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Leżące w południowej części województwa

podkarpackiego Krosno – miasto na prawach

powiatu oraz powiat krośnieński zamieszkuje

ok. 159 tys. osób. Ponad 46 tys. z nich

mieszka w Krośnie.

Komenda Miejska Policji w Krośnie wraz

z podległymi jej jednostkami obsługuje teren

powiatu grodzkiego oraz ziemskiego.



STRUKTURA KROŚNIEOSKIEJ POLICJI

Komenda Miejska Policji 

w Krośnie

Komisariat Policji 

w Dukli

Posterunek 
Policji 

w Chorkówce

Komisariat Policji 

w Jedliczu

Komisariat Policji 

w Rymanowie

Posterunek 
Policji 

w Iwoniczu-
Zdroju

Posterunek Policji 

w Korczynie



KADRY KROŚNIEOSKIEJ POLICJI

 261 funkcjonariuszy Policji 
 22 członków Korpusu Służby Cywilnej
 35 pozostałych pracowników cywilnych

Do służby w KMP Krosno przyjęto:
 9 funkcjonariuszy przeniesionych z innych jednostek.

W poprzednim roku 4 funkcjonariuszy odeszło na emeryturę,
a 4 funkcjonariuszy przeniosło się do innych jednostek.



SKARGI I DYSCYPLINA SŁUŻBOWA 

W 2019 r. rozpatrzono 26 skarg, spośród których tylko jedną uznano 
za częściowo potwierdzoną.



Przeprowadzono 11 postępowao wyjaśniających w sprawach
naruszenia dyscypliny służbowej.
W 3 postępowaniach potwierdzono naruszenie dyscypliny
służbowej. Przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące (czyny
mniejszej wagi).

Przeprowadzono 1 postępowanie dyscyplinarne, które umorzono
wobec przedawnienia karalności przewinieo zarzuconych
policjantowi.



GMINA KROSNO

50.000 zł

10.000 zł

na pokrycie wydatków i kosztów związanych z utrzymaniem
czystości (sprzątanie), bieżącą konserwację i naprawy oraz
opłacenie kosztów badao zatrzymanych nietrzeźwych osób
w PDOZ.

na pokrycie wydatków i kosztów związanych utrzymaniem
(opłata za administrowanie, media i czynsz) lokali, w których
mieszczą się lokale posterunkowe na terenie miasta Krosna.

(Zrealizowano na kwotę  9300,18 zł, pozostała kwota została zwrócona, gdyż była 

to darowizna celowa).

WYKAZ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

przekazanych  przez  lokalne samorządy 

na Fundusz Wsparcia Policji dla KMP 

Krosno w 2019 r.



STAROSTWO POWIATOWE

15.000 zł dofinansowanie zakupu samochodu.

GMINA RYMANÓW

GMINA DUKLA

GMINA MIEJSCE PIASTOWE

GMINA WOJASZÓWKA 

8.500 zł rekompensata pieniężna za czas służb ponadnormatywnych dla
policjantów wykonujących ustawowe zadania z zakresu służb prewencyjnych.

30.000 zł zakup niezbędnych materiałów na remont pomieszczeo KP Rymanów.

10.000 zł dofinansowanie zakupu samochodu.

10.000 zł dofinansowanie zakupu samochodu.

10.000 zł dofinansowanie zakupu samochodu.



GMINA 
IWONICZ-ZDRÓJ

GMINA JAŚLISKA

3.200 zł rekompensata pieniężna za czas służb ponadnormatywnych dla
policjantów wykonujących ustawowe zadania z zakresu służb prewencyjnych

5.000 zł zakup urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu informatycznego

3.000 zł rekompensata pieniężna za czas służb ponadnormatywnych dla
policjantów wykonujących ustawowe zadania z zakresu służb prewencyjnych

(Zrealizowano na kwotę 1.000 zł, pozostała kwota została zwrócona, gdyż była to darowizna celowa).



DAROWIZNY OGÓŁEM w 2019 r. - 170.700,00 zł
ZREALIZOWANE OGÓŁEM w 2019 r. - 168.681,74 zł

w tym darowizna na zakup samochodu - 60.000,00 zł

NADLEŚNICTWO RYMANÓW

NADLEŚNICTWO DUKLA

NADLEŚNICTWO KOŁACZYCE

4.000 zł dofinansowanie zakupu samochodu.

4.000 zł dofinansowanie zakupu samochodu.

2.000 zł dofinansowanie zakupu samochodu.

1.000 zł zakup sprzętu techniki policyjnej.  



KMP w Krośnie w ubiegłym roku współpracowała z m.in.:

 Prokuraturą Rejonową w Krośnie
 Sądem Rejonowym w Krośnie
 Komendą Miejską Paostwowej Straży Pożarnej w Krośnie
 Urzędem Celnym w Krośnie
Wojewódzkim Inspektoratem  Transportu Drogowego  
w Rzeszowie Oddział w Krośnie
 Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu - Placówką 
Straży Granicznej w Sanoku



 Regionalną Dyrekcją Lasów Paostwowych w Krośnie
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krośnie
 Samodzielnym Publicznym Pogotowiem Ratunkowym         
w Krośnie
Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim w Krośnie
 Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krośnie
 Zakładem Karnym w Łupkowie



DZIAŁANIA PREWENCYJNE 
KROŚNIEOSKIEJ POLICJI w 2019 r.



