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Sanok, dnia 10 marca 2011 r. 

 

 

 

 

                                                INFORMACJA  

O STANIE REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ KOMENDĘ POWIATOWĄ                

                         POLICJI  w SANOKU    -  w 2010 roku. 

 

 

Zagrożenie przestępczością na terenie powiatu sanockiego. 

 

 

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 całym rejonie służbowym w 2010 roku wszczęto 1536 postępowań 

przygotowawczych tj. więcej o 84 w porównaniu do roku poprzedniego. We wszczętych 

postępowaniach stwierdzono 1558 przestępstw, z których wykryto 1140 osiągając wskaźnik 

wykrywalności 72,7 %.  

Z omawianej liczby wszczętych postępowań 1027 były to postępowania w sprawach o 

przestępstwa kryminalne.  

W postępowaniach tych stwierdzono 1085 przestępstw kryminalnych osiągając wskaźnik 

wykrywalności 62,8 % i jest on niższy niż w roku 2009 o 1,6 %. Jeżeli chodzi  

o przestępczość gospodarczą na podległym terenie to wszczęto 95 postępowań 

przygotowawczych w tej kategorii ( o 4 mniej niż w 2009 r.). Stwierdzono 85 czynów  

o charakterze gospodarczym  przy  wskaźniku wykrywalności 87,1 %. Szczegółowa analiza 

przestępstw kryminalnych w rozbiciu na poszczególne kategorie przedstawia się następująco: 

- wszczęto 250 (28 więcej niż w 2009 roku) postępowań przygotowawczych  

w kategorii kradzież cudzej rzeczy, stwierdzono 261 tego typu przestępstw (56 więcej niż  

w roku 2009) i wykryto 108 przestępstw  kradzieży  osiągając wskaźnik wykrywalności 

40,9%  i jest on o 10,3 % wyższy od średniej wojewódzkiej dla kategorii przestępstwa 

„kradzież cudzej rzeczy”. 
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W 2010 roku wszczęto 133  (13 więcej niż w 2009 roku) postępowań 

przygotowawczych o przestępstwo kradzieży z włamaniem, stwierdzono 168 (13 więcej niż  

w 2009 roku) z czego wykryto 71 włamań przy wskaźniku wykrywalności 40,5%. Jest on 

wyższy o 6,5 % od średniej wojewódzkiej. 

W kategorii „kradzież samochodu” wszczęto 3 (1 więcej niż w 2009 roku) 

postępowania przygotowawcze, stwierdzono 2 kradzieże pojazdów (2 mniej niż w roku 

2009).Do chwili obecnej nie wykryto powyższych kradzieży  samochodu . 

.W kategorii przestępstw „rozbój”, „kradzież rozbójnicza”, „wymuszenie rozbójnicze” 

wszczęto 17 postępowań przygotowawczych, stwierdzono 22 przestępstwa z tej  kategorii      

(2 mniej niż w 2009 roku ), wykryto 21 tego typu przestępstw osiągając wskaźnik 

wykrywalności 91,3 % i jest on wyższy o 11,6 % od średniej wojewódzkiej. 

W kategorii „bójka i pobicie” wszczęto 33 postępowania przygotowawcze  (7 więcej 

niż w 2009 roku), stwierdzono 22 bójki i pobicia (9 więcej niż w 2009 roku) i wykryto  

15 tego typu przestępstw osiągając wskaźnik wykrywalności 68,2 % i jest on niższy o 8,8 % 

od średniej wojewódzkiej. 

W kategorii „uszkodzenie rzeczy” wszczęto 157 postępowań przygotowawczych  

(7 więcej niż w 2009 roku), stwierdzono 140  tego typu przestępstw (21 więcej niż w 2009 

roku), wykryto 61 uszkodzeń mienia. Wskaźnik wykrywalności dla tej kategorii przestępstw 

wyniósł 43,6% i był wyższy o 8,9 % od średniej wojewódzkiej. 

. W 2010 na podległym terenie nie doszło do żadnego zabójstwa. Zanotowano  

3 zgwałcenia. . Dwa  zgwałcenia  zostały wykryte. 

 Zwalczano przestępczość narkotykową i wszczęto 14 postępowań przygotowawczych 

z tej kategorii w większości na materiałach własnych ( o 6 mniej niż  

w roku poprzednim). Stwierdzono 57 przestępstw narkotykowych. 

