
 

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

Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie
w 2017 roku

Ochrona  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  należy do podstawowych  funkcji
państwa.  Jedną  z  instytucji  państwa  realizujących  zadania  w  zakresie  bezpieczeństwa
wewnętrznego  jest  Policja  –  umundurowana  i  uzbrojona  formacja  służąca  społeczeństwu
i przeznaczona do ochrony i bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrzymania bezpieczeństwa
i porządku publicznego.

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  przestrzegania  przepisów  porządkowych  i  administracyjnych  związanych
z działalnością publiczną 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)  prowadzenie  zbiorów  danych  zawierającej  informacje  gromadzone  przez  uprawnione
organy o odciskach linii  papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii  papilarnych
z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), 
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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 działaniem miasto Rzeszów i powiat rzeszowski.
Według danych Urzędu Miasta Rzeszowa miasto wojewódzkie zamieszkiwane jest przez 189
461  osób - stan na 31.12.2017 r. Powiat rzeszowski z 14 gminami liczy przeszło 167 000
mieszkańców.

Ustawowe zadania realizowane są przez Komendę Miejską Policji w Rzeszowie, która
dysponowała łącznie 739,8 etatami,  z czego 632 osób zajmowało etaty policyjne (według
stanu na dzień 31 grudzień 2017 r.). W podanej wyżej liczbie było 418 policjantów służby
prewencji,  191 służby kryminalnej  i  8  policjantów służby pomocniczej.  W komisariatach
miejskich zatrudniono 186 policjantów, a w komisariatach terenowych - 140. W Komendzie
Miejskiej  Policji  w Rzeszowie  pracowało  304  funkcjonariuszy.  Ponadto  jednostka  nasza
dysponowała 107,8 etatami pracowników cywilnych.

Komenda  Miejska  Policji  w  Rzeszowie  swoim zasięgiem  obejmuje obszar  miasta
Rzeszów  i  powiatu  rzeszowskiego.  W  skład  struktury  wchodzi  9  komisariatów  Policji,
1 posterunek Policji oraz 6 Policyjnych Punktów Przyjęć Interesantów.  

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

Powiat ziemski rzeszowski podzielony na jednostki terenowe Policji, których siedzibami są:
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) Posterunek Policji 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
statystyczne Policji, przyjmując za okres porównawczy: lata  2016 i 2017. Dla porównania
prezentowane będą również statystyki z lat 2013 - 2015.

W  omawianym  okresie  policjanci  podejmowali  czynności  procesowe  w  4  143
przypadkach zgłoszeń o popełnionych przestępstwach, a w analogicznym okresie 2016 roku
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w 4 204 przypadkach. W porównywanym przedziale czasowym nastąpił spadek bezwzględnej
ilości o 357 zgłoszonych przestępstw, co stanowi zmniejszenie ich liczby o 1,45 %.

Na  terenie  miasta  i  powiatu  wykryto  2  484  przypadków  przestępstw.  Wskaźnik
wykrywalności wzrósł o 7,1% z 52,3 % w roku 2016 do 59,4 % w roku 2017.

W grupie najbardziej dokuczliwych społecznie przestępstw są przestępstwa o charakterze
kryminalnym,  których  wskaźnik  wykrywalności  osiągnął  w  2017  roku  poziom  47,1  %
(wzrost 6,3 % w porównaniu z rokiem 2016).

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

 Kradzież z włamaniem 

 Kradzież cudzej rzeczy 

 Kradzież i kradzież z włamaniem do samochodu 

 Rozbój i wymuszenie rozbójnicze  

 Bójka i pobicie 

Przestępstwa stwierdzone 2013 2014 2015 2016 2017

Kradzież z włamaniem 415 322 320 282 289

Kradzież cudzej rzeczy  1 508 1 120 841 770 594

Kradzież i kradzież z włamaniem 
do samochodu 

61 51 25 23 15

Rozbój i wymuszenie rozbójnicze 81 73 46 35 32

Bójka i pobicie 50 42 32 22 25

RAZEM 2115 1608 1264 1132 955

Tabela 1.  Przestępstwa stwierdzone na terenie miasta Rzeszowa w latach 2013-2017.
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Wykres 1. Rozkład ilości zdarzeń  latach 2013– 2017 na terenie miasta Rzeszów.

Wykres 2. Rozkład ilości zdarzeń wybranych kategorii w latach 2013– 2017 na terenie miasta Rzeszów.
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Analizując przedstawione liczby za lata 2016 i 2017 r. w poszczególnych kategoriach,
zauważyć można:

wzrost o 7 kradzieży z włamaniem,
spadek o 176 kradzieży cudzej rzeczy,
spadek o 8 kradzieży i kradzieży z włamaniem do samochodu,
spadek o 3 rozbojów i wymuszeń rozbójniczych,
wzrost o 3 bójek i pobić.

Przedstawione  dane  obrazują  spadek  stwierdzonych  czynów  w  kategorii  kradzież
cudzej rzeczy o 23%, kradzieży z włamaniem do samochodu o 35%, rozbojów i wymuszeń
rozbójniczych  o  9%,  natomiast  3%  wzrost  odnotowaliśmy  w  przypadku  kradzieży
z  włamaniem  oraz  14%  bójek  i  pobić.  Osiągnięte  wyniki  mobilizują  do  podejmowania
wszelkiego  typu  działań,  celem  osiągnięcia  poprawy  efektywności  w  zwalczaniu
przestępczości pospolitej, tej najbardziej dokuczliwej dla mieszkańców miasta wojewódzkiego.

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

W 2017 roku na terenie miasta Rzeszowa stwierdzono 3428 przestępstw, w tym 2149
to przestępstwa o charakterze kryminalnym. W porównaniu z rokiem 2016 nastąpił spadek
ogólnej liczby przestępstw o 244, w tym o 103 przestępstw kryminalnych. W stosunku do
roku 2016 wzrósł wskaźnik wykrywalności przestępstw z 50,7 % do 63,4 %.

