
 

 
 

 

Informacja 

dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 

leżajskiego w 2014 roku 

 

 
 Ocena zagrożenia przestępczością 

 

 

           Na ocenę stanu zagrożenia przestępczością zasadniczy wpływ ma liczba popełnianych 

przestępstw kryminalnych. Są to czyny naruszające podstawowe dobra osobiste jak życie, zdrowie 

czy własność prywatna, bez względu na ich ciężar gatunkowy, w sposób zasadniczy wpływają na 

odczucia społeczne odzwierciedlające poziom poczucia bezpieczeństwa i stanu porządku 

publicznego w społeczności lokalnej. 

          

 Poziom zagrożenia przestępczością kryminalną oprócz odczuć społecznych mierzony jest 

konkretnymi wskaźnikami. Analizując te wskaźniki na terenie powiatu leżajskiego należy 

zauważyć, że liczba przestępstw kryminalnych stwierdzonych w ciągu 12 miesięcy 2014r spadła    

w stosunku do analogicznego okresu roku 2013 . Dane statystyczne można odczytywać na różne 

sposoby i wyciągać różnorakie wnioski. Należy pamiętać , że w roku 2013 nastąpiły zmiany                   

w sposobie dokumentowania i przeliczania danych statystycznych w Policji co powoduje pewne 

różnice w stosunku do lat ubiegłych sprzed 2013 roku, zwłaszcza w  podliczaniu czynów karalnych 

nieletnich jak  i przestępstw popełnianych przez tego samego sprawcę na terenie kilku jednostek. 

Także w bieżącym roku nastąpiły zmiany w przepisach Kodeksu Karnego, Kodeksu Postępowania 

Karnego oraz Kodeksie Wykroczeń. Najistotniejsze to zmiany dot. kwoty od której czyn liczony 

jest jako przestępstwo. Jest to jedna czwarta najniższego wynagrodzenia. Obecnie kwota graniczna 

wynosi 437,50 zł , także dla przestępstw i wykroczeń dot. wycinania i kradzieży drewna. 

Dotychczas drzewa objęte były szczególną ochroną. Wartość graniczna wynosiła 75 zł. 

 

 

 Ogółem na terenie powiatu leżajskiego w okresie od 1 stycznia  do 31 grudnia 2014r roku 



stwierdzono łącznie 878 wszystkich przestępstw  i jest to poziom odbiegający od roku 

poprzedniego ( 1281 przestępstw)  Spadła również liczba czynów o charakterze kryminalnym                 

w okresie od   1 stycznia do 31 grudnia 2014r.  wyniosła 557, (w analogicznym okresie 2013 r.  

odnotowano 764 przestępstw kryminalnych). Wśród ogólnej liczby wszystkich stwierdzonych 

przestępstw – 878, w 713 przypadkach wykryto sprawców tych przestępstw, co stanowiło 80,8 % 

ogółu wykrywalności (w 2013 wskaźnik wykrywalności wyniósł  71,1%). W przypadku 

przestępstw o charakterze kryminalnym wskaźnik wykrywalności w 2014 roku wyniósł 72,4 %,              

i był  wyższy niż w roku 2013 - 55,00%. Przedstawiając powyższe dane statystyczne  z 2014r                 

i 2013r.  roku  należy stwierdzić, że liczba odnotowywanych przestępstw  spadła, a procent ich 

wykrywalności wyraźnie  się poprawił. 

