
 

 

 

 
 

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI 

w Łańcucie 

 

        

 

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE 

 

z działalności i stanu bezpieczeństwa 

na terenie powiatu łańcuckiego  

w 2016 roku  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

INFORMACJA 

 

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego 

na terenie powiatu łańcuckiego za 2016 r. 

 

Ogólna charakterystyka obszaru 

 

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje 

obszar administracyjny powiatu łańcuckiego województwa podkarpackiego. Powiat łańcucki 

położony jest w centralnej części województwa podkarpackiego. Teren powiatu przecina 

międzynarodowa droga tranzytowa E 40 między Niemcami, a Ukrainą z licznymi 

odgałęzieniami: na południowy wschód w kierunku Kańczugi E 881, na południowy zachód 

w kierunku Dynowa E 887, na północny wschód w kierunku Leżajska E 877, na północny 

zachód w kierunku Sokołowa Małopolskiego E 876 oraz magistrala kolejowa z Wrocławia do 

Przemyśla, a dalej do Kijowa. Stolicą powiatu jest miasto Łańcut, z siedzibą władz 

powiatowych, miejskich i gminnych. Terytorialnie powiat swoim zasięgiem obejmuje  

7 gmin; 1 gminę miejską; Łańcut oraz 6 gmin wiejskich; Białobrzegi, Czarna, Łańcut, 

Markowa, Rakszawa i Żołynia. 

Obszar powiatu wynosi prawie 452 km2, co stanowi 2,5 % powierzchni województwa 

podkarpackiego, zamieszkały przez ok. 80 tys. osób, z czego 77 % na terenach wiejskich. 

Powiat Łańcucki położony jest na skraju Pogórza Karpackiego i Niziny Sandomierskiej. 

Powoduje to zróżnicowane ukształtowanie terenu od równin w północnej jego części po 

górzyste tereny na południu. Przez teren powiatu przepływa rzeka Wisłok niewątpliwie 

podnosząc walory krajobrazowe okolic Łańcuta. Ponad 20% powierzchni pokryte jest lasami 

i gruntami leśnymi. 

 

Zagrożenia kryminalne 

 

Według danych statystycznych ogólna liczba przestępstw stwierdzonych na terenie 

powiatu łańcuckiego w 2016 r. wyniosła 932, czyli zwiększyła się o 16 w porównaniu 

z rokiem 2015, kiedy stwierdzono ich 916. Wzrosła także ilość przestępstw wykrytych do  

713 czyli o 18 więcej niż w roku ubiegłym. Wskaźnik wykrywalności w roku ubiegłym 

wyniósł 75,4 %. 

 

Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wskaźnik wykrywalności 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

916 932 695 713 75,4 % 75,4% 
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Porównanie ilości przestępstw stwierdzonych na przestrzeni ostatnich 6 lat wskazuje, 

że ich liczba sukcesywnie się obniża. W 2015 r. ich ilość spadła poniżej 1000. W 2016 r. 

stwierdzono ich 932, a więc udało się również utrzymać ten wskaźnik na podobnym, 

zadawalającym poziomie. 

 

Kategorie przestępstw stwierdzonych w 2016 r. 

 

Z ogólnej liczby 932 przestępstw stwierdzonych w 2016 r., 561 z nich, czyli ponad  

60 %, miało charakter kryminalny, 174 gospodarczy, 164 drogowy, głównie kierowanie 

pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz 33 innych zdarzeń. 

 

Przestępstwa 

stwierdzone 

Przestępstwa 

kryminalne 

Przestępstwa 

gospodarcze 

Przestępstwa 
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inne 
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Wykrywalność ogólna przestępstw naszej jednostki osiągnęła w ubiegłym roku 75,4 % 

i pozostała na tym samym poziome, co w 2015 r. i nadal pozostała wyższa od podkarpackiej, 

która w 2016 r. wyniosła 69,3 %. W kategorii przestępczości kryminalnej osiągnęliśmy 

wskaźnik 68,1 %, w przestępczości gospodarczej – 72,6 %.  

 

 

 

561174
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Struktura przestępczości w 2016 r.
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Struktura przestępczości kryminalnej w 2016 r. 