Wskaźnik wykrycia (%) 2013 2014 2015 2016 2017

Kradzież z włamaniem              36 16,7 17,5 37,2 38,3

Kradzież cudzej rzeczy             22,1 21,7 23,8 24,2 29,2

Kradzież i kradzież z włamaniem
do samochodu 

31,7 7,8 11,5 17,4 12,5

Rozbój i wymuszenie rozbójnicze 60,5 84,9 69,6 57,1 71,9

Bójka i pobicie 68 57,1 59,4 45,5 48,0

Tabela 2.  Wskaźnik wykrywalności przestępstw na terenie Rzeszowa w latach 2013-2017.
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Na  terenie  Rzeszowa  odnotowujemy  w  analizowanym  okresie  zmienne  tendencje
wzrostów i spadków wskaźników wykrywalności:

 

wzrost o 1,1 %     kradzieży z włamaniem
wzrost o 5,0 %     kradzieże cudzej rzeczy

     spadek o     4,9 %      kradzieży i kradzieży z włamaniem do samochodu
wzrost o 14,8 %    rozboje i wymuszenia rozbójnicze
wzrost o 2,5%        bójek i pobić

Wykres 3. Wskaźnik wykrywalności przestępstw na terenie Rzeszowa w latach 2013 - 2017.
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 Procedura „Niebieskie karty”
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2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Liczba wypełnionych formularzy "Niebieska karta" 47 63 40 79 32 81 119 223

miasto 42 56 40 79 32 81 114 216

wieś 5 7 0 0 0 0 5 7

Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą 49 77 40 80 33 84 122 241

kobiet 39 56 39 63 30 70 108 189

mężczyzn 7 7 1 7 2 8 10 22

małoletnich 3 14 0 10 1 6 4 30

Liczba zatrzymanych osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują
przemoc w rodzinie będących pod wpływem alkoholu: 18 33 16 11 11 9 45 53

doprowadzonych do izb wytrzeźwień lub innych tego typu placówek 13 15 10 0 11 8 34 23

doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych do wytrzeźwienia 0 2 0 1 0 0 0 3

Tabela 3. Działania podjęte przez Policje wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury „Niebieskie Karty”
na terenie działania komisariatów miejskich KMP w Rzeszowie w latach 2016-2017.

Podczas  interwencji  w  sytuacji  przemocy  w  rodzinie  obowiązkiem policjanta  jest
uruchomienie  procedury  „Niebieskie  Karty”,  która  aktywizuje  ustawowo  zobowiązane
podmioty  do  podjęcia  działań  na  rzecz  zwiększenia  bezpieczeństwa  ofiar.  Z  powyższej
analizy wynika, że w ubiegłym roku nastąpił wzrost sporządzonych formularzy „Niebieskie
karty”.

Wykres 4. Procentowy udział osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w 2017 r. na terenie działania
komisariatów miejskich podległych  KMP  w Rzeszowie.

Ofiarami  najczęściej  bywają  kobiety,  często  z  dziećmi.  Zatrzymanie  przemocy
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w  rodzinie  jest  warunkiem  niezbędnym  dla  skutecznego  udzielenia  pomocy  ofiarom
przemocy. W 2017 r. zatrzymano 53 osoby, wobec, których istniało podejrzenie, że stosują
przemoc w rodzinie,  23 osoby doprowadzono do Izby Wytrzeźwień lub innych tego typu
placówek, a 3 osoby doprowadzono do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

Przestępczość oraz rozpoznanie i profilaktyczna praca Policji na rzecz zapobiegania de-
moralizacji nieletnich oraz patologii społecznej

/dane dla KMP w Rzeszowie/
2016 2017

Liczba przestępstw stwierdzonych  popełnionych przez nieletnich 82 94

Liczba przestępstw kryminalnych stwierdzonych  popełnionych przez nieletnich 79 85

Liczba przestępstw narkotykowych  stwierdzonych  popełnionych przez nieletnich 12 22

Podejrzani nieletni 68 101

Wnioski, zawiadomie-
nia, interwencje skiero-
wane do instytucji i or-
ganizacji

z tego do:

sądów rodzinnych 398 267

szkół i innych placówek oświaty i wychowania 4 0

służby zdrowia i opieki społecznej 2 0
poradni wszelkich typów 0 0

innych instytucji i organizacji 34 9

Ujawnieni nieletni

pod wpływem narkotyków 2 4

pod wpływem alkoholu 5 29
członkowie subkultur młodzieżowych 0 0

uciekinierzy z: domów rodzinnych 7 23

 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, Młodzieżo-
wych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych 
Ośrodków Socjoterapeutycznych 33 69

 schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych 0 0
spotkania z młodzieżą 434 592

spotkania z pedagogami 429 484
Tabela 4. Przestępczość, rozpoznanie i profilaktyczna praca Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nielet-

nich oraz patologii społecznej na terenie działania KMP w Rzeszowie w latach 2016-2017.

W 2017  r.  odnotowaliśmy  wzrost  ogólnej  liczby  przestępstw  popełnianych  przez
nieletnich  jak  i  w  kategoriach  przestępstw  kryminalnych,  czy  narkotykowych.  Wzrosła
również liczba nieletnich podejrzanych o popełnienie przestępstwa w porównaniu z rokiem
2016. Policjanci KMP w Rzeszowie w 2017 r. sporządzili 267 wniosków i zawiadomień do
sadów  rodzinnych.  Rzeszowscy  policjanci  w  ubiegłym  roku  przeprowadzili  592  spotkań
z  młodzieżą  i  uczestniczyli  w  484  spotkaniach  z  pedagogami,  których  celem  było
zapobieganie  zachowaniom  problemowym  uczniów  oraz  kreowaniem  bezpiecznego
środowiska  szkoły.  Poruszano  miedzy  innymi  problem  spożywania  alkoholu,  palenia
papierosów, zażywania środków odurzających przez  osoby nieletnie  oraz związane z  tym
skutki prawne.
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W 2016 roku w mieście i powiecie rzeszowskim odnotowano 5673 zdarzenia drogowe
(w analogicznym okresie 2016 r. - 5520) w tym 723 wypadki –wzrost o 74 oraz 4953 kolizji
drogowych  –  wzrost  o  82.  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 2014 2015 2016 2017
Ogółem 4719 5072 5520 5676

kolizje 4077 4435 4871 4953
wypadki 642 637 649 723

1. Przestępstwa drogowe 2014 2015 2016 2017
Ogółem na terenie działania KMP w 
Rzeszowie: 625 570 586 574

na terenie miasta Rzeszowa 334 298 318 276
na terenie powiatu rzeszowskiego 291 272 268 298

w tym prowadzenie pojazdu w stanie 
nietrzeźwości 519 445 448 428

na terenie miasta Rzeszowa 274 227 232 198
na terenie powiatu rzeszowskiego 245 218 216 230

