
 

S P R A W O Z D A N I E
z działalności

Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie
w 2014 roku

(powiat grodzki)

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie, tak jak inne jednostki Policji realizuje zadania 
określone  w podstawowym akcie  prawnym jakim jest  Ustawa z  dnia  6  kwietnia  1990 r.  
o Policji:

1) ochrona  życia  i  zdrowia  ludzi  oraz  mienia  przed  bezprawnymi  zamachami 
naruszającymi te dobra;

2) ochrona  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego,  w  tym  zapewnienie  spokoju 
w miejscach  publicznych  oraz  w  środkach  publicznego  transportu  i  komunikacji 
publicznej,  w  ruchu  drogowym  i  na  wodach  przeznaczonych  do  powszechnego 
korzystania;

3) inicjowanie  i  organizowanie  działań  mających  na  celu  zapobieganie  popełnianiu 
przestępstw i  wykroczeń oraz  zjawiskom kryminogennym i  współdziałanie  w tym 
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.
5) Nadzór  nad  specjalistycznymi  uzbrojonymi  formacjami  ochronnymi  w  zakresie 

określonym w odrębnych przepisach,
6) kontrola,  przestrzeganie  przepisów  porządkowych  i  administracyjnych  związanych 

z działalnością publiczna lub obowiązujących w miejscach publicznych
7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, 

a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień 
międzynarodowych oraz odrębnych przepisów

8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych
9) prowadzeni zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione 

organy  o  odciskach  linii  papilarnych  osób,  niezidentyfikowanych  śladach  linii 
papilarnych  z  miejsc  przestępstw  oraz  o  wynikach  analizy  kwasu 
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deoksyrybonukleinowego (DNA)

W porównaniu  z  odpowiednikami  –  Komendami  Miejskimi  Policji  województwa 
podkarpackiego w Krośnie,  Przemyślu i  Tarnobrzegu – nasza jednostka jest bezwzględnie 
największa pod względem zajmowanego obszaru i ilości obsługiwanych gmin, a także liczby 
mieszkańców. KMP w Rzeszowie obejmuje miasto Rzeszów (zamieszkiwane przez 186 120 
osób - stan na 22.05.2015 r.) i powiat ziemski rzeszowski z 14 gminami (liczący przeszło 
164 000 mieszkańców), razem ponad 350 000 mieszkańców.

Ustawowe zadania realizowane są przez Komendę Miejską Policji w Rzeszowie, która 
dysponuje łącznie 719,8 etatami, z czego 617 osób zajmuje etaty policyjne (według stanu na 
dzień 31 grudzień 2014 r.). W podanej wyżej liczbie jest 408 policjantów służby prewencji, 
185  służby  kryminalnej  i  9  policjantów służby pomocniczej.  W komisariatach  miejskich 
zatrudnionych  jest  189  policjantów,  w  komisariatach  i posterunkach  terenowych  -  129. 
W Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie pracuje 300 funkcjonariuszy. Ponadto jednostka 
nasza dysponuje 102,8 etatami pracowników cywilnych.

Komenda  Miejska  Policji  w  Rzeszowie  swoim zasięgiem  obejmuje obszar  miasta 
Rzeszów i powiatu rzeszowskiego. W skład struktury wchodzi 9 komisariatów Policji oraz 7 
Policyjnych Punktów Przyjęć Interesantów.  

W chwili obecnej struktura Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie przedstawia się 
następująco:

I. Miasto Rzeszów – powiat grodzki podzielony na jednostki terenowe Policji:
1) Komisariat Policji I w Rzeszowie
2) Komisariat Policji II w Rzeszowie
3) Komisariat Rzeszów – Śródmieście

II. Powiat  ziemski  rzeszowski  podzielony  na  jednostki  terenowe  Policji,  których  
siedzibami są siedziby władz gminnych i tak:

1) Komisariat Policji w Boguchwale
2) Komisariat Policji w Dynowie
3) Komisariat Policji w Głogowie Młp.
4) Komisariat Policji w Sokołowie Młp.
5) Komisariat Policji w Tyczynie
6) Komisariat Policji w Trzebownisku
7) Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów w Kamieniu
8) Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów w Świlczy
9) Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów w Lubeni
10) Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów w Chmielniku
11) Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów w Hyżnem
12) Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów w Błażowej
13) Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów w Krasnem

Analizę stanu bezpieczeństwa na terenie działania KMP w Rzeszowie oparto o dane 
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statystyczne Policji, przyjmując za okres porównawczy: lata  2013 i 2014. Dla porównania 
prezentowane będą również statystyki z lat 2010 - 2014.

W  omawianym  okresie  policjanci  podejmowali  czynności  procesowe  w  5  485 
przypadkach zgłoszeń o popełnionych przestępstwach, a w analogicznym okresie 2013 roku 
w 6 371 przypadkach. W porównywanym przedziale czasowym nastąpił spadek bezwzględnej 
ilości o 886 zgłoszonych przestępstw, co stanowi zmniejszenie ich liczby o 13,9 %.

Na  terenie  miasta  i  powiatu  wykryto  2  886  przypadków  przestępstw.  Wskaźnik 
wykrywalności nieznacznie zmalał o 0,5% z 52,6% w roku 2013 do 52,1 % w roku 2014).

W grupie najbardziej dokuczliwych społecznie przestępstw są przestępstwa o charakterze 
kryminalnym, których wskaźnik wykrywalności osiągnął w 2014 roku poziom 42,1 % (wzrost 
0,8% w porównaniu z rokiem 2013).

