Komenda Wojewódzka Policji
w Rzeszowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie
województwa podkarpackiego w 2017 roku
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1. Stan przestępczości na terenie województwa podkarpackiego w 2017 r.
W 2017 roku na terenie województwa podkarpackiego dokonano:
ogółem 29 718 przestępstw,
13 963 przestępstwa kryminalne,
11 126 przestępstw gospodarczych,
3 467 przestępstw drogowych.
W porównaniu do 2016 roku odnotowano:
wzrost przestępstw ogółem o 6 212 tj. o 26,4 %,
spadek przestępstw kryminalnych o 846 tj. 5,7 %,
wzrost przestępstw gospodarczych o 7 359 tj. o 195,4 %,
spadek przestępstw drogowych o 241 tj. o 6,5 %.
W 2017 roku w województwie podkarpackim wykryto:
ogółem 23 823 przestępstwa tj. 79,8 % (wzrost o 10,5 %);
8 993 przestępstwa kryminalne tj. 63,9 % (wzrost o 4,7 %);
10 299 przestępstw gospodarczych tj. 92,4 % (wzrost o 19,9 %);
3 434 przestępstwa drogowe tj. 99,1 % (wzrost o 0,5 %);
Najwięcej przestępstw stwierdzono na terenie działania:
- KMP Krosno – 8 280, wykryto 7 805 tj. 94,3 %,
- KMP Rzeszów – 4 143, z których wykryto 2 484 tj. 59,4 %,
- KPP Stalowa Wola – 1 654, wykryto 1 257 tj. 75,8 %.
Najmniej przestępstw stwierdzono na terenie działania:
- KPP Ustrzyki Dolne – 310, wykryto 270 tj. 87,1 %
- KPP Lesko – 315, wykryto 266 tj. 83,7 %,
- KPP Strzyżów – 364, wykryto 265 tj. 72,6 %,
W strukturze przestępczości województwa podkarpackiego przeważały
przestępstwa o charakterze kryminalnym.
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Wśród przestępstw kryminalnych przeważały przestępstwa przeciwko
mieniu. Spośród przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu najliczniejszą
kategorię stanowiły kradzieże cudzej rzeczy i kradzieże z włamaniem.
W 2017 r. na terenie województwa podkarpackiego dokonano 2 702 kradzieży
cudzej rzeczy tj. o 650 mniej niż w roku w 2016. Ich wykrywalność wyniosła 36,3 %
i była wyższa o 3,3 % od uzyskanej w 2016 r. Wykrytych zostało 993 przestępstwa.
Kolejną

dominującą

grupę

przestępstw

w

kategorii

przestępczości

kryminalnej stanowiły kradzieże z włamaniem. W 2017 r. dokonano 1 720 kradzieży
z włamaniem, tj. o 210 mniej niż w 2016 roku. Wykrytych zostało 593 kradzieże
z włamaniem tj. 33,9 % ich ogółu. Wskaźnik wykrywalności był o 1,9 % wyższy
w porównaniu do 2016 r.
W analizowanym okresie dokonano w województwie podkarpackim
71 kradzieży samochodów (w 2016 r. – 89), z których wykryto 23, co daje 31,9 %
wykrywalności.
W minionym roku dokonano w woj. podkarpackim 218 przestępstw
rozbójniczych (rozboje, kradzieże rozbójnicze i wymuszenia rozbójnicze). Ich liczba
spadła w porównaniu do 2016 r. o 18,0 % tj. o 48. Wykryto 194 przestępstwa
rozbójnicze tj. 88,6 % ich ogółu. Wykrywalność była wyższa o 5,5 % w porównaniu
do 2016 r.
W

innych

kategoriach

przestępstw

kryminalnych

przeciwko

mieniu

odnotowano następujące wskaźniki:
-

oszustwo kryminalne – stwierdzono 631 przestępstw. Stwierdzono spadek
liczby tych przestępstw o 19 w porównaniu do 2016 r. Spośród ogólnej liczby
oszustw kryminalnych wykryto 460, osiągając wskaźnik wykrywalności – 69,5
% (w 2016 - 63,3 %),

