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INFORMACJA 

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego 

na terenie powiatu jarosławskiego za 2013 r. 

 

 

Ogólna charakterystyka obszaru. 

 

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar 

administracyjny powiatu jarosławskiego województwa podkarpackiego. Powiat jarosławski 

położony jest w południowo – wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim. Leży na 

ważnym szlaku komunikacyjnym drogowym i kolejowym, przy międzynarodowej trasie E – 40 

oraz przyszłej autostradzie A – 4 Niemcy – Ukraina. Wschodnia część powiatu pokrywa się na 

długości 7 km z granicą ukraińską i stanowi swoistą „bramę na Wschód”.  

Terytorialnie powiat swoim zasięgiem obejmuje 11 gmin; 3 gminy miejskie; Jarosław            

Radymno i Pruchnik oraz 8 gmin wiejskich; Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Radymno, 

Rokietnica, Roźwienica i Wiązownica.  

Obszar powiatu wynosi 1029 km
2
, co stanowi ok. 6 % powierzchni województwa 

podkarpackiego, na którym zamieszkuje ok. 124 tys. osób, z czego 61 % na terenach wiejskich. 

Obszar powiatu rozciąga się na dwóch krainach geograficznych.  Przeważająca część znajduje się  

w Kotlinie Sandomierskiej, a nieznaczny południowy górski kraniec należy do Pogórza 

Karpackiego. Przepływająca przez powiat rzeka San dzieli go na część prawobrzeżną niższą i część 

lewobrzeżną wyższą. Oprócz rzeki San na terenie powiatu znajduje się ujęcie wody w miejscowości 

Munina, akwen wodny „Babionka”, rzeka Lubaczówka, zalew w miejscowości Radawa, akwen 

wodny „Zek” w Radymnie, rzeki Wisznia i Szkło. Bogactwem naturalnym powiatu są lasy 

porastające ok. 22 % powierzchni. 

W miejscowości Korczowa znajduje się drogowe przejście graniczne odpowiadające 

standardom europejskim, które funkcjonuje od 1998 r.  

 

Charakterystyka zagrożeń: 

 

I. Zagrożenia kryminalne. 

 

Według danych statystycznych ogólna liczba przestępstw stwierdzonych na terenie 

powiatu jarosławskiego zmniejszyła się o prawie 200 przestępstw, a wskaźnik wykrywalności 

wyniósł - 77,3 %.  

 

 

Jednostki Policji 

Przestępstwa 

stwierdzone 

Przestępstwa 

wykryte 

2013 2012 2013 2012 

KPP Jarosław 1025 1149 736 800 

KP Radymno 414 448 326 389 

PP Pruchnik 177 173 166 158 

PP Wiązownica 200 153 182 140 

Razem powiat 1816 2011 1410 1569 
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Wybrane kategorie przestępstw stwierdzonych i procent ich wykrywalności: 

 bójka lub pobicie; 21 przestępstw – 80,8 %, 

 kradzież cudzej rzeczy; 115 przestępstw – 43,1%, 

 kradzież z włamaniem; 112 przestępstw – 40,1 %, 

 rozbój, wymuszenie rozbójnicze; 34 przestępstwa – 85,0%, 

 uszkodzenie mienia; 47 przestępstw – 50,0%,   

 

Sposób działania sprawców.  

Sprawcy dokonując kradzieży z włamaniem do obiektów przestępstwa przedostawali się 

najczęściej poprzez otwarcie drzwi lub okien nieustalonym narzędziem, zerwanie zawiasów, 

wybicie szyby w drzwiach lub oknie, wyrwanie ramy okiennej, przecięcie zabezpieczeń typu 

skobel, kłódka, przekręcenie wkładki zamka, użycie dopasowanego klucza, ukręcenie kłódki, 

wyważenie okna lub drzwi, przecięcie plandeki. 

 

Okoliczności i warunki sprzyjające dokonywaniu przestępstw i wykroczeń.  

W trakcie dokonywania kradzieży cudzej rzeczy wykorzystywali najczęściej nieuwagę 

pokrzywdzonych. Ponadto odnotowano przypadki pozostawienie przez pokrzywdzonych swojego 

mienia bez dozoru (otwarty garaż, niezamknięty samochód, niezamknięte mieszkania, 

pomieszczenie).  
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II. Zagrożenia w ruchu drogowym. 

