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INFORMACJA 

 

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego 

na terenie powiatu łańcuckiego za 2017 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 prawie 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. 

 

Analiza stanu zagrożenia przestępczością 

 

Zagrożenia kryminalne 

 

Według danych statystycznych ogólna liczba przestępstw stwierdzonych na terenie 

powiatu łańcuckiego w 2017 r. W porównaniu z rokiem ubiegłym ich liczba spadła aż o 162 

czyny. Jednocześnie podkreślić należy fakt wzrostu wykrywalności przestępstw, który za 2017 

roku wyniósł 78,5 %,  czyli zwiększyła się o 3,1% w porównaniu 

z rokiem 2016.  

 

Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wskaźnik wykrywalności 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

932 770 713 605 75,4% 78,5% 
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Porównanie ilości przestępstw stwierdzonych na przestrzeni ostatnich 7 lat wskazuje, że 

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

stwierdzono ich 932, a w 2017 r. już tylko 770. 

 

Kategorie przestępstw stwierdzonych w 2017 r. 

 

Z ogólnej liczby 770 przestępstw stwierdzonych w 2017r., 459 z nich, czyli prawie 

60 %, miało charakter kryminalny, 125 gospodarczy, 150 drogowy, głównie kierowanie 

pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz 36 innych zdarzeń. 

 

Przestępstwa 

stwierdzone 

Przestępstwa 

kryminalne 

Przestępstwa 

gospodarcze 

Przestępstwa 

drogowe 

Przestępstwa 

inne 

770 459 125 150 36 
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Wykrywalność ogólna przestępstw naszej jednostki osiągnęła w ubiegłym roku 78,5 % 

i była wyższa niż w 2016 roku. W kategorii przestępczości kryminalnej osiągnęliśmy wskaźnik 

69,8 %, w przestępczości gospodarczej – 80 %.  
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Struktura przestępczości kryminalnej w 2017 r. 

 

 

Wybrane kategorie przestępstw kryminalnych stwierdzonych i wskaźnik ich 

wykrywalności:  

 bójka lub pobicie: 7 przestępstw – wskaźnik wykrywalności 71,4 %,  

 kradzież cudzej rzeczy: 95 przestępstw – wskaźnik wykrywalności 35,8%,  

 kradzież z włamaniem: 52 przestępstw – wskaźnik wykrywalności 50 %,  

 przestępstwa rozbójnicze: 22 przestępstw – wskaźnik wykrywalności 100 %,  

 uszkodzenie mienia: 28 przestępstw – wskaźnik wykrywalności 48,3 %, 

 uszczerbek na zdrowiu: 14 przestępstw  – wskaźnik wykrywalności 100 %. 

 

 
 

Przestępstwa zaliczane do 7 wybranych kategorii przestępstw to czyny szczególnie 

uciążliwe dla społeczeństwa. Obejmują zarówno czyny przeciwko życiu i zdrowiu, jak 
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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 2017 r., w porównaniu do 2016 r., odnotowano spadek ogólnej liczby przestępstw 

niemal we wszystkich powyższych kategoriach. Duży spadek nastąpił zwłaszcza w kategorii 

kradzieży z włamaniem i uszkodzenie rzeczy, gdzie tych czynów było kolejno o 55% i 39% 

mniej. Wzrost nastąpił tylko w kategorii przestępstw rozbójniczych, z 11 w 2016 r. do 22 

w 2017 r. Przy czym zaznaczyć należy, że wykryto wszystkich sprawców tych czynów.  

 

Ważniejsze sprawy kryminalne zakończone w 2017 r. 

 

1) W lutym ubiegłego roku policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy dokonywali 

kradzieży w sklepach na terenie Łańcuta. Sprawcami okazali się młodzi mężczyźni, dwóch 

z nich to mieszkańcy Jarosławia, natomiast trzeci jest mieszkańcem Warszawy. 

Funkcjonariusze odzyskali również cześć skradzionego towaru, w tym kosmetyki i narzędzia 

budowlane.  

2) Policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę podpaleń do których doszło w marcu 2017 r. 

w Głuchowie. Jak ustalili funkcjonariusze tutejszej komendy 46-letni mieszkaniec tej 

miejscowości dwukrotnie podkładał ogień, w tym raz pod zamieszkały budynek. Wobec 

46-latka Sąd Rejonowy w Łańcucie zastosował trzymiesięczny areszt. Mężczyzna odpowie za 

podpalenia oraz groźby karalne.  

