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INFORMACJA  

4.04.2019 r. 

W województwie kujawsko- 
-pomorskim w 2018 r. na 1000 
mieszkańców stwierdzono  
21 przestępstw (6 pozycja  
w rankingu województw) 

 

Najwięcej stwierdzonych prze-
stępstw (54,9%) w województwie 
w 2018 r. miało charakter prze-
stępstw kryminalnych  

Źródłem informacji dla poniż-
szego opracowania były dane 
Komendy Głównej Policji 

 

Bezpieczeństwo publiczne w województwie  
kujawsko-pomorskim w 2018 r. 

 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.  
wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw 
stwierdzonych przez Policję wyniósł 78,5%,  
tj. o 4,4 p.proc. więcej niż w 2017 r. i o 12,2 p.proc.  
więcej niż w 2010 r. 

 

 

Przestępstwa stwierdzone przez Policję  

W województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. Policja stwierdziła w zakończonych postę-
powaniach przygotowawczych 43,6 tys. przestępstw. Było to więcej niż w poprzednim roku  
(o 16,3%), ale znacznie mniej niż w 2010 r. (o 22,4%). Przestępstwa stwierdzone w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim w 2018 r. stanowiły 5,7% przestępstw stwierdzonych w Polsce.  
 
Porównując sytuację w 2018 r. wśród województw, najwięcej przestępstw w przeliczeniu na 
liczbę ludności zamieszkującą województwo stwierdzono w dolnośląskim (25,8 przestępstw 
na 1000 ludności), a najmniej w województwie podkarpackim (11,4 przestępstwa na 1000 
ludności).  
 

Wykres 1. Przestępstwa stwierdzonea przez Policję w województwie kujawsko-pomorskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a Do 2012 r. łącznie z przestępstwami stwierdzonymi przez prokuraturę, od 2014 r. bez czynów karalnych popełnionych przez nieletnich.   

 
Analizując rodzaj przestępstw stwierdzonych przez Policję w województwie kujawsko- 
-pomorskim w 2018 r., najwięcej (54,9%) było przestępstw o charakterze kryminalnym.  
 
Obserwując sytuację w powiatach i miastach na prawach powiatu województwa kujawsko- 
-pomorskiego najwięcej przestępstw w przeliczeniu na liczbę ludności zamieszkującą daną 
jednostkę terytorialną stwierdzono w powiecie inowrocławskim (60,7 przestępstw na 1000 
ludności), a wśród przestępstw dominowały przestępstwa o charakterze gospodarczym 
(82,3%). Najmniej przestępstw w przeliczeniu na ludność stwierdzono w powiecie gru-
dziądzkim (7,7 przestępstw na 1000 ludności). 
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Województwo kujawsko- 
-pomorskie w rankingu woje-
wództw zajęło 4 pozycję pod 
względem wysokości wskaźni-
ka wykrywalności sprawców 
przestępstw 

 

 

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw  

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim w 2018 r. wyniósł 78,5% (w Polsce 73,4%) i był to najwyższy 
wskaźnik od 2010 r. Porównując sytuację wśród województw w 2018 r. najwyższy wskaźnik 
wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję zanotowano w woje-
wództwie lubelskim (82,4%), natomiast najniższy w mazowieckim (64,6%).  
 
Rozpatrując wskaźnik wykrywalności według rodzaju przestępstwa stwierdzonego w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim w 2018 r., najwyższy wskaźnik (98,7%) osiągnięto w przypad-
ku przestępstw drogowych, natomiast najniższy w przestępstwach przeciwko mieniu 
(54,3%). Analizując sytuację w powiatach i miastach na prawach powiatu województwa ku-
jawsko-pomorskiego, najwyższy wskaźnik wykrywalności sprawców zanotowano w powiecie 
inowrocławskim (93,2%), a najniższy we Włocławku (63,8%). 
 

Mapa 1. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję w 2018 r. 

 

 

Subiektywna ocena poczucia bezpieczeństwa w Polsce 

Ogólnopolskie wyniki Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC 2017) wy-
kazały, że większość (około 83%) ankietowanych osób w wieku 16 lat i więcej w Polsce  
w 2017 r., miało poczucie bezpieczeństwa w swojej okolicy zamieszkania.  
 
Wyniki tego badania wskazują jednak na duże różnice w poczuciu bezpieczeństwa w zależ-
ności od płci, miejsca zamieszkania i wieku. Mężczyźni czuli się znacznie bezpieczniej niż 
kobiety, natomiast co 10 kobieta nie czuła się bezpiecznie w okolicy swojego zamieszkania. 
Osoby mieszkające na wsi czuły się bezpieczniej niż osoby mieszkające w mieście. Analizu-
jąc grupy wieku, najbezpieczniej czuły się osoby w wieku 16-29 lat, natomiast im starsza 
grupa wiekowa tym poczucie bezpieczeństwa malało. W grupie wiekowej 60 lat i więcej co 
10 osoba nie czuła się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. 
 
 
 
 
 
 

Większość osób (około 83%) 
zapytanych o poczucie bez-
pieczeństwa w swojej okolicy 
zamieszkania, odpowiedziała 
twierdząco 
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Wykres 2. Struktura osób w wieku 16 lat i więcej według poczucia bezpieczeństwa w miejscu 
zamieszkania w Polsce w 2017 r.  
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych  

tel.: (+48 52) 366 93 03,  

faks: (+48 52) 366 93 56  

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań  
Regionalnych 
Barbara Ptaszyńska 
Tel.: 52 366 93 00 
e-mail: B.Ptaszynska@stat.gov.pl 

 

 Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 
Tel.: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl 

 

 

Powiązane opracowania 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018 

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2018 - podregiony, powiaty, gminy 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych – Organizacja państwa i wymiar sprawiedliwości 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Postępowanie przygotowawcze 

Przestępstwo przeciwko mieniu 
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