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Wska nik wykrycia

Wykrywalno ć zabójstw w Polsce w roku 2016 wyniosła 96,4% i była wy sza o 1,8
punktu procentowego ni w roku poprzednim. W tym okresie stuprocentową wykrywalno ć
zabójstw odnotowano w 7 garnizonach Policji: dolno ląskim, łódzkim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, więtokrzyskim i warmińsko-mazurskim.
Wykres 3.2.2 Wykrywalno ć zabójstw w latach 2007–2016

ródło: KGP

Motywy zabójstw

Zgodnie z ustaleniami Policji sprawcy popełnionych w Polsce w 2016 roku zabójstw
kierowali się następującymi motywami: 126 – motyw nieporozumień rodzinnych, 114 – motyw „inny”, np. chuligański, z zazdro ci, 24 – motyw rabunkowy, 11 – porachunki przestępcze, 7 – na zlecenie, 4 – motyw seksualny, 181 – motyw nieustalony.

Podejrzani o popełnienie zabójstw

Wraz ze spadkiem liczby stwierdzonych zabójstw zmniejszyła się liczba ich sprawców.
W 2016 roku zarzuty popełnienia zabójstwa przedstawiono 400 podejrzanym, czyli o 10,1%
mniej ni w roku poprzednim, kiedy było ich 445.
Wykres 3.2.3 Liczba podejrzanych o zabójstwo w latach 2007–2016

ródło: KGP

—————————————
w policyjnym systemie KSIP i poprzednio obowiązującym systemie TEMIDA, o innych zmianach w sposobie gromadzenia danych statystycznych przez Policję od 1 stycznia 2013 roku oraz o dokonanych korektach danych zawiera
Wstęp (str. 5-9). Obja nienia podstawowych pojęć stosowanych w policyjnej statystyce znajdują się na stronach 344
-345.
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Nieletni sprawcy zabójstw*
W 2016 roku ustalono 7 nieletnich sprawców zabójstw (o 3 więcej ni w latach 2013 –
2015). W roku 2015 nieletni stanowili 1,8% wszystkich ustalonych sprawców zabójstw (w roku 2015: 0,9%).

Zagro enie zabójstwem w przeliczeniu na 100 tys. mieszka ców

rednie zagro enie zabójstwem w Polsce w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców
w 2016 roku wyniosło 1,2. Wska nik ten zmieniał się wraz z liczbą stwierdzonych zabójstw
(w roku 2015 wynosił 1,3, w 2014: 1,4, w latach 2013 i 2012: 1,5). Aktualne wska niki zagro enia w ka dym z województw oznaczają w praktyce zagro enie jednym lub dwoma,
a maksymalnie trzema zabójstwami w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.
Wykres 3.2.4 Zagro enie zabójstwem w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców,
z podziałem na województwa

ródło: KGP

—————————————
*Informacje na temat ró nic w policyjnym systemie KSIP i poprzednio obowiązującym systemie TEMIDA oraz o innych zmianach w sposobie gromadzenia danych statystycznych przez Policję od 1 stycznia 2013 roku, w tym dotyczących czynów popełnianych przez nieletnich i liczby podejrzanych, zawiera Wstęp (str. 5-9).
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Wska nik wykrycia

Wykrywalno ć przestępstw rozbójniczych w 2016 roku wyniosła 76,1%, co oznacza
wzrost o 3,2 punktu procentowego w stosunku do poziomu z roku poprzedniego (kiedy
wska nik wykrycia tego typu przestępstw wynosił 72,2%).
Wykres 3.6.2 Wykrywalno ć przestępstw rozbójniczych w latach 2007–2016

ródło: KGP

Podejrzani o popełnienie przest pstw rozbójniczych
W 2016 roku ustalono i przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw rozbójniczych
6366 osobom. Oznacza to wzrost liczby podejrzanych w tej kategorii przestępstw o 2,7%
w stosunku do roku poprzedniego, kiedy to ustalono ich 6199.
Nieletni sprawcy przest pstw rozbójniczych*
W roku 2016 w ród ustalonych sprawców przestępstw rozbójniczych znalazło się 827
nieletnich, czyli o 5,1% więcej ni w roku poprzednim, kiedy to było ich 787.
W roku 2016 nieletni stanowili 13% wszystkich ustalonych sprawców przestępstw rozbójniczych (w roku 2015 było ich 12,7%, w 2014:15,5%).
Wykres 3.6.3 Liczba podejrzanych o popełnienie przestępstw rozbójniczych w latach 2007–2016