 

 

Wybrane kategorie przestępstw kryminalnych stwierdzonych i wskaźnik ich 

wykrywalności:  

 bójka lub pobicie: 15 przestępstw – wskaźnik wykrywalności 86,7 %,  

 kradzież cudzej rzeczy: 105 przestępstw – wskaźnik wykrywalności 39,6 %,  

 kradzież z włamaniem: 117 przestępstw – wskaźnik wykrywalności 46,1 %,  

 rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze: 11 przestępstw  

– wskaźnik wykrywalności 81,8%,  

 uszkodzenie mienia: 46 przestępstw – wskaźnik wykrywalności 56,5%, 

 kradzież samochodu: 5 przestępstw  – wskaźnik wykrywalności 60 %, 

 uszczerbek na zdrowiu: 17 przestępstw  – wskaźnik wykrywalności 100 %, 
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Przestępstwa zaliczane do 7 wybranych kategorii przestępstw to czyny szczególnie 

uciążliwe dla społeczeństwa. Obejmują zarówno czyny przeciwko życiu i zdrowiu, jak 

i przeciwko mieniu. Ze względu na ich szczególny charakter są one poddane stałemu 

monitoringowi. Są to przestępstwa: udział w bójce lub pobiciu, kradzież cudzej rzeczy, 

kradzież samochodu i poprzez włamanie, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, 

wymuszenie rozbójnicze, uszkodzenie rzeczy, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu.  

W 2016 r. w porównaniu do 2015 r. odnotowano spadek ogólnej liczby przestępstw w tych 

kategoriach. Spadek nastąpił zwłaszcza w kategorii kradzieży z włamaniem i kradzież cudzej 

rzeczy. Natomiast w innych kategoriach nastąpił niewielki wzrost liczby przypadków 

przestępstw. Szczególnie w kategoriach uszkodzenie rzeczy oraz bójka i pobicie będziemy 

skuteczniej oddziaływać prewencyjnie. 

 

Ważniejsze sprawy kryminalne zakończone w 2016 r. 

 

1) W kwietniu 2016 r. łańcuccy policjanci rozbili grupę włamywaczy, 

odpowiedzialnych za blisko trzydzieści włamań, na terenie pięciu powiatów: łańcuckiego, 

rzeszowskiego, leżajskiego, przeworskiego i niżańskiego. Sprawcami okazali się młodzi 

ludzie, w wieku od 17 do 35 lat, mieszkający na terenie różnych powiatów, którzy włamywali 

się do sklepów, garaży i myjni samochodowych. Zgromadziliśmy dowody ich przestępczej 

działalności trwającej od końca 2014 r. Sprawcy kradli głównie papierosy, drobne artykuły 

kosmetyczne i pieniądze.  

 

2) We wrześniu 2016 r. policjanci z łańcuckiej komendy zlikwidowali 6 nielegalnych 

upraw konopi indyjskiej, ukrytych w kompleksie leśnym na terenie gminy Żołynia. 

Zabezpieczyli 57 roślin oraz ponad 2,5 kg wytworzonego suszu. W sprawie zatrzymano pięciu 

młodych mężczyzn w wieku od 17 do 19 lat i 54 - latka. Podczas przeszukania jego posesji 

ujawniono ponad 2,5 kg gotowego suszu i 16 roślin konopi indyjskich w doniczkach. Wszyscy 

mężczyźni odpowiedzą za przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  

 

3) W październiku 2016 r. 45 - letni mieszkaniec gminy Czarna groził swojej matce 

i pobił żonę, aby zabrać im pieniądze, a następnie uciekł. Policjanci z Łańcuta ustalili, że 

mężczyzna ukrywa się w Krakowie. Został on zatrzymany i przewieziony do łańcuckiej 

komendy. Tu usłyszał zarzuty rozboju i wymuszenia rozbójniczego oraz został tymczasowo 

aresztowany. 

 

Zagrożenia w ruchu drogowym 

 

W 2016 r. na drogach powiatu łańcuckiego zanotowano 67 wypadków drogowych,  

tj. o 15 więcej niż w 2015 r. 7 osób poniosło śmierć, czyli o 6 więcej niż w 2015 r.,  

a 71 osób doznało obrażeń ciała, czyli o 12 więcej niż w 2015 r. Zgłoszonych zostało  

728 kolizji drogowych, czyli tyle samo ile w roku poprzedzającym. 

