
PUNKT PRZYJĘĆ DZIELNICOWYCH 
W ŁAPANOWIE

Struktura organizacyjna oraz dane 
statystyczne dotyczące Gminy 

Łapanów.



Czynny raz w tygodniu (wtorek)

Dyżur przez dzielnicowego 

w godzinach: 10 - 12:30



W związku ze zmianą struktury 
organizacyjnej Komendy Powiatowej 
Policji w Bochni przypominamy, iż na 

terenie Gminy Łapanów od 
1 kwietnia 2015 r. pracuje dwóch 

dzielnicowych



mł. asp. Paweł DUDZIAK

Rejon:
GMINA ŁAPANÓW, Rejon nr XX, 

miejscowości; Boczów, Brzezowa, 
Grabie, Kępanów, Lubomierz, Tarnawa, 

Ubrzeż, Wolica, Zbydniów.
Kontakt: Telefon: 14 613 42 73

Tel. Kom. 606 847 783



st.asp. Marcin RODZAJ

Rejon:
GMINA ŁAPANÓW, Rejon nr XIV, 

miejscowości; Łapanów, Chrostowa, 
Cichawka, Kamyk, Kobylec, Sobolów, 

Wieruszyce, Wola Wieruszycka,
Kontakt:

Telefon: 14 613 42 73
Tel. Kom. 606 847 704



Ilość wybranych przestępstw 
na terenie gminy Łapanów w 

okresie od 1.04.2014 r. do 
31.03.2015 r.

 - p-stwa o char. Kryminalnym stwierdzono 51, wykryto 37 – 68,52%

 - kradzież mienia stwierdzono 6, wykryto 3 – 50%

 - przestępstwa narkotykowe stwierdzono 16, wykryto 16 – 100%

 - - p-stwa o char. Gospodarczym stwierdzono  7, wykryto 5 - 71,43%

 - nietrzeźwi kierowcy  stwierdzono 27, wykryto 27 – 100%

 - Kradzież z włamaniem 6, wykryto 2 - 33%



Ilość wybranych przestępstw 
na terenie gminy Łapanów w 

okresie od 1.04.2015 r. do 
31.03.2016 r .

 - p-stwa o char. Kryminalnym stwierdzono 46, wykryto 33 – 71,74%

 - kradzież mienia stwierdzono 7, wykryto 2 – 28,57%

 - przestępstwa narkotykowe stwierdzono 13, wykryto 13 – 100%

 - p-stwa o char. Gospodarczym stwierdzono  2, wykryto 1 - 50%

 - nietrzeźwi kierowcy  stwierdzono 18, wykryto 17 – 94%

 - kradzież z włamaniem 6, wykryto 2 - 33%



 - p-stwa o char. Kryminalnym stwierdzono 24, wykryto 11 – 45,83%

 -kradzież mienia stwierdzono 6, wykryto 0 – 0%

 - ustawa o narkomani stwierdzono 5, wykryto 5 – 100%

 - p-stwa o char. Gospodarczym stwierdzono  16, wykryto 11 - 68,75%

 - nietrzeźwi kierowcy  stwierdzono 12, wykryto 12 – 100%

 - kradzież z włamaniem 2, wykryto 0 – 0%

W 2017 r stwierdzono w Łapanowie 
54 przestępstw 

Gmina Łapanów



Podsumowując bezpośrednio okres od 1.04.2014r  do 
31.03.2015 jest to rok przed zmiana struktury organizacyjnej 
Komendy Powiatowej Policji w Bochni  zmianę Posterunku 

Policji w Łapanowie w Punkt Przyjęć Dzielnicowego, ogólnie 
spadła ilość przestępstw w wyżej wymienionych kategoriach 
tj. spadek w ilości o 3 w kategorii przestępstwa narkotykowe, 

o 5 przestępstw kryminalnych, również o 5 przestępstw 
gospodarczych oraz o 9 spadła ilość nietrzeźwych kierujących. 
Nieznacznie wzrosła ilość przestępstw kradzieży mienia z 6 w 

2015 r. do 7 w 2016 r. W 2017 r Wzrosły wskaźniki 
procentowe wykrywalności w kategorii przestępstw 

gospodarczych oraz spadła ogólna liczba przestępstw 
stwierdzonych z 86 na 54 w 2017 r , co wskazuje że nasza 

praca realnie przekłada się na poprawę bezpieczeństwa całej 
Gminy Łapanów.