   
2. Wykroczenia (na terenie działania 
KMP w Rzeszowie) 2014 2015 2016 2017
 - wnioski o ukaranie za kierowanie po-
jazdem        w związku z naruszeniem 
art. 87 § 1 KW*: 188 220 164 156
 - wnioski o ukaranie za kierowanie po-
jazdem         w związku z naruszeniem 
art. 87 § 1a KW*: 70 156 155 111
 - wnioski o ukaranie za kierowanie po-
jazdem         w związku z naruszeniem 
art. 87 § 2 KW*: 24 35 31 26
 - wnioski o ukaranie nietrzeźwych pie-
szych: 7 4 3

Ogółem 289 415 353 2017
3. Zatrzymano uprawnień do kierowa-
nia pojazdami: 500 689 604 596
w tym za kierowanie po użyciu alkoholu 
lub podobnie działającego środka: 386 354 302 233

Tabela 5.  Zdarzenia drogowe na terenie powiatu rzeszowskiego w latach 2014-2017.
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.

W  2017  roku  w  mieście  i  powiecie  rzeszowskim  ujawniono  574  przestępstw
drogowych. Był to spadek o około 2 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2016, kiedy
zanotowano  586  takich  czynów.  Na  terenie  miasta  Rzeszów  odnotowano  276  tego  typu
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zdarzeń, mniej o 42 niż w roku poprzednim (spadek o 13,2 %). Najliczniejszą grupę stanowią
przestępstwa  kierowania  pojazdem  pod  wpływem  alkoholu.  Liczba  przestępstw
spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców spadła o 14,7% z 232 w 2016 r.  do 198
w roku 2017. W ostatnim roku spadła również liczba wykroczeń popełnianych w związku
z prowadzeniem pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego
środka z 164 do 156. 

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
poza  represyjnego,  nie  rezygnując  ze  środków represyjnych  wobec  sprawców wykroczeń
o szczególnym  stopniu  społecznej  szkodliwości  czynu.  W  2017  roku  na  terenie  miasta
i powiatu  rzeszowskiego  ujawniono  64289  wykroczeń,  co  stanowi  wzrost  o  14,9  %
w porównaniu z rokiem 2016 (55954). 

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 roku  policjanci  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Rzeszowie ujawnili
łącznie  2667 wykroczeń,  za  które  sporządzili   wnioski  o  ukaranie.  W porównaniu do
analogicznego okresu roku poprzedniego, nastąpił wzrost o 123 wnioski, tj. o 4,8%. 

Ponadto  23462  wykroczeń  rozstrzygnięto  w  trybie  pouczenia,  a  34468  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 2016 2017 TENDENCJA %

KP  I  W RZESZOWIE         
(Z GMINĄ KRASNE)

253 231 -8,7

KP  II  W RZESZOWIE 191 102 -46,6

KP  RZESZÓW –                 
ŚRÓDMIEŚCIE

415 407 -1,9

Tabela 6. Rozkład sporządzonych wniosków na terenie miasta Rzeszów
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w latach 2016-2017.

            
Wykres 5. Rozkład sporządzonych wniosków na terenie miasta Rzeszów 

w latach 2016-2017.

Analizując dane z ubiegłego roku zauważyć można, że na terenie działania wszystkich
komisariatów miejskich KMP w Rzeszowie nastąpiły spadki  ilości sporządzonych wniosków
o ukaranie do Sądu, średnio o ponad 19%.

Oprócz postępowania wnioskowego w zagadnieniu zwalczania wykroczeń policjanci
komisariatów  policji  i  wydziałów  KMP  w  Rzeszowie  w  szerokim  zakresie  stosowali
postępowanie  mandatowe.  W 2017  roku  policjanci  KMP w  Rzeszowie  nałożyli  ogółem
34468 mandatów karnych gotówkowych i kredytowych (w 2016 r. – 29625, wzrost o 16,3 %).

JEDNOSTKA 2016 2017 TENDENCJA %

KP I  W RZESZOWIE
(Z GMINĄ KRASNE)

1235 1043 -192

KP II W RZESZOWIE 1021 911 -110

KP RZESZÓW ŚRÓDMIEŚCIE
1850 580 -1270

Tabela 7. Rozkład obrazujący udział poszczególnych Komisariatów Policji 
w ogólnej liczbie nałożonych mandatów w latach 2016 – 2017.    
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Wykres 6. Rozkład obrazujący udział poszczególnych Komisariatów Policji 
w ogólnej liczbie nałożonych mandatów w 2017r.    

Jak wynika z powyższego zestawienia, liczba nałożonych mandatów karnych spadła
na  terenie  działania  wszystkich  trzech  komisariatów  miejskich  Policji:  KP  Rzeszów-
Śródmieście o 68,6%, KP I o 15,5%, KP II o 10,8%.

W analizowanym  okresie  na  terenie  działania  KMP w Rzeszowie  podjęto  łącznie
działań w związku z:

Rodzaj działania 2015 2016 2017

Zgłoszenia: 51326 52058 52383

Wykroczenia: 61672 55954 64289

- rozstrzygnięte przed Sądem 3563 2544 2667

rozstrzygnięte trybie 
postępowania mandatowego

35135 29625 34468

- rozstrzygnięte w trybie 
pouczenia

19348 20170 23462

Tabela 8. Podejmowane działania w KMP Rzeszów na tle 2015-2017.

Opierając  się  o  analizę przedstawionych liczb oraz realizowanych czynności  przez
policjantów głównie służb prewencyjnych, należy stwierdzić, że ilość podejmowanych przez
funkcjonariuszy działań związanych ze zgłoszeniami interwencji ciągle wzrasta. W 2017 roku
odnotowaliśmy  52383  zgłoszeń,  a  w  roku  poprzednim  o  325  mniej.  Może  to  być
spowodowane ciągłym poszerzaniem granic miasta Rzeszowa, rozbudowa nowych terenów
mieszkaniowych,  bezrobocie,  obecność  na  terenie  miasta  Rzeszowa  licznych  grup
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młodzieżowych utożsamiających się z dwoma największymi w mieście klubami sportowymi:
„Stal” i  „Resovia”.  Znaczącą rolę może mieć także powstawanie atrakcyjnych regionalnie
placówek  kształcenia,  duża  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 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 2016 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 2014 2015 2016 2017

Liczba osób umieszczonych w 
Policyjnych Pomieszczeniach dla osób
Zatrzymanych KMP w Rzeszowie

1289 909 846 822

                                                      w tym:

podejrzewani o popełnienie 
przestępstwa

850 524 484 427

w związku z popełnieniem wykroczenia 10 3 2 0

na polecenie sądu lub prokuratury 297 274 237 285

zatrzymanie prewencyjne 0 0 0 0

cudzoziemcy w celu wydalenia 3 8 2 0

doprowadzeni w celu wytrzeźwienia 129 100 121 110

mężczyźni 116 94 116 109

kobiety 13 6 5 1
Tabela 9. Zestawienie ilości osób zatrzymanych i izolowanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w KMP w Rzeszowie na tle lat 2014-2017.