 Funkcjonariusze  KPP w Sanoku w dalszym ciągu  eliminowali z dróg  pijanych 

kierowców . Na przestrzeni 2010 roku wszczęto 286 postępowań przygotowawczych z 

artykułu 178 kk, ( kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości – powyżej 0,5 promila)  i było  

to więcej o 6 niż w roku poprzednim. 

W okresie całego roku prowadzono poszukiwania za 340 osobami (0 16 osób więcej 

niż w 2009 roku) ukrywającymi się przed wymiarem sprawiedliwości. Ogółem zatrzymano  

i ustalono miejsce pobytu 183 osób (24 więcej niż w roku 2009). Na początku    

 stycznia 2011 r. pozostało 157. Większość  z  nich przebywa poza granicami kraju. 

             W 2010 r. prowadzono 21 poszukiwań za osobami zaginionymi z czego ustalono 

miejsce ich pobytu w 16 przypadkach. Na początku 2011 r. pozostało 5 osób zaginionych. 
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Imprezy masowe 

 

W roku 2010 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sanoku brali udział  

w zabezpieczeniu porządku publicznego łącznie w 49 imprezach masowych sportowych 

zarejestrowanych w systemie PRIM oraz 15-stu imprezach muzycznych. Z tej liczby  na 

naszym terenie zabezpieczono 32 spotkania ekstraligi hokeja na lodzie. Wszystkie mecze 

hokejowe miały charakter masowych imprez sportowych.  

Znaczne siły i środki policyjne zaangażowane były w monitorowanie przemieszczania 

się kibiców piłki nożnej i zabezpieczenia meczów piłkarskich Stali Sanok, drużyny 

występującej w III lidze piłkarskiej. Największe siły i środki zmobilizowano na mecze Stali 

Sanok z Karpatami Krosno, Wisłoką Dębica i Siarką Tarnobrzeg oraz Chełmianką Chełm na 

których byli obecni kibice drużyn przyjezdnych. Zabezpieczono 16 spotkań III ligi piłkarskiej 

i Pucharu Polski, które również miały charakter imprez masowych. Zabezpieczano mecze 

klasy okręgowej w miejscowości Zarszyn, Besko oraz A klasy piłkarskiej w Pisarowcach, 

Bażanówka. 

 Ponadto zabezpieczono 2 turnieje wyścigów motocyklowych na lodzie pod nazwą 

„Ice racing”, 2 wystąpienia społeczne mające miejsce w miejscowości Zagórz, zorganizowane 

przez Związek Zawodowy Kolejarzy, a także nieoficjalną wizytę Prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego na terenie powiatu sanockiego.  

Do zabezpieczenia imprez sportowych kierowano głównie policjantów Wydziału 

Prewencji i Ruchu Drogowego. Przy zabezpieczeniu spotkań piłkarskich III ligi posiłkowano 

się siłami wsparcia z pododdziałów OPP Rzeszów i dwuosobowym patrolem konnym z KWP 

Rzeszów oraz funkcjonariuszami Wydziału Konwojowego KWP Rzeszów, a także 

funkcjonariuszami Straży Granicznej i Straży Miejskiej. 

Sanoccy kibice piłkarscy do transportu na mecze wyjazdowe swojej drużyny 

wykorzystywali prywatne środki transportu, ale także  wynajmowali autokary oraz 

samochody typu „bus”. Przed każdym wyjazdem kibice byli lokalizowani, legitymowani  

i sprawdzani pod katem posiadania niebezpiecznych narzędzi, rejestrowani kamera video. 

Każdorazowo powiadamiano jednostki Policji po terenie których kibice się przemieszczali. 

Bardzo duże znaczenie w takich przypadkach miała koordynacja działań prowadzona przez 

Sztab Policji KWP w Rzeszowie.  

W dniu 21.08.2010 r. na terenie stadionu sportowego „MOSiR” w Sanoku przy ul. 

Żwirki i Wigury w trakcie rozgrywania meczu pomiędzy Stalą Sanok a Karpatami Krosno, 

doszło do próby zakłócenia porządku publicznego polegającej na rozerwaniu ogrodzenia 
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sektora kibiców gości przez „ szalikowców” z Krosna – czyn karalny zakwalifikowany jako 

wykroczenie – postępowanie prowadzi tut. KPP w Sanoku. Ponadto podczas rozgrywania 

tego samego meczu doszło do rzucenia niebezpiecznego przedmiotu przez kibica Karpat 

Krosno w stronę pracownika firmy ochroniarskiej – czyn karalny zakwalifikowany jako 

przestępstwo – postępowanie prowadzi tut. KPP w Sanoku.   