 

W 2013 r. na drogach powiatu jarosławskiego zanotowano 48 wypadki  drogowe o 4 mniej 

niż 2012 r., w których 8 osób poniosło śmierć o 1 mniej niż w 2012 r., a 59  osób doznało obrażeń 

ciała o 7 więcej niż w 2012 r. Zgłoszonych zostało 857 kolizji drogowych o 93 mniej niż w 2012 r. 

 

 
 

Zdarzenia drogowe według kategorii drogi. 

Na drogach (długość 62,9 km) i ulicach krajowych odnotowano 12 wypadków 

drogowych, w których 5  osób poniosło śmierć, 15 doznało obrażeń ciała i zaistniało 167 kolizji 

drogowych.  

 

Na drogach (długość 77,9 km) i ulicach wojewódzkich odnotowano 11 wypadów 

drogowych, w których 1 osoba poniosła śmierć, 12 doznało obrażeń ciała i zaistniało 194 kolizji 

drogowych.  

 

Na drogach powiatowych (długości 422 km) odnotowano 20 wypadków drogowych,       

w których 2 osoby poniosły śmierć, 26 doznało obrażeń ciała i zaistniało 327  kolizji drogowych. 

 

Na drogach gminnych i wewnętrznych odnotowano 5 wypadków drogowych,    w których 

nikt nie zginął, a 6 osób doznało obrażeń ciała i zaistniało 167 kolizji drogowych. 

 

 

 

III. Zagrożenia powstawaniem wykroczeń. 

 

 

Wykroczenia zaistniałe na terenie powiatu jarosławskiego zakończone 

pouczeniem, postępowaniem mandatowym, skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu oraz 

odstąpieniem od skierowania sprawy do Sądu. 
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L. p. Rodzaj /kategoria wykroczenia Ilość ujawnionych wykroczeń 

1 przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 557 

w tym; 
art. 51 § 1 kw 204 

art. 51 § 2 kw 341 

2 przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 109 

3 
przeciwko bezpieczeństwo i porządkowi 

w komunikacji 
12859 

4 przeciwko mieniu ogółem 683 

w tym; 

art. 119 kw 

 

559 

 
art. 124 kw 124 

 

5 
przeciwko urządzeniom użytku publicznego art. 

145 kw i art.143 kw 
187 

6 przeciwko obyczajności publicznej 507 

7 
przeciwko przepisom o wychowaniu 

w trzeźwości  ogółem : 
1228 

w tym art. 43 Ustawy 1201 

8 przeciwko innym przepisom 532 

 
R   A   Z   E   M   : 16662 

w tym 

pouczeń 2663 

mandatów karnych 11405 

kredytowanych 10239 

na kwotę 1433470 zł. 

 
gotówkowych 1166 

na kwotę 163750 zł. 
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Wykroczenia zaistniałe na terenie powiatu jarosławskiego zakończone zastosowaniem 

represji po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających. 

L. p. Sposób zakończenia Ilość 

1 
Liczba wykroczeń zakończonych skierowaniem  wniosku  

o ukaranie do Sądu 
1728 

2 Liczba wykroczeń zakończonych nałożeniem MKK 458 

3 
Liczba wykroczeń zakończonych   odstąpieniem od 

skierowania wniosku o ukaranie do Sądu 
635 

4 
Liczba czynów karalnych w sprawach skierowanych do 

Sądu 
30 

5 
Liczba wykroczeń zakończonych zastosowaniem środka 

pozakarnego (art. 41 kw) 
24 

6 
Ogółem liczba wykroczeń w ramach prowadzonych 

czynności wyjaśniających 
2875 
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IV. Zagrożenia dotyczące demoralizacji nieletnich. 

 

L. p. Zagrożenie 
Ilość przypadków 

stwierdzonych 

1 Ujawnieni nieletni pod wpływem alkoholu 22 

2 Ujawnieni nieletni uciekinierzy z domów rodzinnych 11 

3 

Ujawnieni nieletni uciekinierzy z placówek opiekuńczo - 

wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków 

Socjoterapeutycznych 

34 
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Działania policji, celem wyeliminowania zagrożeń:  

 

I. Dane   dotyczące   ilości   służb   wykonanych    w    ramach    służby   zewnętrznej   oraz 

współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi. 