 

 

Wśród poszczególnych kategorii przestępstw w 2014r. należy wymienić  : 

 

o zabójstwa           -  nie stwierdzono (w 2013r. stwierdzono 1) 

o rozboje i wymuszenia rozbójnicze          -   6 stwierdzonych (o 3 mniej niż w 2013r) 

o bójki i pobicia, uszczerbek na zdrowiu     -  18 stwierdzonych (o 9 mniej niż w 2013r) 

o kradzieże                                                  -   99 stwierdzonych (o 119 mniej niż w 2013r) 

o kradzieże z włamaniem                            -  73 stwierdzonych (o 50 mniej niż w 2013r) 

o zniszczenie mienia          -  48 stwierdzonych (o 25 mniej niż w 2013r) 

o przestępstwa o charakt. gospodarczym    - 116 stwierdzonych (o 21 więcej niż w 2013r) 

o przestępstwa drogowe         - 150 stwierdzonych (o 228 mniej niż w 2013r) 

 w tym kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym - 134 stwierdzonych                  

                                                                                          (o 224 mniej niż w 2013r) 

o przestępstwa narkotykowe         -  70 stwierdzonych (o 4 więcej niż w 2013r) 

  

 

 Na stan bezpieczeństwa publicznego znaczny wpływ mają oprócz przestępstw także 

wykroczenia, których sprawcy mogą być pouczani, karani mandatami karnymi lub wobec nich 

kierowane są wnioski o ukaranie. Dla przeciętnego mieszkańca nie ma znaczenia czy sprawca 

kradzieży mienia bądź uszkodzenia odpowiada za przestępstwo czy za wykroczenia, ważne jest by 

został ustalony i poniósł konsekwencje. 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. na terenie powiatu policjanci łącznie ujawnili 

9726 wykroczeń, z czego 5891 zakończyło się w drodze postępowania mandatowego, 1209 

wykroczeń zakończyło się w drodze postępowania  wnioskowego, natomiast pozostałe 2306 

wykroczeń sfinalizowano środkiem oddziaływania pozakarnego – pouczeniem.  Wśród 

sporządzonych 1209 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń do Sądu Rejonowego w Leżajsku  

znalazły się: 

                

o zakłócenia spokoju i porządku publicznego art. 51Kw                -     166 

o spożywania alkoholu w miejscu publicznym                                                        -     107 

o przeciwko mieniu                                                                                                  -        41 

o bezpieczeństwa w komunikacji               -     545 

-    w tym :   kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu                   -     178 

o obyczajności publicznej                            -     124 

 

 Duża liczba wykroczeń  została zakończona w drodze postępowania mandatowego. 

Policjanci ogółem nałożyli 5891 mandatów karnych i jest to więcej o przeszło 7 % w stosunku do 

analogicznego okresu roku poprzedniego(2013). Znaczną część stanowiły wykroczenia dotyczące 

naruszenia zasad bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym 5029 przy 4713 mandatów 

karnych w roku poprzednim. Pozostałe to wykroczenia  przeciwko: 



o obyczajności publicznej                                     -   97 nałożonych mandatów karnych 

o przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości -  337 nałożonych mandatów karnych 

o porządkowi i spokojowi publicznemu               -   51  nałożonych mandatów karnych 

o mieniu                 -   41  nałożonych mandatów karnych 

 

 Istotne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa i porządku  na terenie powiatu mają wypadki 

i kolizje drogowe. Jak wynika z danych statystycznych w okresie od 1 stycznia  do grudnia 2014r  

roku  na drogach powiatu leżajskiego odnotowano 353 zdarzeń drogowych (276 za cały 2013r.),              

w tym : 

 37  wypadków drogowych (ubr. 40), w których śmierć poniosło 5 osób (3 zabitych w roku 

2013),  a 38  osób odniosło obrażenia ciała (w całym 2013r. - także 38 rannych) 

 316 kolizje drogowe (w 2013 roku - 264) . 