-

fałszerstwo kryminalne – stwierdzono 991 przestępstw tj. o 77 mniej niż
w 2016 r. Wykrytych zostało 606, tj. 61,0 % ich ogółu.
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W kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu najmniej liczną, ale
najbardziej poważną kategorię stanowią zabójstwa.
W 2017 r. na terenie województwa podkarpackiego stwierdzono 13 zabójstw
(w 2016 r. - 15). Wykryto sprawców 11 przestępstw.
Najczęściej popełnianymi przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu były:
udział w bójce lub pobiciu i uszczerbek na zdrowiu.
Odnotowano nieznaczny wzrost przestępstw – uszczerbek na zdrowiu.
W 2017 roku stwierdzono ich 542 tj. o 0,2 % więcej niż w okresie 2016 r. Wykryto 484
przestępstw osiągając wskaźnik wykrywalności 88,8 %, który był o 0,8 % wyższy od
osiągniętego w 2016 r.
W analizowanym okresie stwierdzono 214 bójek i pobić. Liczba tych
przestępstw spadła w porównaniu do 2016 r. o 28 tj. o 11,6 %. Wykryto 168 tj. 78,1 %
ich ogółu. Wykrywalność bójek i pobić wzrosła o 2,1 % w stosunku do 2016 roku.
Odnotowano w analizowanym okresie 51 zgwałceń, tj. o 4 mniej niż
w 2016 roku. Wykrytych zostało 45 przestępstw, tj. 88,2 %. Wskaźnik wykrywalności
był wyższy o 11,8 % w porównaniu do 2016 r.
W omawianym okresie stwierdzono popełnienie 994 przestępstwa z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. Ich liczba spadła w porównaniu do 2016 r. o 60
tj. o 5,7 %. Wykrywalność tej kategorii przestępczości wyniosła 94,6 %.
W zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej za okres 2017 Policja
podkarpacka osiągnęła wysokie wskaźniki. W 2017 roku wszczęto 4 368 postępowań
przygotowawczych w sprawach o przestępstwa gospodarcze, co jest zbliżoną
wartością w stosunku do roku 2016, kiedy wszczęto 4163 postępowania, wskaźnik
dynamiki wyniósł 104,9%. Znacząco natomiast wzrosła w 2017 liczba przestępstw
stwierdzonych w tej kategorii, z liczby – 3 767 w 2016 do 11 126 w 2017 roku. Jest to
wzrost o 7 359 przestępstw co stanowi wskaźnik dynamiki na poziomie 295,4%.
Ponadto

poprawiono

wykrywalność

przestępstw

z poziomu 72,5% w 2016 do poziomu 92,4% za rok 2017.

gospodarczych

o

19,9%,
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W zwalczaniu przestępstw gospodarczych osiągnięto następujące efekty:
-

oszustwa gospodarcze – stwierdzono 8 712 przestępstw (więcej o 6 204
w stosunku do 2016 r.), wykryto 8 132 oszustw tj. 93,2 %, o 23,5 % więcej
niż w 2016 r.,

- fałszerstwo gospodarcze – stwierdzono popełnienie 901 takich przestępstw
(więcej o 711 w stosunku do 2016 r.), z których wykryto 877 tj. 97,3 %
-

przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu – stwierdzono 202
przestępstwa (o 2 więcej niż w 2016 r.), wykryto 167 tj. 82,3 % ich ogółu,

- w 2017 roku w województwie podkarpackim stwierdzono popełnienie 357
przestępstw korupcyjnych tj. o 94 więcej niż 2016 r. Wykrywalność wyniosła
99,4%.
Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w przestępczości
gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego mają oszustwa gospodarcze.
W 2017 roku wzrosła liczba stwierdzonych przestępstw korupcyjnych o 35,7 %.
Powyżej

zostały

przedstawione

podstawowe

statystyki

dotyczące

przestępczości na obszarze województwa podkarpackiego w 2017 r.

Przestępczość nieletnich.

