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1.  Wstęp

Analizę stanu przestępczości w Krakowie w latach 1990–2005 należy rozpocząć od 
kilku ogólnych stwierdzeń dotyczących przestępczości na obszarach zurbanizowanych 
oraz w Polsce (a także w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej) w okresie 
transformacji politycznej, ekonomicznej i społecznej będącej wynikiem upadku syste-
mu realnego socjalizmu. W kryminologii przyjmuje się powszechnie, iż w warunkach 
społeczeństw przemysłowych, a także we współczesnych społeczeństwach postprzemy-
słowych istnieje ścisły, wprost proporcjonalny związek pomiędzy stopniem urbanizacji 
obszaru a poziomem przestępczości (Eisner 1997). Jest to sytuacja pod wieloma wzglę-
dami odmienna od tej, z jaką mieliśmy do czynienia przez wiele stuleci historii Europy, 
kiedy to nasilenie przestępczości, a w szczególności przestępstw z użyciem przemocy, 
było znacznie większe na terenach wiejskich (Eisner 2001). Właściwie dopiero wiek XIX 
zaczął przynosić w tym zakresie wyraźniejsze zmiany. Konsekwencją rewolucji przemy-
słowej i gwałtownych postępów procesu urbanizacji był bowiem wzrost przestępczości 
na terenach miejskich, zarówno przestępczości z użyciem przemocy, jak i przestępczości 
skierowanej przeciwko mieniu.

Nie jest celem niniejszego opracowania dokonywanie szczegółowej analizy źródeł 
tych zjawisk. Należy jedynie wskazać, iż przyczyn związków pomiędzy stopniem ur-
banizacji a nasileniem przestępczości upatruje się najczęściej w czynnikach dwojakie-
go rodzaju. Po pierwsze miasto, a szczególnie wielkie miasto (zwłaszcza niektóre jego 
części), jest często uważane za środowisko o charakterze kryminogennym. Miasto jest 
bowiem specyfi cznym typem struktury społecznej sprzyjającym powstawaniu zjawisk 
określanych mianem dezorganizacji społecznej. Pojęcie to od czasu tzw. szkoły chica-
gowskiej w kryminologii stało się zresztą jednym z podstawowych pojęć wykorzystywa-
nych w wyjaśnianiu zjawiska przestępczości (Vold, Bernard, Snipes 1998, s. 140–157; 
Lilly, Cullen, Ball 2007, s. 33–51). Można więc tutaj mówić o pozytywistycznej tradycji 
badania związków między stopniem urbanizacji a przestępczością w kategoriach związ-
ków przyczynowo-skutkowych oraz czynników etiologicznych odwołujących się do tzw. 
paradygmatu rodzajów otoczenia. Inaczej mówiąc, chodzi tu o tę grupę teorii przyczyn 
przestępczości, które upatrują czynników kryminogennych w specyfi cznych właściwoś-
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ciach środowiska społecznego jednostki (Michalowski 1977; Krajewski 1994). Za każ-
dym razem rzecz polega na próbie udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie cechy charak-
terystyczne środowiska miejskiego generują zwiększone nasilenie przestępczości.

Po drugie miasto można uznać nie tylko za środowisko generujące przestępczość 
i inne zachowania dewiacyjne, ale także za typ struktury społecznej utrudniający efek-
tywne działanie instytucji kontroli społecznej (Body-Gendrot 2000). W tym zakresie 
mamy do czynienia z nawiązywaniem do tradycji teorii kontroli w socjologii i krymi-
nologii, w tym do wywodzącej się od Emila Durkheima tradycji analizy socjologicznej, 
której podstawowym przedmiotem zainteresowania jest nie tyle pytanie o przyczyny 
niepożądanych zachowań, ile pytanie o przyczyny zachowań pożądanych (Vold, Ber-
nard, Snipes 1998: 123–139). Oznacza to, że podstawową kwestią jest pytanie o czyn-
niki i zjawiska, które skutkują osłabieniem na terenach wysoko zurbanizowanych in-
strumentów kontroli społecznej, a tym samym przyczyniają się do wzrostu rozmiarów 
i nasilenia niepożądanych zjawisk społecznych.

W polskiej kryminologii przed rokiem 1990 można znaleźć co najmniej kilka prac 
poświęconych kwestiom związków pomiędzy urbanizacją a przestępczością (Kossow-
ska 1978; Mościskier 1978a). Przede wszystkim więc należy odnotować fakt ogólnie 
większego nasilenia przestępczości na terenach miejskich niż na terenach wiejskich (Ko-
bus 1974; Kossowska 1978). Należy oczywiście pamiętać, że wszelkie twierdzenia na 
ten temat w okresie PRL były budowane wyłącznie na podstawie danych z ofi cjalnych 
statystyk. Oznacza to, że wypowiedzi te dotyczyły jedynie przestępczości ujawnionej. 
Niestety, nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek ustaleń na temat przestępczości 
rzeczywistej w Polsce w tym okresie. Nie można również zapominać o tym, że dane 
statystyki policyjnej z okresu PRL są obarczone różnymi dodatkowymi problemami, 
związanymi przede wszystkim z występującym wówczas na masową skalę zjawiskiem 
„niedorejestrowywania” przestępczości (Jasiński 1997). Mając w pamięci powyższe za-
strzeżenia, stwierdzić wypadnie, że wspomniana różnica pomiędzy terenami wiejskimi 
i miejskimi w okresie PRL nieustannie się zwiększała. Dotyczyło to zarówno rozmia-
rów przestępczości miejskiej i wiejskiej, tj. zwiększania się liczby i odsetka przestępstw 
popełnianych w miastach oraz odpowiedniemu zmniejszaniu się liczby i odsetka prze-
stępstw popełnianych na wsi, jak i nasilenia przestępczości. Występowała bowiem ten-
dencja do zwiększania się nasilenia przestępczości na terenach miejskich, przy równo-
czesnym jego zmniejszaniu się na terenach wiejskich. Co ciekawe, nie zawsze dotyczyło 
to wszystkich typów przestępstw. Przestępczość przeciwko mieniu, a także pewne ka-
tegorie przestępstw z użyciem przemocy (rozboje) miała już wówczas zdecydowanie 
„miejski” charakter. Jednak pewne formy przestępczości z użyciem przemocy domi-
nowały wyraźnie na terenach wiejskich. Dotyczyło to szczególnie przestępstwa udzia-
łu w bójce lub pobiciu, a dopiero w latach osiemdziesiątych pojawiła się tendencja do 
zrównywania się pod tym względem terenów wiejskich i miejskich (Krajewski 1988a). 
Również jednak zabójstwa rozkładały się mniej więcej równomiernie między miastem 
a wsią (Janowska 1974). Wszystko więc wskazywało na to, że wzory zróżnicowania 
nasilenia przestępczości pomiędzy terenami wysoko i nisko zurbanizowanymi w okresie 
PRL zbliżały się niekiedy do modelu funkcjonującego w społeczeństwach przedindu-
strialnych, w których pewne rodzaje przestępczości (głównie przemoc) były charaktery-
styczne raczej dla terenów nisko zurbanizowanych.
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Równocześnie niezwykle istotnym ustaleniem dokonanym przez polską kryminolo-
gię jeszcze w latach sześćdziesiątych było twierdzenie A. Mościskiera, iż w warunkach 
polskich miasta stanowią nie tyle środowisko generujące przestępczość, ile raczej ścią-
gające ja na swoje terytorium (Mościskier 1978a). Inaczej mówiąc, sprawcami wielu 
przestępstw popełnianych na terenach miejskich nie byli bynajmniej mieszkańcy miast, 
lecz przybysze z zewnątrz. Wskazywało to dość wyraźnie, że miasto jest środowiskiem 
problematycznym z punktu widzenia zdolności tej struktury społecznej do sprawowania 
efektywnej kontroli społecznej. Stanowiło równocześnie w gruncie rzeczy swoistą wer-
sję tezy, że miasto jest terenem dającym szczególnie dużą liczbę okazji przestępczych, 
przy istnieniu dosyć niekorzystnych warunków sprawowania efektywnej ochrony po-
tencjalnych obiektów ataków przestępczych, a więc nawiązywało do tej wersji teorii 
kontroli, jaką jest np. teoria działań rutynowych M. Felsona (Felson 1994).

Kolejnym zagadnieniem kryminologicznym, które ma istotne znaczenie dla dokony-
wanej poniżej analizy stanu i tendencji zjawiska przestępczości na terenie Krakowa jest 
problem relacji pomiędzy przestępczością a zjawiskiem zmiany społecznej (Sztompka 
2005), zwłaszcza gwałtownej zmiany społecznej. Można powiedzieć, że prekursorem 
zainteresowania socjologii i kryminologii tymi zagadnieniami był znowu Emile Durk-
heim. Jego rozumienie pojęcia anomii i jego wersja teorii anomii – odmienna pod wielo-
ma względami od rozpowszechnionego obecnie znaczenia nadanego temu pojęciu przez 
R. Mertona – były niejako właśnie próbą opisu konsekwencji procesu drugiej rewolucji 
przemysłowej w XIX wieku dla kwestii ładu społecznego, w tym także zjawisk dewiacji 
i przestępczości (Celiński 1974). Anomia, osłabienie mocy wiążącej norm społecznych, 
a tym samym społecznych mechanizmów kontrolnych, stanowiła główną przyczynę, dla 
której procesom zmiany społecznej zawsze towarzyszy wzrost rozmiarów i nasilenia 
niepożądanych zjawisk społecznych, w tym także przestępczości (Vold, Bernard, Snipes 
1998: 123–139).

W kryminologii polskiej przed rokiem 1990 problem zmiany społecznej był ujmo-
wany przede wszystkim w skali mezospołecznej i pojawiał się w co najmniej kilku stu-
diach dotyczących wpływu intensywnych procesów industrializacyjnych na przestęp-
czość w regionach dotkniętych takimi przemianami (Mościskier 1978b; Askanas 1977). 
Przedmiotem badań były tu przede wszystkim rejony tzw. wielkich budów socjalizmu, 
jak Nowa Huta, Turoszów, Bełchatów, Płock, Puławy czy powstawanie Huty Katowice. 
Wskazywały one, że proces zmiany społecznej polegający na gwałtownej industrializa-
cji ma różny wpływ na stan zjawiska przestępczości i że można wyodrębnić tu kilka faz: 
poczynając od gwałtownej eksplozji przestępczości w trakcie budowy nowych obiektów, 
po stabilizację przestępczości na nowym, wyższym poziomie w momencie oddawania 
obiektów do użytku i wchodzenia w fazę stabilizacji społecznej (Mościskier 1978b).

Można powiedzieć, że powyższe obserwacje i ustalenia dokonane w mezoskali stały 
się po roku 1990 przedmiotem zainteresowania w skali makro. Polska, tak jak wszystkie 
inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej, które zrzuciły gorset realnego socjalizmu, 
weszła w fazę głębokiej transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej, której wszę-
dzie towarzyszył wyraźny wzrost, jeśli nie eksplozja przestępczości ujawnionej (Kury, 
Krajewski, Obergfell-Fuchs 1996; Widacki 2001). Trzeba podkreślić, że kryminologia 
polska w niewielkim stopniu zajęła się badaniem związków przyczynowo-skutkowych 
pomiędzy transformacją a przestępczością (Jasiński 1996; Błachut, Gaberle, Krajewski 
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1999: 240–258; Krajewski 1999), w każdym razie w o wiele mniejszym stopniu niż 
np. w literaturze niemieckiej (Boers, Gutsche, Sessar 1997). Sporo natomiast uwagi po-
święcono samej analizie dostępnych danych statystycznych dotyczących przestępczości 
ujawnionej, koncentrując się na analizie zmian rozmiarów, nasilenia, dynamiki i struk-
tury przestępczości ujawnionej po roku 1989. Jedno z zasadniczych pytań, na jakie sta-
rano się przy tym odpowiedzieć, było związane z próbami oddzielenia tego, co było 
wynikiem rzeczywistych zmian w mierzonym zjawisku (jego autentycznym wzrostem), 
od tego, co było jedynie „statystycznym artefaktem” będącym wynikiem zmian po stro-
nie wzorów meldowania przez obywateli o wiktymizacji, innego modelu przyjmowania 
i rejestrowania zgłoszeń przez organy ścigania oraz zmian w zakresie kryminalizacji 
(Błachut 2007a). Dotyczyło to szczególnie interpretacji gwałtownej eksplozji przestęp-
czości ujawnionej w roku 1990 (wzrost wartości współczynnika nasilenia przestępczości 
aż o 63% w stosunku do roku 1989), określanego przez niektórych mianem „wielkiego 
wybuchu”, który jednak niekoniecznie był kontynuowany w następnych latach, a przy-
najmniej do roku 1997–1998 (Krajewski 2003). Co ciekawe, można chyba zaryzykować 
tezę, iż po roku 1990 w Polsce sprawdził się w pewnym przynajmniej zakresie model 
rozwoju dynamiki przestępczości pod wpływem procesu industrializacji, jaki w skali 
mezospołecznej zaproponował wspomniany A. Mościskier. Rzecz w tym, że po okresie 
gwałtownego wzrostu przestępczości w roku 1990, a następnie w latach 1997–2002 Pol-
ska w ostatnich latach weszła najwyraźniej w fazę stabilizacji przestępczości ujawnio-
nej, a nawet jej spadku. Jest to oczywisty rezultat powolnego stabilizowania się sytuacji 
gospodarczej, społecznej i politycznej, którego nadejście dla większości kryminologów 
było czymś nieuchronnym, ale czego wielu polityków zdawało się nigdy nie dostrzegać 
i nadal tego nie zauważa1.

