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Uwagi ogólne 
 

1. Dane o przestępstwach stwierdzonych i ska-
zanych przez sądy podano według klasyfikacji 
Kodeksu karnego z 1997 r., obowiązującego od 
1 IX 1998 r. (ustawa z dnia 6 VI 1997 r., Dz. U. Nr 
88, poz. 553, z późniejszymi zmianami), Kodeksu 
karnego skarbowego obowiązującego od 17 X 
1999 r. (ustawa z dnia 10 IX 1999 r., Dz. U. Nr 83, 
poz. 930) lub innych ustaw szczególnych. 

2. Przestępstwo stwierdzone jest to zda-
rzenie, co do którego w zakończonym postępo-
waniu przygotowawczym potwierdzono, że jest 
przestępstwem. Przestępstwo  zgodnie z Ko-
deksem karnym z 1997 r. obowiązującym od 1 IX 
1998 r. (ustawa z dnia 6 VI 1997 r., tekst jednolity 
Dz. U. 2016 poz. 1137)  jest to zbrodnia lub 
występek ścigany z oskarżenia publicznego lub z 
oskarżenia prywatnego, zgodnie z Kodeksem 
karnym skarbowym, obowiązującym od 17 X 1999 
r. (ustawa z dnia 10 IX 1999 r., jednolity tekst Dz. 
U. 2007 Nr 111, poz. 765, 
z późniejszymi zmianami) – jest to przestępstwo 
skarbowe. 

Przestępstwo stwierdzone w zakończonym po-
stępowaniu przygotowawczym, w którym ustalono 
przynajmniej jednego podejrzanego, jest to prze-
stępstwo wykryte. 

Informacje o przestępstwach stwierdzonych 
i wskaźnikach wykrywalności sprawców prze-
stępstw pochodzą z policyjnych systemów infor-
macyjnych. 
U w a g a. Do 2012 r. prezentowane dane zawie-

rały informacje o przestępstwach stwierdzonych 
przez Policję, jak również stwierdzonych w śledz-
twach własnych prowadzonych w prokuraturach. 
Od 2013 r. dane dotyczą spraw prowadzonych 
przez Policję lub powierzonych przez prokuratora 
w całości do prowadzenia przez Policję. Ponadto 
zmienił się sposób zbierania danych o czynach 
karalnych popełnionych przez nieletnich. Do 
marca 2013 r. czyny te wykazywane były jako 
przestępstwa stwierdzone w momencie skierowa-
nia wniosku o wszczęcie postępowania do sądu 
rodzinnego, a od kwietnia 2013 r. Policja reje-
strowała je jako przestępstwa stwierdzone dopie-
ro po otrzymaniu informacji z sądu rodzinnego o 
zakończeniu postępowania. 

 General notes 
 

1. Data concerning ascertained crimes and 
adults convicted according to the classification of 
the Criminal Code of 1997, valid since 1 IX 1998 
(the law dated 6 VI 1997, Journal of Laws No. 88, 
item 553, with later amendments), the Treasury 
Penal Code valid since 17 X 1999 (the law dated 
10 IX 1999, Journal of Laws No. 83, item 930) or 
other specific laws. 

2. An ascertained crime is an event, 
which after the completion of preparatory pro-
ceedings 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, uniform 
text Journal of Laws 2016 item 1137) crime is a 
felony or misdemeanour prosecuted upon by 
public accusation or private accusation, in con-
nection with the Penal Fiscal Code valid since 17 
X 1999 (the law dated 10 IX 1999, uniform text 
Journal of Laws 2007 No. 111, item 765, with 
later amendments) – is a fiscal offence. 

An ascertained crime in completed preparatory 
proceeding, in which least one suspect was found 
is a detected crime. 

Information regarding ascertained crimes and 
rates of detectability of delinquents in ascertained 
crimes come from police information system. 

N o t e. Until 2012 presented data contained in-
formation on crimes ascertained by the Police, as 
well as ascertained in investigations conducted by 
the prosecutor’s offices. Since 2013 data concern 
cases conducted by the Police or entrusted by the 
prosecutor entirely to the Police conduction. Moreo-
ver, the mode of collecting data on punishable acts 
committed by juveniles has changed. Until March 
2013 these acts were presented as ascertained 
crimes at the moment of submitting a motion for 
bringing legal proceedings to the family court, and 
from April 2013 the Police did not registered them as 
ascertained crimes until receiving information from 
the family court on completion proceeding. 

