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Komenda Powiatowa Policji w Lesku, tak jak inne jednostki Policji realizuje 

zadania określone w podstawowym akcie prawnym jakim jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 

1990 r.o Policji: 

  ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te 

dobra; 

 ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach 

publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu 

drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania; 

 inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie      

z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; 

  wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; 

 kontrola, przestrzeganie przepisów porządkowych i administracyjnych związanych             z 

działalnością publiczna lub obowiązujących w miejscach publicznych; 

 gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych. 

 

Rejon działania Komendy Powiatowej Policji w Lesku obejmuje teren powiatu 

leskiego o powierzchni 834,9 km kw, w skład którego wchodzi pięć gmin: Lesko, Olszanica, 

Solina, Baligród i Cisna. Na terenie powiatu zamieszkuje 26 821 osób, w tym 5615 to osoby 

mieszkające na terenie miasta Leska. 

Organizacja leskiej Policji oparta jest na funkcjonowaniu Komendy Powiatowej 

Policji w Lesku oraz 4 Zespołach Prewencji w Olszanicy, Polańczyku, Baligrodzie i Cisnej. 

Na dzień 1 stycznia 2016 roku stan etatowy komendy wynosił  73 etaty policyjne oraz 16 

etatów cywilnych. Łączny stan etatowy 89 pracowników. 

 

 



1.  PRZESTĘPSTWA 

 

Przeprowadzona analiza stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu leskiego za rok 2016 

wykazała spadek ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych w porównaniu do roku 2015. 

W analizowanym okresie stwierdzono 395 przestępstw, natomiast w 2015 roku 416 co daje 

spadek o 4,8 % (różnica wyniosła 21 przestępstw).  

 

 395 przestępstw ogółem, mniej o 21 - 5,1 %; 

 291 przestępstw kryminalnych, więcej  o 68 - 30,5 %; 

 20 przestępstw gospodarczych, mniej o 94 - 82,5 % 

 11 przestępstw narkotykowych, mniej o 21 – 65,6% 

 57 przestępstw drogowych, więcej o  3 - 5,5 % 

 

Rok  Przestępstwa ogółem  Przestępstwa  

kryminalne  

Wybrane  

7 kat. przestępstw  

2012  640 401 258 

2013  558 402 209 

2014  464 320 154 

2015  416 223 83 

2016  395 291 77 

 

Do przestępstw z 7 kategorii należą: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, 

bójka i pobicie, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu, przestępstwa rozbójnicze, 

kradzież samochodu.  
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Wykrywalność przestępstw w latach 2012 - 2016.  

 

Rok  Przestępstwa ogółem  Przestępstwa  

kryminalne  

Wybrane  

7 kat. 

przestępstw  

2012  76,2% 64,9% 59,2% 

2013  79% 75,3% 59,8% 

2014  82% 76,8% 56,9% 

2015  81,6% 72% 44,7% 

2016  85,1% 81,2% 47,4% 

 

Ilość przestępstw  zaistniałych w poszczególnych gminach powiatu leskiego w latach 

2013 - 2016.  

Gminy 2013 2014 2015 2016 

Lesko - obszar miejski  173 158 129 172 

Lesko - obszar wiejski 76 44 49 51 

Olszanica 68 61 46 35 

Solina 115 81 96 87 

Baligród 55 58 34 33 

 

Terenem najbardziej zagrożonym przestępczością jest gmina Lesko, a w szczególności 

obszar miejski, gdzie stwierdzono 172 przestępstwa co stanowi 43,5 % ogółu, natomiast 129 

w roku 2015 co stanowiło 31 % ogółu. Drugą gminą co do ilości wystąpienia przestępstw jest 

Solina 87 co stanowi 22 % ogółu w porównaniu do 2015 roku 96 przestępstw co stanowi      

23 %. Przestępstwa kryminalne najczęściej popełniane są w godzinach wieczorowo-nocnych, 

w miejscach mało uczęszczanych oraz z reguły nie oświetlonych. Do takich miejsc można 

zaliczyć ogródki działkowe, tereny przywodne na których wybudowane są domki letniskowe, 

wolnostojące garaże, wiaty itp.  

