
DZIAŁ  IV 

BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE. 
WYMIAR  SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

 CHAPTER  IV 

PUBLIC  SAFETY.  JUSTICE 

 

 

Uwagi ogólne 
 

1. W dziale prezentuje się dane z zakresu dzia-
łania policji, straży pożarnej i sądownictwa. 

2. Przestępstwo stwierdzone jest to zdarze-
nie, co do którego w zakończonym postępowaniu 
przygotowawczym potwierdzono, że jest prze-
stępstwem. Przestępstwo - zgodnie z Kodeksem 
karnym z 1997 r., obowiązującym od 1 IX 1998 r. 
(ustawa z dnia 6 VI 1997 r., Dz. U. Nr 88,  
poz. 553, z późniejszymi zmianami), jest to 
zbrodnia lub występek ścigany z oskarżenia 
publicznego lub z oskarżenia prywatnego objęty 
oskarżeniem prokuratora, a nadto każdy wystę-
pek skarbowy, których charakter jako przestęp-
stwa został potwierdzony w wyniku postępowania 
przygotowawczego. 

Informacje o przestępstwach stwierdzonych  
i wskaźnikach wykrywalności sprawców prze-
stępstw opracowano na podstawie statystyki poli-
cyjnej, uzupełnianej informacjami o śledztwach 
własnych prowadzonych w prokuraturach i o pos-
tępowaniach wobec nieletnich w sądach rodzin-
nych. 

3. Dane o przestępstwach stwierdzonych opra-
cowano według klasyfikacji Kodeksu karnego  
z 1997 r. i Kodeksu karnego skarbowego (ustawa 
z dnia 10 IX 1999 r., Dz. U. Nr 83, poz. 930) lub 
innych ustaw szczególnych.  

4. Wskaźnik wykrywalno ści sprawców prze-
stępstw jest to stosunek liczby przestępstw wy-
krytych w danym roku (łącznie z wykrytymi po 
podjęciu z umorzenia) do liczby przestępstw 
stwierdzonych w danym roku, powiększonej 
o liczbę przestępstw stwierdzonych w podjętych 
postępowaniach a umorzonych w latach poprzed-
nich z powodu niewykrycia sprawców. 

5. Wpływ spraw do s ądów  oznacza liczbę 
spraw, które zostały wniesione do sądów po-
wszechnych w celu rozpatrzenia w postępowaniu 
sądowym.  

W ramach struktury organizacyjnej sądownictwa 
powszechnego działają sądy apelacyjne, okręgo-
we i rejonowe. 

 General notes 
 

1. The chapter presents data concerning the 
activity of the police, state fire and the courts of 
law. 

2. An ascertained crime is an event, which 
after the completion of preparatory proceedings 
was confirmed as a crime. In connection with the 
Criminal Code of 1997 coming into force on 1 IX 
1998 (the Law dated 6 VI 1997, Journal of Laws 
No. 88, item 553, with later amendments), crime 
is a felony or misdemeanour prosecuted upon by 
public accusation or private accusation by a 
public prosecutor, moreover every revenue re-
lated misdemeanour, the character of which was 
confirmed as a crime as a result of preparatory 
proceedings. 

Information regarding ascertained crimes and 
rates of detectability of delinquents in ascertained 
crimes has been prepared on the basis of police 
statistics, supplemented with information on inves-
tigations conducted by the public prosecutor‘s 
offices and family on juvenile proceeding in courts. 

3. Data on ascertained crimes – have been pre-
pared in accordance with the classification of the 
Criminal Code of 1997, the Treasury Penal Code 
(the Law dated 10 IX 1999, Journal of Laws  
No. 83, item 930) or other specific laws. 

4. The rate of detectability of delinquents is 
the relation of the number of detected crimes in  
a given year (including those detected after re-
sumption following discontinuance) to the total 
number of crimes ascertained in a given year, 
plus the number of crimes recorded in com-
menced proceedings and discontinued in previ-
ous years due to undetected delinquents. 

5. Incoming cases are the number of cases 
that were filed in common courts for consideration 
in a court proceeding. 

Appeal, regional and district courtsfunction 
within the framework of the organizational struc-
ture of common courts. 
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6. Sądy apelacyjne  rozpatrują sprawy odwo-
ławcze od orzeczeń wydanych w pierwszej in-
stancji przez sądy okręgowe. Do sądu apelacyj-
nego wpływają sprawy z kilku sądów okręgowych 
(od 3 do 7), objętych obszarem jego właściwości. 