 

Rodzaj zdarzenia/rok Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

2015 52 1 59 728 

2016 67 7 71 728 
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Tabela i wykres poniżej ilustrują ilość i kategorie zdarzeń drogowych zaistniałych 

w 2016 r. w poszczególnych gminach powiatu łańcuckiego. 

 

Miejsce zdarzenia 
Rodzaj zdarzenia 

Zabici Wypadki Ranni Kolizje 

Miasto Łańcut 3 35 38 404 

Gmina Łańcut 0 5 6 47 

Białobrzegi 1 7 7 59 

Czarna 1 7 8 95 

Markowa 1 2 1 43 

Rakszawa 0 5 5 43 

Żołynia 1 6 6 37 

Razem 7 67 71 728 

 

2015 r. 2016 r.

52

67

1
7

59

71

Wypadki Zabici Ranni
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Nietrzeźwi kierujący 

 

W 2016 r. policjanci KPP w Łańcucie zatrzymali 132 nietrzeźwych kierujących, to jest 

o 13 więcej niż w 2015 r., oraz 42 w stanie po użyciu alkoholu, to jest o 12 mniej niż  

w 2015 r.  

 

Miejsce zdarzenia 
Kwalifikacja prawna czynu 

178a § 1 kk 87§1 kw 

Miasto Łańcut 38 10 

Gmina Łańcut 34 10 

Białobrzegi 13 1 

Czarna 25 9 

Markowa 4 4 

Rakszawa 13 3 

Żołynia 5 5 

Razem 132 42 

 

Zagrożenia powstawaniem wykroczeń 
 

W 2016 r. łańcuccy policjanci ujawnili 7016 wykroczeń w poniższej kategorii czynów. 

Najwięcej ujawnionych wykroczeń 3931 było przeciwko dotyczyło bezpieczeństwu 

i porządkowi w komunikacji. Przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi popełniono 464 wykroczeń. Następnie przeciwko: 

mieniu 329, porządkowi i spokojowi publicznemu 253, obyczajności publicznej 100 

i przeciwko urządzeniom użytku publicznego 61. Resztę 1878 stanowią wykroczenia odnośnie 

innych przepisów.  

3
0 1 1 1 0 1

35

5
7 7

2
5 6

38

6 7 8

1

5 6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Zabici

Wypadki

Ranni



10 

 

 

 

Wykroczenia zaistniałe na terenie powiatu łańcuckiego zakończone zastosowaniem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zależności od okoliczności zostały zakończone pouczeniem, postępowaniem 

mandatowym, skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu lub odstąpieniem od skierowania 

sprawy do Sądu. W poniższych tabelach przedstawiono dane odnośnie prowadzonych 

czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w latach 2015 i 2016.  

 

L.p.  Sposób zakończenia  2015 2016 

1 
Liczba wykroczeń zakończonych skierowaniem wniosku  o 

ukaranie do Sądu 
885 778 

2 

Liczba wykroczeń zakończonych odstąpieniem od skierowania 

wniosku o ukaranie do Sądu 
609 659 

w 

tym: 

Liczba wykroczeń zakończonych nałożeniem MKK 126 197 

Liczba czynów karalnych w sprawach skierowanych do 

Sądu 
24 53 

Liczba wykroczeń zakończonych zastosowaniem środka 

pozakarnego (art. 41 kw) 
6 12 

3 
Ogółem liczba wykroczeń w ramach prowadzonych czynności 

wyjaśniających 
1518 1490 
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L.p. 
Rodzaj /kategoria wykroczenia  

Ilość ujawnionych wykroczeń 

2015 2016 

1 

przeciwko porządkowi i spokojowi 

publicznemu 
 

136 169 

w 

tym: 

art. 51 § 1 kw 38 34 

art. 51 § 2 kw 89 130 

2 przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 36 43 

3 
przeciwko bezpieczeństwo 

i porządkowi w komunikacji 
653 690 

4 

przeciwko mieniu ogółem 380 346 

w 

tym: 

art. 119 kw 272 232 

art. 124 kw 101 85 

5 
przeciwko urządzeniom użytku 

publicznego art. 143 kw i art.145kw 
17 15 

6 przeciwko obyczajności publicznej 99 79 

7 

przeciwko przepisom o wychowaniu w 

trzeźwości ogółem: 
48 34 

w 

tym 
art. 43 Ustawy 48 34 

8 przeciwko innym przepisom 131 114 

RAZEM : 1518 1490 
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Zagrożenia dotyczące demoralizacji nieletnich 