W 2017 r. na terenie województwa podkarpackiego 501 nieletnich (w 2016 414 nieletnich) popełniło 593 czyny karalne (w 2016 r. – 585) o charakterze
przestępstw. Najwięcej czynów karalnych, bo 565 miało charakter kryminalny.
W 2017 r. wśród czynów popełnionych przez nieletnich przeważały
przestępstwa narkotykowe – 129 czynów, kradzieże z włamaniem – 78 czynów,
kradzieże cudzej rzeczy – 57 czynów, przestępstwa rozbójnicze – 48 czynów,
uszczerbek na zdrowiu – 45 czynów oraz uszkodzenie rzeczy – 23 czyny.

7

2. Przedsięwzięcia w zakresie prewencji i ruchu drogowego.
W 2017 r. podkarpacka Policja organizowała spotkania ze społeczeństwem
w

ramach

cyklu

debat

społecznych

zatytułowanych

„Porozmawiajmy

o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Pozwoliły one na zdiagnozowanie,
w oparciu o dane uzyskane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aktualnych
zagrożeń,

ustalenie

oczekiwań

społecznych

i

zaplanowanie

działań

zapobiegawczych, adekwatnych do problemów najbardziej dokuczliwych dla
mieszkańców wszystkich powiatów woj. podkarpackiego. Działania te zakładały
szczególną rolę dzielnicowego w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki
społecznej.
Przedsięwzięcie to na terenie województwa podkarpackiego zainicjowane
zostało pierwszą wojewódzką debatą inauguracyjną, która odbyła się w marcu 2017
r. Kolejne debaty społeczne zorganizowane zostały na terenie wszystkich powiatów
województwa podkarpackiego. Wnioski wypracowane na szczeblu lokalnym
przedstawione zostaną na podsumowującej debacie wojewódzkiej zaplanowanej
w 2018 r.
W województwie podkarpackim w 2017 roku odbyły się 92 debaty, w tym
5 w miejscowościach, gdzie odtworzone zostały posterunki Policji.
`

W 2017 roku podkarpacka Policji kontynuowała realizację rozpoczętego

w 2016 roku programu - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od chwili
rozpoczęcia programu do 31 grudnia 2017 r. zgłoszono 26 001 zagrożeń, wśród
których:
niepotwierdzono

- 16 055 zgłoszeń

nowe

-

potwierdzone

- 9 397

weryfikacja

-

128

potwierdzone wyeliminowane -

126

żart lub pomyłka

283

-

12
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Kategorie zagrożeń:
Przekraczanie dozwolonej prędkości
Nieprawidłowe parkowanie
Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
Niewłaściwa infrastruktura drogowa
Zła organizacja ruchu drogowego
Miejsca grupowania się małoletnich
Używanie środków odurzających
Akty wandalizmu
Dzikie wysypiska śmieci
Żebractwo
Nielegalne rajdy samochodowe
Niszczenie zieleni
Wałęsające się bezpańskie psy
Bezdomność
Znęcanie się nad zwierzętami
Poruszanie się po terenach leśnych quadami
Nielegalna wycinka drzew
Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych
Kłusownictwo
Wypalanie traw
Niestrzeżony przejazd kolejowy
Niestrzeżone przejście przez tory
Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych
Dzikie kąpieliska
Utonięcia
RAZEM

- 8458
- 6260
- 4897
- 1430
- 861
- 663
- 521
- 453
- 401
- 379
- 377
- 206
- 156
- 140
- 131
- 119
- 110
- 108
- 77
- 73
- 68
- 60
- 26
- 15
- 12
- 26 001

