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PIERWSZY KWARTAŁ 2016 R. – WYNIKI PRACY POLICJI
Spadek liczby przestępstw kryminalnych i wzrost wykrywalności sprawców przestępstw to główne
trendy podsumowujące pierwszy kwartał 2016 roku. Spadła liczba zarówno poważnych przestępstw
kryminalnych (zabójstwa, rozboje z bronią lub niebezpiecznym narzędziem), jak też tych mniej
groźnych w skutkach, lecz uciążliwych dla społeczeństwa, takich jak drobne kradzieże lub
uszkodzenia mienia.
Przez cały kwartał 2016 roku liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 192 083 to jest o blisko 9 % procent
mniej niż rok wcześniej. W 2015 roku odnotowano 210 969.
Kwartalnie spadła również liczba przestępstw kryminalnych – z 135 487 w 2015 roku do 128 733 w 2016 r., czyli o 6 754.
Spadki odnotowano w grupie przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie tj. bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze,
uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy. Spadki
dotyczą każdego rodzaju z wyżej wymienionych naruszeń prawa.
W okresie styczeń-marzec 2016 r. wykryto o 3,2% sprawców przestępstw więcej niż w okresie styczeń-marzec 2015 r. W
pierwszym kwartale tego roku wskaźnik wyniósł 52,0%, natomiast w analogicznym okresie 2015 r. wynosił 48,7%.
W przypadku kradzieży mienia oraz kradzieży z włamaniem w pierwszym kwartale br. nastąpił wzrost wykrywalności tego
typu przestępstw o ponad 3%. W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku znaczny wzrost wykrywalności odnotowano w
przypadku rozbojów, kradzieży i wymuszeń. W I kwartale 2016 roku wykrywalność tego typu przestępstw wyniosła 86,8 % to
jest o blisko 6 % więcej niż w poprzednim analogicznym okresie.
Jak wynika z badań opublikowanych w połowie marca, spośród dwudziestu dziewięciu ocenianych w badaniu podmiotów,
Policja znajduje się na czwartym miejscu. Lepiej oceniane są tylko dwie stacje telewizyjne oraz władze samorządowe. Policja
jest też najwyżej ocenianą służbą mundurową. Wskaźnik dobrej oceny jej działalności cały czas rośnie i obecnie jest
najwyższy od trzech lat - wynosi 72%. Polacy oceniają pracę Policji znacznie wyżej niż pracę sądu czy prokuratury.
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