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Sanok, dnia 15 marca 2012 r. 

 

 

 

 

                                                INFORMACJA  

O STANIE REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ KOMENDĘ POWIATOWĄ                

                         POLICJI  w SANOKU  -  w 2011 roku. 

 

 

 

Na terenie podległym Komendantowi Powiatowemu Policji w Sanoku funkcjonuje 

dwa wydziały tj. prewencji i ruchu drogowego, kryminalny oraz pięć posterunków 

położonych w następujących miejscowościach :  

 Besko - obsługujący gminy Zarszyn i Besko,  

 Bukowsko,  

 Komańcza,  

 Zagórz,  

 Sanok – obsługujący gminy Tyrawa Wołoska i Sanok 

 

W roku 2011 na terenie powiatu stwierdzono ogólną liczbę przestępstw w liczbie 1584  

z czego wykryto 1226, co dało wynik wykrywalność ogólna 76,8% i było to wynikiem 

lepszym o 4,1% niż w roku 2010. 

 

W kategorii przestępstw kryminalnych jakie miały miejsce na terenie powiatu w roku 2011 

stwierdzono 1046 przestępstw z czego wykryto 698, co stanowiło wykrywalność na poziomie 

66,0% i była ona wyższa od wyniku z roku 2010 o 3,2% 

 

W kategorii przestępstw gospodarczych za rok 2011 stwierdzono 39 czynów z czego wykryto 

34 – wykrywalność w tej kategorii wyniosła 87,2% i była o 0,1% większa niż w roku 2010. 
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Ukazana poniżej tabela wskazuje wyniki wykrywalności w wymienionych, wybranych 

kategoriach przestępstw za rok 2010 i 2011 

Wykres nr 1 – Porównanie wyników wykrywalności na terenie powiatu w roku 2010 i 2011 

 

 

W kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowi zanotowano 63 przestępstwa z czego 

wykryto 55 – co stanowiło 85,9% i było wynikiem większym niż w analogicznym okresie 

roku 2010 o 8,5%. W roku 2011 na terenie powiatu nie zanotowano żadnego zabójstwa, 

stwierdzono natomiast 40 przestępstw z art.156kk i 157 kk (ciężkie i średnie uszkodzenie 

ciała) z czego wykryto 36 czynów (90,0%) -  w roku 2010 stwierdzono 37 wykryto 31 

(83,8%), w kategorii przestępstw bójka i pobicie stwierdzono 17 czynów z których wykryto 

13 (76,5%) - 2010 analogicznie 22 stwierdzone 15 wykrytych (68,2%). 

W kategorii przestępstw przeciwko mieniu zanotowano 685 przestępstw z czego wykryto 354 

– co stanowiło 50,9%. 

Kradzieży rzeczy (art.275kk i 278kk) odnotowano 249 czynów z czego wykryto 119 (46,7%) 

- nastąpił spadek ilości stwierdzonych 261 w roku 2010 do 249 w 2011 przy jednoczesnym 

wzroście wykrywalności tego rodzaju czynów z 108 w 2010 do 119 w roku ubiegłym 

(procentowo z 40,9% w 2010 do 47,0% w 2011) - nie stwierdzono kradzieży pojazdów 

mechanicznych. 

Odnotowano 129 kradzieży z włamaniem (art.279kk) z czego wykryto 53 - nastąpił spadek 

ilości tego rodzaju spraw z 168 do 129 przy niewielkim spadku wykrywalności 41,5% do 

39,8%. 
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Zanotowano 36 rozbojów (art.280kk) w tym 2 z użyciem niebezpiecznego narzędzia z czego 

wykryto 33 (91,7%) w tym 1 z użyciem niebezpiecznego narzędzia – nastąpił wzrost 

stwierdzonych ale i wzrost wykrytych w stosunku do roku 2010. 

Odnotowano 149 przypadków uszkodzenie mienia z czego wykryto 51 (34,0%) - nastąpił 

spadek wykrywalności w tej kategorii w stosunku do roku 2010. 

W roku 2011 zanotowano 62 przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym z czego 

wykryto 61. 

 

Poniższa tabela ukazuje ilość czynów stwierdzonych na terenie powiatu sanockiego w roku 

2011 w rozbiciu na wybrane kategorie. 