Źródło: System 
Analityczny Policji



Wykroczenia w okresie od 
1.04.2014 r do 31.03.2015 r

Ilość Wykroczeń: 38

W tym: 

 Art. 51 k.w. - zakłócanie porządku publicznego: 2

 Art. 119 k.w. kradzież: 1

 Art. 124 k.w. niszczenie/uszkodzenie mienia: 0

 Art. 43´ustawy o wychowaniu w trzeźwości;

 (spożywanie w miejscu objętym zakazem): 35

Źródło: opracowanie 
własne KPP Bochnia



Wykroczenia w okresie od 
1.04.2015 r do 31.03.2016 r

Ilość Wykroczeń: 59
W tym: 

 Art. 51 k.w. - zakłócanie porządku publicznego: 5
 Art.. 119 k.w. kradzież: 2
 Art. 124 k.w. niszczenie/uszkodzenie mienia: 0
 Art. 43´ustawy o wychowaniu w trzeźwości;
 (spożywanie w miejscu objętym zakazem): 52

Źródło: opracowanie 
własne KPP Bochnia



Wykroczenia w okresie od 1.01.2017 r.
do 31.12.2017 r.

Ilość Wykroczeń: 31

W tym: 

Art. 51 k.w. - zakłócanie porządku publicznego: 2

Art.. 119 k.w. kradzież: 2

Art. 124 k.w. niszczenie/uszkodzenie mienia: 0

 Art. 43´ustawy o wychowaniu w trzeźwości;

 (spożywanie w miejscu objętym zakazem): 29

Źródło: opracowanie 
własne KPP Bochnia



LICZBA ZATRZYMANYCH NIETRZEŹWYCH 

KIEROWCÓW TERENIE GMINY ŁAPANÓW.

Od 1.04.2014 r. do 
31.2015 r.

Od 1.04.2015 r. do 
31.03.2016 r.

Od 1.01.2017 r. do 
31.12.2017 r.

Art. art. 87§ 1a, 1, 
2 k.w.

7 11 11

Art. 178§ 1 kk 27 18 10

Źródło: opracowanie                
własne KPP Bochnia



• W ramach  Krajowej Mapy Zagrożeń 
Funkcjonariusze  Komisariatu Policji w nowym 
Wiśniczy systematycznie uczestniczyli w 
spotkaniach zebraniach wiejskich, rozmawiali 
ze społeczeństwem na temat bezpieczeństwa 
oraz miejsc zagrożonych, dokonywali kontroli 
miejsc wskazanych przez społeczeństwo w 
KMZ na terenie Gminy Łapanów - otrzymano 
28 zgłoszeń  21 potwierdzono 7 nie 
potwierdzone w 2017 roku.



Czas reakcji na zgłoszenie z terenu 

Gminy Łapanów

Okres od 1.04.2014 r. do 31.03.2015 r. – 16, 50 min.

Okres od 1.04.2015 r. do 31.03.2016 r. – 19,08 min.

Okres od 1.01.2017 r.  do 31.12.2017 r. – 19,04 min.

W 2017 r. czas reakcji na interwencje pilne 

tj. zagrożenie życia, zdrowia, mienia wyniósł: 13,30 min.



Liczba służb oraz policjantów 
skierowanych do służby na terenie 

Gminy Łapanów 

Liczba służb od 1.04.2014 r. do 31.03.2015 r.-
386, ilość policjantów 772, w przeliczeniu na 

jeden dzień jest to dwóch policjantów na 
służbie.

Źródło: SWD    



Liczba służb oraz policjantów 
skierowanych do służby na terenie 

Gminy Łapanów 

Liczba służb od 1.04.2015 r. do 31.03.2016 r.-
1116, ilość policjantów 2232, w przeliczeniu na 

jeden dzień jest to sześciu policjantów na 
służbie.

Źródło: SWD



Liczba służb oraz policjantów 
skierowanych do służby na terenie 

Gminy Łapanów

• Liczba służb od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-
972, ilość policjantów 1944, w przeliczeniu na 
jeden dzień jest to pięciu policjantów na 
służbie.

Źródło: SWD



Aktualnie funkcjonują następujące rozwiązania służące 
zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności Gminy 

Łapanów: 
• Zadania priorytetowe Dzielnicowych m. in. jak najczęstsze 

patrolowanie centrum Łapanowa –rynek, rejon Zalewu p/k 
gromadzenia się dzieci i młodzieży oraz osób zakłócających 
porządek publiczny;

• Realizacja ogólnopolskiego programu ,,Dzielnicowy bliżej nas”;
• Spotkania, prelekcje z młodzieżą w szkołach całej Gminy Łapanów;
• Patrol miejsc zagrożonych wskazanych przez mieszkańców w 

ramach Krajowej Mapy Zagrożeń m.in. Kontrola prędkości w 
miejscowości Grabie, Łapanowie –Wymysłowie, kontrola tonażu w 
Kępanowie;



Dziękuję za 
uwagę