W  dalszym  ciągu  analizy  ocenie  poddanych  zostanie  pięć  wybranych  kategorii 
czynów karalnych, to jest: 

• Kradzież z włamaniem (art. 279 kk)
• Kradzież cudzej rzeczy (art. 275 § 1, 278 i 279 § 1  kk)
• Kradzież i kradzież z włamaniem do samochodu (art. 278 § 1 i 279 § 1  kk)
• Rozbój i wymuszenie rozbójnicze  (art. 280, 281 i  282 kk)
• Bójka i pobicie (art. 158 i 159 kk)

Przestępstwa stwierdzone 2010 2011 2012 2013 2014

Kradzież z włamaniem (art. 279 kk) 719 614 523 415 322
Kradzież cudzej rzeczy  (art. 275 § 1, 278 
i 279 § 1  kk) 1 338 1 272 1 381 1 508 1 120
Kradzież i kradzież z włamaniem do samo-
chodu (art. 278 § 1 i 279 § 1  kk) 25 66 44 61 51
Rozbój i wymuszenie rozbójnicze (art. 
280, 281 i  282 kk) 75 70 72 81 73

Bójka i pobicie (art. 158 i 159 kk) 81 67 72 50 42

RAZEM 2238 2089 2092 2115 1608

Tabela 1.  Przestępstwa stwierdzone na terenie miasta Rzeszowa.
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Wykres 1. Rozkład ilości zdarzeń wybranych kategorii w latach 2010– 2014 na terenie miasta Rzeszów.

Analizując przedstawione liczby za lata 2013 i 2014 r. w poszczególnych kategoriach, 
zauważyć można:

spadek o 93 kradzieży z włamaniem,
spadek o 388 kradzieży cudzej rzeczy,
spadek o 10 kradzieży i kradzieży z włamaniem do samochodu,
spadek o 8 rozbojów i wymuszeń rozbójniczych,
spadek o 8 bójek i pobić.

Przedstawione dane obrazują spadek stwierdzonych czynów we wszystkich  pięciu 

kategoriach przestępstw: kradzieży cudzej rzeczy o 25,7 %, kradzieże z włamaniem  o 22,4%, 

kradzieży i kradzieży z włamaniem do samochodu 16,4%, bójek i pobić 9,9% i o 16% w 

przypadku rozbojów i wymuszeń rozbójniczych.

Optymistyczny w tym zestawieniu jest stopniowe i systematyczne zmniejszenie ilości 
stwierdzonych  przestępstw  w  zakresie  analizowanych  powyżej  większości  kategorii  na 
przestrzeni ostatnich lat.

W 2014 roku na terenie miasta Rzeszowa  stwierdzono 4155 przestępstw, w tym 3093 to 
przestępstwa o charakterze kryminalnym. W porównaniu z rokiem 2013 nastąpił spadek o 464 
,  w tym 385 przestępstw kryminalnych.  W stosunku do roku 2013 roku wzrósł wskaźnik 
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wykrywalności  z  50,8%  do  52,2%.  Osiągnięte  wyniki  mobilizują  do  podejmowania 
wszelkiego  typu  działań,  celem  osiągnięcia  poprawy  efektywności  w  zwalczaniu 
przestępczości  pospolitej,  tej  najbardziej  dokuczliwej  dla  mieszkańców  miasta 
wojewódzkiego.

Wskaźnik wykrycia (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Kradzież z włamaniem (art. 279 kk)
26 30,5 12 36 16,7

Kradzież cudzej rzeczy  (art. 275 § 1, 278 
i 279 § 1  kk) 19 21,7 22,1 22,1 21,7

Kradzież i kradzież z włamaniem do samo-
chodu (art. 278 § 1 i 279 § 1  kk) 26,5 19,1 46,1 31,7 7,8

Rozbój i wymuszenie rozbójnicze (art. 280, 
281 i  282 kk) 62,3 65,6 63,8 60,5 84,9

Bójka i pobicie (art. 158 i 159 kk)
49,8 51,3 60,2 68 57,1

Tabela 2.  Wskaźnik wykrywalności przestępstw na terenie Rzeszowa w latach 2010-2014.

Wykres 2. Wskaźnik wykrywalności przestępstw na terenie Rzeszowa w latach 2012 - 2014.
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Na  terenie  miasta  Rzeszowa  znacznie  spadła  liczba  omawianych  przestępstw 
natomiast  odnotowaliśmy  w  analizowanym  okresie  spadki  wskaźników  wykrywalności 
w kategorii: 

kradzieży z włamaniem o 19,3%
kradzieże cudzej rzeczy o 0,4 %

    kradzieży i kradzieży z włamaniem do samochodu o 23,9%
bójek i pobić o 10,9%
Wskaźnik wykrywalności rozbojów i wymuszeń rozbójniczych wzrósł o 24,4%

W  2014  roku  w  mieście  i  powiecie  rzeszowskim  odnotowano  4719  zdarzeń 
drogowych (w analogicznym okresie  2013 r.  -  5176)  w tym 642 wypadków – niewielki 
spadek o 4  oraz  4077 kolizji  drogowych – spadek o  547.  Główną przyczyną wypadków 
drogowych jest nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nadmierna prędkość, niezachowanie 
bezpiecznej  odległości  między  pojazdami,  niestosowanie  się  do  znaków,  nieprawidłowe 
wyprzedzanie oraz nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych. 