Pomijam w tym momencie to, że wyniki powtarzanych w Polsce od roku 1992 mię-
dzynarodowych badań ICVS wskazują na to, że rozmiary wiktymizacji, a tym samym 
przestępczości nawet w latach dziewięćdziesiątych pozostawały w Polsce relatywnie 
stabilne (Siemaszko 2001; Nieuwbeerta 2002), a niekiedy wykazywały nawet pewną 
tendencję spadkową, która pogłębiła się w ostatnim czasie (Dijk van i inni 2007). Nie 
ma oczywiście możliwości dokonania tutaj porównań z okresem sprzed roku 1990, al-
bowiem w PRL nie prowadzono nigdy badań wiktymizacyjnych. Można więc zasadnie 
twierdzić, że nasilenie przestępczości rzeczywistej w Polsce w latach dziewięćdzie-
siątych było wyższe niż w okresie PRL, aczkolwiek o ile wyższe trudno powiedzieć. 
Duże wątpliwości budzi natomiast przedstawianie lat dziewięćdziesiątych, jako czasu 
nieustannego dynamicznego wzrostu przestępczości. Jest to poniekąd – z różnymi za-
strzeżeniami – prawda w odniesieniu do przestępczości ujawnionej, ale nie można tego 
odnieść do przestępczości rzeczywistej. Pokazuje to, jak problematyczne mogą być cza-
sami wysiłki zmierzające do wyjaśniania zmian dynamiki przestępczości ujawnionej 
w kategoriach przyczynowo-skutkowych odnoszących się do czynników wpływających 
na częstotliwość występowania określonych zachowań. W rzeczywistości zmiany te 
mogą być wyjaśnione równie dobrze, jeśli nie przede wszystkim, czynnikami wpływa-

1 Oczywiście spadek przestępczości ostatnich lat miał także i inne podłoże, jak np. zmiany demografi czne zwią-
zane z powolnym wychodzeniem przedstawicieli wyżu demografi cznego zainicjowanego w pierwszej połowie 
lat osiemdziesiątych z najbardziej obciążonych zachowaniami przestępczymi przedziałów wiekowych 15–25 
lat i nadciąganie niżu demografi cznego.
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jącymi na wyniki samego pomiaru, tj. na proces zgłaszania i rejestrowania w ofi cjalnych 
statystykach przypadków określonych zachowań.

Reasumując, można powiedzieć, że Kraków – oprócz Budapesztu – różni się jedną 
istotną cechą od pozostałych trzech miast biorących udział w projekcie InSec: Amster-
damu, Hamburga i Wiednia. Oczywiście wszystkie badane miasta stanowią przykłady 
struktur typowo wielkomiejskich, wręcz metropolitalnych (Jałowiecki, Szczepański 
2002: 214–272), a więc takich, które charakteryzują się wysokim nasileniem przestęp-
czości, zachowań dewiacyjnych i rozmaitych problemów społecznych, ale Budapeszt 
i Kraków ponadto są metropoliami położonymi w krajach przechodzących proces gwał-
townej transformacji społecznej. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż jest to okolicz-
ność mogąca mieć dodatkowy wpływ na stan zjawiska przestępczości w tych miastach 
oraz poczucie zagrożenia nim. W dalszej części niniejszego opracowania zagadnienia te 
staną się przedmiotem dokładniejszej analizy w odniesieniu do Krakowa. Podkreślić przy 
tym należy, iż analiza będzie prowadzona wyłącznie na podstawie ofi cjalnych danych 
statystycznych, konkretnie statystyki policyjnej dotyczącej przestępstw stwierdzonych. 
Niestety, o ile w odniesieniu do Polski jako całości, a po części także Warszawy, dysponu-
jemy pewnymi wynikami badań wiktmizacyjnych pochodzącymi przede wszystkim z ba-
dań ICVS (Siemaszko 1998; Siemaszko 2001), o tyle nie ma właściwie żadnych danych 
wiktymizacyjnych dotyczących Krakowa, które pozwalałyby na analizę porównawczą 
z innymi miastami w Polsce czy też analizę serii czasowej, pokazującej rozwój zjawiska 
przestępczości rzeczywistej w określonym czasie. Jest to niestety wciąż niezwykle istotna 
słabość polskiej kryminologii, a wyniki projektu InSec mogą być traktowane jedynie jako 
mały krok na drodze zmierzającej do zmiany tej dosyć niekorzystnej sytuacji.

2.  Nasilenie przestępczości ujawnionej w Krakowie 
w latach 1990–2005 na tle ogólnopolskim

Analizę nasilenia przestępczości ujawnionej, tak generalnie, jak i w odniesieniu do kilku 
wybranych kategorii najważniejszych przestępstw, należy zacząć od jednego wyjaśnienia 
natury metodologicznej. Rzecz dotyczy wyjściowego punktu analizy, za który przyję-
to rok 1990, a więc pierwszy cały rok odzyskanej niepodległości. Jak już wspomniano 
wcześniej był to rok „wielkiego wybuchu” przestępczości ujawnionej w Polsce, w którym 
wartość współczynnika nasilenia przestępstw stwierdzonych na 100 tys. mieszkańców 
wzrosła o 63%. Można więc wysunąć zarzut, że zabieg taki w pewnym sensie zafałszo-
wuje obraz nasilenia przestępczości ujawnionej i jej dynamiki zarówno w Krakowie, jak 
i w skali ogólnopolskiej. Gdyby bowiem przyjąć za punkt wyjścia analizy, tj. za 100%, 
rok 1989 czy nawet rok 1988, obraz nasilenia i dynamiki przestępczości ujawnionej byłby 
zupełnie inny: pokazywałby, że ich wzrost był w rzeczywistości o wiele większy.

Jest to w pewnym sensie prawda, ale trzeba sobie równocześnie uświadomić, że 
przyczyny „wielkiego wybuchu” w roku 1990 są złożone i – najogólniej rzecz ujmując 
– nie do końca jasne. Ich interpretacja wyłącznie w kategoriach gwałtownego wzrostu 
rozmiarów zachowań realizujących znamiona czynów zabronionych pod groźbą kary, 
jaki miałby nastąpić w tym roku, jest co najmniej wątpliwa. Przede wszystkim, jak 
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twierdził słusznie J. Jasiński, rozmiary przestępczości w okresie PRL były w pewnym 
sensie także przedmiotem centralnego planowania, a przestępczość ze względów ideo-
logicznych, propagandowych, socjotechnicznych, a po części także instytucjonalnych 
związanych z funkcjonowaniem Milicji Obywatelskiej2, była stale „niedorejestrowywa-
na”. Z tego względu wszelkie porównania nasilenia przestępczości ujawnionej przed 
i po roku 1989 mają wysoce wątpliwy charakter, tym bardziej, że nie mogą być wsparte 
żadnymi wynikami badań wiktymizacyjnych. W konsekwencji PRL pod względem za-
grożenia przestępczością zawsze będzie wygrywał w sposób jednoznaczny z III RP, co 
więcej być może całkowicie niezasłużenie. Inaczej mówiąc, dokonywanie porównań da-
nych statystycznych z lat dziewięćdziesiątych z danymi dotyczącymi lat wcześniejszych 
prowadzi najprawdopodobniej do wyolbrzymiania wzrostu przestępczości, jaki nastąpił 
po roku 1989, a był w znacznym stopniu wynikiem wzrostu gotowości obywateli do 
meldowania organom ścigania o fakcie wiktymnizacji (potwierdzonym po części przy-
najmniej wynikami ICVS) oraz wzrostem gotowości organów ścigania do rejestrowania 
takich zgłoszeń (którego potwierdzeniem jest poważny spadek współczynnika wykry-
walności w latach dziewięćdziesiątych, będący wynikiem częstszego rejestrowania czy-
nów „beznadziejnych” z punktu widzenia szans wykrycia sprawcy) (Krajewski 2003). 
Oczywiście trzeba mieć świadomość, że warunki te nie uległy zmianie z dnia na dzień 
między rokiem 1989 a 1990. Przemiany obu czynników następowały na pewno przez 
cały okres lat dziewięćdziesiątych3. Można jednak zakładać, że poczynając od roku 1990 
policja i obywatele funkcjonowali już nieprzerwanie w nowych, odmiennych od czasów 
PRL warunkach, które nie podlegały już tak gwałtownym zmianom jak między rokiem 
1989 a 1990. W konsekwencji przyjęcie za punkt wyjścia analizy roku 1990, aczkolwiek 
zniekształca być może nieco obraz dynamiki przestępczości ujawnionej, ma tę zaletę, że 
oznacza, iż analiza dotyczy okresu, w którym instytucjonalny proces tworzenia statystyk 
policyjnych był najprawdopodobniej podobny. W ten sposób dane statystyczne w więk-
szym stopniu odzwierciedlają zmiany mierzonego zjawiska pod wpływem procesów 
transformacji, a w mniejszym stopniu są wynikiem zmian i procesów leżących po stronie 
postaw obywateli i organów ścigania wobec zgłaszania i rejestrowania przestępstw.

Przyjąwszy powyższe założenia, należy się przyjrzeć przede wszystkim danym 
dotyczącym ogółu przestępstw stwierdzonych w Polsce oraz w Krakowie w latach 
1990–2005. Odpowiednie dane w tym zakresie dotyczące współczynników nasilenia 
przestępstw stwierdzonych na 100 tys. mieszkańców oraz wskaźników dynamiki owych 
współczynników dla powyższego okresu zawierają wykres 1 oraz wykres 2.

Już pobieżna analiza danych przedstawionych na tych wykresach pokazuje, iż przez 
cały badany okres nasilenie przestępczości w Krakowie było wyższe niż w skali ogólno-
polskiej. To samo dotyczyło dynamiki wzrostu przestępczości, która w Krakowie była 
znacznie wyraźniejsza. Najogólniej rzecz ujmując, piętnastolecie 1990–2005 można po-
dzielić pod względem nasilenia i dynamiki przestępczości ujawnionej tak w Polsce, jak 

2 W tym ostatnim wypadku chodziło o to, że „niedorejestrowywanie” przestępczości poprawiało w sposób za-
sadniczy współczynnik wykrywalności. W ten sposób współczynnik ten, stanowiący podstawę oceny MO i jej 
prestiżu, osiągał w PRL niesłychaną i kompletnie niewiarygodną wysokość przekraczającą w wielu wypadkach 
80–90%.

3 W literaturze niemieckiej przyjmuje się na przykład, że jakość statystyki policyjnej w byłej NRD zrównała się 
z poziomem Niemiec Zachodnich dopiero w latach 1995–1997 (Kury, Krajewski, Obergfell-Fuchs 1996).
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Wykres 1. Nasilenie przestępczości w Polsce i w Krakowie w latach 1990–2006

Wykres 2. Dynamika przestępczości w Polsce i w Krakowie w latach 1990–2006 (1990 = 100)

i w Krakowie na dwa dość wyraźne podokresy. Pierwszy to lata 1990–1996, drugi doty-
czy lat 1997–2005. W pierwszym z tych okresów przestępczość w Polsce pozostawała 
na relatywnie niezmienionym poziomie. Średnia wartość współczynnika przestępczości 
w Polsce wynosiła dla tego okresu 2325 i jego wartość ulegała jedynie niewielkim zmia-
nom4. W Krakowie sytuacja wyglądała nieco odmiennie, w tym sensie, ze przestępczość 

4 Oczywiście wartości te uwzględniają już konsekwencje wspomnianego „wielkiego wybuchu” z roku 1990 
i oznaczają, że poziom przestępczości ujawnionej był w tym czasie w Polsce wyższy niż w okresie PRL. Nie 
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ujawniona podlegała do roku 1996 pewnym fl uktuacjom i miasto doznało pewnego znacz-
niejszego jej wzrostu w latach 1991–1993, po którym jednak nastąpił znów pewien spadek. 
Ogólnie rzecz biorąc, nasilenie przestępczości ujawnionej w Krakowie nie uległo w tym 
czasie jakimś zasadniczym zmianom i tak jak w przypadku Polski można mówić o pewnej 
stabilizacji. Innymi słowy, dynamika przestępczości ujawnionej w Krakowie, wykazując 
w latach 1990–1996 lekką tendencję wzrostową, rozwijała się generalnie w sposób zbliżo-
ny do dynamiki ogólnopolskiej. W konsekwencji ogólnopolski wskaźnik dynamiki w roku 
1996 wynosił 100,4% w stosunku do roku 1990, podczas gdy w Krakowie przestępczość 
ujawniona była w tym samym roku o 15,8% wyższa niż w roku 1990. W rezultacie na 
początku analizowanego okresu przestępczość w Krakowie była o około 1/3 wyższa od 
przeciętnej ogólnopolskiej, a w roku 1996 różnica ta wzrosła do nieco ponad 50%. Można 
więc powiedzieć, że na początku lat dziewięćdziesiątych mieliśmy do czynienia wciąż 
z sytuacją zbliżona do tej, jaka występowała w okresie PRL, a mianowicie ponadprzecięt-
nym poziomem przestępczości w wielkich miastach, takich jak Kraków, aczkolwiek róż-
nica ta nie była drastyczna. Około roku 1996 zaczęły się pojawiać pierwsze oznaki zmiany 
tej sytuacji i szybszego wzrostu przestępczości ujawnionej w wielkich miastach.

