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CHAPTER  IV

PUBLIC  SAFETY.  JUSTICE

Uwagi ogólne General notes

1. W dziale prezentuje si  dane z zakresu dzia-
ania policji i s downictwa.

2. Dane o przest pstwach stwierdzonych i ska-
zanych przez s dy podano wed ug klasyfikacji
Kodeksu karnego z 1997 r., obowi zuj cego od
1 IX 1998 r. (ustawa z dnia 6 VI 1997 r., Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z pó niejszymi zmianami), Kodeksu kar-
nego skarbowego obowi zuj cego od 17 X 1999 r.
(ustawa z dnia 10 IX 1999 r., Dz. U. Nr 83, poz.
930) lub innych ustaw szczególnych.

3. Przest pstwo stwierdzone jest to zdarzenie,
co do którego w zako czonym post powaniu
przygotowawczym potwierdzono, e jest przest p-
stwem. Przest pstwo jest to zbrodnia lub wyst pek
cigany z oskar enia publicznego lub z oskar enia

prywatnego obj ty oskar eniem prokuratora,
a nadto ka dy wyst pek skarbowy, których charak-
ter jako przest pstwa zosta  potwierdzony w wyni-
ku post powania przygotowawczego.

Informacje o przest pstwach stwierdzonych i wska -
nikach wykrywalno ci sprawców przest pstw opra-
cowano na podstawie statystyki policyjnej, uzupe -
nianej informacjami o ledztwach w asnych prowa-
dzonych w prokuraturach i o post powaniach wo-
bec nieletnich w s dach rodzinnych.

4. Wska nik wykrywalno ci sprawców prze-
st pstw jest to stosunek liczby przest pstw wy-
krytych w danym roku ( cznie z wykrytymi po
podj ciu z umorzenia) do liczby przest pstw
stwierdzonych w danym roku, powi kszonej
o liczb  przest pstw stwierdzonych w podj tych
post powaniach a umorzonych w latach poprzed-
nich z powodu niewykrycia sprawców.

5. Doro li skazani  to osoby, które w chwili
pope nienia przest pstwa mia y uko czone 17 lat.

6. Wp yw spraw do s dów oznacza liczb
spraw, które zosta y wniesione do s dów po-
wszechnych w celu rozpatrzenia w post powaniu

dowym.
W ramach struktury organizacyjnej s downictwa

powszechnego dzia aj  s dy apelacyjne, okr gowe
i rejonowe. W dniu 31 XII 2003 r. dzia o 10 s -
dów apelacyjnych, 41 s dów okr gowych i 300

dów rejonowych.
7. S dy apelacyjne rozpatruj  sprawy odwo-

awcze od orzecze  wydanych w pierwszej instan-
cji przez s dy okr gowe. Do s du apelacyjnego
wp ywaj  sprawy z kilku s dów okr gowych (od 3
do 7), obj tych obszarem jego w ciwo ci.

8. S dy okr gowe rozpatruj  w pierwszej in-
stancji sprawy, gdy ustawa tak stanowi oraz
w drugiej instancji odwo ania od orzecze  s dów
rejonowych.

1. The chapter presents data concerning the ac-
tivity of the police and the courts of law.

2. 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.

3. An ascertained crime is an event, which after
the completion of preparatory proceedings was
confirmed as a crime. Crime is a felony or misde-
meanour prosecuted upon by public accusation or
private accusation by a public prosecutor, more-
over every revenue related 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.

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 commenced
proceedings and discontinued in previous years
due to undetected delinquents.

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

6. 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 structure
of common courts. On 31 XII 2003, there were 10
appeal courts, 41 regional courts and 300 district
courts.

7. 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.

8. Regional courts consider cases relegated by
the law in the first instance and appeals of regional
court verdicts in the second instance.
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Nie wszystkie s dy okr gowe rozpoznaj  sprawy
gospodarcze oraz z zakresu prawa pracy
i ubezpiecze  spo ecznych. Z tego wzgl du w nie-
których polach tablicy 4(42) znaki „x” oznaczaj ,
e dany s d okr gowy nie jest w ciwy do rozpa-

trywania tego rodzaju spraw, mimo ich wyst po-
wania; przedmiotowe sprawy rozpatruje s d
okr gowy okre lony w przepisach rozporz dzenia
Ministra Sprawiedliwo ci.

9. Spraw  za atwion  jest sprawa, w której wydano
wyrok, postanowienie lub w której  post powanie
zawieszono lub po czono j  z inn  spraw  albo
przekazano do innego rodzaju s du lub organu. W
przypadku wyst powania w sprawie kilku osób
uwa a si  j  za za atwion , gdy dotyczy to wszyst-
kich osób. Liczba spraw do za atwienia jest sum
spraw nieza atwionych w latach poprzednich i
spraw, które wp yn y w danym roku.
10. Sprawy rodzinne obejmuj  post powanie:

1) z zakresu prawa rodzinnego i opieku czego;
2) dotycz ce na enia na alkoholików obowi z-

ku poddania si  leczeniu odwykowemu;
3) wobec nieletnich w zakresie:

a) zapobiegania i zwalczania demoralizacji w
sto-sunku do osób, które nie uko czy y 18 lat,

b) post powania w sprawach o czyny karalne
w stosunku do osób, które dopu ci y si  takiego
czynu po uko czeniu 13 lat, ale przed uko cze-
niem 17 lat,

c) wykonywania rodków wychowawczych lub
poprawczych w stosunku do osób, wzgl dem
których rodki te zosta y orzeczone, nie d ej
jednak ni  do uko czenia przez te osoby 21 lat;

4) w zwi zku z leczeniem narkomanów;
5) w sprawie kontroli umieszczania w zak adach

lecznictwa psychiatrycznego.
Tryb post powania wobec nieletnich przed s -

dem (pkt 3a i 3b) wynika z ustawy z dnia 26 X
1982 r. o post powaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. Nr 35, poz. 228, z pó niejszymi zmiana-
mi).

Not all regional courts try commercial cases nor
cases involving labour and social insurance laws.
Therefore, in some fields of table 4(42), the “x”
indicates that the given regional court does not
hear this type of case, despite the appearance of
such cases; objective cases are heard by the
regional court defined in the regulations of the
Minister of Justice.
9. A resolved case is a case with regard to which a
sentence or order has been issued or the proceed-
ings have been suspended or combined with
another case, or which has been transferred to a
different kind of court or authority. A case which
involves a number of persons is considered re-
solved when this applies to all the persons. The
number of cases for hearing is the sum of all unre-
solved cases from the previous years and the
cases which were brought in the given year.
10. Family cases include the  following proceed-
ings:

1) family and custody law,
2) regarding enforcement of compulsory treat-

ment of alcoholics;
3) with respect to juveniles concerning:
a) prevention and counteraction demoralization

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 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 (pt. 3a and

3b) are based on the Law dated 26 X 1982 on
Proceedings Involving Juveniles (Journal of Laws
No. 35, item 228 with later amendments).




