestępstw spadła w porównaniu do 2015 r. o 8 tj. o 3,2 %. Wykryto 184 tj. 76,0 %
ich ogółu. Wykrywalność bójek i pobić wzrosła o 3,1 % w stosunku do 2015 roku.
Odnotowano w analizowanym okresie 55 zgwałceń, tj. o 3 mniej niż
w 2015 roku. Wykrytych zostało 42 przestępstwa, tj. 76,4 %. Wskaźnik
wykrywalności był wyższy o 0,5 % w stosunku do 2015 r.
W omawianym okresie stwierdzono popełnienie 1 051 przestępstw z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. Ich liczba spadła w porównaniu do 2015 r. o 68
tj. o 6,1 %. Wykrywalność tej kategorii przestępczości wyniosła 94,1 %.
W zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej w 2016 roku wszczęto
4 163 postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa gospodarcze,
co jest zbliżoną wartością w stosunku do roku 2015, kiedy wszczęto 4 174
postępowań, wskaźnik dynamiki wyniósł 99.7%. Znacząco natomiast spadła w 2016
liczba przestępstw stwierdzonych w tej kategorii, z liczby - 6 619 w 2015 do 3 767
w 2016 roku. Jest to spadek o 2 852 przestępstwa co stanowi wskaźnik dynamiki na
poziomie

43,1%.

Ponadto

odnotowano

spadek

wykrywalności

przestępstw

gospodarczych o 11,9%, z poziomu 84,4% w 2015 do poziomu 72,5% za rok 2016.
W 2016 roku w województwie podkarpackim stwierdzono popełnienie 263
przestępstw korupcyjnych tj. o 53 więcej niż 2015 r. Wykrywalność wyniosła 100,0%.
Powyżej

zostały

przedstawione

podstawowe

statystyki

przestępczości na obszarze województwa podkarpackiego w 2016 r.

Przestępczość nieletnich.

dotyczące
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W 2016 r. na terenie województwa podkarpackiego 414 nieletnich popełniło
585 czynów karalnych o charakterze przestępstw ( w 2015 r. 458 nieletnich dokonało
641 czynów karalnych). Zdecydowanie najwięcej czynów karalnych bo 549 miało
charakter kryminalny.
Wśród czynów popełnionych przez nieletnich przeważały przestępstwa
narkotykowe – 103, kradzieże cudzej rzeczy – 50 czynów, uszczerbek na zdrowiu –
33 czyny, kradzieże z włamaniem – 72 czyny oraz przestępstwa rozbójnicze – 74
czynów.
Przedsięwzięcia w zakresie prewencji i ruchu drogowego.
Na terenie województwa podkarpackiego w 2016 roku zrealizowano
241 930,34 służb patrolowych i obchodowych co stanowi 105,6% realizacji
określonego dla województwa podkarpackiego miernika.
Na terenie woj. podkarpackiego w 2016 roku ujawniono 287 245 wykroczeń,
natomiast w 2015 r. 311 800.
Największą liczbę stanowią wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji – 219 007.
Pozostałe najczęściej występujące i uciążliwe dla mieszkańców wykroczenia to:
- wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 16 861.
- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 10 907,
- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 6 425,
- przeciwko obyczajności publicznej – 4 650.
W 2016 roku na terenie woj. podkarpackiego realizowanych było sześć
wojewódzkich programów profilaktycznych i prewencyjnych:
„Pseudokibic” ,
„Stop patologiom – Razem bezpieczniej”,
„Bezpieczny senior”,
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„Ostrożnie – Pies”,
„Ograniczyć Wandalizm”,
„ Bezpieczny Ogród”.
Imprezy masowe
W 2016 r. zabezpieczono 352 imprezy masowe, w tym: 143 masowe imprezy
sportowe z wyłączeniem meczów piłki nożnej, 65 - meczów piłki nożnej
(13 podwyższonego ryzyka) oraz 144 imprezy masowe artystyczno – rozrywkowe.
W minionym roku podczas imprez masowych nie odnotowano zbiorowych
naruszeń prawa. Odnotowano 6 ekscesów chuligańskich, wszystkie podczas meczów
piłki nożnej oraz stwierdzono 105 czynów kwalifikowanych jako wykroczenie oraz
16 czynów kwalifikowanych jako przestępstwo. Zatrzymano 13 osób.
W ramach zabezpieczenia wykonano 99 patroli zabezpieczających, w tym 97
samochodowych oraz
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kolejowe.

Do zabezpieczenia

zaangażowano

7730

funkcjonariuszy Policji. Koszty zabezpieczenia imprez wyniosły 991 605 zł.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w 2016 r.

Według wstępnych danych z systemu SEWIK (stan na dzień 11.01.2017) w 2016 roku
na terenie województwa podkarpackiego zaistniało:
1 678 wypadków,
140 osób poniosło śmierć,
2 013 osób doznało obrażeń ciała,
17 446 kolizji.
W porównaniu do 2015 roku nastąpił :
spadek wypadków o 34 tj. o 2,0%,
wzrost liczby zabitych o 4 tj. 2,9%,
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spadek liczby osób rannych o 118 tj. o 5,5%,
wzrost liczby kolizji o 1 766 o 11,3%.
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 1 868 256,48 zł.
Otrzymane środki przeznaczone zostały na:
zakupy inwestycyjne / samochody, inne/

- 695.678,26 zł

remonty

- 195.375,18 zł

służby ponadnormatywne

- 495.493,00 zł

nagrody dla policjantów

- 4.860,00 zł

wydatki rzeczowe / wyposażenie, materiały

- 476.850,04 zł

Kadry.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. w podkarpackim garnizonie Policji pełniło służbę
i zatrudnionych było:
4 423 funkcjonariuszy Policji;
535 urzędników służby cywilnej;
612 pracowników pozaetatowych.
W 2016 r. przyjęto do służby w Policji – 177 policjantów, natomiast ze służby
w Policji w woj. podkarpackim odeszło 198 funkcjonariuszy.
Finanse
ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ GARNIZONU PODKARPACKIEGO
za okres 1 styczeń – 31 grudnia 2016r.

Sumowanie
paragrafów KWP i
KPP
Razem świadczenia

Plan na 31.12.2016 r.

15 537 108

Wykonanie
wydatków na
31.12.2016
15 537 097,04

% wykonania

100,00 %
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Razem wydatki
osobowe
Razem wydatki
rzeczowe
Razem wydatki
majątkowe
RAZEM WYDATKI

303 430 715

303 430 687,52

100,00 %

60 743 631

59 516 466,69

97,98 %

1 686 061

1 368 143,17

81,14 %

381 397 515

379 852 394,42

99,59 %

Podsumowanie.
Dokonując oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
województwa podkarpackiego w 2016 roku należy stwierdzić, że spadła liczba
stwierdzonych przestępstw ogółem o 14,9 %. Utrzymana została wysoka
wykrywalność ogólna przestępstw, która wyniosła 69,3 %. Stwierdzono spadek
przestępstw kryminalnych, których odnotowano o 5,3 % mniej niż w 2015 r.
Wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła 59,2 %.
W 2016 roku znacznie spadła liczba czynów karalnych popełnionych przez
nieletnich oraz nieletnich sprawców.
Poprawił się stan bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na
podkarpackich

drogach

wyrażający

się

spadkiem

zaistniałych

wypadków

drogowych oraz rannych. Wzrosła niestety liczba zabitych o 4 osoby.
Reasumując należy podkreślić, że województwo podkarpackie nadal zalicza
się do najbezpieczniejszych w kraju.

Opracowano:
Wydział Komunikacji Społecznej KWP
w Rzeszowie
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