ródło: KGP

—————————————
*Informacje na temat ró nic w policyjnym systemie KSIP i poprzednio obowiązującym systemie TEMIDA oraz o innych zmianach w sposobie gromadzenia danych statystycznych przez Policję od 1 stycznia 2013 roku, w tym dotyczących czynów popełnianych przez nieletnich i liczby podejrzanych, zawiera Wstęp (str. 5-8).
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Zagro enie przest pstwami rozbójniczymi w przeliczeniu na 100 tys.
mieszka ców
rednie zagro enie przestępstwami rozbójniczymi w Polsce w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w 2016 roku wyniosło 25. Wska nik ten zmniejszał się wraz z liczbą
stwierdzonych przestępstw rozbójniczych (w 2015 roku wynosił 26, w 2014: 36, w 2013: 51).
Najwy szą jego warto ć odnotowano w województwach dolno ląskim i ląskim. Najmniejszy wska nik wystąpił w województwach podkarpackim, lubelskim, podlaskim i mazowieckim.
Wykres 3.6.4 Zagro enie przestępczo cią rozbójniczą w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców,
z podziałem na województwa

ródło: KGP

andarmeria Wojskowa

andarmeria Wojskowa w 2016 roku prowadziła 6 postępowań w sprawach o rozbój
i kradzie rozbójniczą, stwierdziła 6 przestępstw, ustalono 4 sprawców (w 2015 roku: 2 postępowania w sprawach o rozbój, stwierdzono 2 przestępstwa, ustalono 2 sprawców).
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Przest pstwa stwierdzone

Do roku 2015 spadała liczba przestępstw zgwałcenia. W 2016 roku, po raz pierwszy
od sze ciu lat, Policja stwierdziła wzrost ich liczby o 229 (czyli o 18,7%) w stosunku do roku
2015, kiedy to zanotowano 1228 takich przestępstw.
Nale y zaznaczyć, e w ostatnich latach ok. 15–20% stwierdzonych przez Policję przestępstw zgwałcenia stanowiły usiłowania (w roku 2016 było ich 233).
Wykres 3.5.1 Liczba stwierdzonych przestępstw zgwałcenia (w tym usiłowań) w latach 2007–2016

ródło: KGP

Wska nik wykrycia

Wykrywalno ć przestępstw zgwałcenia w 2016 roku wyniosła 81,5% (co oznacza
wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 2,3 punktu procentowego). W ostatnich latach
wska nik wykrycia przestępstwa zgwałcenia utrzymywał się na stałym poziomie i utrzymywał
się na poziomie około 80%.
Wykres 3.5.2 Wykrywalno ć przestępstw zgwałcenia w latach 2007–2016

ródło: KGP

Podejrzani o popełnienie przest pstwa zgwałcenia
W 2016 roku ustalono i przedstawiono zarzuty zgwałcenia 719 osobom (665)*. Oznacza to, e liczba ustalonych przez Policję podejrzanych wzrosła w stosunku do roku 2015
o 8,1%.
—————————————
**Dane podawane w nawiasach bez dodatkowego komentarza dotyczą roku 2015.
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Przest pstwa stwierdzone

Policja stwierdziła 80 004 przypadki kradzie y z włamaniem. Oznacza to spadek liczby
stwierdzonych włamań o 5,1% w porównaniu z 2015 rokiem, kiedy to odnotowano ich
94 212. W ciągu ostatnich lat liczba włamań wyra nie spada. W roku 2016 było ich o 43,5%
mniej ni w roku 2007.

Wska nik wykrycia

Wykrywalno ć kradzie y z włamaniem w roku 2016 wyniosła 37,1%, co oznacza
wzrost o 3,3 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim (33,8%).
Wykres 3.9.2 Wykrywalno ć kradzie y z włamaniem w latach 2007–2016

ródło: KGP

Podejrzani o popełnienie kradzie y z włamaniem

Wraz ze statystycznym spadkiem liczby przestępstw kradzie y z włamaniem zmniejszyła się liczba ustalonych podejrzanych. W 2016 roku ustalono i przedstawiono zarzuty popełnienia kradzie y z włamaniem 11 305 osobom. Oznacza to spadek liczby podejrzanych
w tej kategorii przestępstw o 16,7% w porównaniu z rokiem 2015, kiedy ustalono 13 577 podejrzanych o włamania.
Wykres 3.9.3 Liczba podejrzanych o kradzie e z włamaniem w latach 2007–2016

ródło: KGP
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