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%

8,7 % przestępstw stwierdzonych w Małopolsce w 2011 roku 
stanowiły czyny karalne popełnione przez nieletnich

Przestępczość

w ostatnim 
roku)

OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH KWP W KRAKOWIE. DANE ZA ROK 2011. 
PRZY PUBLIKACJI DANYCH PROSIMY POWOŁAĆ SIĘ NA ŹRÓDŁO.

wskaźnik zagrożenia przestępczością
na 100 tys. ludności

(dane o liczbie ludności
stanowią opracowanie tymczasowe)
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w powiecie dąbrowskim (88,5%), gdzie najwyższy był 
także wskaźnik wykrywalności przestępstw o charakterze 
kryminalnym (83,0%) i gospodarczym (99,7%). 
Przestępstwa drogowe z kolei najwyższą wykrywalność 
miały w powiatach: olkuskim i tatrzańskim (100,0%). 
Najniższy wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem 
odnotowano w 2011 roku w Mieście Krakowie (57,2%).

Najwyższy w 2011 roku w Małopolsce ogólny
wskaźnik wykrywalności przestępstw odnotowano

(o 4,4% więcej niż przed rokiem), z tego 
72693 kryminalne (o 6,6% więcej niż przed 
rokiem), 11378 gospodarczych (o 10,3% 
mniej niż przed rokiem) i 9220 drogowe 
(o 2,0% mniej niż przed rokiem).

W 2011 roku w Małopolsce popeł-
niono ogółem 98443 przestępstwa 
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