
 

 

TABL. 7. PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE PRZEZ POLICJĘ W ZAKOŃCZONYCH  

POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH I WSKAŹNIKI WYKRYWALNOŚCI  

SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW STWIERDZONYCH PRZEZ POLICJĘa 

 ASCERTAINED CRIMES BY THE POLICE IN COMPLETED PREPARATORY PROCEEDINGS  

 AND RATES OF DETECTABILITY OF DELINQUENTS IN ASCERTAINED CRIMES  

BY THE POLICEa 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2014 2015 2014 2015 

SPECIFICATION 
przestępstwa  

stwierdzone 

ascertained  

crimes 

wskaźnik  

wykrywalności 

sprawców  

przestępstw w % 

rate of detectability  

of delinquents  

of crimes in % 

O G Ó Ł E M  ...................................  5332 5117 56,3 59,4 T O T A L 

w tym przestępstwa:     of which crimes: 

o charakterze kryminalnym  .....  4107 3447 48,8 50,8 criminal 

o charakterze gospodarczym  ...  633 1029 67,4 65,8 commercial 

drogowe  ..................................  408 412 98,0 97,8 road 

Z ogółem rodzaje przestępstw:     Of total type of crimes: 

przeciwko życiu i zdrowiu  ...........  259 187 74,2 77,3 against life and health 

przeciwko bezpieczeństwu pow-      
szechnemu i bezpieczeństwu     against public safety and safety 
w komunikacji  .........................  419 464 97,1 97,6 in transport 

przeciwko wolności i wolności     against freedom and freedom of 
sumienia  ..................................  192 176 89,6 84,7 conscience  

     against the family and guardian- 
przeciwko rodzinie i opiece  .........  272 157 97,8 97,5 ship 

przeciwko działalności instytucji     against the activities of state 
państwowych oraz samorządu     institutions and local govern- 
terytorialnego 

b  ........................  128 95 94,5 96,8 ment 

b 

przeciwko wymiarowi sprawiedli-      
wości  .......................................  167 155 98,8 98,7 against the judiciary 

przeciwko wiarygodności doku-      
mentów  ...................................  202 227 54,0 46,3 against the reliability of documents 

przeciwko mieniu  .........................  2918 2883 38,7 44,1 against property  

przeciwko obrotowi pieniędzmi     against money and securities 
i papierami wartościowymi  .....  121 82 5,0 – trading 

z ustawy o przeciwdziałaniu nar-     by law on Counteracting Drug 
komanii  ...................................  301 328 91,7 95,4 Addicition 

 
a Bez czynów karalnych popełnionych przez nieletnich. b Łącznie z przestępstwami z art. 250a kodeksu karnego (korupcja wyborcza) 

oraz z art. 296a i 296b kodeksu karnego (korupcja na stanowisku kierowniczym i korupcja sportowa). 

Ź r ó d ł o: dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. 

a Excluding punishable acts committed by juveniles. b Including Art. 250a Criminal Code (corruption concerning elections) and  
Art. 296a and 296b Criminal Code (corruption on the managing post and corruption in sport).  

S o u r c e: data of the Voivodship Police Headquarters in Białystok. 

  