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,  odnotowujemy systematyczny
spadek  liczby  osób  zatrzymanych  w  Pomieszczeniach  dla  Osób  Zatrzymanych  KMP
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w Rzeszowie. W 2017 roku izolowano 822 osoby, co stanowi spadek o 2,8% w porównaniu
z rokiem 2016. O 9,1% spadła liczba osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, izolowano
o 7 mniej mężczyzn  i o 4 mniej kobiet.

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  Komendanta  Miejskiego  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
2013 2014 2015 2016 2017

Razem w
ostatnich
5 latach

Kwota przekazanych przez 
miasto Rzeszów środków 250 000 230 000 195 000 200 000 190000 1 065 000

Liczba skierowanych do służby 
policjantów 1 293 1 136 978 874 818 5 099

Liczba zorganizowanych patroli 618 560 477 416 408 2 479

Liczba przepracowanych godzin 9 344 8 544 7 192 6 538 6250 37 868

Tabela 10. Zestawienie obrazujące działalność służb ponadnormatywnych 
na terenie miasta Rzeszów w latach 2013-2016 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:

Rodzaj działania: 2013 2014 2015 2016 2017

Liczba interwencji: 1 353 872 950 736 892

w miejscu publicznym     1 225 854 912 692 840

domowe 52 38 39 10 26

kontrola miejsc zagrożonych: 3 280 2 570 1 937 1785 1277
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kontrola pojazdów: 804 446 584 541 632

ujawniono wykroczeń: 1 319 894 807 729 775

sporządzono wniosków o ukaranie 22 34 55 18 22

nałożono MK 474 257 297 255 212

                        na kwotę 85 430 44 350 38 270 42 870 26930

pouczono osób 735 754 537 497 577

zatrzymano sprawców przestępstw 14 6 11 16 5

na gorącym uczynku 5 2 3 4 5

w pościgu 2 2 1 0 1

nietrzeźwych kierujących 2 1 2 2 6

w tym nieletnich 1 0 0 0 0

izolowano w Izbie Wytrzeźwień 49 41 36 30 40

zatrzymano osób poszukiwanych 2 1 1 1 4

zatrzymano praw jazdy 2 0 1 2 3

zatrzymano dowodów rejestracyjnych 52 18 23 33 76

Tabela 11. Zestawienie przedstawiające wyniki z działalność służb ponadnormatywnych 
na terenie miasta Rzeszowa w latach 2013-2017 r.

Generalnym założeniem służb ponadnormatywnych jest oddziaływanie prewencyjne
w  miejscach  ich  pełnienia.  Służby  te  planowane  są  głównie  w  dni  wolne  od  pracy
i  kierowane  w  rejony  miasta  najbardziej  zagrożone  przestępczością  i  częstotliwością
popełnianych wykroczeń.  Istotnym elementem wpływającym na organizację  i  dyslokację
służb  ponadnormatywnych  jest  prawidłowe  zabezpieczenie  odbywających  się  na  terenie
miasta  Rzeszowa  imprez  masowych  o  charakterze  rodzinnym,  patriotycznym,
rozrywkowym, sportowym i rekreacyjnym.

Patrole  kierowane są także w miejsca występujących zagrożeń w rejonie Dworca
Głównego PKP i PKS. Ponadto w niedziele organizowane są patrole piesze - operacyjne na
bazary i targowiska w celu zapobieżenia kradzieżom kieszonkowym oraz handlu alkoholem
i papierosami bez wymaganej akcyzy. 

Patrole Ruchu Drogowego KMP w Rzeszowie kierowane są do prowadzenia działań
w  zakresie  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  porządku  ruchu  na  drogach  w  czasie
odbywających  się  na  terenie  miasta  Rzeszowa  imprez.  Policjanci  reagują  nie  tylko  na
wykroczenia  popełniane  przez  kierujących,  ale  także  kontrolują  niechronionych
uczestników ruchu pod kątem respektowania przepisów.

Efektywność  pełnionej  przez  funkcjonariuszy  służby  powoduje,  że  osoby
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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. Powiat rzeszowski zaliczany
jest  do  najbardziej  rozwijających  się  i  nade  wszystko  bezpiecznych  w  województwie.
Wskaźnik  zagrożenia  w 2017 r.  wyniósł  183,29 przestępstw na  10 000 mieszkańców,  co
plasuje  nas  na  drugim  miejscu  wśród  pozostałych  miast  na  prawach  powiatu
w województwie. 

Komenda  Miejska  Policji  w Rzeszowie  w okresie  od  stycznia  do  grudnia  2017 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,  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, Oddział  Prewencji  Policji,  Samodzielny Pododdział
Antyterrorystyczny  Policji,  jak  również  z  wydziału  KWP  w  Rzeszowie,  wielokrotnie
koncentrowano Nieetatowy Pododdział Policji ze stanu osobowego KMP w Rzeszowie oraz
z terenu województwa podkarpackiego.

W  związku  z  powyższym,  w  2017  roku  zabezpieczono  85 imprez  o charakterze
masowym w kategorii  imprez  sportowych,  kulturalnych  i  rozrywkowych.  Było  ich  o  15
więcej niż poprzednim okresie rozliczeniowym.  Do ich zabezpieczenia łącznie zaplanowano
i  wykorzystano  na  zasadzie  wielokrotności  1414  policjantów.  Łączny  koszt  użycia  sił
i środków przez Policję wyniósł ok. 166 116 zł. 