W 2010 roku współpraca sanockiej Policji z organizatorami imprez sportowych 

układała się pozytywnie. Organizatorzy do zabezpieczenia meczów piłkarskich  

i hokejowych kierowali licencjonowanych pracowników ochrony. Dodatkowo hala 

widowiskowo - sportowa „Arena Sanok”, w której rozgrywane są spotkania hokejowe, 

wyposażona jest w profesjonalny monitoring.  

W uwzględnionym okresie sprawozdawczym dokonano 25 koncentracji pododdziałów 

NPP KPP  Sanok. Wykonano 16  zabezpieczeń meczów piłkarskich,  w tym w ramach akcji 

policyjnej następujące mecze piłkarskie:  

Stal Sanok – Karpaty Krosno (mecz podwyższonego ryzyka), Stal Sanok – Siarka 

Tarnobrzeg, Stal Sanok – Wisłoka Dębica, Stal Sanok – Karpaty Krosno (mecz 

podwyższonego ryzyka), Stal Sanok – Chełmianka Chełm.  

podczas których użyto przez Policję sprzętu rejestrującego. Funkcjonariusze KPP w Sanoku 

wykonali 2 zespoły monitorujące poza teren województwa podkarpackiego z kibicami KH 

„Ciarko” Sanok, oraz 8 zespołów monitorujących na terenie województwa podkarpackiego z 

kibicami „Stali” Sanok. Wykonano również 10 patroli zabezpieczających z kibicami KH 

Sanok i „Stali” Sanok. 

 

 

Zagadnienia patrolowo – interwencyjne. 

 

Dokonując oceny realizacji zadań prewencyjnych należy stwierdzić, że policjanci 

zlecone zadania realizowali prawidłowo, z dużym zaangażowaniem, co skutkowało 

zatrzymaniem 142 sprawców  przestępstw na gorącym uczynku ich popełniania.  

 Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki w kategorii 7 wybranych kategorii przestępstw, 

dzięki dobrej pracy policjantów RPI KPP w Sanoku plasuje się na trzecim miejscu wśród 

innych jednostek województwa podkarpackiego. Ponadto policjanci służb patrolowych tut. 

Komendy ujawnili 61 nietrzeźwych kierujących na drogach powiatu sanockiego. Na tak dobre 

wskaźniki w kategorii zatrzymań sprawców przestępstw na gorącym uczynku niewątpliwie 

duży wpływ ma funkcjonowanie Zespołu Wywiadowczego. Policjanci tej komórki, działając 
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po cywilnemu, obserwują osoby mogące popełniać przestępstwa lub wykroczenia, zlecają 

interwencje patrolom umundurowanym oraz uczestniczą  w zatrzymaniach zarówno 

sprawców przestępstw jak też wykroczeń .  

Policjanci  przeprowadzili łącznie 9341 interwencji, z czego 3235 to interwencje własne.  

Ujawnili 7721 wykroczeń, z czego 1953 sprawców ukarali mandatami karnymi, a 5768 

sprawców zostało pouczonych.  

Na przestrzeni roku 2010 w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej 

Policji w Sanoku zatrzymano ogółem 943 osoby. Z tego zatrzymano : 

 do wytrzeźwienia – 551 

 do czynności procesowych – 157 

 do konwoju – 235 

 

 

Bezpieczeństwo w ruchu  drogowym. 

 

 Dokonując oceny bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy stwierdzić, że                      

w minionym roku na podległym terenie powiatu sanockiego zaistniało: 

42 wypadki drogowe, w wyniku których:  

 11 osób poniosło śmierć, 

 48 osób doznało obrażeń ciała.   

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek wypadków o 4   

tj. o 8,7 %, przy równoczesnym wzroście ofiar śmiertelnych o 5 - tj. 83,3 %,  jak również 

wzrosła liczb osób rannych o 3 tj. o 6,7 %.  

 W 2009 r. stwierdzono 663 kolizje drogowe, natomiast w roku 2010 r. odnotowano 

nieznaczny spadek kolizji drogowych - stwierdzono 636 kolizji tj. o 27 mniej tj. 4,1 %                         

w porównaniu do ubiegłego roku.  