 

L. p. Skierowane siły  Ilość 

1 Patrolowo – interwencyjne  5682 

2 Dzielnicowi  5728 

3 Prewencji 960 

4 Kryminalne 1394 

5 wraz ze Strażą Miejską 355 

6 wraz ze Strażą Ochrony Kolei 170 
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II. Dane dotyczące działań podejmowanych w związku z bezpieczeństwem osób i  mienia. 

 

L.p. Rodzaj czynności Ilość 

1 Wylegitymowano osób 64538 

2 

Przeprowadzono interwencji ogółem 16346 

w 

tym: 

Interwencje w miejscu publicznym 13916 

Interwencje domowe 1721 

3 Zatrzymano osób poszukiwanych 128 

4 Skontrolowano pojazdów 20424 

5 Zatrzymano dowodów rejestracyjnych 1448 

6 Zatrzyma no praw jazdy 169 

7 Doprowadzono osób ogółem: 1539 

w tym 

do jednostki policji 1000 

do MOZU Przemyśl 458 

do placówek służby zdrowia 81 
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8 
Zrealizowano Nakazów doprowadzenia: do Sądu, 

Prokuratury, innych organów 
397 

 
 

III. Dane dotyczące działań związanych przeciwdziałaniem zagrożeniom w ruchu drogowym. 

 

 wykorzystanie w maksymalnym stopniu do służby na terenie powiatu jarosławskiego 

nieoznakowany radiowóz Opel Vectra z video – rejestratorem celem eliminacji wykroczeń 

będących główną przyczyną wypadków drogowych, jak też eliminowania z ruchu 

nietrzeźwych kierujących, 

 

 kierowanie w szczególności w rejon miasta Jarosławia, miasta i gminy Radymno, Miasta     

i gminy Pruchnik oraz gminy Wiązownica częstsze patrole z wykorzystaniem w okresie 

letnim posiadanych motocykli służbowych, celem zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych 

szczególnie ilości wypadków i wypadków ze skutkiem śmiertelnym, 

 

 w miarę możliwości w tym wynikających z planowania koordynacji tras krajowych 

i wojewódzkich  przesuwanie czasowo nadzór patrolu ruchu drogowego w rejony tras 

występującego wzrostu zagrożeń wypadkowością,   

 

 obejmowanie szczególnym nadzorem pieszych, wzmożenie restrykcji wykroczeń 

popełnianych przez kierujących jak też pieszych, stanowiących bezpośrednią przyczynę 

najpoważniejszych zdarzeń w tym ze skutkami śmiertelnymi, 

 

IV. Dane dotyczące działań związanych przeciwdziałaniem zagrożeniom podczas imprez 

masowych. 

 

1. Zbiorowe naruszenia prawa zaistniałe podczas zabezpieczenia imprez (również nie 

masowych) z krótkim opisem ich okoliczności oraz efektów działań policyjnych oraz sposobu 

zakończenia spraw wobec osób zatrzymanych w ich trakcie. 

 

 W analizowanym okresie podczas zabezpieczenia imprez sportowych na terenie powiatu 

jarosławskiego nie zanotowano zbiorowego naruszenie prawa. 
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2. Ilość przeprowadzonych na podległym terenie „akcji” i „operacji” policyjnych związanych 

z zabezpieczeniem imprez sportowych. 

 

Na terenie powiatu jarosławskiego w 2013 r. przeprowadzono ogółem 13 akcji policyjnych. 

 

3. Ilość zabezpieczonych imprez sportowych nie kwalifikowanych jako impreza masowa.  

 

Na terenie powiatu jarosławskiego w 2013 r. zabezpieczono w formie interwencji policyjnej 

179 imprez sportowych o charakterze nie masowym. 

 

4. Ilość wykonanych zabezpieczeń, które zgodnie z dyspozycjami Komendanta Głównego 

Policji były rejestrowane przez Policję. 