Imprez o charakterze sportowym, łącznie z meczami piłki nożnej zabezpieczono 93
w  tym  61masowych  imprez  sportowych  i  31  imprezy  niemasowe,  wykorzystując  1924
policjantów,  a szacunkowe  koszty  stanowiły  ok.  220  633  zł.  Trzy  mecze  piłki  nożnej
zakwalifikowano do kategorii podwyższonego ryzyka.

W omawianym  roku  odbyło  się  24  imprez  masowych  artystyczno-rozrywkowych.
Przy zabezpieczeniu użyto łącznie 260 funkcjonariuszy Policji, a koszt użytych sił i środków
wyniósł ok. 33 695 zł.

Ponadto  na  terenie  Rzeszowa  miało  miejsce  97  akcji  protestacyjnych.
Szacunkowa wielkość kosztów to ok. 25497 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  2017  roku  łącznie  45  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
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zabezpieczeń przejazdów kibiców użyto 322 policjantów.            

Realizując  zadania  związane  z  prowadzeniem  rozpoznania  środowisk  kibiców,
Komendant  Miejski  Policji  w  Rzeszowie  polecił  zorganizować  41  wyjazdy  Zespołów
Monitorujących,  w tym 22 poza teren województwa.  W związku z działaniami policjanci
Wydziału  Do  Spraw  Zwalczania  Przestępczości  Pseudokibiców  pokonali  łącznie  13178
kilometrów. 

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie realizowała w roku 2017 szereg programów  oraz
przedsięwzięć  z  zakresu  profilaktyki  społecznej. 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. Referatu Do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii,  Wydziału Ruchu
Drogowego,  czy dzielnicowi  KMP w Rzeszowie  prowadzili  szeroko zakrojone  działania
profilaktyczne skierowane do dzieci młodzieży oraz osób dorosłych, które obejmowały:

Program  Prewencyjny  "Stop  Patologiom  –  Razem  Bezpieczniej"  ,  którego  głównym
celem  jest  ograniczenie  zjawisk  patologicznych,  podniesienie  poziomu  bezpieczeństwa
mieszkańców Rzeszowa, 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: 

-  ,,Edukacja prawno – wiktymologiczna”  dzieci, młodzieży oraz rodziców, realizowana
w zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych, podczas
której  przybliżano  kwestie  odpowiedzialności  prawnej  osób  nieletnich  ze  szczególnym
uwzględnieniem czynów karalnych związanych z przemocą fizyczną oraz cyberprzemocą.
W ramach  realizowanych  w  placówkach  oświatowych  zajęć  uwrażliwiano  młodzież  na
temat ewentualnych konsekwencji związanych z ,,niesprawdzonymi” wyjazdami za granicę
w celach zarobkowych. 

-  „Policja  ...  nie  tylko  dzieciom” -  wspólne  działania  Komendy  Miejskiej  Policji
w  Rzeszowie  i  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
w Rzeszowie.  Działania  polegają  na  spotkaniach  policjantów  z  uczniami  klas  III  szkół
podstawowych,  podczas  których  promowany  jest  zdrowy  styl  życia  -  bez  nałogów,
bezpieczne  zachowania  zmierzające  do  wykształcania  umiejętności  radzenia  sobie
w  sytuacjach  zagrożeń.  Propagowane  są  również  bezpieczne  formy  spędzania  czasu
wolnego.  Dla  uczniów  objętych  tegoroczną  edycją  opisywanych  działań  MKRPA
w Rzeszowie  zakupiła  1500  szt.  broszurek  „Policja  nie  tylko  dzieciom”,  które  rozdane
zostaną uczniom podczas spotkań z policjantem.

- ,,Bezpieczne wakacje 2017" – miejsko/powiatowy etap konkursu plastycznego dla dzieci
i młodzieży, którego organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

-  „Bezpieczna  droga  do  szkoły” -  adresatami  działań  były  dzieci  w  wieku  7  lat.
Przedstawiciele policji przeprowadzali zajęcia edukacyjne z uczniami, w celu kształtowania
właściwych  zachowań  w  zakresie  ruchu  drogowego.  Zajęcia  obejmowały  również
praktyczną naukę przechodzenia przez jezdnię.
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- „Alkohol – ograniczona dostępność” - działania zmierzające do ograniczenia sprzedaży
alkoholu  osobom  niepełnoletnim.  Przedmiotowe  działania  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.

Program  prewencyjny  ,,Ostrożnie  pies”  ,  mający  na  celu  ograniczenie  przypadków
pogryzień dzieci przez psy, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa
i  powiatu  rzeszowskiego,  poprawę  świadomości  społeczeństwa,  poszerzenie  współpracy
z podmiotami pozapolicyjnymi, w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym
zjawiskom godzącym w dobra osobiste,  materialne  mieszkańców, a  także oddziaływanie
prewencyjne  na  właścicieli  psów  łamiących  przepisy  prawa.  W  ramach  programu
funkcjonariusze policji spotykają się z uczniami szkół podstawowych, ucząc jak należy się
zachować  w  przypadku  napotkania  bezpańskiego  psa  oraz  zapoznają  z  postawą  tzw,
,,żółwika”.

Program Prewencyjny ,,Pseudokibic”,  którego celem jest  poprawa świadomości  prawno
–  wiktymologicznej  młodzieży  oraz  ich  rodziców,  ograniczenie  zjawiska  przestępczości
związanej z zachowaniami „pseudokibiców” połączonych z kradzieżami i dewastacją mienia
publicznego  oraz  prywatnego.  Uzmysłowienie  odbiorcom  konsekwencji  prawnych
związanych  z  działalnością  kryminogenną,  a  co  się  z  tym  wiąże  ryzyka  związanego
z przynależnością do grupy „pseudokibiców”. W ramach programu prowadzone są cykliczne
spotkania w szkołach z uczniami przy udziale zawodników, działaczy klubów sportowych,
strażników  miejskich  lub  gminnych,  przedstawicieli  samorządu  lokalnego.  W  ramach
wywiadówek prowadzone są również spotkania z rodzicami uczniów objętych programem.
W ramach programu policjanci Wydziału Prewencji KMP w Rzeszowie uczestniczyli m.in.
w realizacji projektu organizowanego przez Klub ,,Orły” Rzeszów pn. ,,Szacunek i tolerancja
to  motto  młodego  kibica”.  W  ramach  projektu  odbyły  się  spotkania  z  uczniami
wytypowanych  6  szkół  gimnazjalnych  z  terenu  miasta  Rzeszowa  nt.  specyfiki  oraz
konsekwencji  zachowań  o  charakterze  chuligańskim,  do  których  dochodzi  na  stadionach
piłkarskich. W projekcie wzięło udział ponad 200 uczniów w/w szkół. Projekt zakończył się
konferencją  w  dniu  18.04.2016  r.  zorganizowaną  w  Rzeszowskim  ratuszu  oraz  audycją
w lokalnej rozgłośni ,,Polskiego Radia”.