Priorytety realizowane przez służby prewencyjne w 2019 r.

 zwiększenie liczby policjantów kierowanych do służby
patrolowej i obchodowej,

 poprawa bezpieczeostwa w ruchu drogowym,

wzmocnienie współpracy ze społeczeostwem,

 zapewnienie bezpieczeostwa imprez masowych,

 czas reakcji na zgłoszenia,

 utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji
i poziomu poczucia bezpieczeostwa obywateli.



Rozpoznawanie i zwalczanie chuligaostwa na stadionach

 Zabezpieczano łącznie 56 imprez masowych,
w tym 40 imprez sportowych oraz 16 artystyczno – rozrywkowych.

W czasie realizacji zabezpieczeo odnotowano 2 ekscesy
o charakterze chuligaoskim oraz zbiorowych zakłóceo porządku.

 Aktualnie 1 osoba posiada zakazu wstępu na imprezy masowe
o charakterze sportowym.

 643 policjantów zostało zaangażowanych do zabezpieczenia
imprez sportowych, w tym 150 funkcjonariuszy do zabezpieczenia
przejazdów kibiców.



Zatrzymani do wytrzeźwienia
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Roczne koszty badao lekarskich, 
którym jest poddawana każda osoba zatrzymana 
w PDOZ KMP Krosno, wyniosły 124.360 zł.

Koszt badania 1 osoby - 120 zł
Koszt badania + pobrania krwi 1 osoby – 140 zł
Liczba badanych osób – 1 031



Liczba postępowao w sprawach o wykroczenia 
przeprowadzonych przez poszczególne jednostki 
i komórki Komendy Miejskiej Policji w Krośnie
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Przemoc w rodzinie
Przeprowadzono 2 506 interwencji domowych.

W 390 przypadkach stwierdzono zjawisko przemocy w rodzinie
i wdrożono procedurę „Niebieska Karta”.
Wśród 566 ofiar przemocy było:
 452 kobiet,
 74 mężczyzn,
 24 małoletnich.

Wśród 552 sprawców przemocy było:
 503 mężczyzn,
 46 kobiety,
 3 nieletni.

Pod wpływem alkoholu było 286 sprawców przemocy, 232 z nich doprowadzono do PDOZ
celem wytrzeźwienia.
Wszczętych zostało 129 postępowania w sprawie znęcania się nad członkami rodziny.

O ujawnionych przypadkach kierowano zawiadomienia do odpowiednich podmiotów (m.in. sąd rodzinny, ośrodki
pomocy rodzinie, zespoły interdyscyplinarne, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych).



PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

Realizowano programy profilaktyczne:

 „Bezpieczne Ferie”,
 „Bezpieczne Wakacje”,
 „Bezpieczna Droga do Szkoły”,
 „Bezpieczne Święta”,



 „Stop Patologiom – Razem Bezpieczniej”,
 „Stop Kradzieżom – z Kodem Bezpieczniej”,
 „Ostrożnie – Pies”,
 „Akcja Zima”,
 „Pseudokibic”,



 „Ograniczyd Wandalizm”,
 „Bezpieczny Ogród”,
 „Terroryzm”,
 „Bezpieczny Senior”,
 „Cyberbezpieczni”,
 „Kręci mnie bezpieczeostwo”.



Utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji 
i poziomu poczucia bezpieczeostwa obywateli 

 Udział przedstawicieli Policji w spotkaniach środowiskowych.

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 Profilaktyka na rzecz nieletnich.

 Utrzymywanie dyżurów w Punktach Przyjęd Dzielnicowych 

zlokalizowanych na terenie krośnieoskich osiedli oraz gmin.



Zwiększenie liczby i widoczności patroli policyjnych w miejscach 

publicznych.

 Debaty społeczne – KMP w Krośnie zrealizowała 2 debaty :                 

„Porozmawiajmy o bezpieczeostwie. Możesz mied na nie wpływ” 

w Jedliczu oraz w Chorkówce.

 Krajowa Mapa Zagrożeo Bezpieczeostwa.



KRAJOWA MAPA ZAGROŻEO BEZPIECZEOSTWA

Jest narzędziem informatycznym:
•pozwalającym Policji na czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali
i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeo (mapa statystyczna)
•umożliwiającym mieszkaocom sygnalizowanie miejsc zagrożonych (mapa
interaktywna) podlegających sprawdzeniu przez Policję.

Dla województwa podkarpackiego narzędzie to zostało uruchomione 20 września
2016 r.

W 2019 roku na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieoskiego 
odnotowano 523 zgłoszeo o zagrożeniu, z czego 189 zostało 
potwierdzonych.