 

Wykres nr 2 – ilość czynów stwierdzonych na terenie powiatu sanockiego w roku 2011  
 

 

 

 

 

 

 

 

Przestępstwa narkotykowe na terenie powiatu w roku 2011 

W roku 2011 stwierdzono na terenie powiatu 90 przestępstw narkotykowych (posiadanie  

i udzielenia środków odurzających),  wykryto 88 czynów (97,8%) z czego 39 popełniono 

przez osoby nieletnie. 
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Wykres nr 3 – Przestępczość narkotykowa na ternie powiatu sanockiego w roku 2011  

 

 

 

 

 

 

Przestępczość nieletnich na terenie powiatu w roku 2011 

Wykres nr 4 – Przestępczość nieletnich na terenie powiatu sanockiego w latach 2010 i 2011  
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DANE DOTYCZĄCE STRAT SPOWODOWANYCH PRZESTEPSTWAMI, 

WARTOŚĆ ODZYSKANEGO MIENIA ORAZ WARTOŚĆ MIENIA 

ZABEZPIECZONEGO  U PODEJRZANYCH W ROKU 2011  
 

W roku 2011 straty w mieniu na terenie powiatu wyniosły 1369019zł (w roku 2010 - 

1777537zł), wartość mienia odzyskanego wyniosła 157275zł (w roku 2010 – 109648zł) zaś 

na mieniu podejrzanych dokonano zabezpieczenia na kwotę 93802zł (rok 2010 – 78458zł). 

 

Graficznie osiągnięte wyniki przedstawiały się następująco: 

Wykres 5 – Dane dotyczące wysokości strat spowodowanych przestępstwami na terenie powiatu 

sanockiego w latach 2010 i 2011  

Wykres nr 6 – Dane dotyczące wartości odzyskanego mienia od sprawców w latach 2010 i 2011 

Wysokość strat przy przestępstwach ogółem

1 777 537,00 zł

1 369 019,00 zł

2010 2011

Wartości odzyskanego mienia przy przestępstwach ogółem

109 648,00 zł

157 275,00 zł

2010 2011
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Wykres nr 7 – Dane dotyczące wartości mienia zabezpieczonego u sprawców w latach 2010 i 2011  

 

Imprezy masowe 

 

W roku 2011 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sanoku brali udział  

w zabezpieczeniu porządku publicznego łącznie w 59 imprezach masowych, z czego  

zabezpieczono 39 meczów hokeja na lodzie i 17 meczów piłki nożnej. Wszystkie mecze 

miały charakter masowych imprez sportowych. Ponadto zabezpieczono 3 inne imprezy 

masowe tj. 2 artystyczno-rozrywkowe i 1 tzw. VIP- owska. Zabezpieczano również imprezy 

sportowe nie masowe tj. mecze piłkarskie czwarto-ligowej drużyny „Cosmos” Nowotaniec –  

( 8 zabezpieczeń )  oraz klasy okręgowej drużyn LKS „Górnik” Strachocina, LKS Pisarowce  

i LKS „Przełom” Besko – (łącznie 46 zabezpieczeń). Poza tym zabezpieczono dwudniowy 

turniej wyścigów motocyklowych na lodzie „Ice Racing” i dwudniowy rajd samochodowy na 

Górach Słonnych w miejscowości Wujskie. Podczas zabezpieczenia imprez sportowych 

niemasowych nie zanotowano żadnych naruszeń porządku prawnego.  

Dokonano zabezpieczenia 5 sportowych imprez masowych w formie akcji policyjnej 

(3 zabezpieczenia meczów hokeja na lodzie i 2 zabezpieczenia meczów piłkarskich) oraz 1 

akcję policyjną przy zabezpieczeniu innej imprezy masowej – XIX Finału WOŚP. Nie 

realizowano operacji policyjnych.  

Do zabezpieczenia imprez sportowych kierowano głównie policjantów Wydziału 

Prewencji i Ruchu Drogowego. Posiłkowano się siłami wsparcia z pododdziałów OPP 

Rzeszów i dwuosobowym patrolem konnym z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie oraz 

Wartość zabezpieczonego mienia przy przestępstwach ogółem

78 548,00 zł

93 802,00 zł

2010 2011



 

 7 

funkcjonariuszami Referatu III Konwojowego KWP Rzeszów, a także funkcjonariuszami 

Straży Granicznej i Straży Miejskiej. 

Znaczne siły i środki policyjne zaangażowane były w monitorowanie przemieszczania 

się kibiców. Zrealizowano 11 patroli zabezpieczających przemieszczanie się kibiców 

piłkarskich – III ligowej „Stali” Sanok oraz 5 patroli zabezpieczających przemieszczanie się 

kibiców hokejowej drużyny „Ciarko” PBS Bank Sanok. Dokonano 15 koncentracji 

pododdziałów NPP KPP Sanok.  