1. Zdarzenia drogowe 2012 2013 2014
Ogółem 6296 5176 4719

kolizje 4129 4530 4077
wypadki 605 646 642

1. Przestępstwa drogowe 2012 2013 2014
 (art. 160 § 1 i 3, 173, 174, 177, 178 a, 
179, 180 KK) na terenie działania KMP 
w Rzeszowie: 903 798 625

na terenie miasta Rzeszowa 452 404 334
na terenie powiatu rzeszowskiego 451 394 291

w tym przestępstwa kierowania pojaz-
dem w związku z naruszeniem art. 178 a 
§ 1 i 2 KK*: 725 668 519

na terenie miasta Rzeszowa 347 337 274
na terenie powiatu rzeszowskiego 378 331 245

    

2. Wykroczenia (na terenie działania 
KMP w Rzeszowie) 2012 2013 2014
 - wnioski o ukaranie za kierowanie po-
jazdem        w związku z naruszeniem 
art. 87 § 1 KW**: 165 195 188
 - wnioski o ukaranie za kierowanie po-
jazdem         w związku z naruszeniem 
art. 87 § 1a KW**: 0 6 70
 - wnioski o ukaranie za kierowanie po-
jazdem         w związku z naruszeniem 
art. 87 § 2 KW**: 19 15 24
 - wnioski o ukaranie nietrzeźwych pie-
szych: 2 2 7

6



Ogółem wykroczenia (wnioski o uka-
ranie) 186 218 289
3. Zatrzymano uprawnień do kierowa-
nia pojazdami: 352 457 500 
w tym za kierowanie po użyciu alkoholu 
lub podobnie działającego środka: 275 365 386 

Tabela 3.  Zestawienie liczby zdarzeń drogowych w latach 2012-2014.

*Art.  178a   §  1.  Kto,  znajdując  się  w  stanie  nietrzeźwości  lub  pod  wpływem środka  odurzającego,  prowadzi  pojazd  
mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 § 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze  
publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1,

      podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
** Art. 87.   § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd 

mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

      § 1a.  Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie  
działającego środka,  prowadzi na drodze publicznej,  w strefie  zamieszkania lub w strefie ruchu inny 
pojazd niż określony w § 1.

      § 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze 
publicznej,  w  strefie  zamieszkania  lub  strefie  ruchu  inny  pojazd  niż  określony  w  §  1,
podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

      § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
      § 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów 

innych niż określone w § 1.

***  Art. 431.  1.  Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub  
spożywa  napoje  alkoholowe  w  miejscach  nielegalnej  sprzedaży,  albo  spożywa  napoje  alkoholowe 
przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, 
podlega karze grzywny.

                         2.   Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
               3.   W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów

  alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

W  2014  roku  w  mieście  i  powiecie  rzeszowskim  ujawniono  625  przestępstw 
drogowych. Był to spadek o około 21,7% w stosunku do analogicznego okresu roku 2013, 
kiedy  zanotowano  798  takich  czynów. Na  terenie  Rzeszowa  odnotowano  334  tego  typu 
zdarzeń, o 70 mniej niż w roku poprzednim (spadek o 17,3%). Najliczniejszą grupę stanowią 
przestępstwa  kierowania  pojazdem  pod  wpływem  alkoholu,  jednak  liczba  przestępstw 
spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców spada o 18,7%  z 337 w 2013 r. do 274 w 
roku 2014. 

Spadła również ilość wykroczeń popełnianych w związku z prowadzeniem pojazdu 
mechanicznego pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka z 195 do 188.
Osób  zasiadających  za  kierownicę  pojazdu,  a  będących  pod  wpływem  alkoholu,  nie 
powstrzymują nawet prezentowane w mediach tragiczne wypadki, w których ich uczestnicy 
stracili życie. 

W  zakresie  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym  stale  prowadzone  są  działania 
profilaktyczne przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie oraz przedstawicieli 
innych  podmiotów  -  Straży  Granicznej,  Żandarmerii  Wojskowej,  Inspekcji  Transportu 
Drogowego, i Urzędu Marszałkowskiego.

Stosownie  do  aktualnie  obowiązujących  wytycznych  dotyczących  zwalczania 
wykroczeń, funkcjonariusze Policji korzystają w szerokim zakresie ze środków oddziaływania 
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poza  represyjnego,  nie  rezygnując  ze  środków represyjnych  wobec  sprawców wykroczeń 
o szczególnym  stopniu  społecznej  szkodliwości  czynu.  W  2014  roku  na  terenie  miasta 
i powiatu  rzeszowskiego  ujawniono  64  419 wykroczeń,  co  stanowi  wzrost  o  6  % 
w porównaniu z rokiem 2013. 

Jednym  ze  sposobów  realizacji  wytyczonych  zadań  jest  sporządzenie  wniosku 
o ukaranie do Sądu lub skierowanie sprawy za czyn karalny do Sądu dla nieletnich.

W minionym  półroczu   policjanci   Komendy   Miejskiej   Policji   w   Rzeszowie 
ujawnili  łącznie  3  977  wykroczenia,   za   które   sporządzili   wnioski   o  ukaranie. 
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, nastąpił wzrost o 729 wniosków, 
tj. o 22,4%.

Ponadto 20 658 wykroczeń rozstrzygnięto w trybie pouczenia,  a 35 619  w trybie 
postępowania mandatowego.

Udział  poszczególnych  Komisariatów  Policji  w  ogólnej  liczbie  sporządzonych 
wniosków o ukaranie do Sądu i ich tendencję procentową przedstawia poniższa tabela:

JEDNOSTKA 2013 2014 TENDENCJA

KP I  W RZESZOWIE 
(Z GMINĄ KRASNE) 290 485 67,2

KP II  W RZESZOWIE
468 513 9,6

KP RZESZÓW – ŚRÓDMIE-
ŚCIE 501 843 68,3

Tabela 4. Rozkład sporządzonych wniosków na terenie miasta Rzeszów 
w latach 2013-2014.