 

Demoralizacja nieletnich to złożony i niepokojący proces, polegający na odrzucaniu 

oraz negowaniu przyjętych wartości, norm, zasad etyki, praw życia zbiorowego 

i indywidualnego. Przejawami takiego stanu może być popełnianie czynu zabronionego, 

systematyczne uchylanie się odobowiązku szkolnego (chodzenie na wagary), używanie 

alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, 

włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych. 

Poniższe zestawienia obrazują zjawisko demoralizacji już w zauważalnym stadium. 

Skuteczniejsze jest na pewno oddziaływanie na przyczyny, których skutkiem bywa określone 

zachowanie nieletnich, określane jako demoralizacja. 

 

L. p.  Zagrożenie  
Ilość przypadków 

stwierdzonych  

1 Ujawnieni nieletni pod wpływem alkoholu  18 

2 Ujawnieni nieletni pod wpływem środków odurzających 1 

3 Ujawnieni nieletni uciekinierzy z domów rodzinnych  1 

4 

Ujawnieni nieletni uciekinierzy z placówek opiekuńczo - 

wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków 

Socjoterapeutycznych 

12 

 

Czyny karalne popełnione przez nieletnich sprawców 

 

Zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich czynem karalnym jest 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo wykroczenie określone w art. 51, art. 69,  

art. 74, art. 76, art. 85, art. 87, art. 119, art. 122, art. 124, art. 133 lub art. 143 Kodeksu 

wykroczeń. Sprawcą jest osoba w wieku od 13 do 17 roku życia. 

W 2015 r. nieletni dopuścili się 13 czynów karalnych określonych w kodeksie karnym. 

W 2016 r. tych czynów było już 50, to jest o 37 więcej. 

 

Kwalifikacja prawna czynu      2015 r.      2016 r. 

Przestępstwo rozbójnicze 0 1 

Kradzież z włamaniem 5 36 

Kradzież cudzej rzeczy 2 4 

Przestępstwo narkotykowe 1 2 

Przestępstwa drogowe 1 1 

Uszczerbek na zdrowiu 1 0 

Inne przestępstwa 3 6 

Razem 13 50 
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Działania policji, mające na celu wyeliminowanie zagrożeń 

 

Dane dotyczące działań podejmowanych w związku z bezpieczeństwem osób i mienia 

 

L.p. Rodzaj czynności  Ilość 

1 Wylegitymowano osób  32 330 

2 

Przeprowadzono interwencji ogółem  12 114 

w tym:  
Interwencje w miejscu publicznym  10 636 

Interwencje domowe  1478 

3 Ujawniono osób poszukiwanych  35 

4 Zatrzymano dowodów rejestracyjnych  950 

5 Zatrzymano praw jazdy  109 

6 Nałożono mandatów karnych      4082 

7 

Doprowadzono osób ogółem:  1667 

w tym 

do jednostki policji 290 

do izby wytrzeźwień 344 

do miejsca zamieszkania 289 

8 
Zrealizowano nakazów doprowadzenia: do Sądu, 

Prokuratury, innych organów  
744 

9 Wywiady, ustalenia 3017 

 

 

Dane dotyczące ilości służb wykonanych w ramach służby patrolowej 

 

W 2016 r. policjanci KPP w Łańcucie wykonali ponad 12 tys. służb. Były to zarówno 

służby patrolowe, prewencyjne, które miały być widoczne i reagowały na wszystkie 

zauważone nieprawidłowości oraz zgłoszenia, jak również patrole operacyjne, które miały inne 

zadania, niemniej ważne dla zachowania bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.  
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W rozbiciu na rodzaje służb policyjnych ich udział przedstawia się następująco: 

 

L. p. Skierowane siły Ilość 

1 Patrolowo – interwencyjne 4782 

2 Dzielnicowi 1892 

3 Prewencji 592 

4 Kryminalne 124 

5 Ruch drogowy 4985 

6 RAZEM 12375 

 