 

Wypadkowość w poszczególnych gminach powiatu leżajskiego przedstawia się następująco : 

 

o  Miasto  Leżajsk :  10 wypadków  i 140 kolizji drogowych 

                                     (w 2013 r. - 4 wypadki i 117 kolizji  drogowych), 

o  Gmina Leżajsk :   14 wypadków  72  kolizji drogowych 

                                  (ub.r.  16 wypadków  83 kolizji drogowych) , 

o  Miasto i Gmina Nowa Sarzyna :  5  wypadków i 62 kolizje drogowe 

                                  (w 2013 r - 12  wypadków   i   42 kolizje drogowe) . 

o  Gmina Grodzisko Dolne :   4 wypadki i 15 kolizji 

                                  (w 2013 r. - 6 wypadków i 7 kolizji) 

o  Gmina Kuryłówka :   4 wypadki i 27 kolizji drogowych   

                                  (w 2013 r. - 2 wypadki i  15 kolizji drogowych) 

  

 Interwencje 

 

 Wymownymi miernikami dającymi obraz dyscypliny społecznej na terenie powiatu jest 

ilość interwencji podejmowanych przez policjantów, niezależnie od tego czy są to interwencje 

domowe, czy też w miejscach publicznych lub podczas imprez sportowych lub kulturalnych. 

   

          W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej 

Policji w Leżajsku w ramach codziennych zadań prewencyjnych ukierunkowanych na utrzymanie 

należytego stanu porządku i bezpieczeństwa interweniowali na terenie powiatu leżajskiego  około 

3500 razy ( nieco ponad 3000 razy w 2013 r.) – wobec zakłóceń spokoju i porządku publicznego, 

naruszeń przepisów prawa, zdarzeń niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, czy w inny 

sposób godzących w poczucie bezpieczeństwa publicznego.   

 Praca prewencyjna to również działalność na rzecz innych uprawnionych organów instytucji 

i jednostek Policji, w  tym sporządzanie wywiadów  i ustaleń, realizacja konwojów, doprowadzeń  

m.in. do izb wytrzeźwień, zakładów karnych, sądów i prokuratur oraz do placówek służby zdrowia, 

a także liczne czynności na rzecz komorników sądowych oraz organów wojskowych. 

 Ważnym i istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego był udział naszej 

jednostki w zabezpieczeniu imprez masowych o charakterze sportowym, czy też kulturalnym, 

muzycznym lub różnego rodzaju festynów.  KPP w Leżajsku brała udział w zabezpieczeniu : 

o 25 imprez sportowych 

o 3  imprez  masowych 

o 6 akcji policyjnych przy zabezpieczeniu festynów pikników, imprez muzycznych                        

i kulturalnych . 

W ostatnich latach coraz większym problemem, wymuszającym angażowanie dużych sił                

i środków KPP w Leżajsku są zabezpieczenia przejazdu przez teren powiatu leżajskiego grup 

kibiców innych, zantagonizowanych  drużyn usiłujących  naruszać ustalony porządek   prawny.   



Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku w 2014 roku realizowali szereg 

przedsięwzięć profilaktycznych i zadań prewencyjnych, które miały na celu ograniczenie                   

i zahamowanie procesu demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich oraz złagodzenie skutków 

przestępstw popełnianych na szkodę nieletnich.   

Policjanci KPP Leżajsk angażowali się w działania profilaktyczne w szkołach 

gimnazjalnych i średnich w zakresie walki z patologiami społecznymi, w szczególności 

alkoholizmem i narkomanią.   
 

 

 Patologie 

 

-  Alkoholizm 

W 2014 roku na terenie działania tut. KPP ujawniono 550 wykroczeń dot. spożywania alkoholu             

w miejscu niedozwolonym. Z tego 107 przypadków zakończono skierowaniem wniosku o ukaranie 

do sądu, w 336 zdarzeniach nałożono mandat karny, a pozostałe 107 wykroczeń zakończono 

pouczeniem. W przypadku przestępstw drogowych – tj. kierowania w stanie nietrzeźwym 

stwierdzono 134 p-twa  z art.178 a § 1  .  W ramach realizowanego programu prewencyjnego „Stop 

patologiom – Razem bezpieczniej” uczestniczono w kampanii pn „ Alkohol - ograniczona 

dostępność” zmierzającej do ograniczenia patologii alkoholizmu. Podczas prowadzonych działań 

rozkolportowano plakaty i ulotki związane z przedmiotową problematyką oraz wspólnie                          

z członkami komisji ds. problemów alkoholowych działających przy poszczególnych jednostkach 

samorządowych  skontrolowano placówki handlowe i gastronomiczne na terenie całego powiatu.    