7. Sądy okr ęgowe  rozpatrują w pierwszej in-
stancji sprawy, gdy ustawa tak stanowi oraz  
w drugiej instancji odwołania od orzeczeń sądów 
rejonowych. Nie wszystkie sądy okręgowe rozpo-
znają sprawy gospodarcze oraz z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych. 

8. Sprawą załatwion ą jest sprawa, w której 
wydano wyrok, postanowienie lub w której postę-
powanie zawieszono lub połączono ją z inną 
sprawą albo przekazano do innego rodzaju sądu 
lub organu. Zgodnie ze zmianami w zasadach 
rejestracji spraw w sądach, wprowadzonymi 
zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia  
12 XII 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu 
działania sekretariatów sądowych oraz innych 
działów administracji sądowej (Dz. Urz. Minister-
stwa Sprawiedliwości z dnia 31 XII 2003 r.,  
z późniejszymi zmianami) sprawy zawieszone od 
dnia 1 I 2004 r. nie są już traktowane jako zała-
twione. W przypadku występowania w sprawie 
kilku osób uważa się ją za załatwioną, gdy doty-
czy to wszystkich osób. Liczba spraw do zała-
twienia jest sumą spraw niezałatwionych  
w latach poprzednich i spraw, które wpłynęły  
w danym roku. 

9. Sprawy rodzinne obejmują postępowanie: 
1) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego; 
2) dotyczące nałożenia na alkoholików obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu; 
3) wobec nieletnich w zakresie: 

a) zapobiegania i zwalczania demoralizacji  
w stosunku do osób, które nie ukończyły 18 
lat, 

b) postępowania w sprawach o czyny karalne 
w stosunku do osób, które dopuściły się ta-
kiego czynu po ukończeniu 13 lat, ale nie 
ukończyły 17 lat, 

c) wykonywania środków wychowawczych lub 
poprawczych w stosunku do osób, wzglę-
dem których środki te zostały orzeczone, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia przez 
te osoby 21 lat; 

4) w związku z leczeniem narkomanów; 
5) w sprawie kontroli umieszczania w zakładach 

lecznictwa psychiatrycznego. 
Tryb postępowania wobec nieletnich przed są-

dem (pkt. 3a i 3b) wynika z ustawy z dnia  
26 X 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(jednolity tekst, Dz. U 2002 Nr 11, poz. 109, z 
późniejszymi zmianami). 

10. Dorośli skazani są to osoby, które w chwili 
popełnienia przestępstwa miały ukończone 17 lat. 

6. Appeal courts consider cases in which the 
verdicts issued by regional courts of first instance 
are appealed. An appeal court considers cases 
from several regional courts (from 3 to 7) within its 
jurisdiction. 

7. Regional courts consider cases relegated by 
the laws in the first instance and appeals of re-
gional court verdicts in the second instance.  
Not all regional courts try commercial cases  
not cases involving labour and social insurance 
laws. 

8. A resolved case is a case with regard to 
which a sentence or order has been issued or the 
proceeding have been suspended or combined 
with another case, or which has been transferred 
to a different kind of court or authority. According 
to changes to the rules of registering cases  
in courts, introduced by the directive of the Minis-
ter of Justice of 12 XII 2003 on organization and 
scope of activities of court administration (Official 
Gazette of Ministry of Justice of 31 XII 2003, with 
later amendments) cases suspended since  
1 I 2004 are no longer treated as finished. A case 
which involves a number of persons is considered 
resolved when this applies to all the persons. The 
number of case for hearing is the sum of all unre-
solved case which were brought in the given year. 

9. Family cases include the following proceedings: 
1) family and custody law; 
2) regarding enforcement of compulsory  

treatment of alcoholics; 
3) with respect to juveniles concerning: 

a) prevention and counteraction against de-
moralization of persons under the age  
of 18, 

b) proceedings in cases concerning punishable 
acts committed by persons between the age 
of 13-17, 

c) execution of educative and corrective meas-
ures concerning persons with regard to 
whom such measures have been adjudi-
cated, but not longer than until the age of 21; 

4) compulsory treatment of drug addictions; 
5) supervising the placement of an individual in a 

psychiatric treatment facility. 
Court proceedings against juveniles (item 3a 

and 3b) are based on the law dated 26 X 1982 on 
cases against juveniles (uniform text, Journal of 
Laws 2002 No. 11, item 109 with later amend-
ments). 

10. Adult convicts are persons who were over 
17 years of age at the time of committing the 
crime. 

 