Poczynając od roku 1997 nasilenie przestępczości ujawnionej w Polsce zaczęło wy-
raźnie wzrastać, na skutek czego przyspieszyła także jednoznacznie dynamika przestęp-
czości. Proces ten trwał nieprzerwanie do roku 2003. Dopiero w roku 2004 nastąpiło 
pewne wyhamowanie wzrostu współczynnika przestępczości, które w roku 2005 prze-
kształciło się już w wyraźną tendencję spadkową widoczną także w roku 2006 i 2007. 
Przebieg dynamiki przestępczości ujawnionej w Krakowie w tym okresie był bardzo zbli-
żony, poza tym, że w roku 2004 odnotowano jeszcze dość wyraźny wzrost przestępczości 
ujawnionej, po którym w roku 2005 doszło do bardzo znacznego jej spadku; o wiele 
większego niż w skali ogólnopolskiej. Równocześnie jednak wzrost nasilenia przestęp-
czości ujawnionej w Krakowie po roku 1996 był o wiele dynamiczniejszy, na skutek 
czego rozziew pomiędzy krzywą krakowską a krzywą ogólnopolską uległ zasadniczemu 
powiększeniu. Ta różnica w dynamice przestępczości ujawnionej była zwłaszcza widocz-
na w latach 1997–1998, poniekąd jednak trwała do roku 2000. Można więc powiedzieć, 
że w tym okresie dokonało się o wiele wyraźniejsze zróżnicowanie nasilenia przestęp-
czości pomiędzy Krakowem a Polską jako całością. Wskazywałoby to, że na terenach 
wysoko zurbanizowanych, metropolitalnych wystąpiły procesy społeczne i gospodarcze, 
które wpływały na szczególnie przyspieszoną dynamikę przestępczości i powiększyły 
dystans dzielący obszary miejskie od wiejskich i od przeciętnej ogólnokrajowej. W tym 
sensie jednak wszystko wskazuje na to, że sytuacja w Polsce, w tym także w Krakowie, 
stawała się coraz to bardziej zbliżona do tej, z jaką mamy do czynienia w metropoliach 
rozwiniętych krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Sytuacja ta charakteryzuje 

zmienia to jednak faktu, że po „wielkim wybuchu” nastąpiła w gruncie rzeczy sześcioletnia stabilizacja prze-
stępczości ujawnionej. Jest to zasadniczy argument na rzecz tezy, że „wielki wybuch” w znacznym stopniu 
stanowił artefakt statystyczny będący wynikiem zmienionych wzorów zgłaszania i rejestrowania przestępstw, 
a nie tylko i wyłącznie odzwierciedleniem rzeczywistego wzrostu liczby zachowań mających znamiona czynów 
zabronionych pod groźbą kary. Jeśli słusznie zauważyć, że w roku 1990 pojawiło się wiele nowych czynników 
mogących mieć wpływ na wzrost przestępczości, zarówno kryminogennych, jak i osłabiających efektywność 
kontroli społecznej, to nie ma najmniejszego powodu, aby ich oddziaływanie nie trwało w następnych pięciu 
latach. Inaczej mówiąc, teoretycznie rzecz biorąc, „wielki wybuch” powinien być kontynuowany, a nawet „in-
tensyfi kować się”, w latach następnych, co jednak nie nastąpiło (Krajewski 2003).
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się właśnie bardzo dużym dystansem, jaki dzieli współczynnik przestępczości w najwięk-
szych miastach, tak od przeciętnej krajowej, jak i tym bardziej od terenów o niskim stop-
niu urbanizacji. W każdym razie, odwołując się do roku 2004 jako ostatniego roku przed 
wystąpieniem zarówno w Polsce, jak i w Krakowie wyraźnego spadku przestępczości, 
można wskazać, że wówczas współczynnik nasilenia przestępczości ujawnionej w Polsce 
był o 64% wyższy niż w roku 1996 (o 65,4% wyższy niż w roku 1990), natomiast w Kra-
kowie wzrost przestępczości był znacznie większy. Współczynnik przestępczości był tam 
bowiem aż o 94% wyższy niż w roku 1996 i o 125% wyższy niż w roku 1990. W konse-
kwencji tego dynamicznego wzrostu przestępczości ujawnionej w Krakowie współczyn-
nik przestępczości w tym mieście był w roku 2004 o 79,4% wyższy niż w skali ogólno-
polskiej, co oznaczało poważne powiększenie tej różnicy w stosunku do roku 1996, kiedy 
wynosiła ona „jedynie” 52%. Można więc zaryzykować tezę, że w latach 1996–2004 za-
grożenie przestępczością w Krakowie powiększyło się w sposób wyraźniejszy niż w skali 
ogólnopolskiej. Oznaczałoby to, że Kraków, tak jak i najprawdopodobniej inne wielkie 
miasta polskie, w większym stopniu zaczął koncentrować na swym terenie przestępczość, 
niż działo się to przed rokiem 1990.

Powyższe tendencje dodatkowo ilustrować mogą dane zawarte w tabeli nr 1 przed-
stawiającej rankig polskich miast pod względem nasilenia przestępczości w latach 1991, 
2000 oraz 2005. (Kossowska 1996, 31; Raport 2000; Raport 2005).

Analiza danych zawartych w tej tabeli pokazuje kilka interesujących prawidłowości. 
Przede wszystkim zwraca uwagę to, że Kraków zajmuje obecnie relatywnie wysoką po-
zycję wśród polskich miast, jeśli chodzi o nasilenie przestępczości ujawnionej. W roku 
2000 było to miejsce szóste, w roku 2005 miejsce piąte, i to pomimo tego, że właśnie 
wówczas miasto po raz pierwszy od wielu lat odnotowało bardzo poważny spadek współ-
czynnika nasilenia przestępczości. Co więcej, interesującym jest, że Warszawa, miasto 
które – nie tylko w świadomości społecznej – w latach dziewięćdziesiątych zaliczało się 
jeszcze do najpoważniej w Polsce dotkniętych problemem przestępczości (Gruszczyńska 
1994), zajmuje w obecnej dekadzie pozycję znacznie niższą pod tym względem niż Kra-
ków i wiele innych miast polskich (odpowiednio dziewiąta i ósma lokata). W roku 2000 
współczynnik nasilenia przestępczości w Krakowie był o 5% wyższy niż w Warszawie, 
w roku 2005 natomiast już o 11,6%. Brak jest danych dających możliwość stworzenia 
takiego rankingu dla lat dziewięćdziesiątych. Warto jednak zaznaczyć, że w roku 1991 
współczynnik nasilenia przestępczości w Warszawie wynosił 5498,2 podczas gdy w tym 
samym roku w Krakowie było to wciąż zaledwie 2920,0. Warszawa miała więc wówczas 
wyższe nasilenie przestępczości ujawnionej niż Kraków, i to niemalże dwukrotnie (aż 
o 94,7%), i aż o 143,2% wyższe niż przeciętna ogólnopolska! Na początku lat dziewięć-
dziesiątych Warszawa biła więc wszelkie rekordy przestępczości ujawnionej w Polsce 
i była w zasadzie poza konkurencją innych miast. Kraków zajmował wówczas 12 miejsce 
i pozostawał miastem relatywnie mało zagrożonym przestępczością. W ciągu następnych 
kilkunastu lat sytuacja uległa więc zasadniczej zmianie, wręcz odwróceniu. Pamiętać 
jednak równocześnie należy, że mowa jest tu ciągle o przestępczości ujawnionej5. Brak 

5 Jest to kwestia o tyle istotna, że w latach 2000–2005 niektóre z polskich miast, których dotyczy tabela nr 1 
odnotowały niezwykle spektakularne spadki nasilenia przestępczości ujawnionej. Szczególnie wyróżnia się 
pod tym względem Olsztyn, który z siódmego miejsca w roku 2000 spadł na miejsce piętnaste w roku 2005, 
odnotowując spadek współczynnika przestępczości o niemalże 30%. Jednak również Szczecin odnotował spek-
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natomiast w Polsce wyników badań wiktymizacyjnych pozwalających na porównanie 
rozmiarów wiktymizacji w poszczególnych polskich miastach6.

takularny spadek przestępczości o 22%, a Gorzów Wielkopolski o niemalże 18%. Z kolei np. Kielce odnoto-
wały niemalże równie spektakularny wzrost przestępczości o 24%. W wypadku trzech pierwszych miast są to 
spadki porównywalne z tymi przypisywanymi nowojorskiej strategii „zerowej tolerancji”, pomimo tego, że nic 
nie wiadomo na temat realizowania przez policję w tych miastach podobnego czy wręcz jakiegokolwiek szcze-
gólnego programu podejścia do przestępczości. Trudno tutaj wypowiadać się na temat przyczyn tego zjawiska. 
Jedynym, co rzuca się w oczy, jest fakt, że wszystkie trzy miasta, w których wystąpiły szczególnie znaczące 
spadki przestępczości, leżą na ziemiach zachodnich i północnych. Dokładniejsza ocena tego zjawiska byłaby 
możliwa jednak tylko wówczas, gdybyśmy dysponowali stosownymi wynikami badań wiktymizacyjnych za 
dłuższy okres.

6 W niniejszej analizie nie można było niestety dokładniej uwzględnić wyników Polskich Badań Przestępczości 
’07, które zostały opublikowane już po oddaniu niniejszego opracowania do druku (Siemaszko 2008). Ran-
king miast wojewódzkich w roku 2007 pod względem współczynnika wiktymizacji pokazuje jednak, iż na 16 
miast wojewódzkich Kraków zajmował w tymże roku miejsce przedostatnie, ze współczynnikiem wiktymizacji 
(22,8) znacznie poniżej przeciętnej ogólnopolskiej (34,6) oraz miast przodujących w tym zakresie, takich jak 

Tabela 1
Ranking polskich miast według współczynnika nasilenia przestępczości w latach 1991, 2000 oraz 
2005

1991 2000 2005

Lp. Miasto Współczynnik Lp. Miasto Współczynnik Lp. Miasto Współczynnik

POLSKA 2261,0 POLSKA 3278,4 POLSKA 3617,0

1. Warszawa 5498,2 1. Gdańsk 7767,8 1. Katowice 7063,7

2. Szczecin 4666,3 2. Poznań 6897,5 2. Gdańsk 6133,7

3. Wrocław 4280,9 3. Katowice 6758,3 3. Poznań 6109,2

4. Łódź 4205,1 4. Szczecin 6573,6 4. Wrocław 5983,4

5. Gdynia 4061,2 5. Gorzów 6248,8 5. Kraków 5974,2

6. Bydgoszcz 3750,8 6. Kraków 6038,0 6. Kielce 5926,6

7. Gdańsk 3745,3 7. Olsztyn 6025,9 7. Opole 5649,8

8. Lublin 3487,1 8. Wrocław 5991,9 8. Warszawa 5353,2

9. Częstochowa 3157,3 9. Warszawa 5749,9 9. Gorzów 5156,6

10. Białystok 2931,9 10. Opole 5676,4 10. Szczecin 5120,9

11. Gliwice 2925,4 11. Bydgoszcz 5048,9 11. Łódź 5116,4

12. Kraków 2920,0 12. Kielce 4743,4 12. Lublin 4968,7

13. Poznań 2896,4 13. Łódź 4724,2 13. Radom 4670,1

14. Katowice 2481,3 14. Radom 4451,0 14. Bydgoszcz 4515,1

15. Sosnowiec 2372,6 15. Lublin 4388,2 15. Olsztyn 4317,0

16. Bytom 1959,1 16. Białystok 4097,4 16. Rzeszów 3890,9

17. Zabrze 1894,6 17. Rzeszów 3339,2 17. Białystok 2977,0
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3.  Nasilenie i dynamika wybranych przestępstw w Krakowie 
w latach 1990–2005 na tle tendencji ogólnopolskich

Kolejnym krokiem analizy stanu zjawiska przestępczości ujawnionej w Krakowie będzie 
próba dokładniejszego przedstawienia sytuacji w zakresie kilku wybranych przestępstw 
będących w pewnym sensie reprezentatywnymi dla dwóch typów przestępczości, a mia-
nowicie przestępstw z użyciem przemocy z jednej strony oraz przestępstw przeciwko 
mieniu pozbawionych elementu przemocy z drugiej. W ramach pierwszej kategorii za-
prezentowane i poddane analizie zostaną dane dotyczące przestępstwa zabójstwa (art. 
148 kk), spowodowania uszczerbku na zdrowiu (art. 156 i 157 kk), udział w bójce lub 
pobiciu (art. 158 kk), zgwałcenie (art. 197 kk) oraz rozbój (art. 280 kk)7. W drugiej ka-
tegorii zestawiono dane dotyczące przestępstwa kradzieży z włamaniem (art. 279 kk) 
oraz kradzieży zwykłej (art. 278 kk). Dodatkowo należy nadmienić, iż stosowne dane 
dotyczące nasilenia poszczególnych przestępstw na terenie miasta Krakowa są prezen-
towane na podstawie Raportów o stanie miasta publikowanych rokrocznie przez Urząd 
Miasta Krakowa, poczynając jednak dopiero od roku 1994 a niekiedy 1995 (ponadto 
są one dostępne także w odniesieniu do roku 1990). Seria danych czasowych jest więc 
w wypadku Krakowa nieco krótsza niż analogiczna seria danych ogólnopolskich, do-
stępnych nieprzerwanie dla całego tego okresu na podstawie danych Statystyki Policyj-
nej zamieszczanych m.in. w Rocznikach Statystycznych GUS. Niekompletność danych 
dotyczących Krakowa nie wpływa jednak w istotny sposób na możliwość prowadzenia 
analizy i dokonywania porównań.

