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Ź r ó d ł o: dane Komedy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

a Do 2010 r. łącznie z prokuraturą; od 2014 r. bez czynów karalnych 
popełnionych przez nieletnich.
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Ź r ó d ł o: dane Komedy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

a Bez czynów karalnych popełnionych przez nieletnich.
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Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła Opracowanie merytoryczne i skład komputerowy: 
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych, Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych
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a Bez czynów karalnych popełnionych przez nieletnich.
Ź r ó d ł o: dane Komedy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Przestępstwa stwierdzone w zakończonych 
postępowaniach przygotowawczych a  

według powiatów na 1000 ludności w 2016 r.

na „wnuczka” na „policjanta”

Wybrane przestępstwa stwierdzone w zakończonych 
postępowaniach przygotowawczych a  w 2016 r.

Przestępstwa stwierdzone 
w zakończonych 
postępowaniach 

przygotowawczych a

Wskaźnik 
wykrywalności 

sprawców 
przestępstw a

27046

osoby poszkodowane 
w wypadkach drogowych

rodziny objęte pomocą społeczną 
z powodu przemocy w rodzinie

ofiary śmiertelne

3482
1566

1632
ośrodki interwencji kryzysowej, 
do których trafiły               ofiary 
przemocy w rodzinie

2015 r.
2016 r.

13
97

max.

min.

1,430,79województwo
 pomorskie

Oszustwa na 
10 tys. ludności w 2016 r.

wzrost w stosunku 
do 2015 r.spadek