 
 
 



2. WYKROCZENIA  

 

 

 7142 ogólna liczba wykroczeń, mniej o 2902 co do roku 2015 - 28,9 %; 

 5226 wykroczenia w RD, mniej  o 2131 – 29 %; 

 233 wykroczenia porządkowe, mniej o 99 – 29,8 % 

 149 przeciwko mieniu, mniej o 13 – 8 % 

 180 przeciwko obyczajności publicznej, mniej o 72 - 28,6 % 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj wykroczenia 2012 2013 2014 2015 2016 

Ogółem 13043 9826 9441 10044 7142 

porządkowe 596 251 280 332 233 

bezpieczeństwo w RD 9332 7189 7305 7357 5226 

przeciwko mieniu 155 166 151 162 149 

obyczajność publiczna 627 258 184 252 180 

inne 2333 1962 1221 1941 1354 

 

 

Funkcjonariusze KPP Lesko w 2016 roku za popełnione wykroczenia nałożyli 3292 mandaty 

karne, w 271 przypadkach został skierowany wniosek o ukaranie do Sadu Rejonowego           

w Lesku. 
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3. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 

Ilość zaistniałych zdarzeń w 2016 roku na terenie powiatu leskiego:  

  15 wypadków, 

  6 osób poniosło śmierć, 

  14 osób doznało obrażeń ciała, 

  228 kolizji.  

 W porównaniu do 2015 roku nastąpił : 

 spadek wypadków o 2 tj. o 11,8%,  

 wzrost liczby zabitych o 4 tj. 300%,  

 spadek liczby osób rannych o  5 tj. o 26,3%,  

 wzrost  liczby kolizji o 28 tj. o 14%.  

  

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w latach 2012 - 2016 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Zdarzenia w tym: 192 207 186 217 243 

wypadki 12 21 10 17 15 

zabici 0 1 1 2 6 

ranni 16 26 12 19 14 

kolizje 180 186 176 200 228 
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Ilość zdarzeń drogowych  zaistniałych w poszczególnych gminach powiatu leskiego         

w latach 2013 - 2016.    

 

 

 

Ilość zdarzeń drogowych  zaistniałych na poszczególnych drogach powiatu leskiego           

w latach 2013 - 2016.  

 

Drogi 
Zdarzenia Wypadki Kolizje 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

K-84 42 37 43 49 73 2 1 2 2 3 40 36 41 47 70 

W-893 33 36 34 52 36 2 1 2 5 4 31 35 32 47 32 

W-894 25 28 24 16 17 2 5 1 0 0 23 23 23 16 17 

W-895 9 8 9 5 20 1 2 1 0 2 8 6 8 5 18 

W-897 16 7 10 7 13 1 1 1 2 1 15 6 9 5 12 

powiatowe, 

gminne 

67 91 66 88 84 4 11 3 8 5 63 80 63 80 79 

 

 

 

 

 Zdarzenia Wypadki Kolizje 

Gminy 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Ogółem 192 207 186 217 243 12 21 10 17 15 180 186 176 200 228 

Lesko 98 108 100 114 137 8 7 4 3 5 90 101 96 111 132 

Olszanica 25 27 27 27 33 0 6 2 4 5 25 21 25 23 28 

Solina 35 41 30 38 38 2 6 2 2 0 33 35 28 36 38 

Baligród 14 19 17 24 18 1 1 1 5 3 13 18 16 19 15 

Cisna 20 12 12 14 17 1 1 1 3 2 19 11 11 11 15 



4. KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ 

 

Jednym z narzędzi informatycznych podnoszących poziom bezpieczeństwa jest 

Krajowa Mapa Zagrożeń. Każdy obywatel mający dostęp do internetu może zaznaczyć na 

mapie miejsce oraz rodzaj zagrożenia jakie tam występuje. Każde zgłoszenie umieszczone na 

mapie podlega weryfikacji celem stwierdzenia czy ono występuje. W przypadku 

potwierdzenia zgłoszenia podejmowane są odpowiednie działania    w celu wyeliminowania 

zagrożenia.  

Komenda Powiatowa Policji w Lesku od 21.09.2016 r do 31.12.2016 r otrzymała 124 

zgłoszenia w różnych kategoriach zagrożeń, między innymi: przekraczanie dozwolonej 

prędkości , nieprawidłowe parkowanie, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, 

zła organizacja ruchu drogowego, niewłaściwa infrastruktura drogowa, żebractwo, miejsca 

grupowania się małoletnich, nieprawidłowe oznakowanie drogi,  akty wandalizmu, używanie 

środków odurzających, dzikie wysypiska śmieci, nielegalne rajdy samochodowe, 

bezdomność, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, znęcanie się nad zwierzętami, 

niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach leśnych quadami, niestrzeżony przejazd 

kolejowy, kłusownictwo, nielegalna wycinka drzew, niestrzeżone przejście przez tory, 

wypalanie traw, utonięcia, miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, dzikie kąpieliska.  