Głównymi przyczynami wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących 

pojazdami było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 9 wypadków, nie udzielenie 

pierwszeństwa przejazdu - 9 wypadków.  

Kolejną grupą - najbardziej zagrożoną kategorią użytkowników dróg byli  piesi. W 

roku 2010 r spowodowali 7 wypadków tj. 16,7 % 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 16,7 % 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 - 13 wypadków tj. 30,9 %. W wypadkach tych śmierć poniosły 4 osoby tj. 36,4 % , a 

rannych zostało 9 osób tj. 18,8 % 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 12 

wypadków, w wyniku czego 5 osób poniosło śmierć, a 10 osób zostało rannych. 

 Zaznaczyć należy, że na terenie miasta Sanoka zaistniało 15 wypadków co stanowi 

35,7 % ogółu wypadków terenu powiatu sanockiego 

 

 

Rozmiary i struktura przestępczości nieletnich. 

 

 Analiza danych statystycznych uzyskanych na podstawie wyników działań Komendy 

Powiatowej Policji w Sanoku wykazuje wzrost przestępczości wśród nieletnich. Na ogólną 

liczbę  1558 przestępstw dokonanych na terenie powiatu sanockiego, 89 czynów dokonali 

nieletni, stanowi to 5,7% wszystkich przestępstw. Porównując skalę zjawiska  

z rokiem 2009, w którym stwierdzono ogółem 1370 przestępstw, a udział nieletnich wynosił 

67 czynów, co stanowiło 4,9% wszystkich przestępstw. Wynika z tego, że wskaźnik dynamiki 

wynosi 137%.   
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Skalę zjawiska przestępczości wśród nieletnich w oparciu o wybrane kategorie 

przestępstw przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. Wybrane kategorie przestępstw 

Czyny 

stwierdzone 
Wskaźnik 

dynamiki 

Nieletni sprawcy 

 

2010 2009 2010 2009 

1 
 

Kradzież cudzej rzeczy 
3 7 43 7 11 

2 
 

Kradzież z włamaniem 
11 7 157 9 12 

3 
 

Rozbój i wymuszenie rozb. 
14 2 700 7 5 

4 
 

Bójka i pobicie 
1 0 100 5 0 

5 
 

Uszkodzenie rzeczy 
5 4 125 6 5 

6 
 

Fałszerstwo kryminalne 
0 1 - 0 1 

7 
 

Uszczerbek na zdrowiu 
6 2 300 3 2 

8 
 

Przeciwko funkcj. publicznemu 
9 4 225 2 4 

9 
 

Narkotyki 
12 6 200 4 5 

10 
 

Oszustwo gospodarcze 
1 0 100 1 0 

11 
 

Krótkotrwałe użycie pojazdu 
0 1 - 0 2 

OGÓŁEM 89 67 133 57 59 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA NIELETNICH SPRAWCÓW CZYNÓW KARALNYCH  

I METODY  ICH DZIAŁANIA. 

 

 Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że nastąpił wyraźny wzrost niektórych 

kategorii czynów karalnych tj. rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, przestępstw 

narkotykowych oraz uszczerbku na zdrowiu.  Nastąpił jednak spadek ilości czynów karalnych 

takich jak kradzież cudzej rzeczy. W 2010 r. policjanci Zespołu do walki z przestępczością 

nieletnich z własnej inicjatywy rozpracowali grupę nieletnich zajmujących się procederem 

posiadania i rozprowadzania środków narkotykowych. W sumie ujawniono 12 czynów w tej 

kategorii, gdzie w porównaniu do roku 2009 przypadków takich było 6.  

Z analizy wynika, że liczba sprawców czynów karalnych w powiecie sanockim 

utrzymuje się na zbliżonym poziomie, jak w roku 2009, przy wzroście ilości czynów w 

analizowanym okresie. Wynika to z faktu, iż w powiecie sanockim funkcjonuje ściśle 

zdefiniowana i rozpoznana grupa nieletnich popełniających czyny karalne. Utrzymanie 
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stałego poziomu nieletnich sprawców to zapewne także efekt szeroko prowadzonej 

działalności profilaktycznej. Powoduje ona, że zdarzeń kryminalnych z udziałem nieletnich 

jest stosunkowo niewiele, a większość czynów karalnych popełniali jedni i ci sami sprawcy. 

