
DZIAŁ III 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 
Uwagi ogólne 
 

1. Dane o przestępstwach stwierdzonych 

oraz o skazanych przez sądy podano według kla-

syfikacji Kodeksu karnego z 1997 r., obowiązują-

cego od 1 IX 1998 r. (ustawa z dnia 6 VI 1997 r., 

tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1137), Kodeksu 

karnego skarbowego obowiązującego od 17 X 

1999 r. (ustawa z dnia 10 IX 1999 r., tekst jednolity: 

Dz.U. z 2013 r. poz. 186, z późniejszymi zmianami) 

lub innych ustaw szczególnych. 

2. Przestępstwo stwierdzone jest to zda-

rzenie, co do którego w zakończonym postępowa-

niu przygotowawczym potwierdzono, że jest prze-

stępstwem. 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 skarbo-

wym — jest to przestępstwo skarbowe. 

Przestępstwo stwierdzone w zakończonym 

postępowaniu przygotowawczym, w którym usta-

lono przynajmniej jednego podejrzanego jest to 

przestępstwo wykryte. 

Informacje o przestępstwach stwierdzonych i 

wskaźnikach wykrywalności sprawców przestępstw 

pochodzą z policyjnych systemów informacyjnych. 

U w a g a. Od 2014 r. dane o przestępstwach 

stwierdzonych nie obejmują czynów karalnych po-

pełnionych przez nieletnich; zgodnie ze zmienioną 

metodologią stwierdzenie popełnienia czynów ka-

ralnych przez nieletnich dokonywane jest w postę-

powaniu sądowym po uprzednim przekazaniu 

przez Policję akt w sprawach nieletnich do sądu ro-

dzinnego. W związku z tym dane nie są w pełni po-

równywalne z danymi za lata poprzednie. 

3. Wskaźnik wykrywalności sprawców 

przestępstw jest to stosunek liczby przestępstw 

wykrytych w danym roku (łącznie z wykrytymi po 

podjęciu z umorzenia) do liczby przestępstw stwier-

dzonych w danym roku, powiększonej o liczbę 

przestępstw stwierdzonych w podjętych postępo-

waniach, a umorzonych w latach poprzednich z po-

wodu niewykrycia sprawców. 

CHAPTER III 

PUBLIC SAFETY 
 
General notes 
 

1. Data concerning ascertained crimes as 

well as adults convicted are given according to the 

classification of the Criminal Code of 1997, valid 

since 1 IX 1998 (the law dated 6 VI 1997, uniform 

text Journal of Laws 2016, item 1137), the Penal 

Fiscal Code valid since 17 X 1999 (the law dated 

10 IX 1999, unified text: Journal of Laws 2013 item 

186, with later amendments) or other specific laws. 

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 crime is a felony or misde-

meanor prosecuted upon by public accusation or 

private accusation, in connection with the Penal 

Fiscal Code — is a fiscal offence. 

An ascertained crime in completed prepara-

tory proceeding, in which at least one suspect was 

found is a detected crime. 

Information regarding ascertained crimes 

and rates of detectability of delinquents in ascer-

tained crimes come from police information sys-

tems. 

N o t e. Since 2014 data about ascertained 

crimes do not include punishable acts committed by 

juveniles; in accordance with the amended method-

ology, the specification of the number of juveniles 

committing punishable acts takes place during court 

proceedings after the Police provides records in juve-

nile cases to the family court. Thus data are not fully 

comparable with the data for previous years. 

3. The rate of detectability of delinquents 

is the relation of the number of detected crimes in a 

given year (including those detected after resump-

tion 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.
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Uwaga do tablic 1- 2   
Od 2014 r. dane nie obejmują czynów karalnych popełnionych przez nieletnich; zgodnie ze zmienioną 
metodologią stwierdzenie popełnienia czynów karalnych przez nieletnich dokonywane jest w postępowa-
niu sądowym po uprzednim przekazaniu przez Policję akt w sprawach nieletnich do sądu rodzinnego. 
Note to tables 1-2   
Since 2014 data do not 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 proceedings after the Police provides records in juveniles cases to the family court. 