Czas reakcji na zdarzenie 

 

Czas reakcji na zdarzenie ze strony Policji jest istotnym miernikiem wpływającym na 

odbiór i ocenę jednostki przez lokalną społeczność. Kształt i rozmiar powiatu łańcuckiego 

pozwalają na osiągnięcie zadowalających mierników. Na terenie miejskim czas reakcji na 

zdarzenie w 2016 r. wyniósł 6 min. 42 s. przy 2479 zgłoszeniach, na terenie wiejskim wyniósł 

13 min. 2 s. przy 2657 zdarzeniach. Natomiast średni czas reakcji odnośnie  

313 interwencji pilnych wyniósł 7 min. 52 s. Natomiast przy 4823 interwencjach zwykłych 

wyniósł 10 min. 7 s.  

 

pilne zwykłe miejski wiejski 

czas czas 

7 min. 52 s. 10 min. 7 s. 5 min. 41 s. 11 min. 56 s. 

 

Działania policji, celem uświadomienia mieszkańcom powiatu łańcuckiego możliwych 

zagrożeń i sposobów przeciwdziałania 

 

Działania profilaktyczne podejmowane przez naszą jednostkę wynikają z rządowych 

programów profilaktycznych dotyczących zjawisk patologicznych występujących  

w społeczeństwie a także kierunków działań, jakie należy podjąć w celu ich wyeliminowania 

lub zapobiegania. Dotyczą m.in.: Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych 

Zachowań ,,Razem Bezpieczniej”, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii. 

Na podstawie powyższych programów rządowych powstały programy prewencyjne, 

których zadaniem jest monitorowanie zagrożeń sprecyzowanych założeniami programów, 

a w razie potrzeby podjęcie działań naprawczych. Aktualnie w prowadzeniu są programy: 

1. ,,Stop patologiom-razem bezpieczniej”. 

2. ,,Bezpieczna senior”. 

3.  „Ograniczyć wandalizm”. 
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4.  „Ostrożnie - pies”. 

5. „Pseudokibic”. 

6. „Bezpieczny ogród”. 

Profilaktyka jest pracą „na jutro”. Jej efekty można oceniać po liczbie wykroczeń lub 

przestępstw zaistniałych w przyszłości. Skuteczność oddziaływań profilaktycznych jest 

uzależniona od różnorodności oddziaływań, stąd Policja bierze udział w wielu działaniach, 

akcjach i kampaniach społecznych. Odnoszą się one do większości zagrożeń, z którymi można 

się spotkać, a których można uniknąć lub zminimalizować ich skutki dzięki wiedzy 

przekazywanej w taki sposób. W minionym roku były to: 

 Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2016. 

 Działania cykliczne: „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna droga 

do szkoły”, „Alkohol – ograniczona dostępność”.  

 Konkursy: plastyczny „Bezpieczne Wakacje”, Młodzieżowy Ogólnopolski Turniej 

Motoryzacyjny, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym; 

 Kampanie społeczne: „Nie [przy]dzwoń za kierownicą”, „Nigdy nie jeżdżę po 

alkoholu”, „Pozory mylą, dowód nie”, „Dopalacze kradną życie”, „Przytomni”, „Nie 

daj się zrobić w słupa”, „Nieskradzione.pl”, „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec 

Kobiet”, „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” i wiele innych. 

Podstawową i sprawdzona formą oddziaływania profilaktycznego są prelekcje, 

z których większość ma miejsce podczas spotkań w placówkach oświatowo-wychowawczych. 

Takich spotkań funkcjonariusze zrealizowali prawie 200. 

 

Debaty społeczne 

 

W 2016 r. Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie zorganizowała 2 debaty społeczne. 

 „Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Żołynia”,  

 „Przeciwdziałanie narkomani wśród młodzieży”. 

Pierwsza z nich odbyła się w 7 października w Urzędzie Gminy Żołynia i wzięło w niej 

udział ponad 40 osób. Druga została przeprowadzona 2 grudnia 2016 r. w łańcuckiej 

komendzie i uczestniczyło w niej ponad 50 przedstawicieli szkół i instytucji mających na co 

dzień kontakt z młodzieżą.  

 

Najważniejsze wydarzenia z życia komendy w 2016 r. 