Dane dotyczące nasilenia oraz dynamiki przestępstwa zabójstwa są przedstawione na 
wykresach 3 oraz 4.

Wyciąganie na podstawie danych dotyczących Krakowa jednoznacznych wniosków 
dotyczących porównania nasilenia i dynamiki zabójstw w tym mieście w stosunku do 
sytuacji ogólnopolskiej jest utrudnione przez fakt, iż w wypadku takiej jednostki teryto-
rialnej i ludnościowej jak Kraków (czy jakiegokolwiek innego miasta w Polsce) liczba 
przypadków zabójstw w każdym roku jest relatywnie niewielka, a tym samym podlega 
ona dość gwałtownym i w gruncie rzeczy przypadkowym wahaniom8. Można jednak 

Wrocław (51,7), Szczecin (50,6), Łódź (38,8) czy Opole (36,9). Przyczyna tego, że w statystyce policyjnej 
Kraków wypada znacznie gorzej, może być zresztą dość prosta. Rzecz w tym, że Kraków ma jeden z najwyż-
szych w Polsce wskaźników zgłoszeń przypadków wiktymizacji. Z wartością 53,1, sporo powyżej przeciętnej 
krajowej wynoszącej 46,7, zajmuje czwarte miejsce w Polsce, zaraz po Kielcach (62,1), Opolu (60,2) i Lublinie 
(60,0). Por. Gruszczyńska 2008: 68 oraz 73.

7 Oczywiście w kodeksowej klasyfi kacji dóbr chronionych zgwałcenie jest przestępstwem przeciwko wolności 
seksualnej, a rozbój przestępstwem przeciwko mieniu. Z kryminologicznego jednak punktu widzenia oba te 
przestępstwa są zaliczane do przestępstw z użyciem przemocy, tak samo jak wspomniane wcześniej przestęp-
stwa przeciwko życiu i zdrowiu, takie jak zabójstwo, uszczerbek na zdrowiu czy udział w bójce lub pobiciu 
(Krajewski 1988b). 

8 Jest to sytuacja zupełnie odmienna od tej, jaka występuje w niektórych miastach USA, gdzie liczba i nasilenie 
zabójstw są wielokrotnie wyższe. Wystarczy wskazać, że w Nowym Jorku, który liczy około 8 mln mieszkań-
ców, w ostatnich latach rokrocznie ma miejsce ok. 600 zabójstw, a więc więcej niż połowa liczby zabójstw, 
jakie popełniono w całej – liczącej 38 mln mieszkańców – Polsce. Faktu poważnego spadku przestępczości 
w Nowym Jorku i w całych Stanach Zjednoczonych w latach dziewięćdziesiątych nie można oczywiście nego-
wać, aczkolwiek to, w jakim stopniu był to wynik polityki „zerowej tolerancji” R. Giulianiego i R. Brattona, 
a w jakim stopniu konsekwencja zupełnie odmiennych czynników, jest w literaturze amerykańskiej wysoce 
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zauważyć, że pewna ogólna tendencja zarysowująca się w Krakowie odpowiada mniej 
więcej tendencjom ogólnopolskim. Widać to szczególnie wyraźnie w fakcie znacznego 
pokrywania się lat najwyższego nasilenia przestępstw z art. 148 kk. W przypadku Polski 
były to lata 2000–2001, a w przypadku Krakowa lata 2001–2002 i wówczas nasilenie 

sporne. Nie zmienia to jednak faktu, że twierdzenia niektórych polskich polityków jakoby Nowy Jork stał się 
w latach dziewięćdziesiątych miejscem bezpieczniejszym niż większość europejskich, a tym bardziej polskich, 
metropolii – najdelikatniej rzecz ujmując – mijają się z prawdą.

Wykres 3. Nasilenie przestępstwa zabójstwa w Polsce i w Krakowie w latach 1990–2006

Wykres 4. Dynamika przestępstwa zabójstwa w Polsce i w Krakowie w latach 1990–2006
(1990  = 100)
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zabójstw w Krakowie przekraczało poziom ogólnopolski. Tak samo wyglądała sytuacja 
w latach 2004–2005, kiedy to nasilenie zabójstw w Krakowie ponownie przekracza-
ło poziom ogólnopolski, aczkolwiek w roku 2005 odnotowano dość drastyczny spadek 
nasilenia tego najpoważniejszego przestępstwa. Jeśli jednak odwołać się do średniego 
współczynnika nasilenia zabójstw w okresie 1994–2005 okazuje się, że średnia ta dla 
Krakowa wynosiła 2,63 zabójstwa na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy dla całej Pol-
ski przeciętna ta wynosiła 2,85. Oznacza to, że zagrożenie zabójstwami w Krakowie było 
nieco poniżej przeciętnej ogólnopolskiej. Biorąc pod uwagę to, że już w okresie przed 
rokiem 1990 w Polsce mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której „miejskie” współ-
czynniki zabójstw były wyższe od „wiejskich”, oraz że po roku 1990 różnica na nieko-
rzyść miast się pogłębiała, można bez zastrzeżeń przyjąć tezę, że Kraków pod względem 
najpoważniejszych zagrożeń dla życia i zdrowia jest miastem relatywnie nawet bardzo 
bezpiecznym.

Nieco odmiennie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do przestępstwa spowodo-
wania uszczerbku na zdrowiu określonego w art. 156 i 157 kk. Stosowne dane dotyczące 
nasilenia i dynamiki tego przestępstwa są przedstawione na wykresach 5 oraz 6.

Widać na nich wyraźnie, że przebieg krzywych nasilenia i dynamiki w Krakowie 
oraz w Polsce jest w gruncie rzeczy bardzo zbliżony. W punkcie wyjścia w roku 1990 na-
silenie tych przestępstw było w Krakowie niemalże identyczne z nasileniem ogólnopol-
skim. W następnych latach nasilenie tego przestępstwa systematycznie i poważnie rosło 
tak w Polsce, jak i w Krakowie, osiągając szczytowe wartości w roku 1997. W tym roku 
nasilenie tego typu przestępstw w Polsce było niemalże dwukrotnie wyższe niż w roku 
1990, a w Krakowie było ono nawet o 127% wyższe. Poczynając od roku 1998, mamy 
jednak w Polsce do czynienia z systematycznym spadkiem nasilenia tego przestępstwa, 
konsekwencją czego jest to, że w roku 2005 jego nasilenie było już tylko niespełna 50% 
wyższe niż na początku analizowanego okresu. W Krakowie nasilenie przypadków spo-

Wykres 5. Nasilenie przestępstwa spowodowania uszczerbku na zdrowiu w Polsce i w Krakowie 
w latach 1990–2006
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wodowania uszczerbku na zdrowiu przeszło po roku 1997 pewne wahania, ale jednak 
od roku 2000 rozpoczyna się dość wyraźny spadek, który szczególnie spektakularne-
go charakteru nabrał w roku 2005. O ile wcześniej współczynnik nasilenia tego prze-
stępstwa był w Krakowie zawsze wyższy od współczynnika ogólnopolskiego (w roku 
1997 o 16%, w roku 2001 nawet o 27%), to w roku 2005 po raz pierwszy odnotowano 
w Krakowie niższe nasilenie tego przestępstwa niż w skali ogólnopolskiej. Świadczy-
łoby to o tym, że pomimo swego wielkomiejskiego charakteru, co we współczesnych 
społeczeństwach wiąże się z reguły z wysokim nasileniem różnych form przestępczości 
z użyciem przemocy, nasilenie tego typu czynów nie wyróżnia Krakowa w jakiś szcze-
gólny sposób na tle ogólnopolskim.

Podobna sytuacja występuje w gruncie rzeczy w wypadku przestępstwa udziału 
w bójce lub pobiciu. Stosowne dane dotyczące jego nasilenia i dynamiki zawierają wy-
kresy 7 oraz 8.

Nasilenie przestępstw z art. 158 kk w Polsce po roku 1990 gwałtownie wzrosło. 
Wręcz można powiedzieć, że był to jeden z najbardziej spektakularnych wzrostów prze-
stępczości w okresie polskiej transformacji (oprócz przestępstwa rozboju, o którym po-
niżej). Tak samo jak w wypadku spowodowania uszczerbku na zdrowiu w punkcie wyj-
ścia, a mianowicie w roku 1990, ogólnopolskie i krakowskie współczynniki nasilenia 
bójek i pobić były niemalże identyczne. W obu wypadkach rozpoczął się następnie dra-
matyczny wręcz wzrost nasilenia tego przestępstwa, który w skali ogólnopolskiej trwał 
właściwie nieprzerwanie do roku 2000 (z pewnym wyhamowaniem wzrostu w latach 
1998–1999). W konsekwencji w tym roku nasilenie bójek i pobić było o 261%, a więc 
ponad dwa i pół raza wyższe niż na początku analizowanego okresu. W Krakowie, gdzie 
nasilenie stwierdzonych przestępstw z art. 158 kk osiągnęło szczytową wartość również 
w roku 2000, różnica ta wynosiła nawet 339%, a więc wzrost ten był ponad trzykrotny! 
Po roku 2000 w skali ogólnopolskiej mieliśmy do czynienia w gruncie rzeczy z daleko 

Wykres 6. Dynamika przestępstwa spowodowania uszczerbku na zdrowiu w Polsce i w Krakowie w la-
tach 1990–2006 (1990 = 100)
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posuniętą stabilizacją nasilenia tego przestępstwa, które w kolejnych latach ulegało jedy-
nie minimalnym zmianom. W Krakowie w tym okresie wystąpiło natomiast wyraźne fa-
lowanie: dość znaczny spadek w latach 2001–2002, po czym pojawił się równie wyraźny 
wzrost, który doprowadził w roku 2004 do powrotu współczynnika nasilenia bójek i po-
bić w mieście do rekordowego poziomu 45,3 odnotowanego już w roku 2000. Rok 2005 
przyniósł ponownie pewien spadek wartości tego współczynnika. Wobec dużej jego nie-
stabilności w latach poprzednich trudno jednak orzec w sposób jednoznaczny, czy jest 

Wykres 7. Nasilenie przestępstwa udziału w bójce lub pobiciu w Polsce i w Krakowie w latach 1990–
–2006

Wykres 8. Dynamika przestępstwa udziału w bójce lub pobiciu w Polsce i w Krakowie w latach 1990–
–2006 (1990 = 100)
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to tendencja trwała, która będzie kontynuowana w następnych latach. W sumie można 
powiedzieć, że dynamika nasilenia bójek i pobić w Krakowie i w skali ogólnopolskiej ce-
chowała się wieloma podobieństwami, przy czym wartość współczynnika nasilenia była 
w Krakowie z reguły wyższa od przeciętnej ogólnopolskiej. W szczytowym roku 2000 
wartość ta była w Krakowie o niemalże 22% wyższa niż w Polsce. Przeciętna wartość 
tego współczynnika w latach 1994–2005 w Krakowie wynosiła 37,1 i była nieznacznie 
jedynie wyższa od analogicznej przeciętnej w skali ogólnopolskiej wynoszącej 33,6.

Brak jest jakichś szczególnie interesujących prawidłowości dotyczących nasilenia 
i dynamiki przestępstwa zgwałcenia. Odpowiednie dane dotyczące czynów z art. 197 kk 
zawierają wykresy 9 oraz 10.

Wykres 9. Nasilenie przestępstwa zgwałcenia w Polsce i w Krakowie w latach 1990–2006

Wykres 10. Dynamika przestępstwa zgwałcenia w Polsce i w Krakowie w latach 1990–2006
(1990 = 100)
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Podkreślić należy, że w skali ogólnopolskiej w całym analizowanym okresie nasilenie 
ujawnionych wypadków przestępstwa zgwałcenia charakteryzowało się wyjątkową wręcz 
stabilnością, niespotykaną w okresie transformacji w innych rodzajach przestępstw. Nie 
zmienia tego fakt, że w obecnej dekadzie, poczynając od roku 2000, odnotowano pewien 
wzrost nasilenia tych przestępstw. W przeciwieństwie jednak do wszystkich niemalże in-
nych przestępstw wzrosty te były minimalne, a przebieg krzywej dynamiki nie pokazuje 
najmniejszych oznak dynamicznych wzrostów nasilenia występujących w wypadku spo-
wodowania uszczerbku na zdrowiu, udziału w bójce lub pobiciu czy rozboju. Można więc 
zaryzykować tezę, że przemoc na tle seksualnym rządziła się w analizowanym okresie 
zupełnie odmiennymi regułami. Nie można jednakże zapominać o jednym, a mianowicie 
o tym, że przestępstwo z art. 197 kk z 1997 roku (art. 168 kk z 1969 roku) było i jest 
przestępstwem ściganym na wniosek. Jeśli więc, ogólnie rzecz biorąc, rozmiary przestęp-
czości ujawnionej w obszarze tych czynów, których ujawnianie jest zdominowane przede 
wszystkim przez reaktywne postawy policji, zależą w znacznym stopniu od gotowości 
pokrzywdzonych do meldowania organom ścigania o fakcie popełnienia przestępstwa, 
to w wypadku przestępstwa zgwałcenia gotowość ta ma wręcz największe znaczenie. 
Jeśli bowiem w wypadku innych przestępstw w pewnym przynajmniej zakresie policja 
może reagować proaktywnie i uniezależnić się od postaw społecznych, w wypadku prze-
stępstwa zgwałcenia stan prawny czyni to niemożliwym. Może to oznaczać, w o wiele 
większym stopniu niż w wypadku pozostałych przestępstw, że w analizowanym okresie 
nie tyle nie zmieniły się rozmiary przemocy na tle seksualnym, ile stabilna pozostała go-
towość do meldowania takich zdarzeń organom ścigania.