Stan bezpieczeostwa
na drogach Krosna 

i powiatu krośnieoskiego



Stan bezpieczeostwa w ruchu drogowym 
w latach 2016-2019
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Stan bezpieczeostwa w ruchu drogowym w 2019 r.

W 85 wypadkach drogowych, śmierd poniosło 11 osób, a 88
zostało rannych.

 Policja została powiadomiona o 1637 kolizjach drogowych.

W porównaniu z rokiem 2018:
 liczba wypadków wzrosła o 37,
 liczba rannych wzrosła o 35,
 liczba zabitych wzrosła o 2,
 liczba kolizji wzrosła o 38 zdarzeo.



 Ujawniono 14 123 wykroczeo przeciwko 

bezpieczeostwu i porządkowi na drogach. 

 4 721 sprawców pouczono.

 8 600 ukarano mandatami karnymi.

W ramach codziennej służby



Liczba zatrzymanych praw jazdy – 352, w tym:

 111 – za jazdę pod wpływem alkoholu,

 204 – za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych – 1202.



Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego poddali badaniu na stan 

trzeźwości  33 059 kierujących pojazdami, 

ujawniając 111 kierujących będących pod wpływem alkoholu. 



„Terroryzm"
 „Bezpieczne Wakacje/Ferie”, 
„ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 
„Bezpieczny Ogród”,
„Banknoty”, 
„Ograniczyd Wandalizm”,

Realizowano szereg akcji o charakterze 
prewencyjnym  w tym.:



„Kręci mnie bezpieczeostwo przez cały rok”,
„Cyberbezpieczni”, 
„Stop Patologiom, Razem Bezpieczniej”, 
„Faszyzm”, 
„Składowanie odpadów niebezpiecznych”,
„Bezpieczny Senior”,



„Obozy harcerskie”,
„Bezdomny”, 
„Bezpieczny Pies”,
„Pseudokibic”, 
konkursy BRD. 



PION KRYMINALNY



Przestępczośd ogółem 

77 % wykrycia 81,9 % wykrycia72,4 % wykrycia 94,3 %wykrycia
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Przestępczośd ogółem wg miejsca popełnienia zgodnie z podziałem 
administracyjnym
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Przestępstwa kryminalne

66,6 % wykrycia 68,8 % wykrycia59,2 % wykrycia60,1 % wykrycia
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Wybrane 7 kategorii przestępstw kryminalnych

% wykrycia            41,9                                                         48,5
% różnica                6,6
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Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

95,1 % wykrycia91,6 % wykrycia92,4 % wykrycia 92,2 % wykrycia
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Przestępstwa gospodarcze 

89,6 % wykrycia85 % wykrycia98,7 % wykrycia80,7 % wykrycia
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Wartośd mienia 
zabezpieczonego i odzyskanego

Mienie
(wartośd w PLN)

Zabezpieczone Odzyskane

2018 r. 1 350 930 892 602

2019 r. 154 177 86 650 



Poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania

* poszukiwania procesowe realizowane na podstawie listów gooczych:  
stan na 01.01.2019 roku – 92 osób poszukiwanych
stan na 31.12.2019 roku – 87 osoby poszukiwane
w okresie rozliczeniowym:
wpłynęło od podmiotów uprawnionych – 21
zrealizowano – 25

* poszukiwania procesowe realizowane na podstawie u.m.p.:
stan na 01.01.2019 roku – 95 osób poszukiwanych
stan na 31.12.2019 roku – 127 osób poszukiwanych
w okresie rozliczeniowym:
wpłynęło od podmiotów uprawnionych - 72 osoby poszukiwane
zrealizowano – 72 osoby poszukiwane

*skutecznośd poszukiwao dla listów gooczych na koniec 2019 roku: 119 % 
przy zakładanym progu satysfakcji na poziomie: 100 %



Poszukiwania osób zaginionych

Osoby poszukiwane jako zaginione na dzieo: 
 01.01.2019 roku – 4 osoby
 31.12.2019 roku – 4 osoby 

Na przestrzeni 2019 roku odnaleziono 
42 osoby zaginione.

W tym zaginięd: poz. I – 10
poz. II – 13
poz. III – 19 



Ważne wydarzenia w krośnieoskiej 
komendzie

 Zlikwidowanie nielegalnej plantacji konopi indyjskich
i zabezpieczenie ok. 2 kilogramów narkotyków /maj/

 Ustalenie i zatrzymanie sprawców kradzieży z włamaniem do
myjni samochodowych /czerwiec/

 Zwycięstwo krośnieoskich policjantów w zawodach Strzeleckich
Służb Mundurowych /wrzesieo/

 Zorganizowanie charytatywnej akcji oddawania krwi „100 litrów krwi
na stulecie Policji” /wrzesieo/



Nowy radiowóz dla Komendy Miejskiej Policji 
w Krośnie 



Promowanie zasad bezpieczeostwa 
/styczeo - grudzieo/



Komenda Miejska Policji w Krośnie

ul.Lwowska 28

38-400 Krosno

tel. (13) 43 29 310

fax (13) 43 29 319

kmp.krosno@rz.policja.gov.pl

www.podkarpacka.policja.gov.pl