 

Zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Policji w zakresie zabezpieczeń imprez 

masowych z użyciem kamery wideo w analizowanym okresie zarejestrowano 28 zabezpieczeń,       

w tym: 

  18 – zabezpieczeń w ramach meczów piłkarskich na terenie powiatu jarosławskiego,  

  10 – zabezpieczeń w ramach wykonanych patroli monitorujących. 

 

5. Ilość przeprowadzonych na podległym terenie akcji i operacji policyjnych związanych 

z zabezpieczeniem imprez sportowych. 

 

Na terenie powiatu jarosławskiego w  2013 r.  przeprowadzono ogółem 9 akcji policyjnych. 

 

 

 

Działania policji, celem uświadomienia mieszkańcom powiatu jarosławskiego możliwych 

zagrożeń i sposobów przeciwdziałania: 

 

I. Działalna w ramach czynności bezpośrednich. 

 

1. Działania w ramach prowadzonych „Programów prewencyjnych”: 

  

 Program pn. „Bezpieczeństwo w szkole” podczas którego prowadzono działania; 

 „Bezpieczne Ferie 2013” – akcja realizowana była w dniach 11 – 24 lutego 2013 r.           

W działaniach brali udział policjanci wszystkich pionów Komendy Powiatowej Policji       

w Jarosławiu, którzy przeprowadzali kontrole miejsc zimowego wypoczynku dzieci              

i młodzieży. Ponadto kontrolowali punkty sprzedaż i podawania napojów alkoholowych, 

miejsca w których może dochodzić do dystrybucji substancji psychoaktywnych, miejsca         

w których może dochodzić do prostytucji dzieci i młodzieży a także miejsca gromadzenia 

się członków nieformalnych grup subkulturowych.  

 Konkurs plastyczny pn. „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” organizowany przez 

Urząd Miasta Jarosławia. Udział Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu polegał na 

przeprowadzeniu spotkań z dziećmi podczas których policjanci uczyli dzieci bezpiecznego 

poruszania się po drodze. Funkcjonariusze jarosławskiej komendy brali udział w komisji 

konkursowej a także w nagradzaniu zwycięzców konkursu.  

 „Bezpieczny Internet” – w 2013 r. akcja realizowana była przy współpracy z Urzędem 

Miasta w Jarosławiu i obejmowała szkoły powiatu jarosławskiego. Od   1 stycznia do końca 

2013 r. policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu 

przeprowadzili 71 spotkań z uczniami podczas których mówiono o zagrożeniach płynących 
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z Internetu. Włączono się również w działania pn. „Serfuję. Respektuję” Działania 

przeprowadzone zostały 5 lutego w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu – przeprowadzono 

4 spotkania z uczniami gimnazjum. 

 Kampania pn. „Hazard. Nie igraj” – policjanci włączyli się w kampanię poprzez 

propagowanie idei kampanii. 

 „Wagarowicz 2013” – w ramach akcji przeprowadzono 81 kontroli miejsc zagrożonych 

aktami wandalizmu i wybrykami chuligańskimi ze strony młodzieży, podczas których 

wylegitymowano 40 osób.  

 Konkurs plastyczny pn. „Bezpieczne Wakacje 2013” organizowany przez Wydział 

Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie we współpracy z Regionalnym 

Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

Udział Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu polegał na przeprowadzeniu konkursu na 

szczeblu powiatowym. Zwycięskie prace zostały przesłane do KWP w Rzeszowie natomiast 

wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i podziękowania za wzięcie udziału         

w konkursie. 

 „Bezpieczne wakacje 2013” – akcja realizowana była w okresie od 28 czerwca do  31 

sierpnia 2013 r. W działaniach wzięli udział policjanci wszystkich pionów Komendy 

Powiatowej Policji  w Jarosławiu, Straż Miejska w Jarosławiu, Wydział Edukacji i Kultury 

Fizycznej i Wydział Bezpieczeństwa Miasta i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 

Jarosławia, Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Jarosławiu, Państwowa Straż 

Pożarna w Jarosławiu oraz szkoły. Funkcjonariusze policji, przeprowadzali kontrole 

placówek oświatowych, miejsc wypoczynku wakacyjnego, punktów sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych, miejsc, w których może dochodzić do prostytucji dzieci i młodzieży 

oraz dystrybucji i przyjmowania substancji psychoaktywnych. Ponadto prowadzone były 

działania edukacyjne, podczas spotkań z uczniami funkcjonariusze poruszali tematy 

bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Podczas organizowanych przez UM imprez 

kulturowo – rozrywkowych dla dzieci, funkcjonariusze KPP w Jarosławiu brali udział        

w ich zabezpieczeniu.  