W wypadku Krakowa sytuacja w tym zakresie wygląda nieco odmiennie, ale tak 
samo jak w wypadku zabójstw mamy tu do czynienia z relatywnie niewielkimi liczbami 
tego typu zdarzeń, co czyni ich dynamikę w pewnym przynajmniej zakresie dziełem 
przypadku. Szczególnie jaskrawą tego ilustracją jest niesłychanie wysoki współczynnik 
nasilenia zgwałceń, jaki pojawił się w Krakowie w roku 2003, aczkolwiek nie miał on 
najmniejszego odpowiednika w tendencjach ogólnopolskich. Reasumując, przeciętna 
wartość współczynnika nasilenia zgwałceń w latach 1994–2005 w skali ogólnopolskiej 
wynosiła 5,69. W Krakowie w tym okresie osiągnęła ona poziom 7,1 (przy braku danych 
za rok 2000), co było jednak przede wszystkim wynikiem anormalnie wysokiego współ-
czynnika w roku 2003. Jeśli pominąć ten rok to średnia ta wynosiła 5,84, a więc była 
niemalże identyczna jak w skali ogólnopolskiej. Znowu można więc powiedzieć, że pod 
względem przemocy seksualnej Kraków jako teren wysoce zurbanizowany nie wyróżnia 
się niczym szczególnym na tle ogólnopolskim.

Zupełnie odmienna sytuacja wystąpiła natomiast w wypadku przestępstwa rozboju, 
którego ujawnione rozmiary i nasilenie w skali ogólnopolskiej w analizowanym okre-
sie doznały dramatycznego wzrostu. W odniesieniu do Krakowa można wręcz mówić 
o spektakularnej eksplozji nasilenia tych przestępstw. Odpowiednie dane w tym zakresie 
zawierają wykresy 11 oraz 12.

Przede wszystkim należy podkreślić, iż już w punkcie wyjścia, tj. w roku 1990, nasi-
lenie rozbojów w Krakowie było ponad dwukrotnie wyższe niż w skali ogólnopolskiej. 
Taki stan rzeczy był całkowicie zgodny z tendencjami rozmiarów, nasilenia i dynami-
ki tego przestępstwa w okresie PRL. Już wtedy bowiem rozbój, w przeciwieństwie do 
udziału w bójce lub pobiciu, a po części i zabójstwa, stanowił przestępstwo z użyciem 
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przemocy, o zdecydowanie „miejskim” charakterze i w minimalnym jedynie stopniu 
występował na terenach wiejskich. Prowadziło to niektórych autorów do wniosku, że 
o ile w warunkach wiejskich dominowały wówczas wciąż pewne formy przemocy o bar-
dziej ekspresyjnym charakterze, do których można zaliczyć udział w bójce lub pobiciu, 
o tyle w warunkach miejskich przemoc ma przede wszystkim instrumentalny charakter, 
czego wyrazem jest właśnie wysokie nasilenie rozbojów (Krajewski 1988a). Wszystko 
wskazuje na to, że po roku 1990 tendencja ta uległa niesłychanemu wręcz pogłębie-

Wykres 11. Nasilenie przestępstwa rozboju w Polsce i w Krakowie w latach 1990–2006

Wykres 12. Dynamika przestępstwa rozboju w Polsce i w Krakowie w latach 1990–2006
(1990 = 100)
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niu, a drastyczny wzrost nasilenia rozbojów był wynikiem tendencji występujących na 
terenach miejskich, czego Kraków zdaje się stanowić znakomitą egzemplifi kację. Już 
w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych ujawniła się w Polsce wyraźna tendencja 
wzrostowa przestępstw rozboju, której nasilenie w roku 1996 było o 63% wyższe niż 
w roku 1990. Pokazuje to, że chociaż do roku 1996 przestępczość ujawniona pozosta-
wała w Polsce relatywnie stabilna, to w odniesieniu do przestępstw z użyciem przemocy 
mieliśmy do czynienia z odmiennym zjawiskiem, mianowicie już wówczas występującą 
tendencją wzrostową9. Tendencja ta doznała gwałtownego przyspieszenia w drugiej po-
łowie lat dziewięćdziesiątych. W roku 2000 nasilenie ujawnionych przypadków rozbo-
jów w Polsce osiągnęło swoje apogeum i było o 225% wyższe niż na początku dekady10. 
Od tego momentu jednakże tendencja wzrostowa nasilenia ujawnionych przypadków 
rozboju uległa odwróceniu i po okresie pewnej stabilizacji, poczynając od roku 2004, 
nasilenie przestępstwa rozboju zaczęło nieco opadać. Pozostawało ono oczywiście na 
zasadniczo wyższym poziomie niż na początku dekady lat dziewięćdziesiątych i w roku 
2005 było wciąż ponad półtora razy wyższe niż w 1990 (160%). Ale równocześnie było 
o ponad 20% niższe niż w szczytowym roku 2000.

Jak wspomniano już wcześniej, dynamika wzrostu nasilenia przestępstwa rozboju 
w skali ogólnopolskiej miała w analizowanym okresie wyjątkowy charakter, mogący 
uzasadniać twierdzenie, że wzrost nasilenia ujawnionych rozbojów stanowił jeden ze 
specyfi cznych aspektów wpływu procesów transformacji na przestępczość w Polsce. Je-
śli jednak przyjrzeć się skali tego wzrostu w Krakowie, a więc w środowisku wielkomiej-
skim, wysoko zurbanizowanym, to dopiero wówczas ujawnia się spektakularny wręcz 
charakter tego procesu. Co prawda, do roku 1995 nasilenie przestępstw z art. 280–282 kk 
wzrosło zaledwie o 42%, a więc dynamika wzrostu była nieco mniejsza niż w skali ogól-
nopolskiej, ale „przyśpieszenie” do jakiego doszło w drugiej połowie dekady przekro-
czyło wielokrotnie tendencję ogólnopolską. W roku 2000 współczynnik nasilenia rozbo-
jów w Krakowie osiągnął wartość 330,1 na 100 tys. mieszkańców, a więc był ponad dwa 
i pół raza (274%) wyższy niż w 1990 roku (w skali ogólnopolskiej było to nieco ponad 
dwa razy więcej). Co więcej, jeśli po tym roku w Polsce nasilenie ujawnionych rozbojów 
ustabilizowało się, a później zaczęło nawet spadać, w Krakowie wzrost (i to poważny) 
trwał do roku 2003. W tym roku wartość współczynnika rozbojów osiągnęła rekordową 
wartość 428,1, tj. była niemalże czterokrotnie (o 385,4%) wyższa niż w pierwszym roku 

9 Pozostaje osobną kwestią rozstrzygnięcie, czy tendencja wzrostowa dynamiki przestępstw z użyciem przemocy 
takich jak rozboje, udział w bójce lub pobiciu, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu czy także zabójstwo, 
jaka pojawiła się już na początku lat dziewięćdziesiątych była wyłącznie wynikiem wzrostu częstotliwości 
występowania takich zachowań, czy też również, a może nawet przede wszystkim, wzrostu gotowości obywa-
teli do zgłaszania takich czynów organom ścigania. Wyniki badań ICVS wskazują na to, że ten drugi czynnik 
odegrał tu niezwykle istotną, aczkolwiek trudną do dokładnego określenia rolę. Rzecz w tym, że gotowość do 
meldowania organom ścigania przestępstw z użyciem przemocy (tych uwzględnianych w badaniach ICVS) 
w latach dziewięćdziesiątych wzrosła, podczas gdy w odniesieniu do przestępstw przeciwko mieniu pozostała 
na relatywnie niezmienionym poziomie (Siemaszko 2001: 81; Czapska, Krajewski 2003).

10 Pozostaje kwestią otwartą w jakim stopniu ów wzrost pod koniec dekady lat dziewięćdziesiątych był wynikiem 
zmian w ustawodawstwie karnym, a konkretnie zlikwidowania w kodeksie karnym z 1997 roku typu przestęp-
stwa kradzieży szczególnie zuchwałej. Nie ulega wątpliwości, iż jakaś część czynów, które do 31 sierpnia 1998 
były kwalifi kowane jako przestępstwa kradzieży szczególnie zuchwałej z art. 208 kk z 1969 roku po tej dacie 
zaczęto kwalifi kować nie jako kradzież zwykłą z art. 278 kk z 1997 roku, ale właśnie jako rozbój z art. 280 tegoż 
kodeksu (Błachut 2007a). 
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dekady lat dziewięćdziesiątych. Dopiero w roku 2004 w Krakowie rozpoczął się spadek 
nasilenia rozbojów, który był kontynuowany w roku 2005. Ale spadek ten dał mniejsze 
rezultaty niż w skali ogólnopolskiej i w roku 2005 nasilenie rozbojów w Krakowie było 
wciąż jeszcze wyższe niż na początku bieżącej dekady. Jak wspomniano wcześniej, po-
twierdza to wyjątkowość dynamiki wzrostu przestępstwa rozboju w Krakowie i fakt 
wyjątkowo wysokiego zagrożenia tymi przestępstwami w mieście w stosunku do prze-
ciętnej ogólnopolskiej. Nie jest to zapewne fenomen szczególnie zaskakujący w warun-
kach wielkiej metropolii w czasach gwałtownej transformacji społecznej i ekonomicznej 
cechującej się także pojawieniem się olbrzymiej liczby nieznanych wcześniej potencjal-
nych celów ataku przestępczego (chociażby w postaci telefonów komórkowych i innego 
podobnego, wartościowego sprzętu elektronicznego). Nie zmienia to jednak tego, że 
powyższa dynamika przestępstwa rozboju wynikająca z danych ofi cjalnych statystyk, 
znajdując takie czy inne odzwierciedlenie w świadomości społecznej, mogła odegrać 
istotną rolę w kształtowaniu percepcji zjawiska przestępczości i lęku przed nią.

Trzeba równocześnie stwierdzić, że pod pewnymi względami równie niekorzystne 
tendencje można było zaobserwować w Krakowie w porównaniu z sytuacją ogólno-
polską w odniesieniu do dwóch najważniejszych przestępstw skierowanych przeciwko 
mieniu, a mianowicie kradzieży z włamaniem oraz zwykłej kradzieży. Nie ulega wąt-
pliwości, iż kradzież z włamaniem jest przestępstwem niezwykle charakterystycznym 
dla współczesnych społeczeństw i wielkich miast. Przestępstwo to już w latach osiem-
dziesiątych osiągnęło w Polsce dość dynamiczny wzrost, natomiast po roku 1990 przyj-
muje się powszechnie, że stało się szeroko rozpowszechnioną plagą. Trzeba sobie jasno 
i wyraźnie powiedzieć, że sprawa nie jest aż tak jednoznaczna i wymaga dokładniejszej 
analizy. Nasilenie przestępstwa kradzieży z włamaniem doznało w rzeczywistości nie-
zwykłego wzrostu w roku 1990. Można wręcz powiedzieć, iż właśnie w tym wypadku 
„wielki wybuch” przestępczości ujawnionej, o którym wspominano wcześniej, przybrał 
szczególnie spektakularny charakter. Współczynnik nasilenia włamań w roku 1989 wy-
niósł 575,8 na 100 tys. mieszańców i był już i tak znacznie wyższy od przeciętnej dla 
poprzedzającej dekady lat osiemdziesiątych, kiedy to wynosił średnio 335. W roku 1990 
uzyskał on jednak absolutnie niebywały wzrost do wartości 1130,3! Oznaczało to nie-
malże podwojenie tego współczynnika (dokładnie wzrost o 96,3%) w ciągu jednego za-
ledwie roku, a więc wzrost o ponad 1/3 większy niż w wypadku ogólnego współczynnika 
przestępczości. Jest jednak rzeczą niezwykle interesującą to, co stało się ze współczyn-
nikiem nasilenia kradzieży z włamaniem w następnych latach. Jego dynamikę w latach 
1990–2005 przedstawiają wykresy 13 oraz 14.