Analizując dane z ubiegłego roku zauważyć można, że na terenie działania wszystkich 
komisariatów miejskich KMP w Rzeszowie nastąpił wzrost ilości sporządzonych wniosków 
o  ukaranie  do  Sądu.  Rok  2014  największy  wzrost  przyniósł  w  Komisariacie  Rzeszów-
Śródmieście. 

Oprócz postępowania wnioskowego w zagadnieniu zwalczania wykroczeń policjanci 
Komisariatów  Policji  i  Wydziałów  KMP  w  Rzeszowie  w  szerokim  zakresie  stosowali 
postępowanie mandatowe. W 2014 roku policjanci KMP w Rzeszowie nałożyli ogółem 35 
619 mandatów karnych gotówkowych i kredytowych. (w 2013 r. – 34 481, wzrost o 3,3%)

JEDNOSTKA 2013 2014 TENDENCJA
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KP I  W RZESZOWIE (Z GMI-
NĄ KRASNE) 1683 2070 23,0

KP II W RZESZOWIE
1498 1918 28,0

KP RZESZÓW ŚRÓDMIEŚCIE
3105 3668 18,1

Tabela 5. Rozkład obrazujący udział poszczególnych Komisariatów Policji 
w ogólnej liczbie nałożonych mandatów w latach 2013 - 2014    

Jak wynika z powyższego zestawienia, wzrost liczby nałożonych mandatów karnych 
wystąpił na terenie działania wszystkich trzech komisariatów miejskich Policji: KP II o 28%, 
KP I o 23%, KP Rzeszów-Śródmieście o 18,1%

W analizowanym okresie  na terenie  działania  KMP w Rzeszowie  podjęto  łącznie 

działań w związku z:

 
2012 2013 2014

Interwencjami: 42370 44114 50529

Wykroczeniami: 65666 60754 64416

- rozstrzygnięte przed Sądem 3388 3248 3977
rozstrzygnięte trybie postępowa-
nia mandatowego 33897 34481 35619

na kwotę: 5134090 5109480 5473359
- rozstrzygnięte w trybie poucze-
nia 25126 19778 20658

Tabela 6. Podejmowane działania w KMP Rzeszów na tle 2012-2014

Opierając  się  o  analizę przedstawionych liczb oraz realizowanych czynności  przez 
policjantów  głównie  służb  prewencyjnych,  należy  stwierdzić,  że  ilość  interwencji  ciągle 
wzrasta.  Może  to  być  spowodowane  ciągłym  poszerzeniem  granic  miasta  Rzeszowa, 
rozbudowa nowych terenów mieszkaniowych, duże bezrobocie, obecność na terenie miasta 
Rzeszowa  licznych  grup  młodzieżowych  utożsamiających  się  z  dwoma  największymi 
w  mieście  klubami  sportowymi:  „Stal”  i  „Resovia”.  Znacząca  rolę  może  mieć  także 
powstawanie  atrakcyjnych  regionalnie  placówek  kształcenia,  zwiększająca  się  liczba 
studentów  i  wzrastająca  atrakcyjność  miejsc  spędzania  czasu  wolnego.  Zaangażowanie 
pełniących służbę funkcjonariuszy jest duże. Świadczą o tym ilości ujawnionych wykroczeń 
i  liczby  zastosowanych  środków  oddziaływania  karnego  (mandaty,  wnioski  o  ukaranie 
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kierowane do Sądu) jak i pozakarnego (pouczenia).

Powszechny proces edukacyjny, a także treści przekazywane przez media, wpływają 
na zwiększony zakres wiedzy między innymi z zakresu prawa. W procesie edukacji zbiorowej 
najważniejszy jest  element  wyszukiwania  lub  przyswajania  przysługujących praw.  Z  tego 
powodu, w trakcie interwencji wydłuża się jej czas, gdyż osoba w stosunku do której policjant 
wykonuje czynności zmierza do udowodnienia swoich racji i braku ewentualnej winy.

W 2014 roku, w wyniku podejmowanych działań związanych z popełnianiem przez  
obywateli  czynów  karalnych,  stosowano  wobec  sprawców  środki  izolacyjne  w  postaci 
zatrzymania i umieszczenia w Policyjnej Izbie Dziecka, Policyjnych Pomieszczeniach dla 
Osób Zatrzymanych oraz w Izbie Wytrzeźwień.

ŚRODKI IZOLACYJNE 2012 2013 2014
Liczba osób umieszczonych w Policyjnych 
Pomieszczeniach dla osób Zatrzymanych 
KMP w Rzeszowie

1672 1472 1289w tym:

podejrzewani o popełnienie przestępstwa
1060 919 850

w związku z popełnieniem wykroczenia
14 7 10

na polecenie sądu lub prokuratury
433 383 297

zatrzymanie prewencyjne
6 1 0

cudzoziemcy w celu wydalenia
0 7 3

doprowadzeni w celu wytrzeźwienia
159 155 129

mężczyźni
153 150 116

kobiety
6 5 13

Tabela 7. Zestawienie ilości osób zatrzymanych i izolowanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w KMP w Rzeszowie na tle lat 2012-2014

Z przedstawionych wyżej liczb wynika, że w dużej części przypadków stosowania  
wobec  sprawców środka  represyjnego,  w postaci  izolowania  przez  Policję  w  ustawowo 
przewidzianych pomieszczeniach i na okres do 48 godzin, odnotowano spadek liczby osób  
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zatrzymanych  w  Pomieszczeniach  dla  Osób  Zatrzymanych  KMP  w  Rzeszowie. 
W Policyjnych Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych KMP w Rzeszowie izolowano 
1289 osób, co stanowi spadek o 12,4% w porównaniu z rokiem 2013. O 23% spadła liczba  
osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia, jednak obawę budzi większa liczba izolowanych 
kobiet z 5 w 2013 r. do 13 w 2014 r. 