Program  profilaktyczny  ,,cyberbezpieczni”, którego  głównym  celem  jest  podnoszenie
świadomości i zwiększania bezpieczeństwa użytkowników Internetu. Adresatami programu są
małoletni,  jako  grupa  szczególnie  narażona  na  zagrożenia  płynące  z  Internetu,  ich
opiekunowie oraz przedstawiciele instytucji zajmujący się edukacją i wychowaniem. Celem
programu będzie dostarczanie wiedzy na temat  bezpiecznego korzystania  z Internetu oraz
konsekwencji  zachowań  niezgodnych  z  prawem,  do  których  dochodzi  w  przestrzeni
wirtualnej.

Działania  profilaktyczne ,,Ograniczyć wandalizm”, których celem jest przeciwdziałanie
niszczeniu  mienia  prywatnego  jak  również  publicznego  (graffiti).  Pobudzenie  lokalnych
społeczności  do przeciwdziałania  zjawisku wandalizmu.  Ważnym aspektem programu jest
współpraca z organami administracji samorządowej, administracją osiedli, szkołami w celu
efektywniejszego przeciwdziałania zjawisku tzw. „graffiti”. W ramach programu prowadzone
są przez specjalistów ds.  profilaktyki  społecznej  oraz dzielnicowych prelekcje  z  uczniami
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie odpowiedzialności prawnej związanej
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ze zjawiskiem wandalizmu.

- Działania profilaktyczno - edukacyjne pn. ,,Rowerowy czerwiec z Policją”, to wspólne
przedsięwzięcie Komendy Miejskiej Policji i Urzędu Miasta Rzeszowa. W każdą czerwcową
niedzielę 2017 r na miasteczku ruchu drogowego odbywały się  szkolenia, konkursy i zabawy
dla posiadaczy jednośladów. Na rowerzystów - także tych najmłodszych czekali policjanci,
instruktorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i  PZM-otu -  pomagając w teorii
oraz praktycznej nauce jazdy na rowerze. Podczas finału działań odbył się piknik, w którym
uczestniczyły  wszystkie  służby  zajmujące  się  ratowaniem  życia  i  zdrowia  mieszkańców
Rzeszowa.

Ponadto w roku 2017, oprócz działań wspólnych, finansowanych przez Urząd Miasta
Rzeszowa,  Komenda  Miejska  Policji  w  Rzeszowie  przy  współudziale  innych  podmiotów
zewnętrznych prowadziła n/w działania i programy prewencyjne. 

-  Działania  profilaktyczne  w  ramach  Podkarpackiej  Dziecięcej  Akademii  Prawa
i Bezpieczeństwa, w ramach których funkcjonariusze na zaproszenie Wyższej Szkoły Prawa
i  Administracji  w  Rzeszowie  prowadzili  zajęcia  w  formie  warsztatów  dla  uczniów
rzeszowskich szkół z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.        

-  Działania  ,,Bezpieczne  ferie  2017”,  ,,Bezpieczne  wakacje  2017”, w  ramach  których
policjanci podczas spotkań z dziećmi rozmawiali o bezpiecznych formach spędzania czasu
wolnego, z jednoczesnym uwrażliwieniem na zagrożenia i sposoby ich unikania.

- Działania pn. ,,Dzień wiosny z policją”,  w ramach których uczniowie kilku rzeszowskich
szkół spędzili pierwszy dzień wiosny z policjantami. Funkcjonariusze z komendy miejskiej
i  wojewódzkiej  odwiedzili  uczniów  Zespołu  Szkól  nr  4  w  Rzeszowie.  Wspólnie
z  policjantami  gościli  tam  ratownicy  medyczni.  W komendzie  miejskiej  gościła  z  kolei
młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1. Policjanci zaproponowali uczniom
alternatywną  formę  spędzenia  tzw.  "dnia  wagarowicza". Zarówno  w Zespole  Szkół  nr  4
w Rzeszowie, jak i w komendzie miejskiej Policji funkcjonariusze przygotowali dla dzieci
i  młodzieży  szereg  atrakcji.  Podczas  obydwóch  spotkań  duże  zainteresowanie  wśród
młodzieży  wzbudziły  prelekcje  przeprowadzone  przez  techników  kryminalistycznych.
Technicy  opowiadali  o  swojej  pracy,  odnajdywaniu  i  zabezpieczaniu  śladów,  ilustrując
wykłady  praktycznymi  pokazami.  W  spotkaniach  uczestniczyli  przewodnicy  psów
policyjnych.  Policjanci,  opiekunowie  psów  instruowali,  jak  zachować  bezpieczeństwo
w  przypadku  spotkania  bezpańskiego  czy  agresywnego  czworonoga.  Wrażenie  na
uczestnikach spotkań wywarły policyjne patrole konne. Dla wszystkich atrakcją były pokazy
policyjnego sprzętu i wyposażenia. Spędzony z młodzieżą pierwszy dzień wiosny policjanci
wykorzystali jak zawsze do rozmowy o bezpieczeństwie.

-  Współudział  w  projekcie  pn.  ,,Z  uśmiechem  w  przyszłość”  - w  ramach  programu
osłonowego  ,,Wspieranie  jednostek  samorządu  terytorialnego  w  tworzeniu  systemu
przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  -  2017” funkcjonariusze  rzeszowskiej  komendy
w dniach między 17, a  19 października ur.  wraz z pracownikami  socjalnymi Zespołu ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zrealizowali w ramach projektu pt. „Z uśmiechem
w  przyszłość”  9  spotkań  profilaktycznych  w  3  szkołach  podstawowych  z  terenu  Miasta
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Rzeszowa,  dotyczących przeciwdziałania  patologiom społecznym,  przemocy wobec dzieci
oraz zjawiskom cyberprzemocy. W trakcie spotkań uczniowie uzyskali wiedzę m.in. na temat
zjawiska przemocy, konsekwencji wyrządzania krzywdy innym, rozwiązywania konfliktów,
unikania przemocy oraz umiejętnego szukania pomocy. Łącznie w pogadankach wzięło udział
około  230  uczniów,  którym  przekazano  zakupione  oraz  opracowane  w  ramach  projektu
materiały informacyjne dotyczące omawianych zagadnień.

