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Ranking polskich miast – gdzie jest najbezpieczniej?
Ranking najbezpieczniejszych polskich miast Fundacji Schumana i Polityki Insight już 2 czerwca
na konferencji EUROPOLIS w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Czy współczesne miasto może
być otwarte i równocześnie bezpieczne? Co sprawia, że jego mieszkańcy nie czują się zagrożeni?
Gdzie i dlaczego Polacy są najbardziej zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania?
78% mieszkańców miasta, które zajęło pierwszą pozycję w rankingu Europolis, czuje się bezpiecznie
spacerując po swojej okolicy po zmroku. Na drugim miejscu znalazło się miasto z relatywnie niewielką
liczbą ofiar na drogach – 45% przeciętnej. Na podium jest także miasto przodujące pod względem
bezpieczeństwa publicznego (m.in. o połowę mniej pożarów niż przeciętnie) oraz komunikacyjnego
(88% ofiar wypadków w stosunku do średniej dla miast). Więcej już 2 czerwca na Europolis.
W dyskusji o bezpieczeństwie w polskich miastach udział wezmą m.in.: Prezydent Słupska Robert
Biedroń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Paweł Chorąży, Dyrektor Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawa Ewa Gawor, Dyrektor Centrum
Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Marek Konkolewski, Prezes Zarządu Veolia
Energia Warszawa Jacky Lacombe, Wiceprezes Zarządu Orange Polska ds. Rynku Biznesowego
Bożena Leśniewska, Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, Prezydent Gdyni Wojciech
Szczurek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Krzysztof Szubert, Prezydent Zamościa Andrzej
Wnuk, Prezydent Lublina Krzysztof Żuk.
Więcej informacji i rejestracja: www.europolis.schuman.pl/konferencja
***

Rankingi najbardziej i najmniej bezpiecznych miast pojawiają się stosunkowo często, jednak
nierzadko oparte są przede wszystkim na liczeniu przestępstw w relacji do liczby mieszkańców.
A przecież mówiąc o tym, czy możemy czuć się bezpiecznie nie wystarczy spojrzeć na statystyki
kradzieży czy wypadków drogowych. Należy ująć to zagadnienie całościowo i wziąć pod uwagę
również np. wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego czy te miękkie,
odnoszące się do poziomu zadowolenia mieszkańców czy poczucia bezpieczeństwa w danym mieście.
Właśnie tak do tematu bezpieczeństwa podeszli autorzy raportu i rankingu miast „Europolis. Miasto
bezpieczne i otwarte”, który 2 czerwca zostanie przedstawiony na konferencji w Centrum Nauki
Kopernik.
Bezpieczne i otwarte - lepiej mieszkać w dużym czy małym mieście?
78% mieszkańców miasta, które zajęło pierwszą pozycję w rankingu Europolis, czuje się bezpiecznie
spacerując po swojej okolicy po zmroku. Na drugim miejscu znalazło się miasto z relatywnie niewielką
liczbą ofiar na drogach – 45% przeciętnej. Na podium jest także miasto przodujące pod względem
bezpieczeństwa publicznego (m.in. o połowę mniej pożarów niż przeciętnie) oraz komunikacyjnego
(88% ofiar wypadków w stosunku do średniej dla miast).
W 2016 roku w całej Polsce doszło do ponad 748 tysięcy przestępstw, rok wcześniej do prawie 800
tysięcy. Wg danych Komendy Głównej Policji, spada przede wszystkim liczba przestępstw
kryminalnych (rozbojów, bójek, napadów, kradzieży). Zmienia się jednak charakter samej
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przestępczość – przez laty było więcej przemocy, teraz wzrasta poziom przestępstw dokonywanych
drogą elektroniczną.
Z raportu dowiemy się, gdzie najbardziej skuteczna jest policja, które miasta mogą pochwalić się
najmniejszą liczbą przestępstw na tysiąc mieszkańców, a także gdzie jest najmniej kradzieży
i najwięcej kamer monitoringu miejskiego na kilometr kwadratowy powierzchni. Poznamy też
najlepiej oświetlone miasto oraz sprawdzimy, jak przekłada się to na bezpieczeństwo komunikacyjne
i liczbę wypadków drogowych. W raporcie Europolis przeczytamy także o tym, gdzie policja łapie
najmniej kierowców będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Nie tylko bezpieczeństwo na drogach
O tym, czy miasto jest bezpieczne i otwarte, a jego mieszkańcy nie czują się zagrożeni, świadczą nie
tylko kryteria dotyczące przestępczości czy bezpieczeństwa na drogach. W rankingu miast Europolis
uwzględnione zostały także wskaźniki ukazujące w jaki sposób mieszkańcy postrzegają swoją
miejscowość. Są to m.in. poczucie indywidualnego bezpieczeństwa – również w domu,
z uwzględnieniem liczby ofiar przemocy domowej, czy liczba osób zadowolonych z mieszkania
w swojej miejscowości. W rankingu wzięto pod uwagę także średnią wielkość wynagrodzenia,
łatwość znalezienia pracy, umieralność na choroby cywilizacyjne i liczbę miejsc w żłobkach –
te kryteria zostały zakwalifikowane do wskaźników bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego.
2 czerwca dowiemy się, które miasto jest liderem tej kategorii dzięki wskaźnikom zarówno
ekonomicznym, jak i społecznym, a ludzie żyją tam dłużej niż w innych miejscowościach.
Sprawdzimy, mieszkańcy którego miasta mają najzdrowsze serca i gdzie najmniej ludzi umiera
z powodu nowotworów. W którym mieście najwięcej mieszkańców deklaruje, że można ufać innym
ludziom, gdzie Polacy czują się najbezpieczniej, a gdzie boją się przestępczości.
Sprawdzimy też, w którym mieście rodzicom najłatwiej jest wychowywać małe dzieci nie rezygnując
z aktywności zawodowej (30% dzieci do 3. roku życia jest tam objętych opieką żłobkową) oraz gdzie
jedynie nieco ponad 2% dzieci znajduje miejsce w żłobku.
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Raport Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce został
przygotowany przez Politykę Insight. Partnerami raportu są Orange Polska i Grupa Veolia Polska.
Więcej informacji i rejestracja na www.europolis.schuman.pl
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