3) W 2017 r. łańcuccy policjanci zlikwidowali uprawy konopi indyjskich, 

w miejscowościach Husów, Zalesie, Białobrzegi i Kosina. W sumie funkcjonariusze  

zabezpieczyli 25 krzewów, oraz kilkanaście gramów gotowego suszu. Zarzuty uprawa konopi 

innych niż włókniste usłyszało 4 mieszkańców powiatu łańcuckiego.  

4) W listopadzie łańcuccy policjanci zatrzymali sprawcę włamań i kradzieży, do których 

doszło w miejscowości Markowa i Czarna.  24-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego 

poprzez przecięcie siatki ogrodzenia wchodził na parking pojazdów ciężarowych i maszyn 

budowlanych. Tam po pokonaniu zabezpieczeń kradł ze stojących pojazdów akumulatory oraz 

olej napędowy.  

 

Zagrożenia w ruchu drogowym 

 

W 2017 r. na drogach powiatu łańcuckiego odnotowano 43 wypadki drogowe, w których 

rannych zostało 46 osób, a 7 poniosło śmierć. Zarówno liczba wypadków, jak i osób rannych 

w porównaniu do ubiegłego roku zmalał o jedną trzecią. Natomiast liczba śmiertelnych 

wypadków zmalała nieznacznie. Wzrosła natomiast liczba kolizji z 728 odnotowanych 

w 2016 r. do 771 zgłoszonych w 2017 r. 

 

Rodzaj zdarzenia/rok Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

2016 67 8 71 728 

2017 43 7 46 771 

 



8 

 

 
 

 

Tabela i wykres poniżej ilustrują ilość i kategorie zdarzeń drogowych zaistniałych 

w 2017 r. w poszczególnych gminach powiatu łańcuckiego. 

 

 

Miejsce zdarzenia 
Rodzaj zdarzenia 

Zabici Wypadki Ranni Kolizje 

Miasto Łańcut 1 20 23 398 

Gmina Łańcut 3 5 5 92 

Białobrzegi 1 7 7 70 

Czarna 0 4 4 116 

Markowa 0 2 2 30 

Rakszawa 0 1 1 33 

Żołynia 2 4 4 32 

Razem 7 43 46 771 

2016 r. 2017 r.

67

43

8 7

71

46

Wypadki Zabici Ranni
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Nietrzeźwi kierujący 

 

W 2017 r. policjanci KPP w Łańcucie zatrzymali 128 nietrzeźwych kierujących, to jest 

o 4 mniej niż w 2016 r., oraz 47 w stanie po użyciu alkoholu, to jest o 5 więcej niż  

w 2016 r. 

 

Miejsce zdarzenia 
Kwalifikacja prawna czynu 

178a § 1 kk 87§1 kw 

Miasto Łańcut 33 15 

Gmina Łańcut 38 10 

Białobrzegi 10 4 

Czarna 22 5 

Markowa 8 7 

Rakszawa 9 4 

Żołynia 8 2 

Razem 128 47 

 

Zagrożenia powstawaniem wykroczeń 
 

W 2017 r. łańcuccy policjanci ujawnili 8374 wykroczeń w poniższej kategorii czynów. 

Najwięcej ujawnionych wykroczeń 7390 dotyczyło bezpieczeństwa i porządku w komunikacji. 

Przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

popełniono 100 wykroczeń. Przeciwko: mieniu 380, porządkowi i spokojowi publicznemu 210, 
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obyczajności publicznej 96 i przeciwko urządzeniom użytku publicznego 38. Resztę 150 

stanowią wykroczenia odnośnie innych przepisów.  

 

 

L.p. 
Rodzaj /kategoria wykroczenia  

Ilość ujawnionych 

wykroczeń 

1 

przeciwko porządkowi i spokojowi 

publicznemu 
 

210 

w 

tym: 

art. 51 § 1 kw 38 

art. 51 § 2 kw 149 

2 przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 48 

3 
przeciwko bezpieczeństwo i porządkowi w 

komunikacji 
7390 

4 

przeciwko mieniu ogółem 380 

w 

tym: 

art. 119 kw 313 

art. 124 kw 56 

5 
przeciwko urządzeniom użytku publicznego art. 143 

kw i art.145kw 
38 

6 przeciwko obyczajności publicznej 96 

7 

przeciwko przepisom o wychowaniu w trzeźwości 

ogółem: 
100 

w 

tym 
art. 43 Ustawy 100 

8 przeciwko innym przepisom 150 

RAZEM : 8374 

 