- Organizacja debaty ewaluacyjnej  pn ,, Jak unikać zagrożeń” w domu parafialnym
przy kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie. Przedstawienie sposobu realizacji wniosków
wypracowanych na spotkaniu z seniorami w listopadzie 2016 roku. Przekazane sprawozdanie
zostało zaakceptowane przez uczestników debaty. W dalszej części spotkania funkcjonariusze
zachęcali do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja
Komenda”. Podczas spotkania policjanci przypomnieli słuchaczom problematykę związaną
z  najbardziej  dokuczliwymi przestępstwami,  przede wszystkim oszustwami i  kradzieżami,
w których  przestępcy stosują  różne  metody działania  np.  „na  wnuczka”,  „na  pracownika
administracji”,  czy  „na  kominiarza”.  Przypomniano  o  tym,  jak  zachować  się  w  sytuacji
zagrożenia,  by  nie  dać  się  oszukać  lub  okraść,  zwrócono  uwagę  na  kwestie  związane
z  bezpieczeństwem  w  ruchu  drogowym.  Pokazując  najczęstsze  błędy  i  wykroczenia
uczestników  ruchu  drogowego  policjanci  radzili,  jak  należy  zachowywać  się  w  różnych
sytuacjach,  aby  być  bezpiecznym  na  drodze.  Uczestniczącym  w  spotkaniu  seniorom
policjanci przekazali szereg materiałów profilaktycznych obrazujących poruszane kwestie.

-  Spotkanie  z  działkowcami  ze  stowarzyszenia  ,,Rodzinne  Ogrody  Działkowe”
z  Rzeszowa,  Boguchwały  oraz  Głogowa  Młp.  Na  spotkaniu  przedstawiono  stan
bezpieczeństwa na terenach ogrodów działkowych,  zagrożenia z  jakimi  mogą spotkać się
działkowcy oraz efekty wspólnych przedsięwzięć profilaktycznych.

-  Spotkanie  z  członkiniami  Stowarzyszenia  "Rzeszowski  Klub  Amazonka"
poświęconeme  tematowi  ,,Jak  unikać  zagrożeń”, które  odbyło  się  w  siedzibie
rzeszowskiego  Ratusza. Policjanci  Wydziału  Prewencji  podczas  spotkania  poświęconego
bezpieczeństwu,  przybliżyli  słuchaczkom  sposoby  działania  oszustów,  posługujących  się
w szczególności metodą "na wnuczka" lub "na policjanta". Zaapelowali również o ostrożność,
czujność oraz stosowanie zasady ograniczonego zaufania w stosunku do osób kontaktujących
się  telefonicznie  w  sprawie  pożyczek  lub  przekazywania  pieniędzy.  W trakcie  spotkania
zaprezentowano uczestnikom prezentację multimedialną dotyczącą zajawiska cyberprzemocy,
skupiając  sie  przede  wszystkim  na  bezpiecznym  korzystaniu  z  kart  płatniczych  oraz
dokonywaniu  zakupów  przez  internet.  Na  zakończenie  spotkania  przekazano  uczetnikom
materiały informacyjne dotyczące przestępstw popełnianych wobec seniorów oraz zagrożeń
związnych z zatruciem tlenkiem węgla.

-  Wpólorganizacja Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w którym brali  udział
uczniowie szkół  podstawowych,  gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych z terenu Rzeszowa.
Celem  turnieju  było  podnoszenie  poziomu  bezpieczeństwa  na  drogach,  kształtowanie
partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych
zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy eliminacji musieli rozwiązać
test, zmierzyć się z zadaniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz pokonać rowerem
tor przeszkód.
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-  Europejski  Tydzień  Zrównoważonego  Transportu zainspirował  spotkanie  z  uczniami
rzeszowskich szkół. Z inicjatywy Zarządu Transportu Miejskiego, w Szkole Podstawowej nr
13,  z  uczniami  o  bezpieczeństwie  rozmawiali  przedstawiciele  ZTM,  Stowarzyszenia
Rzeszowskich  Rowerzystów  Rowery.Rzeszów.pl  oraz  policjantki  z  wydziału  ruchu
drogowego  rzeszowskiej  komendy  miejskiej.  Spotkanie  poświęcone  było  bezpieczeństwu
młodzieży w ruchu drogowym. Policjanci ruchu drogowego, zaprezentowali uczniom, w jakie
elementy  powinien  być  wyposażony  rower  oraz  jak  to  wpływa  na  bezpieczeństwo.
Podkreślali,  jak  ważną  rzeczą  jest  prawidłowe  oświetlenie  roweru.  Zwracali  uwagę  na
elementy  podnoszące  bezpieczeństwo  rowerzysty,  czyli  kask  i  elementy  odblaskowe  na
odzieży. 

-  Spotkanie  z  seniorami  ze  Stowarzyszenia  Szczęśliwy  Dom  im.  Rodziny  Ulmów
z Dziećmi w ramach inicjatywy pn. ,,Życie zaczyna się po 60-tce”. Do spotkania doszło
w  domu  parafialnym  przy  kościele  Chrystusa  Króla  w  Rzeszowie.  Policjanci  przybliżyli
słuchaczom  problematykę  związaną  z  najbardziej  dokuczliwymi  przestępstwami,  przede
wszystkim oszustwami na tzw. wnuczka i policjanta. Na przykładach zdarzeń omówili sposób
działania sprawców. Mówili także na co należy zwrócić uwagę, gdy odbierzmy telefon od
nieznajomej  osoby  i  co  zrobić,  aby  nie  paść  ofiarą  oszustów.  Funkcjonariusze  mówili
o oszustach podających się np. za pracownika administracji, kominiarza, przedstawiciela firm
dostarczających  media  lub  świadczących  usługi.  Poruszono  kwestie  związane
z  bezpieczeństwem  w  ruchu  drogowym,  podając  najczęstsze  błędy i  wykroczenia  jakie
popełniają  uczestnicy  ruchu  drogowego  oraz  informując  jak  należy  zachowywać  się
w  różnych  sytuacjach,  aby  być  bezpiecznym  na  drodze.  Dla  uczestników  spotkania
przygotowano  materiały  profilaktyczne  związane  z  poruszanymi  kwestiami  oraz  wykazy
dzielnicowych obsługujących teren Rzeszowa.