W  celu  zapobiegania  zjawiskom  sprzyjającym  przestępczości  oraz  wchodzeniu 
w kolizję z obowiązującym stanem prawnym, podejmowane są przedsięwzięcia związane  
ze wzmocnieniem współpracy z  samorządami  lokalnymi.  Od 2005 roku podpisywane są  
porozumienia Komendant Miejski Policji w Rzeszowie z Prezydentem Miasta Rzeszowa,  
który w ramach przysługujących jemu i Radzie Miasta Rzeszowa kompetencji, przeznacza  
środki  finansowe  miasta  na  rzecz  Policji  w  celu  organizowania  tzw.  służb  
ponadnormatywnych. Dzięki tym środkom policjanci w godzinach pozasłużbowych mogli 
dodatkowo zarobkować, a jednostka i miasto zyskiwały wykwalifikowane patrole.

Okres 2010 2011 2012 2013 2014

Razem w 
podanych 

latach
Kwota przekazanych przez 
miasto Rzeszów środków 302 000 250 000 295 000 250 000 230 000 1 327 000
Liczba skierowanych do służby 
policjantów 1 823 1 543 1 641 1 293 1 136 7 436

Liczba zorganizowanych patroli 813 747 782 618 560 3 520

Liczba przepracowanych godzin 11 668 9 936 11 282 9 344 8 544 50 774

Tabela 8. Zestawienie obrazujące działalność służb ponadnormatywnych 
na terenie miasta Rzeszów w 2014 r.

Ilość  zorganizowanych  służb  patrolowych  oraz  sposób  realizacji  zadań,  a  przede 
wszystkim  ich  systematyczność,  miały  również  znaczący  wpływ  na  poprawę  stanu 
bezpieczeństwa  w  mieście  oraz  ograniczenie  występowania  zjawisk  patologicznych 
i kryminogennych. W omawianym okresie, funkcjonariusze kierowani do pełnienia służby 
ponadnormatywnej osiągali następujące wyniki:

 

2010 2011 2012 2013 2014

Interwencje: 2 558 2 134 1 887 1 353 872
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w miejscu publicznym 2 516 2 081 1 872 1 225 854

domowe 42 8 15 52 38

kontrola miejsc zagrożonych: 3 193 2 895 2 121 3 280 2 570

kontrola pojazdów: 2 371 2 038 1 358 804 446

ujawniono wykroczeń: 2 846 2 249 1 889 1 319 894
sporządzono wniosków o 
ukaranie 76 48 25 22 34

nałożono MK 1 790 1 308 997 474 257

                        na kwotę 346 310 231 530 178 340 85 430 44 350

pouczono osób 1 411 1 074 975 735 754
zatrzymano sprawców prze-
stępstw 35 26 18 14 6

na gorącym uczynku 28 19 15 5 2

w pościgu 6 0 2 2 2

nietrzeźwych kierujących 21 16 6 2 1

w tym nieletnich 2 2 4 1 0
izolowano w Izbie Wytrzeź-
wień 89 39 76 49 41
zatrzymano osób poszukiwa-
nych 4 4 5 2 1

zatrzymano praw jazdy 15 14 7 2 0
zatrzymano dowodów reje-
stracyjnych 185 127 76 52 18

Tabela 9. Zestawienie przedstawiające wyniki z działalność służb ponadnormatywnych 
na terenie miasta Rzeszowa w 2014 r.

Generalnym założeniem służb ponadnormatywnych jest oddziaływanie prewencyjne 
w miejscach  ich  pełnienia.  Planowano  je  w  dniach  wolnych  od  pracy,  rejonach  miasta 
najbardziej  zagrożonych  przestępczością  i  częstotliwością  popełnianych  wykroczeń.  
Najczęściej  w  centrum  miasta  oraz  na  bazarach  i  targowiskach.  Innym  elementem 
wpływającym na organizację tych służb, były imprezy masowe o charakterze rodzinnym,  
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patriotycznym,  rozrywkowym,  sportowym  i  rekreacyjnym  organizowane  przez  władze 
miasta Rzeszowa oraz województwa podkarpackiego.

Głównym okresem działania służb ponadnormatywnych, corocznie są miesiące od 
kwietnia  do  grudnia.  Miejscem,  w  którym  najczęściej  można  zobaczyć  policjantów 
w patrolach  pieszych  jest  śródmieście  Rzeszowa  pomiędzy  ulicami:  Piłsudskiego, 
Cieplińskiego,  Lisa  Kuli,  Szopena,  Targową  oraz  Asnyka,  Jabłońskiego,  Grunwaldzką, 
Grottgera,  Placem  Dworcowym,  Batorego,  Fredry.  Dodatkowo,  w  zależności 
od zapotrzebowań Komisariatów Miejskich Policji, które inspirowane są przez samorządy 
osiedlowe, funkcjonariusze pełnią służbę na terenie działania KP I,  II  i  KP Śródmieście.  
Istotny wpływ na  ich  dyslokację  mają  na  przykład  turnieje  piłki  siatkowej,  gale  MMA,  
imprezy osiedlowe  pod  nazwą „Dni  Osiedla”,  koncerty,  Noc  Sylwestrowa,  w  obiektach 
widowiskowo – sportowych i na scenach na terenie Rynku i Bulwarów, a także w miejscach 
przyległych  do  obiektów,  na  których  organizowane  są  przykładowo  „JUVENALIA” 
studentów rzeszowskich uczelni.