W ciągu całego 2014 roku skontrolowano 19 lokali gastronomicznych i 130 sklepów. 

W 2014 roku odnotowano 28 nieletnich będących pod wpływem alkoholu. Byli to 

najczęściej nieletni  w wieku 16 -17 lat . Zazwyczaj spożywali alkohol w postaci piwa. Nietrzeźwi  

nieletni dopuścili się łącznie 7 czynów karalnych o charakterze chuligańskim   z art.51§2  kodeksu 

wykroczeń. 

 

Narkomania 

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku w 2013 roku realizowali szereg przedsięwzięć 

profilaktycznych i zadań prewencyjnych, które miały na celu ograniczenie i zahamowanie procesu 

demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich oraz złagodzenie skutków przestępstw 

popełnianych na szkodę nieletnich. Wszelkie działania podejmowane w tym zakresie prowadzono 

wspólnie z instytucjami i organizacjami, które w zakresie swojego działania mają taki obowiązek. 

Wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi zorganizowano i przeprowadzono akcje profilaktyczne 

adresowane do społeczeństwa pt „Ogólnopolski głos profilaktyki” i „ Bezpieczne Wakacje 2014”. 

W ramach spotkań z młodzieżą szkolną i nauczycielami odbyło się wiele spotkań, przede 

wszystkim w szkołach gimnazjalnych i średnich, gdzie realizowano pogadankę pt. „Marihuana, czy 

wiesz o tym, że...”. Ponadto, w spotkaniach, podczas wywiadówek szkolnych, realizując edukację 

rodziców w zakresie walki z narkomanią wykorzystywano multimedialne prezentacje pn „Narkotyki 

w powiecie leżajskim” i kilkuminutowe reportaże m.in. pt „Ćpanie na legalu”. Kolportowano 

również ulotki i broszury ufundowane przez lokalne samorządy, propagujące tematykę walki z 

patologiami. W 2014 roku zrealizowano 35 spotkań, w których uczestniczyło łącznie ponad 2800 

osób. Oceniając dokonania policjantów Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku w sferze 

przestępczości narkotykowej, to należy docenić ujawnienie 70 przestępstw z Ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii (w tym aż 38 czynów dopuściły się osoby nieletnie). Były to 

przestępstwa polegające na posiadaniu, udzielaniu i sprzedaży narkotyków oraz posiadaniu uprawy 

konopi. 

 

- Przemoc domowa 

Policjanci KPP w Leżajsku w 2014 r. przeprowadzili 1153 interwencji domowych, z tego 147 dot. 

przemocy w rodzinie (158 w 2013r.). W związku z przemocą domową wszczęto 85 ( 81 w 2013r.) 

postępowań przygotowawczych z art. 207 kk. tj. o fizyczne i psychiczne znęcanie, z czego aktem 



oskarżenia zakończono 52 ( w 2013 r. - 31). W kategorii patologii społecznej - przemocy                       

w rodzinie, w porównaniu do ubiegłego roku liczba prowadzonych postępowań przygotowawczych                             

i interwencji policyjnych związanych z przemocą domową w 2014 roku utrzymała się na podobnym 

poziomie. Sporządzono łącznie 158 niebieskich kart. 

Realizując procedury niebieskich kart przesyłano informacje do : 

~ Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 61 

~ do innych podmiotów pozapolicyjnych (PCPR, kuratorzy sądowi, Sądy 

Rodzinne) - 151 

Liczba ofiar przemocy w rodzinie – 197 

w tym : 

~ Kobiety – 154, 

~ Mężczyźni – 17, 

~ Małoletni  – 26, 

~ Liczba sprawców przemocy pod wpływem alkoholu ogółem –118 

~ w tym: 

~ Kobiety – 1, 

~ Mężczyźni –117. 

