DZIAŁ IV
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

CHAPTER IV
PUBLIC SAFETY

Uwagi ogólne

General notes

1. W dziale prezentuje się wybrane informacje
z zakresu działania: policji, straży pożarnej oraz
straży miejskiej.
2. Dane o przestępstwach stwierdzonych opracowano według klasyfikacji Kodeksu karnego (ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) i Kodeksu karnego
skarbowego (ustawa z dnia 10 września 1999 r.
Kodeks karny skarbowy, tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r. poz.19, z późn. zmianami) lub innych
ustaw szczególnych.
3. Przestępstwo stwierdzone jest to zdarzenie,
co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że jest przestępstwem. Przestępstwo – zgodnie z Kodeksem
karnym z 1997 r. – jest to zbrodnia lub występek
ścigany z oskarżenia publicznego lub z oskarżenia
prywatnego, zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym – jest to przestępstwo skarbowe.
Artykuły kodeksu karnego:
− przeciwko życiu i zdrowiu – art. 148-162,
− przeciwko bezpieczeństwu
powszechnemu
i bezpieczeństwu w komunikacji – art. 163-180,
− przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania – art. 189–196,
− przeciwko wolności seksualnej i obyczajności –
art. 197-205,
− przeciwko rodzinie i opiece – art. 206–211,
− przeciwko czci i nietykalności cielesnej –
art. 212-217,
− przeciwko mieniu – art. 278-295.
Przestępstwo stwierdzone w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, w którym ustalono
przynajmniej jednego podejrzanego, jest to przestępstwo wykryte.
U w a g a. Dane o przestępstwach stwier-dzonych
od 2014 r. nie obejmują czynów karalnych popełnionych przez nieletnich. Zgodnie z obowiązującą
metodologią stwierdzenie popełnienia czynów
karalnych przez nieletnich dokonywane jest w postępowaniu sądowym po uprzednim przekazaniu
przez Policję akt w sprawach nieletnich do sądu
rodzinnego. W związku z tym dane nie są w pełni
porównywalne z danymi za lata poprzednie.
Informacje o przestępstwach stwierdzonych
i wskaźnikach wykrywalności sprawców przestępstw
opracowano na podstawie policyjnych systemów
informacyjnych.
4. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw jest to stosunek liczby przestępstw wykry-

1. The chapter presents data concerning the
activity of: the police, fire departments and municipal guard.
2. Data concerning ascertained crimes have been prepared in accordance with the classification
of the Criminal Code (Act of 6 June 1997 The Law
of Criminal Code, uniform text: Journal of Laws
2020 item 1444) and the Penal Fiscal Code (Act of
10 September 1999 The Law of Penal Fiscal
Code, unified text: Journal of Laws 2020 item 19
with later amendments) or other specific laws
3. 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 crime is a felony or misdemeanour prosecuted upon by public accusation or
private accusation, in connection with the Penal
Fiscal Code – is a fiscal offence.
Criminal Code articles:
− against life and health – Art. 148-162,
− against public safety and safety in transport –
Art. 163-180,
− against freedom, freedom of conscience and
religion – Art. 189-196,
− against sexual freedom and morals – Art. 197205,
− against the family and guardianship – Art. 206211,
− against good name and personal integrity –
Art. 212-217,
− against property – Art. 278-295.
An ascertained crime in completed preparatory
proceeding, in which at least one suspect was
found is a detected crime.
N o t e. Data about ascertained crimes since
2014 do not include punishable acts committed by
juveniles. In accordance with the existing methodology, the specification of the number of juveniles
commiting punishable acts takes place during
court proceedings after the Police provides records in juvenile cases to the family court. Thus
data are not fully comparable with the data for
previous years.
Information regarding ascertained crimes and
rates of detectability of delinquents in ascertained
crimes has been prepared on the basis of police
information systems.
4. The rate of detectability of delinquents is
the relation of the number of detected crimes in
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tych 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 poprzednich z powodu niewykrycia sprawców.
5. Dane o działalności Państwowej Straży Pożarnej podano zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca
2017 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
(Dz.U. Nr 46, poz. 239).
6. Pożary są to niekontrolowane procesy palenia,
w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
Miejscowe zagrożenia są to inne niż pożar zdarzenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego
i naturalnych praw przyrody, a stwarzające zagrożenie dla życia, środowiska lub mienia.
Alarmy fałszywe są to wezwania do zdarzeń,
które faktycznie nie miały miejsca lub zaistniały,
lecz nie wymagały podjęcia działań ratowniczych.
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a given year (including those detected after resumption following discontinuance) to the total
number of crimes ascertained in a given year, plus
the number of crimes recorded in commenced
proceedings and discontinued in previous years
due to undetected delinquents.
5. Data concerning activity of the State Fire Service are given according to the decree of the
Minister of the Interior and Administration, dated
3 July 2017, on rules of organization of national
system of rescue and fire extinguishing (Journal of
Laws No. 46, item 239).
6. Fires are out-of-control burning process
in places not suitable for this.
Local threats are events different from fires being a result of civilization development and law of
nature, creating threat to live, environment and
property.
False alarms are calls for incidents which actually have not occurred or have occurred but rescue action was not needed.
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