Spadająca  ilość  podejmowanych  przez  patrole  piesze  interwencji,  szczególnie 
w miejscach  publicznych,  wskazuje  na  efektywność  pełnionej  służby.  Dodatkowo 
potwierdza to zmniejszająca się ilość ujawnianych wykroczeń i nakładanych MKK. Wzrosła  
liczba kierowanych wniosków o ukaranie przez sąd, a także stosowanych pouczeń. Osoby 
przebywające w miejscach, gdzie kierowane są patrole piesze Policji,  częściej  zachowują 
się zgodnie z obowiązującym prawem i starają się nie naruszać obowiązujących norm.

Na podstawie doniesień medialnych, sondaży środowisk mieszkańców, badań i  analiz 
statystycznych  dokonywanych  przez  ośrodki  badań  społecznych,  województwo 
podkarpackie zaliczane jest do najbezpieczniejszych województw w Polsce. Według danych 
statystycznych  Rzeszów  jest  na  trzecim  miejscu  w  kategorii  wskaźnika  zagrożenia 
przestępczością, tuż za Białymstokiem i Bydgoszczą.  

Komenda  Miejska  Policji  w Rzeszowie  w okresie  od  stycznia  do  grudnia  2014 r. 
realizowała zadania ustawowe z zakresu utrzymania porządku publicznego na terenie miasta 
Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego podczas odbywających się imprez.  Obowiązujący stan 
prawny reguluje zakres działań Policji podczas imprez o charakterze masowym, z udziałem 
dużej  ilości  widzów  jak  również  imprez,  uroczystości,  zgromadzeń  publicznych  i  akcji 
protestacyjnych,  które  niosą  za  sobą  ewentualność  wystąpienia  zagrożenia  zbiorowym 
zakłóceniem porządku publicznego.

Na  bazie  prowadzonego  rozpoznania,  w  zależności  od  rangi  imprezy,  a  także 
zagrożenia jakie za sobą niosły każdorazowo po szczegółowej analizie planowano stosowne 
do zagrożenia  siły policyjne z KMP, OPP, SPAP, jak również z wydziału KWP w Rzeszowie, 
wielokrotnie  koncentrowano  NPP ze  stanu  osobowego  KMP w Rzeszowie  oraz  z  terenu 
województwa podkarpackiego.
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W  związku  z  powyższym,  w  2012  roku  zabezpieczono  75  imprez  o charakterze 
masowym  w  kategorii  imprez  sportowych,  kulturalnych  i  rozrywkowych.  Do  ich 
zabezpieczenia  łącznie  zaplanowano  i  wykorzystano  na  zasadzie  wielokrotności  2059 
policjantów. Łączny koszt użycia sił i środków przez Policję wyniósł ok. 285 720 zł. 

Imprez  o  charakterze  sportowym  zabezpieczono  47  (w  tym  mecze  piłki  nożnej), 
wykorzystując 1641 policjantów, a szacunkowe koszty stanowiły ok. 220 003 zł.  Wśród 6 
meczy piłki nożnej 3 zakwalifikowano do kategorii podwyższonego ryzyka.

W omawianym  roku  odbyło  się  28  imprez  masowych  artystyczno-rozrywkowych. 
Przy zabezpieczeniu użyto łącznie 418 funkcjonariuszy Policji, a koszt użytych sił i środków 
wyniósł ok. 65 717 zł.

Ponadto  na  terenie  Rzeszowa  miało  miejsce  45  akcji  protestacyjnych. 
Szacunkowa wielkość kosztów to ok. 47 098 zł.

W  celu  prawidłowego  zabezpieczenia  imprez  sportowych,  a  przede  wszystkim 
zakwalifikowanych jako „masowe imprezy sportowe o podwyższonym ryzyku”, Komendant 
Miejski  Policji  w  Rzeszowie  podjął  w  2014  roku  łącznie  50 decyzji  o  koncentracji 
pododdziałów zwartych Policji ze stanu KMP w Rzeszowie. Pododdziały koncentrowane były 
do zabezpieczenia min.  meczy piłkarskich, zawodów żużlowych,  wyjazdów i przyjazdów 
kibiców  poza  teren  województwa,  czy  przejazdów  kibiców  innych  klubów  sportowych. 
Do zabezpieczeń przejazdu kibiców użyto 753 policjantów.

Realizując  zadania  związane  z  prowadzeniem  rozpoznania  środowisk  kibiców, 
Komendant  Miejski  Policji  w  Rzeszowie  polecił  zorganizować  25  wyjazdów  Zespołów 
Monitorujących w tym 25 na mecze piłki nożnej Łączny koszt organizacji zespołów wyniósł 
82 984 zł. 

W celu propagowania poprawnych zachowań, zgodnych z obowiązującym stanem 
prawnym,  policjanci  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Rzeszowie  wraz  z  samorządami 
lokalnymi -  osiedlowymi i  gminnymi,  inicjowali  i  realizowali  przedsięwzięcia  z  zakresu 
prewencji kryminalnej wśród dzieci, młodzieży, jak też i dorosłych mieszkańców naszego  
powiatu.