 „Bezpieczna droga do szkoły” – policjanci KPP w Jarosławiu przeprowadzili w dniach      

02 – 06 września 2013 r. wzmożone działania policyjne ukierunkowane na zapewnienie 

bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego w drodze do i ze szkoły.        

W ramach działań zorganizowanych zostało 15 spotkań z dziećmi w szkołach. Policjanci 

przeprowadzali pogadanki z dziećmi celem nauczenia ich zasad bezpiecznego poruszania się 

po drodze. Ponadto funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu we 

współpracy z Urzędem Miasta Jarosławia we wszystkich szkołach przeprowadzili  spotkania         

z dziećmi, podczas których dzieci otrzymywały elementy odblaskowe oraz słodycze 

ufundowane przez Urząd Miasta Jarosław. Ponadto policjanci wzięli udział w działaniach 

pn. „Bezpieczna droga przy szkole”. Działania te przeznaczone były dla uczniów klas III 

szkół podstawowych. Organizatorem był Urząd Miasta Jarosławia i Komenda Powiatowa 

Policji w Jarosławiu. W ramach tego programu m.in. zorganizowany został pokaz pojazdów 

ciężarowych. 

 „Bezpiecznie ze szkoły” – działania prowadzone były  od 24 września do 25 października 

2013 r. Zadania realizowane były przez patrole piesze umundurowane i nieumundurowane  

a miały na celu zapewnienie bezpiecznego powrotu ze szkoły  dzieciom i młodzieży. 

 Program o nazwie „Pseudokibic jarosławski” w ramach programu przeprowadzono 84 

pogadanki dla uczniów oraz odbyły się 3 spotkania dla rodziców. Ponadto zorganizowano 

13 spotkań z członkami klubów kibica. 

 Program o nazwie „Stop patologiom – razem bezpieczniej” w ramach programu 

przeprowadzono spotkania w zakresie:   

a) profilaktyki alkoholowej z uczniami szkół:  

gimnazjalnych – 70, ponadgimnazjalnych – 40, 

b) profilaktyki nikotynowej z uczniami szkół:  
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             gimnazjalnych – 28, ponadgimnazjalnych – 2, 

            c) profilaktyki dotyczącej zjawiska handlu ludźmi z uczniami szkół:  

              ponadgimnazjalnych – 15. 

 

Ponadto w 2013 r. w ramach programu prowadzono działania pn. „Handel Ludźmi”, 

„Alkohol – ograniczona dostępność”. Włączono się w projekt pn. „Odświeżamy nasze miasta 

TOB3CIT”, kampanię pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, przedsięwzięcie pn. ”Ogólnopolska Noc 

Profilaktyki”, projekt pn. „Trampolina – głos przeciwko przemocy w rodzinie”. Uczestniczono      

w konferencji pn. „Seksualność dzieci i młodzieży – fakty i mity” oraz „Głos przeciwko przemocy 

w rodzinie”. 

 

 Program o nazwie.„Ograniczyć wandalizm” w ramach programu przeprowadzono 40 

spotkań z uczniami szkół gimnazjalnych (921 uczniów), 22 spotkania z uczniami szkół 

ponadgimnazjalnych (512 uczniów), 21 spotkań z uczniami szkół podstawowych (531 

uczniów). Ponadto przeprowadzono działania prewencyjne pn. „Bezpieczne Osiedla”, 

„Wandalizm-Narkotyki”, „Ograniczyć chuligaństwo”. 