 

Zgłoszone od 21.09 do 31.12.2016  

Potwierdzone  24  

Nie potwierdzone  100  

 

 

 

5. PROFILAKTYKA 

 

W celu propagowania poprawnych zachowań, zgodnych z obowiązującym stanem 

prawnym, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Lesku wraz z samorządami lokalnymi i 

gminnymi, inicjowali i realizowali przedsięwzięcia z zakresu prewencji kryminalnej wśród 

dzieci, młodzieży, jak też i dorosłych mieszkańców naszego powiatu. Programy i działania 

miały na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwych zjawisk patologicznych, z którymi mogą 

zetknąć się mieszkańcy powiatu leskiego. 

 



"PSEUDOKIBIC" 

"STOP PATOLOGIOM - RAZEM BEZPIECZNIEJ" 

"OSTROŻNIE, PIES!" 

"BEZPIECZNY SENIOR” 

"OGRANICZYĆ WANDALIZM" 

"BEZPIECZNY OGRÓD” 

 

Innym aspektem prowadzonych działań było podniesienie stanu świadomości 

mieszkańców, propagowanie postaw i zachowań, które pomogą uchronić przed możliwością 

stania się ofiarą przestępstwa.  W 2016 roku  w ramach działalności profilaktycznej policjanci 

organizowali m.in.:  

- spotkania z nauczycielami, rodzicami i młodzieżą w szkołach na tematy związane 

z przestępczością, demoralizacją nieletnich, odpowiedzialnością za popełniane czyny 

zabronione, zasadami bezpiecznego zachowania się, bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  

- przeprowadzali kontrole sklepów i lokali gastronomicznych, pod kątem ujawniania 

przypadków sprzedaży lub podawania alkoholu nieletnim, 

- przeprowadzali konkursy dla młodzieży szkolnej z zakresu wiedzy prewencyjnej, 

przepisów o ruchu drogowym, uzależnieniach itp. 

Przeprowadzili szereg akcji mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu 

m.in. „Prędkość”, „Alkohol i Narkotyki”, „Truck”, „Pasy”, „Trzeźwy Poranek”, 

„Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, „Bezpieczny Weekend” „ Bezpieczne ferie i 

wakacje”, „ Bezpieczna droga do szkoły”, „ Znicz”, „ Boże Narodzenie” i inne. 

Komenda Powiatowa Policji w Lesku prowadziła aktywną i systematyczną 

współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. Kierownictwo jednostki oraz 

wyznaczeni funkcjonariusze uczestniczyli w posiedzeniach rad i komisji samorządu 

powiatowego oraz samorządów gminnych. 

      Podczas spotkań przedstawiano analizy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu, 

prezentowano osiągnięcia Policji, inspirowano do podejmowania działań w różnych 

kierunkach, mających na celu podniesienie skuteczności pracy i poprawy wizerunku Policji 

oraz poszerzenia kręgu sprzymierzeńców w staraniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i 

porządku publicznego.   

 

 

 

 



6. PRIORYTETY NA 2017 ROK. 

 

Zgodnie z głównym celem wynikającym z Ustawy o Policji,  Policja przeznaczona jest 

do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Głównymi kierunkami pracy Policji powinno być ograniczenie zagrożenia stania się ofiarą 

przestępstwa lub wykroczenia. Zatem z perspektywy KPP w Lesku największy nacisk 

powinien być w dalszym ciągu kładziony na zwalczanie przestępczości pospolitej                    

i zintensyfikowanie działań we wszystkich możliwych kierunkach w celu jej ograniczania. 

Ponadto, celem optymalnego zapewnienia bezpieczeństwa  i porządku publicznego  na terenie 

powiatu leskiego mogą być wprowadzone zmiany strukturalno-etatowe, które przyczynią się 

do  efektywniejszego wykorzystania zasobów ludzkich i organizacyjnych. 

      Komenda Powiatowa Policji w Lesku w 2017 roku będzie kontynuowała realizacje 

zadań wynikających z rządowych i resortowych programów dotyczących bezpieczeństwa i 

porządku publicznego, skoncentruje swoje działania m.in. na priorytetach Komendanta 

Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie tj.:  

 zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze 

społeczeństwem, 

 podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych 

współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości, 

  wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej 

społecznie, 

 działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

 optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, 

 podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie 

kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji, 

 doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji poprzez 

zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy. 

 

 

 

    

Wyk. M.D 