Programy i działania miały na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwych zjawisk  
patologicznych,  z  którymi  mogą  zetknąć  się  mieszkańcy  Rzeszowa.  Innym  aspektem 
prowadzonych działań było podniesienie stanu świadomości mieszkańców, propagowanie 
postaw  i  zachowań,  które  pomogą  uchronić  przed  możliwością  stania  się  ofiarą  
przestępstwa.  Realizując  powyższe  zadania  policjanci  m.in.  Zespołu  ds.  Prewencji  
Kryminalnej, Wydziału Ruchu Drogowego czy dzielnicowi KMP w Rzeszowie prowadzili  
szeroko zakrojone działania prewencyjno - profilaktyczne skierowane do dzieci młodzieży 
oraz osób dorosłych, które obejmowały:

Program Prewencyjny "Stop Patologiom – Razem Bezpieczniej".  Miał  za zadanie  
ograniczenie zjawisk patologicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców 
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Podkarpacia, zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa oraz podniesienie  
świadomości  prawno  –  wiktymologicznej  społeczeństwa,  przeciwdziałanie  zjawiskom 
godzącym  w  dobra  osobiste  obywateli.  Realizację  programu  zapewniły  działania  
zorganizowane pod hasłami :

1)    ,,Bezpieczne wakacje 2014" - miejsko-powiatowy etap konkursu plastycznego dla  
dzieci  i  młodzieży,  w  którym  prace  laureackie  wyłaniane  przez 
międzyinstytucjonalne jury trafiają do finału, którego organizatorem jest Komenda 
Wojewódzka  Policji
w Rzeszowie.

2)   „Bezpieczna droga do szkoły” - adresatami działań były dzieci w wieku 7 lat.  
Przedstawiciele  policji  przeprowadzali  zajęcia  edukacyjno  -  prewencyjne 
z uczniami,  w  celu  kształtowania  właściwych  zachowań  w zakresie  ruchu 
drogowego.  Policjanci  Wydziału  Prewencji  i  Ruchu  Drogowego  KMP 
w  Rzeszowie  włączyli  się   do  akcji  "Pamiętaj  -  noś  odblaski!",  której 
organizatorem  była  Gazeta  Codzienna  Nowiny,  a  partnerem  Urząd  Miasta 
Rzeszowa.  W  ramach  tej  kampanii  czytelnicy  Nowin  otrzymali  we  wtorek 
bezpłatnie opaskę odblaskową. Z kolei w środę policjanci  odwiedzili uczniów ze 
Szkoły  Podstawowej  nr  9  w  Rzeszowie.  Podczas  specjalnego  spotkania 
rozmawiali  z  dziećmi  o  zasadach  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym, 
a  przedstawiciele  Nowin  rozdali  najmłodszym  elementy  odblaskowe. 
Do  rozdawania odblasków dołączył także Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz 
Ferenc. Na dwóch przejściach dla pieszych przy ulicy Słocińskiej, przed Szkołą 
Podstawową nr 5 policjanci,  przedstawiciele Nowin i  Pan Prezydent  wspólnie 
rozdawali  odblaski  nie  tylko  dzieciom,  ale  także  ich  rodzicom  czy 
przejeżdżającym tamtędy kierowcom.

3) „Alkohol  –  ograniczona  dostępność”  -  działania  zmierzające  do  ograniczenia 
sprzedaży  alkoholu  osobom  niepełnoletnim.  Przedmiotowe  działania 
zainicjowane przez KWP w Rzeszowie polegają na dokonywaniu kontroli miejsc 
sprzedaży  i  podawania  napojów  alkoholowych  w  zakresie  przestrzegania 
przepisów  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałania 
alkoholizmowi. Celem niniejszych działań jest przeciwdziałanie uzależnieniom i  
patologiom społecznym.

4) "Ogólnopolski  Głos  Profilaktyki"-  będący  kontynuacją  ubiegłorocznej 
"Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki". Rzeszowski Głos Profilaktyki rozpoczął się  
barwnym,  korowodem, który przeszedł ulicą 3 Maja na Rynek. Korowód złożony 
z uczniów Gimnazjum nr 8 oraz licznych wolontariuszy, studentów rzeszowskich 
uczelni  pilotował  policyjny  radiowóz.  Uczestnicy  i  widzowie  mogli  obejrzeć 
przygotowane przez młodzież z Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie oraz studentów 
przedstawienia i happeningi. 

              Program Prewencyjny „  Bezpieczny ogród”,  którego głównym celem jest 
ograniczanie  zjawiska  przestępczości  na  terenach  ogródków  działkowych.  W  ramach 
programu  kierownicy rewirów dzielnicowych oraz dzielnicowi utrzymują stały kontakt z  
zarządami  Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych  (ROD),  organizują  spotkania  z 
działkowcami, dokonują obchodów rejonów ogrodów działkowych.
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Program Prewencyjny  ,,  Żyjmy  bezpieczniej”.  Jego  główne  cele  to  ograniczenie 
zdarzeń  przestępczych  dotykających  osoby   starsze,  samotne.  Zapoznanie  adresatów 
programu  z  metodami,  miejscami  działania  oraz  okresami  wzmożonej  aktywności 
sprawców   tego  typu  przestępstw,  podniesienie  świadomości  prawno-wiktymologicznej  
społeczeństwa, zapoznaje adresatów programu ze specyfiką pracy w terenie pracowników 
m.in.  poczty  polskiej,  zakładów  energetycznych,  gazowniczych,  czy  pracowników 
socjalnych.

