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Liczba sporządzonych formularzy Niebieska Karta 54 152

- miasto 19 93

- powiat 35 59

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie 87 265

- kobiety 55 146

- mężczyźni 4 19

- osoby małoletnie 28 100

Liczba sprawców przemocy w rodzinie 54 153

- kobiety 2 4

- mężczyźni 52 149

Liczba zatrzymanych sprawców przemocy 20 31

- kobiety 1 0

- mężczyźni 19 31

Sprawcy przemocy pod wpływem alkoholu 24 104

- kobiety 1 3

- mężczyźni 23 101
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PRZEMOC W RODZINIE





ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH 

I NIEMASOWYCH

W roku 2013 na terenie podległym KMP w Przemyślu odbyło się łącznie 76 imprez 

masowych i niemasowych, w tym :

 20 imprez sportowych (koszykówka i piłka ręczna)

 53 imprezy sportowe – rozgrywki piłki nożnej w tym :

 17 imprez masowych sportowych (1 mecz podwyższonego ryzyka)

 36 imprez niemasowych (mecze piłki nożnej)

 3 imprezy o charakterze rozrywkowym.

W trakcie zabezpieczenia imprez masowych zostało nałożonych 26 mandatów karnych

( w tym 24 za wykroczenia w ruchu drogowym, 1 z art. 51 2 kw, 1 z art. 141 kw). Skierowano

4 wnioski o ukaranie do Sądu za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym. Jednocześnie w 2013

roku w KMP przedstawiono zarzuty o czyn z art. 51 1 kw i 57a BIM, którymi łącznie objęto łącznie

40 osób. Wobec wymienionych skierowano wnioski o ukaranie do Sądu. Do końca roku 2013

prawomocnym wyrokiem zakończyło się 32 postępowania (w ramach, których w 28 przypadkach

orzeczono środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe).

Celem zapewnienia właściwego poziomu zabezpieczenia prewencyjnego imprez sportowych

na podległym służbowo terenie, zarządzono 7 akcji policyjnych oraz 1 operację celem zabezpieczenia

terenu miasta podczas wizyty Prezydenta RP.



PROFILAKTYKA

W 2013 roku w szkołach na terenie miasta Przemyśla oraz powiatu przemyskiego 

zorganizowano 245 spotkań profilaktycznych.

 Szkoły ponadgimnazjalne – 9 spotkania (209 uczestników).

 Szkoły gimnazjalne – 60 spotkań (1.919 uczestników).

 Szkoły podstawowe – 98 spotkań (3.081 uczestników).

 Przedszkola – 43 spotkania (1.250 uczestników).

 Świetlice oraz Ośrodki dla dzieci i osób z upośledzeniami – 24 spotkania

 Zimowiska – 5 spotkań (178 uczestników).

 Półkolonie – 6 spotkań (178 uczestników).

 Zwiedzanie KMP w Przemyślu – Poznanie zawodu policjanta – 23 grupy (751   uczestników).

Realizowane tematy :

Bezpieczna droga, Obcy niebezpieczny, Sam w domu, Pierwsza pomoc przedszkolaka, Przemoc i 

agresja, Cyberprzemoc, Uzależnienia, Odpowiedzialność prawna nieletnich, Ostrożnie pies, Pseudokibic.

Przeprowadzone akcje :

Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje, Stop alkohol ograniczona dostępność, Konkurs plastyczny 

(Rzeszów), Cała Polska Czyta Dzieciom, Tydzień Pomocy ofiarom przemocy.



PIORYTETY POLSKIEJ POLICJI 
W ROKU 2014

PRIORYTET I.

Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie

PRIORYTET II.

Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach

PRIORYTET III.

Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą 

walkę z przestępczością gospodarczą.

PRIORYTET IV.

Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom 

policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań

PRIORYTET V.

Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych 

rozwiązań teleinformatycznych i finansowych

PRIORYTET VI.

Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych 



PIORYTETY PRZEMYSKIEJ POLICJI 
NA ROK 2014

• Podniesienie efektywności pracy Policji w zakresie poszukiwań osób (w tym
osób zaginionych).

• Aktywizacja działań na rzecz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu,
zwłaszcza pieszych.

• Wzmocnienie współpracy z podmiotami poazpolicyjnymi w celu wzrostu
poziomu bezpieczeństwa na drogach.

• Podjęcie działań zwiększających skuteczność ujawniania przestępstw
gospodarczych, w tym popełnianych w cyberprzestrzeni oraz ścigania ich
sprawców.

• Upowszechnienie w Policji debaty społecznej jako formy komunikowania się ze
społeczeństwem

• Zapewnienie optymalnych warunków do doskonalenia sprawności fizycznej oraz
umiejętności strzeleckich policjantów.