Since 2014 data about ascertained crimes do not 
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Od 2014 r. dane o przestępstwach stwierdzo-
nych nie obejmują czynów karalnych popełnio-
nych przez nieletnich; zgodnie ze zmienioną 
metodologią stwierdzenie popełnienia czynów 
karalnych przez nieletnich dokonywane jest 
w postępowaniu sądowym po uprzednim przeka-
zaniu przez Policję akt w sprawach nieletnich do 
sądu rodzinnego 

3. Wskaźnik wykrywalności 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. 

4. Wpływ spraw do sądów 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. 

5. 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 2 do 6), objętych obszarem jego właściwości. 

6. Sądy okręgowe rozpatrują w pierwszej in-
stancji sprawy, gdy ustawa tak stanowi oraz w 
drugiej instancji – odwołania od orzeczeń sądów 
rejonowych. 

7. Sprawą załatwioną jest sprawa, w której 
wydano wyrok, postanowienie lub połączono ją z 
inną sprawą albo przekazano do innego rodzaju 
sądu lub organu. 

W przypadku występowania w sprawie kilku 
osób uważa się ją za załatwioną, gdy dotyczy to 
wszystkich osób występujących w sprawie. 

Zgodnie ze zmianami w zasadach rejestra-
cji spraw w sądach powszechnych, wprowadzo-
nymi zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 12 XII 2003 r. w sprawie organizacji 
i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz 
innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. 
Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 31 XII 2003 
r.), z późniejszymi zmianami, sprawy zawieszone 
od dnia 1 I 2004 r. nie są już oznaczone (zakre-
ślone) jako załatwione w sposób formalny. 

Liczba spraw do załatwienia jest sumą 
spraw niezałatwionych w latach poprzednich 
i spraw, które wpłynęły w danym roku. 

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

ku 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 ka-
ralne w stosunku do osób, które dopuści-
ły się takiego czynu po ukończeniu 13 
lat, ale przed ukończeniem 17 lat, 

include punishable acts committed by juveniles; in 
accordance with the amended methodology, the 
specification of the number of juveniles committing 
punishable acts takes place during court proceed-
ings after the Police provides records in juvenile 
cases to the family court. 

3. 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. 

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

Appeal, regional and district courts function 
within the framework of the organizational struc-
ture of common courts. 

5. 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 2 to 6) within its 
jurisdiction. 

6. Regional courts consider cases relegated 
by the law in the first instance and appeals of 
regional court verdicts in the second instance. 

7. A resolved case is a case with regard to 
which a sentence or order has been issued or 
combined with another case, or which has been 
transferred to a different kind of court or authority. 

A case that involves a number of persons is 
considered resolved when this applies to all the 
persons. 

According to changes to the rules of registering 
cases in common courts, introduced by the de-
cree of the Minister of Justice, dated 12 XII 2003 
on organization and scope of activities of court 
secretariats and other departments of court ad-
ministration (Official Gazette of the Ministry of 
Justice, dated 31 XII 2003, with later amend-
ments) cases suspended since 1 I 2004 are no 
longer marked as formally finished. 

The number of pending cases  is the sum of 
all unresolved cases from previous years and 
cases that were brought in the given year. 

8. Family cases include the following proceed-
ings: 
1) family and guardianship law; 
2) regarding enforcement of compulsory treat-

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

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

b) proceedings in cases concerning pun-
ishable acts committed by persons 
aged 13-16, 

c) execution of educational and corrective 
measures concerning persons with re-
gard to whom such measures have 
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c) wykonywania środków wychowawczych 
lub poprawczych w stosunku do osób, 
względem których środki te zostały orze-
czone, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 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 

sądem (pkt 3a i 3b) wynika z ustawy z dnia 26 X 
1982 r. o postępowaniu wobec nieletnich (jednoli-
ty tekst Dz. U. 2014 poz. 382, z późniejszymi 
zmianami). 