Rzecz w tym, że rok 1990, a więc pierwszy rok transformacji ustrojowej, był rekor-
dowym rokiem, jeśli chodzi o nasilenie włamań w Polsce. W latach następnych ich na-
silenie konsekwentnie spadało i to w sposób znaczny. W latach 1994–1996 zmniejszyło 
się ono przeciętnie o 1/3 i zaczęło ponownie rosnąć dopiero w roku 1997, który to proces 
trwał do roku 1999. Ponowny wzrost nasilenia włamań w tym okresie był więc zgodny 
z ogólnymi tendencjami dynamiki przestępczości. Trzeba jednak podkreślić, że chociaż 
w tym właśnie okresie, pod koniec dekady lat dziewięćdziesiątych, nasilenie wielu prze-
stępstw z użyciem przemocy osiągało w Polsce szczytowe wartości, to nasilenie włamań 
nigdy nie wróciło nawet w pobliże wartości z roku 1990. Kiedy bowiem w roku 1999 
współczynnik nasilenia włamań uzyskał swoją kolejną szczytową wartość 955,3, było to 
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wciąż o 15,5% mniej niż w rekordowym roku 1990! Już w roku 2000 wzrost nasilenia 
włamań został jednak ponownie zahamowany, a następnie rozpoczął się jego konse-
kwentny i nieprzerwany już spadek. W konsekwencji tego procesu w roku 2005 nasi-
lenie włamań w Polsce wynosiło 579,2 na 100 tys. mieszkańców, a więc było niemalże 
takie samo, jak w ostatnim roku istnienia PRL. Jest to zjawisko bez precedensu, jeśli 
chodzi o dynamikę przestępczości w Polsce, współczynnik żadnego innego istotnego 
przestępstwa nie powrócił bowiem dotychczas do poziomu notowanego w czasach PRL! 

Wykres 13. Nasilenie przestępstwa kradzieży z włamaniem w Polsce i w Krakowie w latach 1990–
–2006

Wykres 14. Dynamika przestępstwa kradzieży z włamaniem w Polsce i w Krakowie w latach 1990–
–2006 (1990 = 100)
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Nie miejsce tu oczywiście na dokładniejsze rozważanie przyczyn takiego, a nie innego 
przebiegu dynamiki przestępstwa kradzieży z włamaniem i jej osobliwości. Wydaje się 
jednak, że najprostszym wyjaśnieniem tego zjawiska jest to, że włamanie należy do tych 
przestępstw, w których wypadku relatywnie łatwo podjąć efektywne działania w zakre-
sie prewencji przestępczości, tak na szczeblu komunalnej prewencji przestępczości, jak 
przede wszystkim na poziomie tzw. target hardening (domofony, kraty, alarmy, telewizja 
przemysłowa, prywatne fi rmy ochrony mienia itp.). Inaczej mówiąc, zgodnie ze wspo-
mnianą wcześniej koncepcją działań rutynowych, pomimo drastycznego zwiększenia się 
liczby zdatnych obiektów ataku będącej wynikiem wzrostu zamożności pewnych grup 
społeczeństwa i niespotykanego wcześniej nagromadzenia dóbr konsumpcyjnych, mie-
nie to w miarę upływu lat stawało się coraz to lepiej zabezpieczone przed przestępcami. 
W konsekwencji spadła przede wszystkim liczba włamań o charakterze przypadkowym, 
będących często wynikiem słabego zabezpieczenia mienia (Dadak 1997). Włamanie sta-
ło się więc działalnością znacznie bardziej profesjonalną, ale przez to ograniczoną do 
węższego kręgu sprawców (Kołakowska-Przełomiec 1996).

Zupełnie inaczej przebiegała dynamika włamań w Krakowie, wskazując na to, że 
w warunkach wielkomiejskich przestępstwo to ma swoją wyraźną specyfi kę, wynikającą 
najprawdopodobniej stąd, że na terenie wielkiego miasta mamy do czynienia ze szczegól-
nie dużą koncentracją atrakcyjnych dóbr konsumpcyjnych i innych potencjalnych celów 
ataku, które często są relatywnie trudne do efektywnej ochrony. W każdym razie w roku 
1990 nasilenie włamań w Krakowie wyniosło 1379,2 na 100 tys. mieszkańców, a więc 
było o niemalże 1/4 (dokładnie o 22%) wyższe niż w skali ogólnopolskiej. Taki stan rzeczy 
był również wynikiem wspomnianego „wielkiego wybuchu” i nie dziwi on, biorąc pod 
uwagę wielkomiejski charakter Krakowa. Równocześnie jednak warto zauważyć, że póź-
niejsza dynamika nasilenia włamań była zupełnie odmienna niż w skali ogólnopolskiej. 
Co prawda, z wyjątkiem szczególnej erupcji włamań w roku 1993, w latach 1991–1996 
nasilenie włamań w Krakowie opadło podobnie jak w skali ogólnopolskiej. Poczynając 
jednak od roku 1997, rozpoczął się wzrost, który – z różnymi wahaniami – trwał właściwie 
do roku 2003. Co więcej, konsekwencją tego wzrostu – inaczej niż w skali ogólnopolskiej 
– było znaczne nawet przekroczenie poziomu nasilenia włamań z roku 1990. Już w roku 
1998 współczynnik nasilenia włamań w Krakowie był o niemalże 1/4 (23,5%) wyższy niż 
w roku 1990, a w roku 2003, po pewnym wcześniejszym wyhamowaniu, był on nawet 
o 40% wyższy niż w pierwszym roku dekady lat dziewięćdziesiątych. Dopiero lata 2004–
–2005 przyniosły dość zdecydowane odwrócenie tej tendencji. O ile jednak w roku 2005 
nasilenie włamań w skali ogólnopolskiej było znacznie już niższe niż w roku 1990, to 
w Krakowie wartość współczynnika nasilenia przestępstw z art. 279 kk była wciąż o 3,3% 
wyższa. W konsekwencji w roku 2003 nasilenie włamań w Krakowie było ponad dwukrot-
nie wyższe (o 21,5%) niż w skali ogólnopolskiej, a w roku 2005, pomimo wyraźnego spad-
ku wartości współczynnika nasilenia w Krakowie w latach 2004–2005, różnica ta nawet 
powiększyła się do dwa i pół raza (145,9%). Można więc zasadnie twierdzić, że Kraków 
jako teren wielkomiejski z punktu widzenia zagrożenia włamaniami ma wyraźną specyfi -
kę, a sytuacja w tym zakresie może być postrzegana jako rzeczywiście istotny problem.

Cały szereg podobieństw w porównaniu nasilenia i dynamiki przestępstwa kradzieży 
z włamaniem w Polsce i w Krakowie wykazuje nasilenie i dynamika kradzieży zwykłej. 
Odpowiednie dane w tym zakresie zawierają wykresy 15 oraz 16.
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Warto zauważyć, że dynamika przestępstwa kradzieży wykazywała w latach dzie-
więćdziesiątych pewne podobieństwa do kradzieży z włamaniem. W roku 1990 nastą-
pił wyraźny skok (o nieco ponad 50% w stosunku do współczynnika z roku 1989 wy-
noszącego 374,9). Równocześnie w następnych latach (do roku 1993) nasilenie tego 
typu przestępstw opadło i zaczęło rosnąć ponownie, poczynając od roku 1994. Od tego 

Wykres 15. Nasilenie przestępstwa kradzieży w Polsce i w Krakowie w latach 1990–2006

Wykres 16. Dynamika przestępstwa kradzieży w Polsce i w Krakowie w latach 1990–2006
(1990 = 100)
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momentu wzrost ten był w skali ogólnopolskiej, praktycznie rzecz biorąc, nieprzerwa-
ny z wyjątkiem roku 1996. W konsekwencji wartość współczynnika kradzieży w roku 
2004 w skali ogólnopolskiej była o 55,4% wyższa niż w roku 1990. Nasilenie kradzieży 
narastało więc właściwie przez cały analizowany okres, a co najważniejsze nie doszło 
w istocie do żadnego wyraźniejszego jego spadku w ostatnich latach, tak jak to było 
w wypadku niektórych przestępstw z użyciem przemocy. Można tu mówić co najwyżej 
o wyhamowaniu wzrostu, które wystąpiło wyraźnie w roku 2005. Trudno jednak stwier-
dzić, czy jest to tendencja trwała.

W Krakowie nasilenie przestępstwa kradzieży w roku 1990 było niewiele jedynie 
wyższe niż w skali ogólnopolskiej (różnica na niekorzyść Krakowa wynosiła zaledwie 
11,8%). Wzrost nasilenia kradzieży do roku 1994 spowodował jednak, iż różnica ta 
powiększyła się w tym roku do 67%. Pomimo odnotowania w dwóch następnych la-
tach wyraźnego spadku nasilenia kradzieży w roku 1997 rozpoczął się gwałtowny jego 
wzrost. Wzrost ten pomimo załamania, jakiego doznał on w latach 2001–2002, był póź-
niej kontynuowany aż do roku 2005. Oznacza to, że w Krakowie w wypadku kradzie-
ży, inaczej niż w wypadku kradzieży z włamaniem, w bieżącej dekadzie nie wystąpiła 
żadna tendencja spadkowa. W rezultacie współczynnik nasilenia kradzieży w roku 2005 
był ponad trzykrotnie wyższy niż w roku 1990 (dokładnie 205,1%), a swoją wartością 
przekraczał on ponad dwukrotnie (o 228,3%) wartość odpowiedniego współczynnika 
ogólnopolskiego.

Reasumując, można powiedzieć, że nasilenie i dynamikę przestępczości w Krakowie 
na tle ogólnopolskim charakteryzował szereg odrębności. Kraków przez cały ten czas 
posiadał wyższe nasilenie większości przestępstw – z wyjątkiem zabójstw i zgwałceń 
– niż Polska i różnica ta z upływem lat najczęściej powiększała się, niekiedy w wyraź-
ny sposób. Dotyczy to szczególnie przestępstw przeciwko mieniu, takich jak kradzież 
i kradzież z włamaniem, w wypadku których tendencje do spadku przestępczości, jakie 
pojawiły się w Polsce po okresie 2000–2003, albo w ogóle nie wystąpiły, albo wystąpiły 
później i z mniejszym nasileniem. Podobna była w gruncie rzeczy sytuacja w Krakowie, 
jeśli chodzi o przestępstwo rozboju, w wypadku którego różnica między podwawelskim 
grodem a przeciętną ogólnopolską stała się szczególnie wyraźna. Nieco lepiej wyglądała 
natomiast sytuacja w wypadku innych przestępstw z użyciem przemocy, których dyna-
mika w Krakowie była bardziej zbliżona do rozwoju ogólnopolskiego, a różnica w na-
sileniu tych przestępstw pomiędzy tym miastem a Polską nie była aż tak jednoznaczna. 
Wszystko wskazuje więc na to, że w Krakowie jako wielkomiejskiej metropolii w szcze-
gólny sposób ujawniają się niekorzystne tendencje nasilenia i dynamiki przestępczości 
przeciwko mieniu, zarówno z użyciem przemocy, jak i bez jej użycia.

4.  Struktura przestępczości ujawnionej w Krakowie 
na tle ogólnopolskim

Kolejną istotną miarą stanu zjawiska przestępczości wymagającą krótkiego omówienia 
jest struktura przestępczości ujawnionej i porównanie jej w Krakowie oraz w Polsce. Jest 
rzeczą oczywistą, że wobec odmienności tejże struktury w miastach i na wsi, powinni-
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śmy mieć do czynienia także z pewnymi odmiennościami struktury przestępczości ujaw-
nionej w statystyce policyjnej w Krakowie oraz w skali ogólnopolskiej. Ze względu na 
dostępność danych dotyczących miasta Krakowa dokonanie właściwych porównań jest 
możliwe dopiero od kilku lat. Nie ma więc możliwości stwierdzenia, w jakim stopniu 
ewentualnie sytuacja w tym zakresie zmieniła się w stosunku do lat dziewięćdziesiątych. 
Dane zawarte na wykresach 17–19 pokazują przede wszystkim istotną zmianę, jaka się 
dokonała w tym zakresie w Polsce pomiędzy rokiem 2000 a 2005, która jednak nie zna-
lazła aż tak wyraźnego odzwierciedlenia w stosownych danych dotyczących Krakowa. 
Równocześnie struktura przestępczości w Krakowie wykazuje się pewnymi odrębnoś-
ciami w stosunku do sytuacji ogólnopolskiej.

Zasadniczą zmianą, jaka dokonała się w strukturze przestępczości ujawnionej w Pol-
sce pomiędzy rokiem 2000 a 2005, jest istotny wzrost odsetka przestępstw drogowych, 
z 18,4% w roku 2000 do 23,5% w roku 2005. Zmianie tej towarzyszyło także dość 
wyraźne przekształcenie pozycji przestępstw skierowanych przeciwko mieniu, których 
udział spadł z 73% w roku 2000 do 63,6% w roku 2005, oraz wzrost pozycji przestępstw 
narkotykowych, tj. przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: z 1,55% 
w roku 2000 do 3,25% w roku 2005. Jest rzeczą oczywistą, iż przemiany te były rezulta-
tem przede wszystkim zmian ustawodawczych, a mianowicie przekwalifi kowania czynu 
polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z wykro-
czenia w występek (nowy art. 178a kk) (Błachut 2007b) oraz rozszerzeniu kryminali-
zacji posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych na przypadki 
posiadania niewielkich ich ilości na własny użytek (skreślenie art. 48 ust. 4 Ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 roku) (Krajewski 2005). Obie te zmiany wpro-
wadzone pod koniec roku 2000 odbiły się w zasadniczy sposób na strukturze (ale także 
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Wykres 17. Struktura przestępczości ujawnionej w Polsce w roku 2000
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dynamice) przestępczości ujawnionej w Polsce. Nie zmienia to jednak faktu, że domi-
nującą pozycję w strukturze przestępczości w Polsce – tak jak i w innych krajach – zaj-
mują przestępstwa skierowane przeciwko mieniu, a przestępstwa drogowe znajdują się 
na drugim miejscu. Udział pozostałych przestępstw w ogólnej strukturze przestępczości, 
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Wykres 18. Struktura przestępczości ujawnionej w Polsce w roku 2003

C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa

C
C

aa
aa

Wykres 19. Struktura przestępczości ujawnionej w Krakowie w roku 2000
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Wykres 20. Struktura przestępczości ujawnionej w Krakowie w roku 2005

w tym przestępstw skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu, jest stosunkowo niewielki, 
a ponadto wykazuje się relatywną stałością (i to pomimo zmian zachodzących w obrębie 
ich dynamiki).