Na uwagę zasługuje również fakt agresywności nieletnich w stosunku do interweniujących 

wobec nich policjantów, czego wynikiem jest stwierdzonych 9 czynów karalnych z art. 226 

kk. tj. znieważenie funkcjonariusza publicznego. Podczas prowadzonych czynności 

wyjaśniających spotykano się z opiniami rodziców, że nic takiego się nie stało, że to 

policjanci sami sprowokowali takie zachowanie ich dzieci itp. Fakty takie dokumentowano i 

całość materiałów przesyłano do Sądu Rejonowego – Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w 

Sanoku.  

Zgodnie z Zarządzeniem 1619/10 KGP  Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Patologii i 

Nieletnich KPP w Sanoku prowadził czynności wyjaśniające w sprawach o czyny karalne 

stanowiące przestępstwa. Podana powyżej statystyka nie obejmuje przestępstw popełnianych 

przez dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia.  

W powiecie sanockim rejestrowano przypadki kradzieży mienia oraz posiadania 

środków narkotycznych. Materiały w tych sprawach trafiły do sądu rodzinnego. 

Nieletni sprawcy czynów karalnych wypełniających znamiona przestępstw pochodzą 

w większości z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych i niejednokrotnie niepełnych. 

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 

141 informacji z wnioskiem o wszczęcie postępowań.  

 Zagrożeniem dla młodzieży powiat sanockiego jest niewątpliwie alkohol.  

W ubiegłym roku na terenie powiatu sanockiego ujawniono 30 nieletnich pod wpływem 

alkoholu. Biorąc pod uwagę fakt, iż w roku poprzednim ujawniono 66 takich nieletnich, 

nastąpił widoczny spadek w tym zakresie. Sanoccy policjanci w czasie spotkań z młodzieżą 

wiele czasu poświęcali konsekwencjom prawnym i zdrowotnym spożywania alkoholu. 

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 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. Nieletni twierdzą, że nie znają osób kupujących im alkohol.  
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Aby zapobiegać przypadkom sprzedawania i podawania alkoholu osobom nieletnim, 

prowadzone były wspólne działania z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Sanoku jak też sami policjanci dokonywali obserwacji punktów sprzedaży 

alkoholu, gdzie sygnalizowany był problem. Policjanci obsługujący teren gmin powiatu 

sanockiego również współpracowali z gminnymi komisjami, współpraca ta układa się bardzo 

dobrze. W 2010r. przeprowadzono 370 kontroli  sklepów i 132 kontrole 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 

nieletnim w trakcie których nie ujawniono naruszeń w tym zakresie. 

 Postawa rodziców dzieci spożywających alkohol w wielu przypadkach była 

niepokojąca. Bagatelizowali oni problem i starali się usprawiedliwić swoje dziecko w dziwny 

sposób np. nic się złego nie stało, ja w jej, jego wieku też piłem, itp. Taka postawa jest 

nieprawidłowa i powoduje duże prawdopodobieństwo powrotu dziecka w krótkim czasie do 

spożywania alkoholu. Szczególne zagrożenie wśród nieletnich występuje na różnego typu 

imprezach masowych takich jak dyskoteki, festyny. Policjanci zabezpieczający te imprezy 

zwracają szczególną uwagę na przypadki spożywania alkoholu przez nieletnich. W sytuacji 

ujawnienia  młodej osoby pod wpływem alkoholu są one natychmiast izolowane i oddawane 

pod opiekę rodziców. Informacja o zdarzeniu trafia do Sądu – Wydziału  Rodzinnego  

i Nieletnich.  

 

Narkomania. 

 

 Niewątpliwym zagrożeniem dla młodzieży powiatu sanockiego są również środki 

odurzające. W roku 2010 na terenie powiatu sanockiego ujawniono 57 przestępstw 

narkotykowych, w tym 12 czynów karalnych  popełnionych przez 4 nieletnich.  Wszystko 

wskazuje na to, że procederem rozprowadzania środków narkotycznych wśród nieletnich 

zajmują się starsi 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  zarówno z młodzieżą, 

jak i nauczycielami i rodzicami.  
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Policjanci KPP w Sanoku przeprowadzili w ubiegły roku łącznie 179 spotkań 

profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, gdzie liczba słuchaczy wyniosła 

ponad 2500 osób.  

 

 

 

Kierunki pracy KPP w Sanoku na 2011 rok. 

 

1.Utrzymanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sanockiego. 

2.Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu. 

3.Kontynuacja 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. 

 