 

W dniu 15 stycznia 2016 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Komendy Powiatowej 

Policji w Łańcucie. Wraz z nową komendą łańcuccy policjanci otrzymali również 5 nowych 

radiowozów. Do łańcuckiej komendy trafiły 4 samochody marki Kia Ceed, w tym  

3 oznakowane oraz 1 samochód marki Skoda Yeti również oznakowany. Samochody zostały 

zakupione ze środków pozyskanych z Komendy Głównej Policji, Podkarpackiego Urzędu 

Marszałkowskiego i lokalnych samorządów. Całkowity koszt zakupu pojazdów to kwota 

320.593,57 zł.  

15 lipca 2016 r. do Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie trafił sztandar, o którego 

starania trwały od października 2015 r. Sztandar zatwierdzony w Komendzie Główniej Policji 
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w Warszawie został przywieziony do Łańcuta przez nadkom. Andrzeja Żygadło oraz  

st. asp. Mariusza Stanio. 

 

20 lipca 2016 r. przed łańcuckim Zamkiem odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta 

Policji Najważniejszym punktem uroczystości było nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej 

Policji w Łańcucie, gdzie po raz pierwszy w historii na sztandarze policyjnym znalazły się 

słowa: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Policyjne święto zaszczycił swoją obecnością Komendant 

Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.  

 

5 października 2016 r. do użytku łańcuckich policjantów przekazano 3 nowe 

oznakowane radiowozy marki Kia Ceed.  

Cały koszt zakupu pojazdów wyniósł 183.577,50 zł. 

 

Cele zrealizowane w 2016 r. 

 

1. Wypracowanie mechanizmów pozwalających na rozpoznanie i zwalczanie przestępczości 

korupcyjnej.  

2. Obniżenie wskaźnika zaległości w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych. 

3. Dyslokowanie patroli ruchu drogowego i kontynuowanie międzywydziałowych działań 

ukierunkowanych na ujawnianie czynów związanych z przestępczością skarbową. 

4. Doskonalenie jakości zadań realizowanych przez poprzez zapewnienie optymalnych 

warunków pełnienia służby/pracy policjantów i pracowników policji oraz sukcesywne 

podnoszenie kompetencji zawodowych. 

5. Wielopłaszczyznowe działania ukierunkowane na profilaktykę narkotykową, ujawnianie 

i zwalczanie przestępczości narkotykowej oraz handlu dopalaczami. 

6. Inicjowanie i organizowanie debat oraz konsultacji społecznych we wszystkich 

środowiskach lokalnej społeczności jako skutecznego narzędzia komunikacji. 

7. Podniesienie jakości obsługi interesantów w oparciu o nową siedzibę Policji w Łańcucie. 

 

Priorytety pracy Policji 

 

Kierunki działań KPP Łańcut wynikają z realizacji priorytetów Komendanta Głównego 

Policji na lata 2016 – 2018 oraz z miejscowych potrzeb i uwarunkowań, a także z wewnętrznej 

analizy osiągnięć i zagrożeń. 

 

Priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2016 – 2018: 

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. 
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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. 

 

Kierunki działań w 2017 r. 

 

1. Podniesienie skuteczności działań policji w identyfikacji i zwalczaniu przestępstw 

gospodarczych, korupcyjnych oraz cyberprzestępczości, a także w ujawnianiu nieletnich 

sprawców czynów karalnych. 

2. Zwiększenie wartości mienia zabezpieczonego u podejrzanego oraz wartości mienia 

odzyskane w postępowaniach prowadzonych przez Policję. 

3. Wzrost skuteczności działań policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej 

społecznie. 

4. Działania policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

5. Podniesienie jakości i efektywności pracy policji poprzez sukcesywne podwyższanie 

kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników policji. 

 

Kierunki pracy Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie wynikają z analizy wyników 

osiągniętych w ubiegłym roku oraz rozpoznania bieżących i przyszłych zagrożeń. Pod uwagę 

brane są również uwagi i wnioski przedstawiane przez członków lokalnych społeczności oraz 

lokalnych samorządów.  

Dołożymy starań, aby utrzymać rosnące mierniki i wskaźniki, natomiast malejące będą 

objęte monitorowaniem i programem naprawczym. 

 

      

 

 
    

 


