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SPADŁA PRZESTĘPCZOŚĆ, WZROSŁA SKUTECZNOŚĆ PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2010 R.
W pierwszym półroczu 2010 roku mniej było bójek, pobić, rozbojów i kradzieży samochodów.
Spadła ogólna liczba przestępstw kryminalnych, przy jednoczesnym dużym wzroście
wykrywalności. Mniej było również wypadków drogowych. Dużą aktywność niezmiennie wykazują
policjanci zwalczający przestępczość narkotykową i korupcyjną. Utrzymuje się zatem pozytywna
tendencja ograniczania przestępczości, zwłaszcza tej najbardziej dotkliwej społecznie.
WZRASTA WYKRYWALNOŚĆ
Wraz z ograniczeniem liczby przestępstw, konsekwentnie rośnie skuteczność ścigania ich sprawców. Od stycznia do
czerwca 2010 roku wykrywalność sprawców przestępstw wyniosła 73,5 % (w analogicznym okresie ubiegłego roku 71,8%). Wzrost skuteczności ścigania sprawców przestępstw dotyczy zarówno przestępstw kryminalnych, jak i
gospodarczych. W przypadku przestępstw kryminalnych wynosi 61,7 %. Pozytywne, długoletnie tendencje w zakresie
ograniczenia przestępczości są również widoczne na tym polu. Jeszcze w I półroczu 1999 r. wykrywalność ogółu
przestępstw wyniosła 49,2%, a przestępstw kryminalnych 44,9%.
Liczba ustalonych osób podejrzanych o popełnienie różnych przestępstw wyniosła 261.081, w tym 29.675 nieletnich.
Dzięki rosnącej wykrywalności było ich nieco więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy zarejestrowano
255.760 podejrzanych, w tym 28.302 nieletnich

MNIEJ ROZBOJÓW, BÓJEK I KRADZIEŻY SAMOCHODÓW
W przypadku większości najważniejszych kategorii przestępstw Policja odnotowała spadek liczby wszczętych postępowań
w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Szczególną wagę przykładamy do walki z przestępczością, która
jest najbardziej dotkliwa społecznie, czyli bójkami, rozbojami czy pobiciami, a także kradzieżami i włamaniami.
Różnice w liczbach wszczętych postępowań są następujące:
o zabójstwa – mniej o 0,6 % (spadek z 344 do 342)
o uszczerbki na zdrowiu – mniej o 8,4 % (spadek z 9.021 do 8.262)
o bójki lub pobicia – mniej o 19,1 % (spadek z 6.455 do 5.221)
o zgwałcenia – mniej o 7 % (spadek z 852 do 792)
o rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze – mniej o 11,3 % (spadek z 8.873 do 7.873)
o kradzieże samochodów - mniej o 6,4 % (spadek z 8.155 do 7.635)
Nieznacznie, bo o 1,5 %, tj o 1.430, wzrosła liczba kradzieży cudzej rzeczy (wzrost z 93.903 do 95.333), a także
postępowań w sprawach kradzieży z włamaniem – o 5,6 %, tj. o 3084 (wzrost z 55.120 do 58.204).

SKUTECZNA WALKA Z NARKOBIZNESEM I KORUPCJĄ
Z każdym rokiem zwiększamy naszą skuteczność w walce z przestępczością narkotykową. Na tym polu od 10 lat
aktywnie działa Centralne Biuro Śledcze. Ponadto, w każdej komendzie Policji w Polsce, zorganizowano komórki
antynarkotykowe, które zwalczają drobniejszą, choć nie mniej groźną, przestępczość tego rodzaju. Większa aktywność
Policji przełożyła się na wszczęcie większej liczby postępowań karnych. Jeszcze rok temu od stycznia do czerwca

odnotowano ich 10.085, zaś w tym roku już 10.479 (wzrost o 3,9%). Zarzuty popełnienia przestępstwa narkotykowego
usłyszało 14.725 osób, czyli o ponad 22 % więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku.
Aktywniej policjanci ustalają także sprawców przestępstw gospodarczych. Zostało wszczętych więcej o 3,9 %
postępowań karnych (wzrost z 36.674 do 38.112). Zarzutami karnymi objęto 28.740 podejrzanych o takie przestępstwo.
Szczególną aktywnością wykazują się policjanci zwalczający przestępczość korupcyjną. Wszczęto 3.115 postępowań
karnych, tj. o 6,5 % więcej niż rok wcześniej.

BEZPIECZNIEJ NA DROGACH
W pierwszej połowie 2010 roku na drogach całego kraju doszło do 16.910 wypadków, w których zginęło 1.487 osób, a
21.544 osoby odniosło rany (dane wstępne). Choć liczby te nadal szokują, warto zauważyć, że są one znacznie niższe
niż kilka lat temu. Jeżeli porównamy dane za pierwsze półrocze 2010 r. do półrocza 2009 roku, okaże się, że na
drogach było mniej o 2.846 wypadków, liczba zabitych zmalała o 424 osoby (tj. o ponad 22 %), a liczba rannych
zmalała o 3.715 osób (tj. o prawie 15 %). W pierwszym półroczu 2010 roku policjanci wyeliminowali z ruchu 78.378
nietrzeźwych kierujących, czyli o 3.630 mniej niż rok wcześniej (spadek o 4,6 %).
Podczas pierwszych 6 miesięcy 2010 r. wszczęto 74.269 postępowań karnych o przestępstwa drogowe. To o 8,6 %
mniej niż rok wcześniej. Zarzuty usłyszało 66.639 podejrzanych, wśród których 60.541 to podejrzani o kierowanie
pojazdem w stanie nietrzeźwości.

NIEMAL TRZY CZWARTE POLAKÓW DOBRZE OCENIA PRACĘ POLICJI
Oceniając poziom bezpieczeństwa nie sposób uwzględniać wyłącznie dane statystyczne. Bardzo ważne są także
społeczne oceny pracy Policji. A większość Polaków od wielu lat dobrze ocenia naszą pracę. Tak wynika z kolejnej
edycji badania dotyczącego oceny działalności instytucji publicznych, przeprowadzonego w czerwcu 2010 roku przez
Centrum Badania Opinii Społecznej. Jak się okazuje, Policja jest jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce. Nasze
notowania od lat są stabilne i wysokie. Pozytywnie ocenia nas niemal trzy czwarte (72%) dorosłych Polaków.