Największe siły i środki zmobilizowano na mecze Stali Sanok z „Polonią” Przemyśl, 

oraz Chełmianką Chełm gdzie byli obecni kibice drużyn przyjezdnych. Żadnego z tych 

meczów nie zakwalifikowano jednak jako imprezy sportowej podwyższonego ryzyka. 

Funkcjonariusze KPP w Sanoku dwukrotnie realizowali zadania w ramach zespołów 

monitorujących poza teren województwa z kibicami KH „Ciarko” Sanok przejeżdżając 

łącznie 1362 km, oraz trzykrotnie na terenie województwa podkarpackiego z kibicami „Stali” 

Sanok, przejeżdżając łącznie 720 km. W wyniku pracy zespołów monitorujących nie 

ujawniono sprawców przestępstw i wykroczeń, nie wszczynano postępowań 

przygotowawczych oraz czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenia i nie ujawniono 

osób z zakazami stadionowymi obecnych na imprezach.  

Podczas zabezpieczenia jednego z meczów hokeja na lodzie w Sanoku 

zabezpieczanego w formie interwencji policyjnej ( mecz hokejowy Polska – Rumunia”  

w dniu 11.11.2012 roku ) doszło do jednego ekscesu chuligańskiego – tj. w rejonie hali 

sportowej „Arena-Sanok” nietrzeźwy mężczyzna zachowywał się głośno i agresywnie wobec 

członków ochrony, próbując wejść do środka na mecz hokejowy. Został przekazany 

funkcjonariuszom Policji, po czym został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu ukarano go 

mandatem karnym kredytowanym za popełnienie wykroczenia z art. 51 par. 2 KW.  

W 2011 roku współpraca sanockiej Policji z organizatorami imprez sportowych 

układała się w pozytywnie. Organizatorzy do zabezpieczenia meczów piłkarskich  

i hokejowych kierowali licencjonowanych pracowników ochrony. Dodatkowo hala sportowa 

„Arena Sanok”, w której rozgrywane są spotkania hokejowe, wyposażona jest  

w monitoring.  

 

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym miał miejsce jeden „pokojowy” 

protest społeczny w postaci blokady drogi gminnej dojazdowej do strzelnicy Zakładu 

Karnego w miejscowości Nowy Łupków. Około 100 uczestników protestu blokowało 

przejazd w/wymienionej drogi protestując przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej  

w Łupkowie. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariuszy Policji, protestujący rozeszli się.  
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Nie wystąpiły żadne naruszenia porządku prawnego. W zabezpieczeniu protestu brało udział 

6 policjantów KPP w Sanoku.   

 

Zabezpieczenie imprez masowych przez funkcjonariuszy KPP Sanok 

w latach 2009- 2011 

 

  

 

Zagadnienia patrolowo – interwencyjne. 

 

Dokonując oceny realizacji zadań prewencyjnych należy stwierdzić, że policjanci 

zlecone zadania realizowali prawidłowo, z dużym zaangażowaniem. Najbardziej uciążliwe 

społecznie przestępstwa pogrupowano i określa się je jako 7 wybranych kategorii 

przestępstw. Należą do nich uszkodzenie ciała, udział w bójce lub pobiciu, kradzież cudzego 

mienia, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie mienia. 

 Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki w kategorii 7 wybranych kategorii przestępstw 

należy podkreślić, że zatrzymano 39 sprawców  przestępstw na gorącym uczynku ich 

popełniania. Dzięki dobrej pracy policjantów powiat sanocki jest jednym z 

najbezpieczniejszych w województwie podkarpackim. Ponadto policjanci służb patrolowych 

tut. Komendy ujawnili 383 nietrzeźwych kierujących na drogach powiatu sanockiego oraz 

101 kierujących w stanie po użyciu alkoholu.  
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Ilość nietrzeźwych kierujących w latach 2008-2011 

 

 

  

 

 Na tak dobre wskaźniki w kategorii zatrzymań sprawców przestępstw na gorącym uczynku 

niewątpliwie duży wpływ ma funkcjonowanie Zespołu Wywiadowczego. Policjanci tej 

komórki, działając po cywilnemu, obserwują osoby mogące popełniać przestępstwa lub 

wykroczenia, zlecają interwencje patrolom umundurowanym oraz uczestniczą   

w zatrzymaniach zarówno sprawców przestępstw jak też wykroczeń .  