W zależności od okoliczności zostały zakończone pouczeniem, postępowaniem 

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

sprawy do Sądu.  
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Przemoc w rodzinie 

 

Zjawisko przemocy jest jednym z podstawowych zagrożeń dla rodziny, jak 

i poszczególnych ich członków. Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę 

siły działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, 

powodujące cierpienie i szkody (psychiczne, fizyczne lub materialne). Bardzo często 

świadkami, a także ofiarami przemocy są dzieci. Niestety łatwo przyswajają one sobie widziane 

wzorce zachowania i stosują je w sowim dorosłym już życiu. 

Prawny obowiązek udzielenia pomocy w zatrzymaniu przemocy w rodzinie mają: Sąd 

Rodzinny, Policja, Prokuratura, Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminne i Miejskie Komisje 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z pomocą tych instytucji możesz złożyć 

zawiadomienie o przestępstwie lub zażądać założenia procedury NIEBIESKIEJ KARTY 

chroniącej przed przemocą. Niebieska Karta jest dokumentem służbowym wypełnianym przez 

policjanta lub pracownika socjalnego w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w 

rodzinie.  

W 2017 r. podjęli 1779 interwencji domowych, z których 134 zakończyły się 

założeniem procedury Niebieskiej Karty. W 64 przypadkach sprawca przemocy trafiał do 

policyjnego aresztu. Policjanci 10 razy występowali do sądu z wnioskiem o zastosowanie 

środka zapobiegawczego. Wobec 8 sprawców sąd zastosował dozór policyjny, natomiast 

wobec 2 tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.  

 

Gmina 
Ilość interwencji domowych zakończonych 

sporządzeniem Niebieskiej Karty 

Miasto Łańcut 24 

Gmina Łańcut 31 

Białobrzegi 11 

6259

918

787

369

Sposób zakończenia ujawnionych 
wykroczeń

Postępowanie mandatowe

Pouczenie

skierowaniem wniosku o
ukaranie do Sądu

odstapienie od skierowania
sprawy do sądu
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Czarna 32 

Markowa 15 

Rakszawa 16 

Żołynia 5 

Razem 134 

 

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 od obowiązku 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  14 

2 Ujawnieni nieletni pod wpływem środków odurzających 0 

3 Ujawnieni nieletni uciekinierzy z domów rodzinnych  4 

4 

Ujawnieni nieletni uciekinierzy z placówek opiekuńczo - 

wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków 

Socjoterapeutycznych 

9 

 

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 2016 r. nieletni dopuścili się 50 czynów karalnych określonych w kodeksie karnym. 

W 2017 r. tych czynów było już tylko 21, to jest o 29 mniej. 

 

Kwalifikacja prawna czynu 2016 r.      2017 r. 
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Przestępstwo rozbójnicze 1 0 

Kradzież z włamaniem 36 9 

Kradzież cudzej rzeczy 4 2 

Przestępstwo narkotykowe 2 3 

Przestępstwa drogowe 1 1 

Inne przestępstwa 6 6 

Razem 50 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania policji, mające na celu wyeliminowanie zagrożeń 

 

Dane dotyczące działań podejmowanych w związku z bezpieczeństwem osób i mienia 

 

L.p

. 
Rodzaj czynności  

2016 r. 2017 r. 

ilość 

1 Wylegitymowano osób 32 330 43530 

2 

Przeprowadzono interwencji ogółem  12 114 13331 

w 

tym:  

Interwencje w miejscu publicznym  10 636 11552 

Interwencje domowe  1478 1779 

3 Ujawniono osób poszukiwanych  35 41 

4 Zatrzymano dowodów rejestracyjnych  950 935 

5 Zatrzymano praw jazdy  109 165 

6 Nałożono mandatów karnych 4082 6259 

7 

Doprowadzono osób ogółem:  1667 1478 

w 

tym 
do jednostki policji 290 391 
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do izby wytrzeźwień 344 207 

do miejsca zamieszkania 289 240 

8 
Zrealizowano nakazów doprowadzenia: 

do Sądu, Prokuratury, innych organów  
744 523 

9 Wywiady, ustalenia 3017 2928 

 

Dane dotyczące ilości służb wykonanych w ramach służby patrolowej 

 

W 2017 r. policjanci KPP w Łańcucie wykonali prawie 10 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.  