Stwierdzenia te wymagają jednego dodatkowego komentarza. Otóż rozbój jest w Pol-
sce w ramach systematyki kodeksowej traktowany jako przestępstwo przeciwko mieniu 
i tak jest też klasyfi kowany w ramach statystyki policyjnej. Równocześnie jednak – jak 
wspomniano już wcześniej – z kryminologicznego punktu widzenia jest to przestępstwo 
z użyciem przemocy, tak jak większość najgroźniejszych przestępstw przeciwko życiu 
i zdrowiu. W tym kontekście warto więc zauważyć, że tzw. przestępstwa rozbójnicze 
(art. 280–282 kk) stanowiły w roku 2000 4,2% wszystkich przestępstw i 5,8% wszyst-
kich przestępstw skierowanych przeciwko mieniu. W roku 2003 odsetki te wynosiły 
odpowiednio 3,5% oraz 5,5%. Spadek nasilenia tych przestępstw odnotowany w ostat-
nich latach znalazł więc także swoje odzwierciedlenie w ich zmniejszonym nieco udzia-
le w ogólnej strukturze przestępczości ujawnionej. Tak więc dominacja w strukturze 
przestępczości ujawnionej przestępstw skierowanych przeciwko mieniu oznacza tak na 
prawdę dominację przestępstw pozbawionych elementu przemocy. Przestępstwa rozbój-
nicze stanowią bowiem stosunkowo niewielką część tej kategorii przestępstw.

Jak wspomniano wcześniej, struktura przestępczości ujawnionej w Krakowie charak-
teryzuje się z tego punktu widzenia pewnymi odrębnościami. Wysoka dynamika prze-
stępstw skierowanych przeciwko mieniu (w tym także rozboju), jaka wystąpiła w Kra-
kowie, poczynając od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych znalazła swoje odbicie 
w znacznie wyższym udziale przestępstw z tej kategorii w ogólnej strukturze przestęp-
czości: 81,9% w roku 2000 i 78,4% w roku 2005. Również udział rozbojów w strukturze 
przestępczości ujawnionej w Krakowie był nieco wyższy niż w skali ogólnopolskiej. 
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W roku 2000 przestępstwa z art. 280–282 kk stanowiły 5,4% wszystkich przestępstw 
stwierdzonych i 6,7% stwierdzonych przestępstw przeciwko mieniu. W roku 2005 od-
setki te wynosiły odpowiednio 6,4% oraz 8,2%. Udział rozbojów w strukturze przestęp-
czości uległ więc w latach 2000–2005 zwiększeniu, co może potwierdzać szczególnie 
problematyczny charakter tego przestępstwa w Krakowie. Równocześnie jednak wobec 
wielkiego natężenia ruchu drogowego w Krakowie dość zaskakującym jest relatywnie 
niewielki, a w każdym razie sporo niższy niż w skali ogólnopolskiej, udział w struktu-
rze przestępstw ujawnionych przestępstw drogowych. Wytłumaczenia tego faktu nale-
ży zapewne poszukiwać w tym, że w wielkim mieście ze względu na specyfi kę ruchu 
drogowego na jego terenie, relatywnie rzadziej może dochodzić do najpoważniejszych 
w konsekwencjach wypadków drogowych, natomiast częstymi są drobniejsze kolizje, 
które nie noszą znamion żadnego z typów przestępstw określonych w rozdziale XXI kk. 
Zaskakujące jest jednak, że udział przestępstw drogowych w roku 2005 był w Krako-
wie relatywnie niewiele większy niż w roku 2000. Wskazywałoby to, że konsekwencje 
wprowadzenia art. 178a kk były o wiele wyraźniejsze w skali ogólnopolskiej. Czyż-
by oznaczało to, że kierowcy krakowscy rzadziej siadają za kierownicą pod wpływem 
alkoholu czy też że częstotliwość odpowiednich kontroli jest w Krakowie relatywnie 
niska (co na terenie miejskim byłoby dość zaskakujące)? Również dość zaskakujące jest 
to, że strukturę przestępczości ujawnionej w Krakowie charakteryzuje także relatywnie 
niewielki udział przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ich udział mię-
dzy rokiem 2000 a 2005 uległ, co prawda, więcej niż podwojeniu, równocześnie jednak 
był i jest niższy niż w skali ogólnopolskiej. Tereny wielkomiejskie wszędzie na świe-
cie stanowią obszary tradycyjnie koncentrujące przestępczość narkotykową, w tym tę 
o charakterze konsumenckim. Biorąc pod uwagę fakt, że Kraków jest dodatkowo potęż-
nym ośrodkiem akademickim, w którym tymczasowo przebywa bardzo znaczna liczba 
studentów, a więc grupa wiekowa, której przedstawiciele relatywnie często podejmują 
eksperymenty z substancjami psychoaktywnymi, jest to dość zaskakujące. Równie za-
skakujący jest relatywnie niewielki, a w każdym razie niższy niż w skali ogólnopolskiej, 
udział w strukturze przestępczości ujawnionej w Krakowie przestępstw przeciwko życiu 
i zdrowiu. W tym ostatnim wypadku należy jednak pamiętać, że dla prawidłowej oce-
ny stopnia zagrożenia przestępstwami z użyciem przemocy na terenie Krakowa należy 
uwzględnić dodatkowo fakt relatywnie wyższego udziału w strukturze przestępczości 
w Krakowie przestępstw o charakterze rozbójniczym.

Reasumując, można jednak powiedzieć, że dominacja przestępczości skierowanej 
przeciwko mieniu w strukturze przestępczości ujawnionej na terenie Krakowa jest jesz-
cze wyraźniejsza niż w skali ogólnopolskiej. W pewnym przynajmniej zakresie (nie do-
tyczy to bowiem w zasadzie przestępstw rozbójniczych), Kraków – wbrew temu, co 
można by zakładać na podstawie światowej literatury kryminologicznej – nie zdaje się 
być terenem metropolitalnym, na którym różne formy przemocy stanowią szczególnie 
drastyczny problem.
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5.  Porównanie nasilenia i dynamiki przestępczości ujawnionej 
w krajach i miastach biorących udział w programie InSec

Na zakończenie części rozważań poświęconych obiektywnemu stanowi zagrożenia prze-
stępczością (mierzonego współczynnikiem nasilenia przestępczości ujawnionej i jego 
dynamiką) w Krakowie i zmianom, jakie nastąpiły w tym zakresie w latach 1990–2005 
dodatkowo przedstawione zostaną analogiczne dane statystyk policyjnych dotyczące 
zarówno pozostałych krajów biorących udział w projekcie badawczym InSec (Austria, 
Holandia, Niemcy, Węgry), jak i miast uczestniczących w projekcie (Amsterdam, Buda-
peszt, Hamburg, Wiedeń). Oczywiście, dokonując tego typu zestawień, należy zdawać 
sobie sprawę z tego, że wartość międzynarodowych porównań danych statystyk poli-
cyjnych jest pod wieloma względami niesłychanie problematyczna i ograniczona. Do-
tyczy to przede wszystkim porównań nasilenia przestępczości wyrażanej współczynni-
kiem przestępczości, w mniejszym stopniu jej tendencji rozwojowych wyrażanych przez 
wskaźnik dynamiki owego współczynnika. Rzecz w tym, że rozmiary przestępczości, 
a tym samym jej nasilenie, w danym kraju zależą nie tylko od liczby zachowań, jakie 
w danym czasie w ramach danej jurysdykcji realizują znamiona czynów zabronionych 
pod groźbą kary. Są one w znacznym stopniu zależne także, jeśli nie przede wszystkim, 
od zakresu kryminalizacji przewidzianego przez dane ustawodawstwo. Im szerszy ten 
zakres, tym więcej zachowań może potencjalnie nosić znamiona czynów zabronionych 
pod groźbą kary, a tym samym proporcjonalnie większa może być przestępczość. W tym 
zakresie szczególną rolę w porównaniach międzynarodowych odgrywa także to, w ja-
kim stopniu różnego rodzaju drobne czyny zabronione pod groźbą kary są włączane do 
ogólnej statystyki przestępczości w danym kraju. Jest rzeczą oczywistą, że wyłączenie 
tych czynów z obrębu ogólnej statystyki przestępczości (jak np. w Polsce w wypadku 
wykroczeń), może w zasadniczy sposób zmieniać rozmiary przestępczości ujawnionej. 
Nie można także zapominać, że decydujący wpływ na rozmiary przestępczości ujawnio-
nej – tj. formalnie zarejestrowanej w statystyce policyjnej – w każdym kraju mają dwa 
niezwykle ważne czynniki, a mianowicie gotowość policji do przyjmowania i rejestro-
wania zgłoszeń o przestępstwach pochodzących od obywateli oraz gotowość obywateli 
do zgłaszania organom ścigania znanych im przypadków przestępstw. Jeśli w danym 
kraju oba te typy gotowości są – z bardzo różnych przyczyn – niskie, będzie to wpływało 
w zasadniczy sposób na zwiększenie się rozmiarów ciemnej liczby przestępstw, a tym 
samym na zmniejszenie się rozmiarów przestępczości ujawnionej.

Nie oznacza to oczywiście, że porównania międzynarodowe przy wykorzystaniu da-
nych statystyk policyjnych są całkowicie pozbawione sensu. Mają one swoją określoną 
wartość, przede wszystkim w odniesieniu do tendencji przestępczości czy też jej dyna-
miki. Można bowiem zakładać – przy świadomości faktu, że na dynamikę przestępczo-
ści ujawnionej wpływ mogą wywierać liczne czynniki niezwiązane z samym zjawiskiem 
przestępczości – że zmiany nasilenia przestępczości ujawnionej w czasie (wzrost, spa-
dek, stabilizacja) dokonują się zazwyczaj w ramach tego samego systemu prawnego 
i zbliżonych form instytucjonalnych funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (dotyczy 
to szczególnie zmian następujących w krótszym czasie). Można więc zakładać, że po-
równanie tendencji przestępczości – w danym wypadku w badanych krajach i miastach 
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ma określony sens, niezależnie od faktu, że zmiany te dokonują się często na zupełnie 
odmiennym poziomie nasilenia przestępczości. Jednak nawet porównanie samego nasi-
lenia może mieć znaczenie. Rzecz w tym, że poczucie zagrożenia przestępczością, kon-
frontacja obywateli ze zjawiskiem przestępczości jako pewnym fenomenem społecznym 
uzewnętrznia się w znacznym stopniu właśnie przez dane ofi cjalnych statystyk policyj-
nych. One to bowiem, a nie wyniki badań wiktymizacyjnych, wciąż najczęściej stanowią 
podstawę dyskursu politycznego i medialnego na temat zjawiska przestępczości.

Dane dotyczące przestępczości w pięciu krajach uczestniczących w projekcie InSec 
przedstawiono na wykresie nr 21.

Wskazują one na kilka bardzo interesujących prawidłowości. Przede wszystkim 
uczestniczące kraje można podzielić dość wyraźnie na trzy grupy. Dwa spośród nich, 
a mianowicie Holandia oraz Niemcy, należałoby zaliczyć do krajów o relatywnie wy-
sokim nasileniu przestępczości ujawnionej, a dwa inne, a mianowicie Polskę i Węgry, 
do krajów o nasileniu relatywnie niskim, przy czym w Polsce – pomimo dynamicznego 
wzrostu przestępczości w latach 1996–2004 – nasilenie to wciąż jest najniższe spośród 
wszystkich krajów. Austria natomiast pod pewnymi względami plasuje się pomiędzy 
tymi dwiema grupami. Była to prawda w odniesieniu do drugiej połowy lat dziewięć-
dziesiątych, po której nastąpił w Austrii dość dynamiczny wzrost nasilenia przestęp-
czości, co zbliżyło ten kraj wyraźnie do Holandii i Niemiec (chociaż, począwszy od 
roku 2003, ta tendencja wzrostowa została jednoznacznie zahamowana). Można więc 
zasadnie twierdzić, że powszechne w Polsce przekonanie, iż jesteśmy krajem ogarnię-
tym falą przestępczości, która wymknęła się spod wszelkiej kontroli, jest pozbawione 
wszelkich podstaw z punktu widzenia danych policyjnych. W rekordowym dla Polski 
pod względem nasilenia przestępczości ujawnionej roku 2004 odnotowano w naszym 
kraju i tak o połowę mniejsze nasilenie tego zjawiska niż w Holandii, Niemczech czy 
Austrii uchodzącej za oazę spokoju i stabilizacji. I nawet na Węgrzech, znajdujących się 

Wykres 21. Nasilenie przestępczości ujawnionej w Austrii, Holandii, Niemczech, Polsce i na Węgrzech 
w latach 1995–2006
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przecież w bardzo zbliżonej do Polski sytuacji społecznej i ekonomicznej, przestępczość 
była w tym roku nieco wyższa niż w Polsce.