TABL. 1 (14). PRZESTĘPSTWA  STWIERDZONE  PRZEZ  POLICJĘ  W  ZAKOŃCZONYCH  POSTĘ-
POWANIACH  PRZYGOTOWAWCZYCH  W  2015  R. 
ASCERTAINED  CRIMES  BY  THE  POLICE  IN  COMPLETED  PREPARATORY  PRO-
CEEDINGS  IN  2015 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ogółem 

Total 

W tym przestępstwa 

Of which crimes 

Z liczby ogółem przestępstwa 

Of grand total crimes 

o charakte-
rze  

kryminalnym

criminal 

o charakterze 
gospodarczym

economic 

drogowe 

traffic 

przeciwko
życiu  

i zdrowiu 

against
life 

and health

przeciwko mieniu 

against property 

razem 

total 

w tym 
kradzież 

samochodu 

of which 
automobile 

theft 

W O J E W Ó D Z T W O .....  26949 16441 6760 2568 593 14001 456 

V O I V O D S H I P               

Podregion gorzowski .........  10224 6247 2595 950 227 6107 199 

Subregion               

Powiaty:               

Powiats:               

Gorzowski ............................  1405 1012 104 181 20 648 42 

Międzyrzecki ........................  1431 820 468 101 40 986 10 

Słubicki.................................  1311 828 216 182 38 649 25 

Strzelecko-drezdenecki ........  1049 723 157 125 28 474 12 

Sulęciński .............................  1538 549 843 116 21 1148 9 

Miasto na prawach powiatu               

City with powiat status               

Gorzów Wlkp. .......................  3490 2315 807 245 80 2202 101 

Podregion zielonogórski ...  16725 10194 4165 1618 366 7894 257 

Subregion               

Powiaty:               

Powiats:               

Krośnieński ..........................  1206 833 167 134 40 634 13 

Nowosolski ...........................  3110 1513 1257 224 61 1005 26 

Świebodziński ......................  1351 782 324 191 27 607 15 

Wschowski ...........................  666 429 120 87 18 338 9 

Zielonogórski ........................  1401 1048 108 173 39 752 29 

Żagański ..............................  2173 1118 734 187 38 740 27 

Żarski ...................................  2207 1484 354 270 38 1190 29 

Miasto na prawach powiatu               

City with powiat status               

Zielona Góra ........................  4611 2987 1101 352 105 2628 109 

U w a g a. Dane dotyczą terenów działania Komend Powiatowych Policji, które nie zawsze są tożsame z podziałem administra-
cyjnym kraju na powiaty. 

 Ź r ó d ł o: dane Komendy Głównej Policji. 
 
N o t e. Data concern areas of Powiats Police Headquarters activities, which are not always identical to the administrative division 

of the country on powiats. 
S o u r c e: data of the National Police Headquarters. 
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TABL. 2 (15). WSKAŹNIK  WYKRYWALNOŚCI  SPRAWCÓW  PRZESTĘPSTW  STWIERDZONYCH  
PRZEZ  POLICJĘ WEDŁUG  WYBRANYCH  RODZAJÓW  PRZESTĘPSTW  W  2015  R. 

RATE  OF  DETECTABILITY  OF  DELINQUENTS  IN  ASCERTAINED  CRIMES  BY  
THE  POLICE IN  2015 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ogółem 

Total 

W tym przestępstw     Of which crimes 

o charakterze 
kryminalnym 

o charakterze 
gospodarczym 

economic 

drogowych 

traffic 

w %     in % 

W O J E W Ó D Z T W O ............................ 71,2 58,2 88,4 99,4 

V O I V O D S H I P         

Podregion gorzowski ............................... 69,9 55,5 89,6 99,6 

Subregion         

Powiaty:         

Powiats:        

Gorzowski .................................................. 64,9 54,5 77,1 98,9 

Międzyrzecki ............................................... 74,8 59,9 93,8 100,0 

Słubicki ....................................................... 73,9 62,3 87,1 99,5 

Strzelecko-drezdenecki .............................. 67,2 59,2 69,6 100,0 

Sulęciński ................................................... 85,9 65,2 97,4 100,0 

Miasto na prawach powiatu        

City with powiat status         

Gorzów Wlkp. ............................................. 62,2 48,7 85,2 99,6 

Podregion zielonogórski .......................... 72,0 59,8 87,6 99,3 

Subregion         

Powiaty:         

Powiats:         

Krośnieński ................................................. 75,1 67,8 81,7 100,0 

Nowosolski ................................................. 81,2 65,2 96,0 99,6 

Świebodziński ............................................. 68,5 53,1 84,6 97,9 

Wschowski ................................................. 65,5 55,5 68,6 100,0 

Zielonogórski .............................................. 64,0 56,4 64,6 99,4 

Żagański ..................................................... 76,6 60,0 92,5 99,5 

Żarski ......................................................... 67,3 55,8 84,8 98,5 

Miasto na prawach powiatu         

City with powiat status         

Zielona Góra ............................................... 69,6 60,2 81,8 99,7 

U w a g a. Dane dotyczą terenów działania Komend Powiatowych Policji, które nie zawsze są tożsame z podziałem administra-
cyjnym kraju na powiaty. 

Ź r ó d ł o: dane Komendy Głównej Policji. 
 
N o t e. Data concern areas of Powiats Police Headquarters activities, which are not always identical to the administrative division 

of the country on powiats. 
S o u r c e: data of the National Police Headquarters. 
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