~ Nieletni – 0. 

 

 

 Działania prewencyjne i edukacyjne 

 

W ramach działań prewencyjnych i edukacyjnych policjanci Komendy Powiatowej Policji  

w Leżajsku przeprowadzili akcje „Bezpieczne ferie 2014”, „Bezpieczne wakacje 2014", 

„Bezpieczna droga do szkoły", „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”, 

„Trzeźwy Poranek”, „Alkohol i Narkotyki”, „Prędkość”, „Truck & Bus”, „Niechronieni uczestnicy 

ruchu drogowego”, „Pasy”, „Bezpieczny Przejazd”, oraz szereg akcji  i konkursów propagujących 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym czy bezpieczeństwa dzieci w czasie wolnym od nauki. Takimi 

działaniami było przeprowadzenie konkursów szczebla powiatowego t.j. „Ogólnopolski Turniej 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” oraz konkursu plastycznego „Bezpieczne Wakacje 2014”. 

Funkcjonariusze naszej jednostki uczestniczyli również w szeregu przedsięwzięć 

profilaktycznych realizowanych przez szkoły, lokalne samorządy, parafie i inne instytucje                       

i stowarzyszenia. Największy nacisk kładziono na kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci              

i młodzieży, co było czynione głównie w oparciu o rodzinę, szkołę  i środowisko rówieśnicze.              

W ramach działań profilaktyczno-wychowawczych policjanci naszej jednostki współuczestniczyli 

w organizacji realizowanych przez szkoły akcji upowszechniania kultury masowej i sportu, takich 

jak : biegi ekologiczne i rajdy rowerowe, Brali również czynny udział w konkursach oraz debatach 

poświęconych walce z przemocą szkolną.  Przykładem jest udział w komisji konkursowej  akcji 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez szkoły podstawowe w Leżajsku.  Ponadto,                  

w ramach akcji policjanci wzięli udział w pikniku „Bezpieczne Wakacje 2014” zorganizowanym 

przez PCK Zarząd Rejonowy w Leżajsku . W październiku 2014r. policjanci wzięli udział w  XV 

Edycji Ekologicznego Biegu Patrolowego pod hasłem „ Razem na trasie, czy deszcz czy pogoda”,  

gdzie młodzież gimnazjalna z powiatu leżajskiego musiała wykazać się wiedzą z wielu dziedzin 

życia m.in. : ekologii, bezpieczeństwa, prawa  o ruchu drogowym, udzielania pierwszej pomocy, 

przepisów p-poż .Pożyteczną inicjatywą lokalnych placówek oświatowych była kontynuacja przez 

Szkołę Podstawową nr 2 w Leżajsku programu przeciwdziałania przemocy szkolnej i unikania 

zagrożeń pn. ”Szkolnego dnia profilaktyki”  oraz inicjatywa z zakresu bezpieczeństwa dzieci                 

w internecie realizowanej corocznie przez szkołę Podstawową nr 3 w Leżajsku. 

W 2014 roku Policjanci po raz kolejny włączyli się do akcji „Stop 18” koordynowanej rzez Urząd 

Miasta Leżajsku. Dzielnicowy rozkolportowali w punktach handlowych ulotki i naklejki                           

z zawartymi informacjami o zakazach zawartych w Ustawie „o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.” 



Niektóre z opisywanych przedsięwzięć profilaktycznych z udziałem policjantów zamieszczone były 

na łamach lokalnych mediów, czym niewątpliwie podniosły rangę i zainteresowanie lokalnej 

społeczności realizowanymi przez naszą jednostkę działaniami prewencyjnymi. 

 

 

 Współpraca z samorządami 

 

 Ważnym instrumentem wpływającym, na jakość pracy prewencyjnej są siły i środki. 