Do ciekawych wniosków prowadzi także porównanie dynamiki przestępczości w pię-
ciu krajach. Niewątpliwie najbardziej stabilna sytuacja pod tym względem występowała 
w Niemczech, gdzie przestępczość przez cały okres 1995–2006 pozostawała na relatyw-
nie niezmienionym poziomie, aczkolwiek w bieżącej dekadzie nastąpił także pewien jej 
spadek w stosunku do lat dziewięćdziesiątych (spadek w roku 2006 o ok. 6% w stosunku 
do roku 1995). W Holandii, z wyjątkiem lat 2004–2005, występowała właściwie nieustan-
na tendencja wzrostowa, na skutek której w roku 2005 przestępczość ujawniona była per 
saldo o ok. 14% wyższa niż w roku 1995. Tak samo w Austrii tendencja wzrostowa, jaka 
pojawiła się w latach 2000–2003 (oprócz roku 2001), doprowadziła do tego, że w roku 
2005 przestępczość ujawniona była tam o 18% wyższa niż w roku 1995 (i generalnie 
w niezwykle stabilnych pod tym względem latach dziewięćdziesiątych). Oczywiście 
dynamika ta nie jest jakoś szczególnie spektakularna w porównaniu ze wzrostem, jaki 
odnotowała w tym czasie Polska, gdzie w roku 2005 przestępczość była o 33% wyższa 
niż w roku 1995 (a w roku 2004 nawet o 51% wyższa!). Faktem jednak jest również, że 
owe zmiany przestępczości zachodziły – jak wspomniano – na zupełnie innym poziomie 
jej nasilenia. Wreszcie, co niewątpliwie bardzo ciekawe, jedynym spośród analizowanej 
piątki krajem, który w omawianym okresie odnotował wyraźny spadek przestępczości 
ujawnionej, były Węgry. W roku 2006 nasilenie przestępczości w tym państwie było 
bowiem o ponad 13% niższe niż w roku 1995, a więc był to spadek nasilenia przestęp-
czości ujawnionej porównywalny pod względem swych rozmiarów ze wzrostem, jaki 
w tym samym czasie odnotowała Holandia. Jeśli za punkt odniesienia przyjąć natomiast 
rok 1998, rok rekordowego nasilenia przestępczości na Węgrzech, to spadek ten wynosił 
w roku 2006 aż 71%!

Do nieco innych wniosków prowadzą dane dotyczące nasilenia i dynamiki przestęp-
czości ujawnionej w pięciu badanych miastach, zamieszczone na wykresie nr 22.

Wykres 22. Nasilenie przestępczości ujawnionej w Amsterdamie, Budapeszcie, Hamburgu, Krakowie 
i Wiedniu w latach 1995–2005
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Ranking poszczególnych miast jest w zasadzie zbliżony do rankingu krajów, z któ-
rych one pochodzą, chociaż w latach 1995–2005 zaszły w tym zakresie pewne istot-
ne zmiany. Na początku obecnej dekady Amsterdam i Hamburg miały bardzo zbliżone 
i równie wysokie nasilenie przestępczości, podczas gdy Kraków miał je zdecydowanie 
najniższe. Np. w roku 1996 nasilenie przestępczości w Amsterdamie i Hamburgu było 
trzy i półkrotnie wyższe niż w Krakowie. Natomiast Budapeszt i Wiedeń zajmowały 
zbliżoną pozycję pośrednią (w Budapeszcie przestępczość była o ok. 52% niższa niż 
w Amsterdamie czy Hamburgu, a w Wiedniu o ok. 38% niższa). Na skutek jednak bar-
dzo wyraźnie występującej w następnych latach tendencji spadkowej w Amsterdamie 
(od roku 2000) i w Hamburgu (od roku 2002), której towarzyszył dość dramatyczny 
wzrost przestępczości ujawnionej w stolicy Austrii (w latach 1999–2003) oraz stały 
wzrost przestępczości w Krakowie (Budapeszt pozostawał w zasadzie relatywnie stabil-
ny, z niewielką jedynie tendencją spadkową), sytuacja w roku 2005 była już odmienna. 
Hamburg, pomimo spadku przestępczości, pozostawał wciąż miastem najbardziej zagro-
żonym przestępczością. Współczynnik nasilenia przestępczości był tam również wciąż 
znacznie wyższy niż w Krakowie (ponad dwukrotnie, a mianowicie o 136%). Co cieka-
we, Wiedeń miał w tym roku ów współczynnik minimalnie jedynie niższy niż Hamburg, 
a Amsterdam spadł na trzecią pozycję z przestępczością o niemalże 1/4 niższą niż w Ham-
burgu i Wiedniu. Co ciekawe, pomimo poważnego spadku w Amsterdamie i wyraźnej, 
wieloletniej tendencji wzrostowej w Krakowie, współczynnik nasilenia przestępczości 
w tym ostatnim mieście był wciąż o niemalże 44% niższy niż w Amsterdamie. Był on 
natomiast niewiele tylko niższy niż w Budapeszcie. Biorąc pod uwagę wspomnianą sta-
bilizację przestępczości w Budapeszcie oraz dość dynamiczny jej wzrost w Krakowie, 
można stwierdzić, że podwawelski gród zdołał w latach 1995–2005 niejako dogonić pod 
względem przestępczości naddunajską metropolię. Oba miasta dzieli jednak wciąż spory 
dystans w stosunku do pozostałych trzech miast zachodnioeuropejskich, co ciekawe, 
szczególnie w stosunku do Hamburga i Wiednia.

Na zakończenie niniejszych porównań warto jeszcze rzucić okiem na dane porównu-
jące nasilenie i dynamikę przestępczości ujawnionej w badanych miastach oraz w kra-
jach, w których się one znajdują. Zawarte są one w wykresach 23–26 odpowiednio 
w stosunku do Austrii (Wiednia), Holandii (Amsterdamu), Niemiec (Hamburga) oraz 
Węgier (Budapesztu). Stosowne zestawienie w stosunku do Polski i Krakowa zostało już 
przedstawione i zanalizowane wcześniej (wykres 1).

Jak już wspomniano w Polsce i Krakowie przestępczość rozwijała się w analizowa-
nym okresie w miarę równolegle, ale w Krakowie dynamika wzrostu była jednak wyż-
sza, na skutek czego różnica w nasileniu przestępczości pomiędzy Krakowem a Polską 
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych i na początku bieżącej dekady dość wyraźnie 
się powiększyła. Podobna sytuacja wystąpiła w zasadzie także w Wiedniu i w Austrii. 
Chociaż w całej Austrii w latach 1999–2003 przestępczość ujawniona wzrosła o niemal-
że 30%, w wypadku Wiednia był to wzrost aż o prawie 70%, a więc tempo wzrostu było 
w stolicy Austrii ponad dwukrotnie wyższe. Pomimo tego, że od roku 2003 zarówno 
w Austrii, jak i w Wiedniu przestępczość zaczęła spadać (w Wiedniu znacznie szybciej 
niż w całym kraju), w roku 2005 wiedeński współczynnik przestępczości był aż o 90% 
wyższy od austriackiego (w roku 1995 było to 68%, w roku 2003 – 103%). Można więc 
powiedzieć, że zarówno Kraków, jak i Wiedeń stały się pod koniec analizowanego okre-
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su miastami bardziej zagrożonymi przestępczością w stosunku do reszty kraju, niż było 
to na jego początku.

Inaczej natomiast wyglądała sytuacja w Hamburgu i w Amsterdamie. Szczególnie 
w wypadku Amsterdamu analizowany okres przyniósł interesującą zmianę. Na skutek 
bardzo poważnego spadku przestępczości (per saldo o około 1/3 ) w Amsterdamie (zakłó-
conego jedynie w latach 1998–1999) oraz pewnego wzrostu w całej Holandii (o około 
14%) dystans między Amsterdamem i resztą kraju uległ drastycznemu zmniejszeniu. 
O ile w roku 1995 przestępczość ujawniona w Amsterdamie była jeszcze niemalże 

Wykres 23. Nasilenie przestępczości ujawnionej w Austrii i w Wiedniu w latach 1995–2005

Wykres 24. Nasilenie przestępczości ujawnionej w Holandii i w Amsterdamie w latach 1995–2005
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dwukrotnie wyższa niż w Holandii, to w roku 2005 różnica ta wynosiła już tylko 18%. 
W sumie Amsterdam stał się więc tą spośród pięciu badanych metropolii, która najmniej 
odstawała od przeciętnej krajowej, co wydaje się niezwykle interesującym zjawiskiem.

Pewne zmniejszenie tego dystansu nastąpiło także w Hamburgu, ale miało ono znacz-
nie mniej spektakularny charakter niż w Amsterdamie. Spadek przestępczości, jaki tam 
nastąpił, poczynając od roku 1997 (z wyjątkiem lat 2000–2001), spowodował, że w roku 
2006 przestępczość w hanzeatyckiej metropolii była o nieco ponad 1/5 niższa niż w roku 
1996 (w skali ogólnoniemieckiej spadek ten wyniósł znacznie mniej bo 6,2%). W konse-
kwencji dystans pomiędzy Hamburgiem a Niemcami, który w roku 1996 wynosił jeszcze 
96%, w roku 2006 zmniejszył się do 77%. Przestępczość w Hamburgu pozostaje więc 

Wykres 25. Nasilenie przestępczości ujawnionej w Niemczech i w Hamburgu w latach 1995–2005

Wykres 26. Nasilenie przestępczości ujawnionej na Węgrzech i w Budapeszcie w latach 1995–2005
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wciąż na relatywnie znacznie wyższym poziomie niż przeciętna dla całych Niemiec i nie 
ma tu mowy o tak spektakularnym zjawisku jak w wypadku Amsterdamu.

Co ciekawe, w Budapeszcie i na Węgrzech zmiana była relatywnie najmniej dostrze-
galna w stosunku do tego, co można zaobserwować w pozostałych miastach. W stoli-
cy Węgier przestępczość pozostawała od roku 2000 relatywnie stabilna, chociaż niższa 
w stosunku do stanu z końca ubiegłego stulecia. Na całych Węgrzech natomiast po jej 
gwałtownym wzroście w latach 1996–1998 nastąpił spadek w latach 1999–2002 i sta-
bilizacja w latach 2003–2006. W konsekwencji w roku 2006 nasilenie przestępczości 
w Budapeszcie było o 14% niższe niż w roku 1997, a na Węgrzech o 16% niższe (jednak 
w stosunku do rekordowego roku 1998 o 28% niższe). Relacja pomiędzy stolicą Węgier 
a przeciętną krajową pozostała jednak raczej niezmieniona: w roku 1997 wynosiła ona 
53% na „korzyść” Budapesztu, a w roku 2006 – 56%.

6. Podsumowanie

Reasumując powyższe porównanie nasilenia i dynamiki przestępczości ujawnionej w pię-
ciu badanych krajach i miastach, można powiedzieć, że Kraków i Polska rysują się w jej 
świetle raczej niekorzystnie pod względem dynamiki. W Krakowie przez cały ten czas 
mieliśmy do czynienia z dość wyraźnym wzrostem nasilenia przestępczości ujawnionej. 
Tendencja o nieco zbliżonym charakterze wystąpiła jedynie w Wiedniu i Austrii. W Am-
sterdamie i Hamburgu, wielkich, tradycyjnie dotkniętych dość poważnym problemem 
przestępczości metropoliach zachodnich, przestępczość ujawniona w tym okresie miała 
tendencję spadkową, szczególnie wyraźną w Amsterdamie. W Budapeszcie natomiast 
uwidoczniła się tendencja stabilizacyjna. Inaczej jednak wygląda sytuacja, jeśli porównać 
nasilenie przestępczości ujawnionej w pięciu miastach. Wówczas okazuje się, że pomimo 
dość poważnej dynamiki wzrostu nasilenie przestępczości ujawnionej pozostaje w Kra-
kowie w porównaniu z pozostałymi miastami wciąż na relatywnie niskim poziomie. Pod-
wawelski gród dzieli bowiem wciąż bardzo duży dystans do Amsterdamu, Hamburga czy 
Wiednia. Kraków zdołał „jedynie” dogonić pod tym względem Budapeszt. Można więc 
powiedzieć, że miasta wschodnioeuropejskie uczestniczące w projekcie InSec wciąż dużo 
różni od miast zachodnioeuropejskich, jeśli chodzi o zagrożenie przestępczością ujawnio-
ną. Niektóre z nich, np. Kraków, wyróżniają się natomiast dość wyraźną tendencją wzro-
stową przestępczości ujawnionej. Nie występuje ona w miastach zachodnioeuropejskich 
(poza Wiedniem), gdzie przestępczość w ostatnich latach raczej spada.
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