Program prewencyjny ,,Ostrożnie pies”, który ma na celu ograniczenie przypadków 
pogryzień  dzieci  oraz  osób  dorosłych  przez  psy,  podniesienie  poziomu  bezpieczeństwa  
mieszkańców  Rzeszowa  i  powiatu  rzeszowskiego,  poprawę  świadomości  prawno-
wiktymologicznej społeczeństwa, poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi,  
w celu  efektywniejszego przeciwdziałania  niekorzystnym zjawiskom godzącym w dobra 
osobistej materialne mieszkańców, a także oddziaływanie prewencyjne na właścicieli psów 
łamiących przepisy prawa.

Przeprowadzono działania prewencyjne  ,,Bezpieczne targowiska”, ukierunkowane na 
zapobieganie  przestępstwom  o  charakterze  kryminalnym,  ujawnianie  sprawców  czynów 
zabronionych,  zwiększenie  wzrostu  poczucia  bezpieczeństwa  obywateli  oraz  podniesienie 
świadomości wiktymologicznej społeczeństwa. W działaniach Komendę Miejską Policji  w 
Rzeszowie  wspierała  młodzież  ze  stowarzyszenia  ,,STRZELEC”,  która  rozdawała 
mieszkańcom ulotki prewencyjno – ostrzegawcze oraz  eksponowała komunikaty ostrzegające 
przed kieszonkowcami zamieszczone na banerach.

  Włączono się w działania ,,Nie bierz kota w worku” zainicjowane przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Rzeszowie. Działania skierowane były do wszystkich osób szukających pracy 
poza  granicami  kraju  i  miały  zwrócić  uwagę  na  ryzyko  związane  z  wyborem 
niesprawdzonych  ofert  i  potencjalnych  nieuczciwych  pracodawców.  Podczas  pikniku 
inauguracyjnego w/w działania, który odbył się w Rzeszowie dnia 10.09.2014r., policjanci 
przestrzegali  przed  procederem  handlu  ludźmi,  rozdawali  również  broszury  i  ulotki 
zawierające  porady  jak  unikać  zagrożeń  podczas  wyjazdów  za  granicę.

          Kontynuowano  również  ogólnopolskie  działania  profilaktyczne  pod  nazwą 
,,Bezpieczne wakacje”, ,,Bezpieczne ferie”, podczas których propagowano bezpieczne formy 
spędzania czasu wolnego. 

Wymienione wyżej programy i działania skierowane były do dzieci, młodzieży  oraz 
osób dorosłych z terenu powiatu rzeszowskiego. Wspomniane przedsięwzięcia miały na celu 
ograniczenie zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży poprzez szeroko prowadzoną 
edukację prawną oraz propagowanie pożądanych postaw i zachowań, promowanie stylu życia 
bez nałogów. Pokazały młodym ludziom, że istnieją  inne sposoby spędzania wolnego czasu 
niż przebywanie w niewłaściwym towarzystwie, spożywanie napojów alkoholowych, czy też 
sięganie po narkotyki. W przypadku dzieci z klas młodszych przekazywana była podstawowa 
wiedza dotycząca głównych zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych czy sposobów 
unikania zagrożeń.
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Programy  realizowane  były  przy  współpracy  z  podmiotami  pozapolicyjnymi 
zainteresowanymi przeciwdziałaniu zjawiskom godzącym w dobra osobiste obywateli. Były 
to:  Starostwo Powiatowe w Rzeszowie (współuczestniczące w organizacji  i realizacji  oraz 
zapewniający wsparcie finansowe prowadzonych działań),  Miejskie i  Gminne Komisje d/s 
Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych,  Straże Miejskie  i  Gminne,  Straż  Graniczna,  a 
także lokalne media (które propagowały, nagłaśniały i relacjonowały prowadzone działania). 

Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu  wyniki  udało  się  osiągnąć  dzięki  pracy 
całej  załogi  Komendy  Miejskiej,  a  także  dzięki  dobrej  współpracy  z  władzami 
samorządowymi - Prezydentem Miasta Rzeszowa i Starostą Rzeszowskim. 

Komenda  Miejska  Policji  w  Rzeszowie  doskonaliła  także  swoją  mobilność, 
na  wypadek  zaistnienia  zdarzeń  o  charakterze  kryzysowym.  Policjanci  uczestniczyli 
w pracach Miejskiego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego działającego przy 
Prezydencie Miasta i Starostwie Rzeszowskim - była to współpraca na etapie planistycznym 
i szkoleniowym (teoretycznym i praktycznym).

Zmierzając  do  dalszej  poprawy  stanu  bezpieczeństwa  na  podległym  Komendzie 
Miejskiej Policji w Rzeszowie terenie, w pracy na lata 2014-2015 rok planuje się realizację 
następujących 6 priorytetów:

1. Doskonalenie  obsługi  obywateli  poprzez  szybką  i  skuteczną  reakcję  Policji 
na zdarzenie.

2. Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach.
3. Ochrona  interesów  obywatela,  przedsiębiorców  i  Skarbu  Państwa  poprzez 

skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą.
4. Zapewnienie  optymalnych  warunków  pełnienia  służby/pracy  policjantom 

i pracownikom Policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań.
5. Usprawnienie  pracy  Policji  poprzez  wprowadzenie  i  wykorzystanie  nowoczesnych 

rozwiązań teleinformatycznych i finansowych.
6. Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

Oprac.
A. K- M.
Wydział Prewencji 
KMP w Rzeszowie
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