W woj. podkarpackim od początku 2016 r. do chwili obecnej złożono
23 wnioski o reaktywację/utworzenie posterunków Policji pochodzących od
przedstawicieli samorządu terytorialnego, głównie na szczeblu gminnym oraz
parlamentarzystów i innych osób, w tym: o reaktywację - 21 oraz o utworzenie – 2.
Do chwili obecnej reaktywowano następujące Posterunki Policji:
1.Posterunek Policji w Korczynie (KMP Krosno) – 1.10.2016 r.
2.Posterunek Policji w Wiśniowej (KPP Strzyżów) – 1.10.2016 r.
3.Posterunek Policji w Ulanowie (KPP Nisko) – 1.03. 2017 r.
4. Posterunek Policji w Kamieniu (KMP Rzeszów) – 1.03. 2017 r.
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5. Posterunek Policji w Jasienicy Rosielnej (KPP Brzozów) – 1.03. 2017 r.
6. Posterunek Policji w Niebylcu (KPP Strzyżów) – 15.11 2017 r.
7. Posterunek Policji w Chorkówce (KMP Krosno) – 1.01.2018 r.
8. Posterunek Policji w Solinie z s. w Polańczyku (KPP Lesko) – 1.01. 2018 r.
Imprezy masowe
W 2017 roku podkarpacka Policja zabezpieczyła 348 imprez masowych,
w tym:
139 masowych imprez sportowych z wyłączeniem meczów piłki
nożnej,
64 - mecze piłki nożnej (14 podwyższonego ryzyka),
145 imprez masowych artystyczno – rozrywkowych.
Podczas

imprez

masowych odnotowano

5

ekscesów chuligańskich,

wszystkie podczas meczów piłki nożnej. Odnotowano ponadto 212 czynów, które
zakwalifikowano jako wykroczenie oraz 19 czynów, które zakwalifikowano jako
przestępstwo. Zatrzymano 9 osób. Nie stwierdzono zbiorowych naruszeń prawa.
Podkarpaccy policjanci wykonali w ramach zabezpieczenia imprez masowych
111 patroli zabezpieczających, w tym 100 samochodowych oraz 1 kolejowe.
Do zabezpieczenia na zasadzie wielokrotności zaangażowano 7 471 funkcjonariuszy
Policji. Koszty zabezpieczenia imprez wyniosły 1 003 065 zł.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w 2017 r.
Według wstępnych danych w 2017
podkarpackiego zaistniało:
1 703 wypadki,
124 osoby poniosło śmierć,
2 023 osoby doznało obrażeń ciała,

roku na terenie województwa
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W porównaniu do 2016 roku nastąpił :
wzrost wypadków o 13 tj. o 0,77 %,
spadek liczby zabitych o 17 tj. 12,06 %,
spadek liczby osób rannych o 11 tj. o 0,54 %.

Liczba wypadków, zabitych, rannych w woj. podkarpackim
Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

2634

2578

2110

1968

2259

2265

2185

2131

2032

2023

1809

1814

1752

1712

1690

1703

202

224

184

151

144

136

141

124

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3. Kadry.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. w podkarpackim garnizonie Policji pełniło służbę
i zatrudnionych było:
4 479 funkcjonariuszy Policji;
534 pracowników służby cywilnej;
607 pozostałych pracowników cywilnych.
W 2017 r. do służby w Policji przyjęto do służby w Policji – 186 policjantów,
odeszło ze służby 206 policjantów.
4. Podsumowanie.
Dokonując oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
województwa podkarpackiego w 2017 roku należy stwierdzić, że wzrosła liczba
stwierdzonych przestępstw ogółem o 26,4 %. Wzrost ten spowodowany jest przede
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wszystkim ujawnieniem dużej liczy przestępstw gospodarczych. Utrzymana została
wysoka wykrywalność ogólna przestępstw, która wyniosła blisko 80 %. Stwierdzono
spadek przestępstw kryminalnych, których odnotowano o 5,7 % mniej niż w 2016 r.
Wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła blisko 64 % i odnotowano
o blisko 5 % lepszą wykrywalność przestępstw kryminalnych niż w 2016 r.
Poprawił się stan bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na
podkarpackich drogach wyrażający się spadkiem osób zabitych i rannych. Wzrosła
nieznacznie liczba wypadków drogowych.
Reasumując należy podkreślić, że województwo podkarpackie nadal zalicza
się do najbezpieczniejszych w kraju.

Opracowano:
Wydział Komunikacji Społecznej KWP
w Rzeszowie