 

 

 

W rozbiciu na rodzaje służb policyjnych ich udział przedstawia się następująco: 

 

L. p. Skierowane siły Ilość 

1 Patrolowo – interwencyjne 4432 

2 Dzielnicowi 1833 

3 Prewencji 592 

4 Ruch drogowy 3006 

5 RAZEM 9863 

 

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 2017 r. wyniósł 6 min. 49 s. przy 2158 zgłoszeniach, na terenie wiejskim wyniósł 

13 min. 07 s. przy 2627 zdarzeniach. Natomiast średni czas reakcji odnośnie  

286 interwencji pilnych wyniósł 9 min. 34 s. Natomiast przy 4499 interwencjach zwykłych 

wyniósł 10 min. 16 s.  

 

pilne zwykłe miejski wiejski 

czas czas 

9 min. 34 s. 10 min. 16 s. 6 min. 49 s. 13 min. 07 s. 
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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”. 

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: 

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

szkoły”, „Alkohol – ograniczona dostępność”; 

 Szereg akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo …”; 

 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. W 2017 

r. funkcjonariusze przeprowadzili 236 spotkań z młodzieżą oraz 150 z pedagogami. Policjanci 

przeprowadzili również ponad 100 spotkań w ramach realizacji programu profilaktycznego pn. 

„Cyberbezpieczni”. Wzięło w nich udział ponad 8000 tyś. osób. 

 

Debaty społeczne 

 

W 2017 r. Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie zorganizowała 6 debat społecznych. 

W lutym odbyły się 2 spotkania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Markowa i 
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Gminy Czarnej. W październiku odbyły się ich ewaluacje, uwzględniające zgłoszone przez 

mieszkańców problemy oraz podjęte przez Policję działania. Końcem roku łańcucka jednostka 

przeprowadziła jeszcze dwa spotkania w ramach cyklu debata: „Porozmawiajmy o 

bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ. Pierwsze odbyło się w Rakszawie, drugie 

natomiast w Białobrzegach i dotyczyło zagrożeń młodych mieszkańców gminy.  

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 

 

Od 20 września 2016 r. udostępniona została „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” 

dla województwa podkarpackiego. Mapa to innowacyjne narzędzie, które umożliwia 

mieszkańcom przekazywanie Policji informacji o miejscach i zdarzeniach, które mają wpływ 

na poczucie bezpieczeństwa. Dostęp do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa możliwy 

jest ze stron internetowych podkarpackiej Policji (komendy wojewódzkiej oraz komend 

miejskich i powiatowych). Każde naniesione na mapę zagrożenie będzie weryfikowane. Jeśli 

informacja potwierdzi się, policjanci dążyć będą do usunięcia konkretnego zagrożenia. W 

ciągu 2017 r. mieszkańcy naszego powiatu zaznaczyli 684 takich miejsc. Potwierdzalność 

zgłoszeń wyniosła ponad 30 %. Za żart lub pomyłkę uznano 51 z nich. Poniżej przedstawiono 

najczęściej zgłaszane zagrożenia z terenu powiatu łańcuckiego. 

 

Przekraczanie dozwolonej prędkości 215 

Nieprawidłowe parkowanie 125 

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 139 

Niewłaściwa infrastruktura drogowa 54 

Zła organizacja ruchu 36 

Grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją 28 

Używanie środków odurzających 16 

Akty wandalizmu 9 

 

 

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. 
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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. 

 

Cele zrealizowane 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. Poprawa 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, 

lokalnych samorządów, uczestników debat społecznych, jak również informacje uzyskiwane 

poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.  

Wszystkie te informacje uwzględniane są i wykorzystywane przez policjantów w czasie 

codziennych służb oraz służą do określenia działań mających na celu zapewnienie 

mieszkańcom powiatu wysokiego poczucie bezpieczeństwa.  

Podkreślić należy również fakt, iż bez wsparcia finansowego lokalnych samorządów 

właściwe, codzienne funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie byłoby 

niemożliwe. 

 

 

 

 

 

 Komendant Powiatowy Policji  

       w Łańcucie 

 

              nadkom. Andrzej Żygadło 
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Wykonano w 3 egz.  
- egz. nr 1 – Starosta Łańcucki 
- egz. nr 2 – Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego,  
- egz. nr 3 – a/a,                                                 KOMENDANT  

 Opracował/Wykonał: st. sierż. Wojciech Gruca. 

    