Zwiększenie częstotliwości i ilości patroli w miejscach szczególnie zagrożonych jest możliwe 

dzięki organizacji służb ponadnormatywnych. Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku podpisał 

4 porozumienia z samorządami lokalnymi dotyczące finansowania przez samorządy dodatkowych 

służb policjantów w czasie ponadnormatywnym.  W 2014 roku zostało zawarte porozumienie 

pomiędzy Burmistrzem M i G Nowa Sarzyna a Komendantem Powiatowym Policji w Leżajsku               

w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KPP finansowanych                   

ze środków własnych Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ( 6000,-zł). Dwa podobne porozumienia 

zawarte zostały ze Starostą Powiatowym (8 000, -zł), Wójtem Gminy Grodzisko Dolne (5040, -zł.) 

oraz Wójtem Gminy Leżajsk (2000 zł). 

 W 2014 roku nieocenionym dla naszej jednostki było uzyskanie wsparcia finansowego od 

samorządów lokalnych w zakresie wdrożenia projektu wybudowania pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych w leżajskiej komendzie. Samorządy: Miasta Leżajska, Miasta i Gminy w Nowej 

Sarzynie, Gminy Grodzisko Dolne i Starostwa Powiatowego łącznie przekazały na ten cel 17000 zł. 

( Urząd Miasta Leżajsk – 5 tys., Urząd Gminy Leżajsk 4 tys., Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 

4 tys., Urząd Gminy Grodzisko Dolne – 4 tys.). Oddanie w styczniu 2015 roku do użytku 

pomieszczeń dla osób zatrzymanych w leżajskiej jednostce niewątpliwie przyczyni się to do 

poprawy poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Będzie to również miało wpływ na 

wykorzystanie i zagospodarowania czasu będących w służbie policjantów, zajmujących się 

izolowaniem sprawców przemocy domowej, przestępstw i innych czynów zabronionych godzących 

w porządek publiczny. 

 Znaczącym wsparciem dla policjantów w ujawnianiu przestępstw drogowych                                

i narkotykowych  jest możliwość wykorzystania testu wskaźnikowego na obecność narkotyków.            

W 2014 roku wsparcie w zakresie zakupu dla naszej jednostki narkotesterów udzielił Urząd Gminy 

Leżajsk w wysokości 923 zł. Ponadto, Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przekazał darowiznę  

na rzecz Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie w postaci sprzętu komputerowego o wartości 

9619,10 zł. 

                        

 Współpraca z mediami. 

W 2014 roku z inicjatywy KPP w Leżajsku wyemitowano w LTK Nowa Sarzyna oraz SATEL 

Leżajsk szereg informacji i apeli. Tematyka publikacji dotyczyła zachowań zapobiegających 

staniem się ofiarą przestępstw oraz wskazówek dot. przestrzegania podstawowych zasad 

bezpieczeństwa własnego w różnych sytuacjach życiowych. Na stronach internetowych KPP 

publikowano wydarzenia dot. różnych przestępstw oraz ustalenia ich sprawców, co ma działać 

prewencyjnie. Przekazywano komunikaty z zakresu odpowiedzialnego zachowania chroniącego 

przed staniem się ofiarą przestępstwa. Takie informacje zamieszczano w lokalnych mediach i 

rozpropagowano  w parafiach podczas niedzielnych nabożeństw. Treści oraz opracowania dot. 

działań i kampanii prewencyjnych w tym „Alkohol - ograniczona dostępność” , „Tydzień pomocy 

osobom pokrzywdzonym przestępstwem”, „Ogólnopolski głos profilaktyki”, „ Alkohol i Narkotyki”, 

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Kieruj się rozsądkiem”, przekazane zostały                  

do publikacji w czasopismach regionalnych „Informator Gminny”, „Biuletyn Miejski”, „Kurier 

Powiatowy”, „Azalia”, „Gazeta Grodziska”, i  „Kuryłowskie wieści”. Komunikaty prewencyjne 

odnoszące się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym publikowane były dodatkowo na stronie 

internetowej KPP w Leżajsku, wyprzedzając planowane działania kontrolno-represyjne zarówno 

ogólnokrajowe jak i wojewódzkie. 


