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KGP: w 2017 r. spadła liczba przestępstw kryminalnych
W 2017 r. w całym kraju stwierdzono ponad 490 tys. przestępstw kryminalnych - to o ponad
28 tys. mniej niż rok wcześniej - poinformował w czwartek PAP rzecznik Komendy Głównej
Policji mł. insp. Mariusz Ciarka. Dodał, że wzrosła wykrywalność tego typu przestępstw o
ponad 4 proc.
"To kolejny rok, gdy odnotowujemy spadek przestępczości kryminalnej, przy jednoczesnym
wzroście wykrywalności, a więc tym samym skuteczności policji" - powiedział rzecznik KGP.
W 2017 roku stwierdzono 490 tys. 711 przestępstw kryminalnych, to jest o 28 tys. 153 mniej,
aniżeli w 2016 r. Jednocześnie wykrywalność, wzrosła o 4,6 proc. W tym czasie ustalono i
przedstawiono zarzuty 186 tys. 149 podejrzanym, spośród których na wniosek policji i
prokuratury ponad 8 tys. zostało aresztowanych. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 49
tys.262 podejrzanych o popełnienie przestępstw kryminalnych.
Największe spadki przestępstw kryminalnych, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności ich
sprawców odnotowano w takich kategoriach jak:
- kradzieże – 111 tys. 298 (o ponad 20 tys. mniej, aniżeli w 2016 roku),
- kradzieże samochodów – 10 tys. 242 (o ponad 1400 mniej),
- włamania – 67 tys. 714 (o ponad 12 tys. 200 mniej),
- uszkodzenie rzeczy tj. niszczenie mienia – 38 tys. 056 (o 4410 mniej),
- bójki i pobicia – 5 tys. 071 ( o 516 mniej),
- rozbój i wymuszenia – 8 tys. 115 (o 1519 mniej).
"Mówimy, więc o kolejnym roku, gdy przestępczość kryminalna zmniejsza się przy
jednoczesnym zwiększeniu skuteczności działań policji. Jest to niewątpliwie ogromna zasługa
polskich policjantów, którzy, na co dzień przykładają ogromną uwagę do działań
prewencyjnych, a także wykrywczych, gdy już do popełnienia przestępstwa dojdzie"- podkreślił
Ciarka. (PAP)
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Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