 

 Program o nazwie.„Ostrożnie – pies” w ramach służb patrolowych policjanci zwracali 

uwagę na pozostawione bez opieki psy. Funkcjonariusze policji oraz funkcjonariusze Straży 

Miejskiej  uczyli dzieci zasad obchodzenia się z psem. W 2013 r. przeprowadzono 87 

spotkań z uczniami szkół podstawowych i przedszkolakami (4288 dzieci) oraz 5 spotkań     

z uczniami szkół gimnazjalnych (135 dzieci). Ponadto podczas imprez plenerowych 

funkcjonariusze – przewodnicy psów, organizowali pokazy tresury psów policyjnych.        

W dniu 4 października 2013 r. na hali MOSiR w Jarosławiu odbyło się podsumowanie 

programu.  

 

 Program o nazwie.„Bezpieczny senior” w 2013 r. przeprowadzono spotkania z wójtami 

gmin oraz burmistrzami miast powiatu jarosławskiego. Na spotkaniach omówiono m.in. 

formę współpracy w zakresie realizacji działań pn. „Widoczni na drodze”. Efektem spotkań 

było zakupienie przez większość miast i gmin elementów odblaskowych, które rozdane 

zostały tzw. seniorom m.in. przez funkcjonariuszy policji. Działania kontynuowane będą    

w 2014 r.  

 

 „Krajowy Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Realizując działania 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w sytuacji, gdy docierały do 

KPP w Jarosławiu informacji o zaniedbaniach przez rodziców bądź prawnych opiekunów 

nad dziećmi, w zależności od sytuacji przeprowadzano rozmowy profilaktyczno – 

ostrzegawcze lub informowano Sąd Rejonowy w Jarosławiu III Wydział Rodzinny               

i Nieletnich oraz inne instytucje. Ponadto Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu brała  

udział; 

 w projekcie pn: „Trampolina – głos przeciwko przemocy w rodzinie” – w igrzyskach 

wędkarskich, które odbyły się w dniu 21.09.2013 r. w Agrolandzie w miejscowości 

Rudka. Igrzyska zorganizowane zostały dla dzieci z rodzin objętych programem przez 

MOPS w Jarosławiu.             

 w konferencji pn. „Seksualność dzieci i młodzieży – fakty i mity” w dniu 19.09.2013 r                 

 w konferencji  pn. „Przemoc rówieśnicza” „Przemoc w rodzinie” w dniu 28.10.2013 r 

 w konferencji pn.”Głos przeciwko przemocy w rodzinie” w dniu 17 grudnia 2013 r. 

 w dniach  od 25 listopada do 10 grudnia 2013 r. realizowała działania pn. „16 Dni 

Przeciw Przemocy Wobec Kobiet”.  

 

Prognoza zagrożeń na 2014 r. 
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W 2014 r. przewiduje się dla powiatu jarosławskiego zagrożenia takie jak; 

 

I. W zakresie przestępczości kryminalnej; 
 

 zagrożenia związane z powstawaniem kradzieży z włamaniem do samochodów 

parkowanych poza obrębem działania kamer, głównie na parkingach osiedlowych, 

w miejscach ustronnych, gdzie przedmiotem zaboru stają się zarówno radioodtwarzacze 

samochodowe jak też nawigacje samochodowe, telefony komórkowe i inne wartościowe 

przedmioty, 

 

 zagrożenia związane z powstawaniem kradzieży z włamaniem do budynków mieszkalnych, 

placówek handlowych  na terenie całego powiatu, 

 

 zagrożenia związane z powstawaniem uszkodzeń cudzej rzeczy – zdarzenia mające miejsce 

na terenie całego powiatu, często są to uszkodzenia irracjonalne bez żadnego motywu 

noszące charakter wybryku chuligańskiego np. uszkodzenia znaków drogowych, ławek,  

drzewek ozdobnych, elewacji budynków, 

 

 zagrożenia związane z powstawaniem przestępczości narkotykowej, przede wszystkim 

rozprowadzanie środków odurzających wśród młodzieży szkolnej jak też przy okazji 

organizowania różnego rodzaju imprez (dyskoteki), 

 

 zagrożenia związane z powstawaniem przestępczości nieletnich wynikające z braku 

dostatecznej opieki ze strony opiekunów,  

 

 zagrożenia związane z powstawaniem przestępstw kradzieży cudzej rzeczy (zwłaszcza tzw. 

kradzieże kieszonkowe na bazarach w dni targowe, ale także w sklepach i środkach 

masowej komunikacji). 