-  Udział  w  seminarium  poświęconym  aspektom  pracy  wychowawczej  pn.  ,,Jestem
wychowawcą,  nie  mogę  być  sam” zorganizowanym  przez  Komendę  Chorągwi
Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego w Rzeszowie. Wykład na temat ,,Przestępczość
i  demoralizacja  wśród  nieletnich  –  przejawy,  odpowiedzialność  prawna,  profilaktyka”.
W oparciu o przykłady omówiono główne kategorie czynów karalnych popełnianych przez
nieletnich na terenie Rzeszowa. W trakcie wystąpienia wykorzystano ,,Walizkę edukacyjną”
zawierającą atrapy środków odurzających, jak również przedmioty służące do rozdrabniania,
przechowywania  czy  przyjmowania  narkotyków.  Druga  cześć  wykładu  dotyczyła
przeciwdziałania zagrożeniom związanym z przestępczością i demoralizacją nieletnich, przez
pryzmat prowadzonych programów prewencyjnych.

-  Działania  z  przedstawicielami  Urzędu  Komunikacji  Elektronicznej  pn.  „Wspólnie
przeciw oszustom”. Spotkanie było kolejną okazją do rozmowy o bezpieczeństwie seniorów,
którzy są szczególnie narażeni na działania przestępców oraz osób nieuczciwych. Policjanci
uwrażliwili  uczestników  spotkania  na  kwestie  związane  z  bezpieczeństwem  w  ruchu
drogowym,  wskazując  główne  przyczyny  wypadków  z  udziałem  pieszych  oraz  błędy
popełniane przez uczestników ruchu drogowego. Policjanci zwrócili również uwagę obecnych
na  ciągle  aktualne  zagrożenia  zatruciami  tlenkiem  węgla.  Seniorom  przekazano  ulotki
poświęcone tej tematyce - "Czad, cichy zabójca".
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-  Spotkanie  z  młodzieżą  w  ramach  Europejskiego  Dnia  Przeciwko  Handlowi
Ludźmi. W roku 2017 funkcjonariusze KMP w Rzeszowie przeprowadzili łącznie na terenie
miasta  i  powiatu  rzeszowskiego  63  spotkania  z  młodzieżą  szkół  gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, w których wzięło udział 3687 uczniów oraz 23 nauczycieli. Podczas
spotkań  policjanci  przekazywali  uczestnikom ulotki  edukacyjne  ,,nie  jesteś  na  sprzedaż”.
Ponadto  funkcjonariusze  KMP w  Rzeszowie  (koordynatorzy  ,,handlu  ludźmi”  w  służbie
kryminalnej  i  prewencyjnej)  przeprowadzili  szkolenie  dla  policjantów  z  podległych
jednostek,w którym wzięło udział 23 funkcjonariuszy.

-  Debata społeczna z seniorami z cyklu ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz
mieć  na  nie  wpływ" zorganizowana  dla  mieszkańców  miasta  Rzeszowa  -  członków
osiedlowego  Domu  Kultury  ,,KRAK”  w  Rzeszowie.  Podczas  debaty  omówiono  wiele
istotnych  problemów,  z  którymi  mogą  borykać  się  osoby  starsze.  Policjanci  omówili
najbardziej  popularne  metody  działania  oszustów  m.in.  metodą  „na  wnuczka”,  „na
policjanta”,  "na  hydraulika",  ,,na  pracownika  spółdzielni"  itp.  Wykorzystując  omawiane
przykłady  instruowali  uczestników,  jak  zachować  się  w  sytuacji  zagrożenia,  jak
przeciwdziałać  przestępstwom,  by nie  paść  ich  ofiarą.  Policjanci  poruszyli  także  kwestie
związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Debata zorganizowana przy współudziale
Stowarzyszenia  ,,POMOC” w Rzeszowie,  które  udzieliło  wsparcia  rzeczowego tj.  zakupu
kamizelek odblaskowych dla wszystkich uczestników spotkania.

- Działania KMP w Rzeszowie pn. ,,Bezpieczne święta z rzeszowską Policją", w ramach
których przygotowano ulotkę informacyjno – edukacyjną. Ulotka, opracowana przez Wydział
Prewencji  KMP w  Rzeszowie  została  rozpowszechniona  przez  dzielnicowych  na  terenie
miasta Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego. Działania prowadzone przez dzielnicowych,
oprócz  strony  informacyjnej,  dały  możliwość  nawiązania  osobistego  kontaktu  ze
społeczeństwem. Prowadzone działania zachęcały do tego, aby w trosce o bezpieczeństwo
poznać  swojego  dzielnicowego,  w  czym  pomóc  miała  przygotowana  ulotka,  zawierająca
informacje jak tego dokonać.

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.

Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu  wyniki  udało  się  osiągnąć  dzięki  pracy
całej  załogi  Komendy  Miejskiej,  a  także  dzięki  dobrej  współpracy  z  władzami
samorządowymi.

Zmierzając  do  dalszej  poprawy  stanu  bezpieczeństwa  na  podległym  Komendzie
Miejskiej  Policji  w Rzeszowie  terenie,  w pracy na  lata  2016-2018  planuje  się  realizację
następujących priorytetów:
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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.

Wyk. w 3 egz.
Egz. nr 1 – a/a
Egz. nr 2 –Urząd Miasta Rzeszowa
Egz. nr 3 – Rada Miasta Rzeszowa
Oprac. Druk- A. Kielar-Mackiewicz
Wydział Prewencji, KMP Rzeszów.
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	- Spotkanie z młodzieżą w ramach Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi. W roku 2017 funkcjonariusze KMP w Rzeszowie przeprowadzili łącznie na terenie miasta i powiatu rzeszowskiego 63 spotkania z młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których wzięło udział 3687 uczniów oraz 23 nauczycieli. Podczas spotkań policjanci przekazywali uczestnikom ulotki edukacyjne ,,nie jesteś na sprzedaż”. Ponadto funkcjonariusze KMP w Rzeszowie (koordynatorzy ,,handlu ludźmi” w służbie kryminalnej i prewencyjnej) przeprowadzili szkolenie dla policjantów z podległych jednostek,w którym wzięło udział 23 funkcjonariuszy.