Na terenie powiatu sanockiego policjanci  przeprowadzili łącznie 10404 interwencji.  

Ujawnili  18163 wykroczeń, z czego 9259 sprawców ukarali mandatami karnymi, a 7463 

sprawców zostało pouczonych, a na 897 skierowano wnioski o ukaranie do sądu.  

Na przestrzeni roku 2011 w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej 

Policji w Sanoku zatrzymano ogółem 1034 osoby. Z tego zatrzymano : 

 do wytrzeźwienia – 669 

 do czynności procesowych – 365 
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Bezpieczeństwo w ruchu  drogowym. 

 Dokonując oceny bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy stwierdzić, że 

w minionym roku na podległym terenie powiatu sanockiego zaistniało: 

56 wypadków drogowych, w wyniku których: 

 7 osób poniosło śmierć 

 61 osób doznało obrażeń ciała 

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wypadków o 14 -  

tj. o 33,3 % – spadła liczba osób zabitych o 4 - tj. 36,4 % jak również wzrosła liczb osób 

rannych o 13 tj. o 27,1 %.  

 W 2010 r. stwierdzono 636 kolizji drogowych, natomiast w roku 2011 odnotowano 

nieznaczny spadek kolizji drogowych – stwierdzono 625 kolizji tj. o 11 kolizji mniej tj. 1,7 % 

w porównaniu do ubiegłego roku. 

 

Ilość kolizji drogowych w latach 2007 - 2011 

 

 

  

Głównymi statystycznymi przyczynami wypadków spowodowanych przez kierujących 

pojazdami było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 14 wypadków, 

nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 10 wypadków oraz nieudzielanie pierwszeństwa 

pieszemu – 10 wypadków. 

 Kolejną grupą - najbardziej zagrożoną kategorią użytkowników dróg byli piesi. 

W roku 2011 spowodowali 10 wypadków tj.  17,9 % ogółu zdarzeń  z ofiarami w ludziach. 

Stanowili bardzo liczną grupę ofiar wypadków drogowych, co wynika z dużego udziału 
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potrąceń w ogólnej liczbie wypadków 17,9 % oraz faktu, że w sytuacji kolizyjnej pieszy 

narażony jest na niebezpieczeństwo śmierci lub ciężkiego uszkodzenia ciała.  

 Analiza wypadków w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszych prowadzi do 

wniosku, że największe zagrożenie występowało na przejściach dla pieszych. Wśród 

wszystkich rodzajów wypadków drogowych na pierwsze miejsce wysunęło się najechanie na 

pieszego - 23 wypadki tj. 41,1 %. W wypadkach tych śmierć poniosły 4 osoby tj. 57,1% ,  

a rannych zostało 20 osób tj. 32,8 % ogółu rannych. Przyczyną tego stanu rzeczy było  

nieprzestrzeganie przepisów zarówno przez kierujących, jak i pieszych. Kierujący, zbliżając 

się do przejścia dla pieszych, często nie zachowuje szczególnej ostrożności i nie ustępuje 

pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Z kolei pieszy często uważa, że na 

przejściu podlega szczególnej ochronie i nie upewnia się, czy wejście na jezdnię nie zagraża 

jego bezpieczeństwu – te relacje powinny być zachowane. Do wypadków na przejściach 

dochodzi w wyniku nieprawidłowego zachowania się zarówno pieszych, jak i kierujących. 

Badania często potwierdzają, że pieszy oczekuje od kierującego właściwego zachowania,              

a kierujący z kolei oczekuje tego samego od pieszego. Zamierzona więc przezorność staje się 

w pewnych okolicznościach zachętą do naruszenia reguł ruchu. 

 Największe zagrożenie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym od lat notowane  

jest w IV kwartale  roku. Wcześniej zapada zmrok, w wyniku czego pieszy staje się mniej 

widoczny, w szczególności w złych warunkach atmosferycznych. W okresie tym zaistniało 24 

wypadki, w wyniku czego 3 osoby poniosły śmierć, a 28 osób zostało rannych. 

 Zaznaczyć należy, że na terenie miasta Sanoka zaistniało 23 wypadki co stanowi 

41,1 % ogółu wypadków terenu powiatu sanockiego. 

 

Czyny karalne nieletnich 

Jeżeli chodzi o czyny karalne wypełniające znamiona wykroczeń i demoralizacji, 

to należy tu podkreślić fakt, iż jest ich również dość spora grupa. W tym zakresie KPP 

w Sanoku przesłała do sądu rodzinnego 187  informacji z wnioskiem o wszczęcie 

postępowań.  