 

I. W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 
 

 Trwająca w dalszym ciągu przebudowa drogi W – 880 na odcinek Jarosław – Pruchnik      

i związane z tym utrudnienia w ruchu mogą spowodować wzrost zdarzeń z udziałem 

uczestników ruchu drogowego w szczególności z udziałem pieszych. 

 

 Biorąc pod uwagę otwarcie odcinka Autostrady A-4 , Korczowa – Radymno – Jarosław – 

Mirocin oraz obwodnicy miasta Jarosławia Tywonia - Tuczempy należy szczególnie 

zwrócić uwagę na bezpieczeństwo poruszania się tych uczestników dróg dopuszczających 

się wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości jak też eliminowania z ruchu 

nietrzeźwych kierujących. 

            

II. W zakresie porządku publicznego; 

 

 naruszenia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas imprez o charakterze 

sportowymi w związku z przejazdami i przyjazdami kibiców prywatnymi środkami  

lokomocji oraz komunikacji PKP i  PKS.    

 

 

Planowane czynności zmierzające do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu; 

 

 Bieżące monitorowanie wyników w zakresie poszukiwań osób ukrywających się oraz osób 

zaginionych oraz włączenie do realizacji tych zadań policjantów służb kryminalnych, 
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prewencji i ruchu drogowego, a także egzekwowanie efektów pracy w tym zakresie. 

 

 Bieżące monitorowanie prowadzonych postępowań przygotowawczych celem 

maksymalnego wyeliminowania spraw długoterminowych. 

 

 Wypracowanie mechanizmów wpływających na zwiększenie ilości prowadzonych 

postępowań w których odzyskano i zabezpieczono mienie przy jednoczesnym uzyskaniu 

jego maksymalnej wartości.  

 

 Zwiększenie liczby służb zewnętrznych w tym służb ponadnormatywnych patroli pieszych, 

zmotoryzowanych. Patrole dyslokować w rejonach, gdzie najczęściej dochodziło do 

niepożądanych zdarzeń, a więc ulic; 3 – go Maja, Elektrowniana, Krakowska, Piekarska, 

Konfederacka, Bandurskiego, Poniatowskiego, Słowackiego, Sikorskiego, osiedli: Armii 

Krajowej, Witosa, Pułaskiego, Prośbów, 1000 – lecia, Kopernika oraz dworca PKP, PKS, 

zlecając zadania pod kątem przeciwdziałania dokonywaniu przestępstw i wykroczeń. 

 

 Legitymować małoletnich pozostających w porze nocnej bez opieki rodziców lub 

opiekunów w miejscu i okolicznościach, w których mogą stać się ofiarami, bądź sprawcami 

przestępstw lub wykroczeń, a w uzasadnionych przypadkach przekazywania ich rodzicom 

lub opiekunom na pisemnym poświadczeniem. Zgodnie z § 10 pkt. 2 zarządzenia nr 1619 

Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form 

wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji                 

i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz nieletnich. 

 

 Zwiększyć liczbę wspólnych patroli z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo publiczne: Strażą Miejska, Służbą Ochrony Kolei, Strażą Graniczną, 

Żandarmerią Wojskową, a taktykę pełnienia służby opierać na częstych obecnościach w 

miejscach i rejonach zagrożonych. 

 

 Realizować zadania wynikające z bieżących  planów działań prewencyjnych. Do działań 

prewencyjnych angażować większą ilości patroli. 

 

 Podjąć współpracę z władzami samorządowymi pod kątem organizowania służb 

ponadnormatywnych, celem zwiększenia służb patrolowych na terenie powiatu 

jarosławskiego, a co za tym idzie zmniejszania występowania zdarzeń niepożądanych na 

terenie powiatu.    

 

       

         Komendant Powiatowy Policji 

       w Jarosławiu 

 

           mł. insp. Grzegorz ŚMIECH  

           
 Wykonano w 3 egz. 

- egz. nr 1 – Starosta Jarosławski, 

- egz. nr 2 – Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego, 
- egz. nr 3 – a/a,                                                KOMENDANT 

 Opracował/Wykonał: asp. Arkadiusz Jakielaszek 

                             POWIATOWY POLICJI 