Zmiany dokonane w ustawie, które weszły w 
życie z dniem 2 I 2014 r. zniosły dwuetapową 
procedurę postępowania sądów wobec nieletnich. 
Przed zmianami sędzia, w momencie wpływu 
sprawy do sądu, mógł wszcząć postępowanie 
wyjaśniające wobec nieletniego, a następnie 
wobec tego samego nieletniego mógł wydać 
postanowienie o rozpoznaniu sprawy na posie-
dzeniu lub rozprawie w postępowaniu opiekuń-
czo-wychowawczym lub w postępowaniu popraw-
czym. Sprawy wszczęte przed dniem wejścia w 
życie nowych przepisów rozpatrywane były we-
dług dwuetapowej procedury. Zgodnie z obowią-
zującą jednoetapową procedurą sąd prowadzi 
postępowanie i orzeka w sprawach, w których 
zachodzi podejrzenie demoralizacji lub popełnie-
nia czynu karalnego przez nieletniego. 

Sąd może orzec środki wychowawcze, po-
prawcze lub załatwić sprawę w inny sposób. 
Środki, jakie sąd rodzinny może zastosować 
wobec nieletniego, to m.in.: ustanowienie nadzoru 
(rodziców, opiekuna, kuratora, organizacji udzie-
lającej poręczenia za nieletniego), udzielenie 
upomnienia, zobowiązanie do określonego postę-
powania, umieszczenie w instytucji lub organizacji 
powołanej do przygotowania zawodowego lub w 
innych instytucjach, orzeczenie umieszczenia w 
młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mło-
dzieżowym ośrodku socjoterapii, ośrodku szkol-
no-wychowawczym, w zakładzie poprawczym lub 
skierowania do ośrodka kuratorskiego. 

Sprawy rodzinne rozpoznawane są przez są-
dy rodzinne, które działają jako wydziały rodzinne 
i nieletnich w sądach rejonowych, z wyjątkiem 
niektórych spraw, np. o rozwód i separację rozpo-
znawanych przez wydziały cywilne sądów okrę-
gowych na podstawie ustawy z dnia 27 VII 2001 r. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
patrz ust. 5 na str. 144). 

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

10. Rejestry sądowe prowadzone są na pod-
stawie ustaw i przepisów wykonawczych. Stany 
rejestrów określają liczbę podmiotów zarejestro-
wanych w określonym dniu. W przypadku publi-
kowanych danych – w dniu 31 XII 2015 r. 

Sprawy rejestrowe prowadzone są w sądach 
rejonowych – wydziałach gospodarczych i Krajo-
wym Rejestrze Sądowym (sądach rejestrowych).

been adjudicated, but not longer than 
until the age of 21; 

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

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

and 3b) are based on the Law on Proceedings 
Involving Juveniles, dated 26 X 1982 (uniform text 
Journal of Laws 2014 item 382, with later 
amendments).  

Amendments to the law that entered into force 
as of 2 I 2014 abolished the two-stage court 
proceedings against juveniles. Before the 
amendments, the judge, at the time the case was 
brought into the court, could institute investigative 
proceedings against a juvenile and then, with 
regard to the same juvenile, issue the decision on 
the examination of the case in the course of 
tutorial and educational proceedings or correc-
tional proceedings. Cases instituted before the 
effective date of new regulations were examined 
according to two-stage procedure. According to 
the valid single-stage procedure the court con-
ducts the proceedings and adjudges of cases in 
which occur suspicion of demoralization or com-
mitment punishable act by a juvenile. 

The court may adjudicate educational or cor-
rectional measures or resolve the case in another 
manner. The measures which the family court 
may apply to the juvenile include instituting su-
pervision (by parents, guardian, a probation 
officer or an organization which provides warranty 
for the juvenile), issuing a reprimand, obligating 
the juvenile to behave in a specific manner or 
placing the juvenile in an institution of vocational 
training and other institution, youth education 
centre, youth social therapy centre, educational 
centre, correctional centre or directing to proba-
tion officer’s centres. 

Family cases are heard by family courts which 
act as family and juvenile departments in district 
courts, with the exception of some cases (e.g., 
divorce and separation), which have been trans-
ferred to civilian regional courts on the basis of 
the Law on Common Courts, dated 27 VII 2001 
(Journal of Laws see item 5 on page 144).. 

9. Adults convicts are persons who at the 
time of committing crime were at least 17 years 
old. 

10. Court registers are kept on the basis of 
laws and executive regulations. Registers contain 
the number of entities registered on a given day. 
In the case of data published – on 31 XII 2015. 

Registration cases are held in the commercial 
departments of district courts and in the National 
Judicial Register (registration courts). 

 