 Zagrożeniem dla młodzieży powiatu sanockiego jest niewątpliwie alkohol.  

W ubiegłym roku na terenie powiatu sanockiego ujawniono 38 nieletnich pod wpływem 

alkoholu bądź w stanie nietrzeźwości . Przedział wiekowy osób spożywających alkohol to 

głównie 13- 17 lat.  Niepokoi jednak stan, w jakim znajdowali się ujawnieni nieletni, 

ponieważ stopień upojenia alkoholowego niejednokrotnie prowadził niemal do 

nieprzytomności. Niestety, zdecydowana większość rodziców, którym policjanci przywozili 
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do domu „pijane” dzieci, nie wyrażała zgody na przebadanie ich na zawartość alkoholu 

w wydychanym powietrzu. Za każdym jednak razem, gdy policjant miał podejrzenie stanu 

upojenia alkoholowego u małoletniego, oprócz rozmowy ostrzegawczej materiały w tej 

sprawie kierowane były do Sądu Rejonowego – Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich. 

Sposobem zdobycia alkoholu przez nieletnich jest prośba o zakup trunku przez dorosłe osoby. 

Małoletni zwykle twierdzą, że nie znają osób kupujących im alkohol.  

Aby zapobiegać przypadkom sprzedawania i podawania alkoholu osobom nieletnim, 

prowadzone były wspólne działania z Miejskimi i Gminnymi  Komisjami  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych . W roku  2011 przeprowadzono ponad 270 kontroli sklepów 

i lokali gastronomicznych na terenie powiatu sanockiego. Działania te miały na celu 

sprawdzanie przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi,  a w szczególności przepisów dotyczących podawania 

alkoholu osobom małoletnim. 

 Zastanawiająca jest postawa rodziców dzieci ujawnionych na spożywaniu alkoholu. 

Niestety wielu z nich bagatelizuje problem i tłumaczy dziecko. Taki stosunek rodzica do 

zaistniałego problemu jest niepokojący i powoduje duże prawdopodobieństwo powrotu 

dziecka w krótkim czasie do spożywania alkoholu. Szczególne zagrożenie wśród małoletnich 

występuje na różnego typu imprezach masowych takich jak dyskoteki, festyny. Policjanci 

zabezpieczający te imprezy zwracają szczególną uwagę na przypadki spożywania alkoholu 

przez osoby niepełnoletnie. W sytuacji ujawnienia  małoletniego pod wpływem alkoholu jest 

on natychmiast izolowany i oddawany pod opiekę rodziców. Informacja o zdarzeniu trafia do 

Sądu  Rejonowego – Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich.  

 

Narkomania 

 

 Niewątpliwym zagrożeniem dla młodzieży powiatu sanockiego są również środki 

odurzające. W roku 2011 na terenie powiatu sanockiego ujawniono 39 czynów karalnych  

dotyczących nieprzestrzegania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii , które zostały 

popełnione  przez 5 nieletnich. Procederem rozprowadzania środków narkotycznych wśród 

nieletnich zajmują się pełnoletni koledzy.  

Wszelkie informacje o przypadkach używania narkotyków przez nieletnich kierowane 

są do Zespołu do walki z przestępczością nieletnich, gdzie prowadzone się czynności 

rozpoznawcze wśród młodzieży szkolnej.  

 Walka ze zjawiskiem narkomanii prowadzona jest przez Zespół ds. Prewencji 

Kryminalnej, Nieletnich i Patologii również w formie licznych spotkań  profilaktycznych 
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i uświadamiających młodzież o zagrożeniach płynących z używania narkotyków. Działania 

takie prowadzone są  zarówno z młodzieżą, jak i nauczycielami i rodzicami.  

Policjanci KPP w Sanoku przeprowadzili w ubiegły roku łącznie 181 spotkań 

profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, gdzie liczba słuchaczy wyniosła 

ponad 2600 osób.  

 

Kierunki pracy KPP w Sanoku na 2012 rok. 

 

1.Praca nad utrzymaniem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

sanockiego. 

2.Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu. 

3.Prowadzenie szeroko pojętych działań w zakresie zapobiegania, ujawniania  

   i zatrzymywania na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu sprawców  

   czynów karalnych popełnianych w miejscach publicznych. 

4.Doskonalenie i bieżące modyfikowanie struktur organizacyjnych Komendy  

   Powiatowej Policji. 

 


