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prof. dr hab. jarosław warylewski 

Wymiar sprawiedliwości karnej w Polsce – diagnoza 
statystyczno-kryminologiczna wybranych aspektów

Wprawdzie według Hansa Grossa, który w swoim „Podręczniku dla sędziego śledczego” 
z 1904 r., wskazywał na zakres przedmiotowy kryminologii, zarówno kryminalistyka, jak 
i nawet prawo karne miałyby być jej zakresowo podporządkowane, to jak sądzę, zwłaszcza 
w Polsce, współcześnie, należy wyraźnie wskazywać na suwerenność i odrębność tych dyscy-
plin penalnych. Wynikają one przede wszystkim z tego, iż różni je nie tylko sam przedmiot 
zainteresowań osadzony i zdeterminowany kontekstowo w płaszczyźnie badawczej, ale rów-
nież adekwatna do tego i stosowana metodologia. Nie rozwijając tego wątku, wskazać należy, 
że do tak rozumianej kryminologii należą zapewne rozważania dotyczące metod zapobiega-
nia i ograniczania przestępczości, w szczególności w postaci szeroko rozumianej reakcji kar-
nej, funkcjonującej w granicach wymiaru sprawiedliwości karnej. Nieprzypadkowo też, zna-
komity kryminolog, L. Rabinowicz1, w 1933 r. wydał w Polsce dzieło pt. „Podstawy nauki 
o więziennictwie”. Wykonywanie i rzeczywiste funkcjonowanie orzeczonej kary pozbawienia 
wolności w reakcji na popełnione przestępstwo od początku pozostawało w kręgu zaintereso-
wań kryminologii i do dzisiaj zagadnienia te są swoistym barometrem, pozwalającym na oce-
nę (nie całościową, lecz i tak o dość szerokim zakresie) funkcjonowania wymiaru sprawiedli-
wości karnej w praktyce.

Dlatego też, wszelkie poszukiwanie alternatyw dla często zawodzącego i słusznie krytycz-
nie ocenianego, współczesnego wymiaru sprawiedliwości karnej, wymaga przede wszystkim 
najpierw, jako program minimum, poprawnej diagnozy:
– rozmiarów przestępczości, struktury i dynamiki przestępstw oraz ich wykrywalności;
– funkcjonowania i sprawności systemu penitencjarnego;
– przebiegu postępowania przygotowawczego i sądowego;
– dynamiki i struktury orzekanych kar i innych środków reakcji karnej;
– postaw społecznych wobec przestępczości oraz sprawców przestępstw.

Diagnoza taka powinna być punktem wyjścia dla adekwatnego ukształtowania polityki 
karnej i w dalszej kolejności dla koniecznych zmian legislacyjnych2. Badania kryminologicz-

1  Po wyjeździe z Polski, pod koniec lat 30., zmienił nazwisko na Radzinowicz.
2  Zob. J. Warylewski, Aktualna polityka karna wobec statystycznego obrazu przestępczości i badań opinii pub-

licznej, EP 2007, Nr 3, s. 3–12.
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ne muszą wyprzedzać, o czym niestety często się zapomina, zamierzenia legislacyjne w zakre-
sie prawa karnego. 

Zagadnienia wyżej przedstawione, w rozmiarze ograniczonym charakterem tego tekstu, 
postaram się przedstawić, ukazując specyfikę naszego kraju, również w ujęciu prawnoporów-
nawczym, na tle innych państw europejskich.

Tablica Nr 1 ukazuje rozmiar oraz dynamikę przestępczości w Polsce w okresie przeszło 
20  lat, począwszy od 1989 r., który jest cezurą dokonanej wtedy transformacji społeczno-
-gospodarczej i ustrojowej. Na uwagę zasługuje wyraźna tendencja, zauważalna w ostatnich 
kilkunastu latach, nie tylko spadku liczby wszystkich popełnianych przestępstw, ale bardzo 
znaczący ich spadek w kategoriach najbardziej społecznie szkodliwych, tj. zabójstw i zgwał-
ceń. W 2013  r. było ich prawie o połowę mniej niż na początku tego stulecia. Podobnie 
w przypadku kradzieży. Licząc rok do roku i porównując 2013 r. do 2012 r. odnotować na-
leży ok. 5% spadek ogólnej liczby wszystkich przestępstw, a w kategorii tzw. przestępstw kry-
minalnych aż o 8,9% (spadkowi temu towarzyszy wzrost liczby przestępstw gospodarczych 
o 9,3%).

Tablica Nr 1. Rozmiary przestępczości w Polsce (lata 1989–2013) 3

Rok
Liczba przestępstw 

ogółem
Na 100 tys. 

ludności
Wykrywalność 
ogółem (w %)

Liczba 
zabójstw

Liczba 
zgwałceń

Liczba 
kradzieży3

1 2 3 4 5 6 7
1989 547 589 1442 55,0 556 1660 323 710
1990 883 346 2317 40,0 730 1840 591 044
1991 866 095 2264 48,3 971 1921 506 989
1992 881 076 2296 53,1 989 1919 468 251
1993 852 507 2216 53,5 1106 1976 448 427
1994 906 157 2351 54,2 1160 2039 484 807
1995 974 941 2526 54,2 1134 2267 516 501
1996 897 751 2324 54,4 1134 1985 463 182
1997 992 373 2567 53,5 1093 2260 508 385
1998 1 073 042 2775 50,5 1072 2174 566 827
1999 1 121 545 2901 45,0 1048 2029 612 772
2000 1 266 910 3278 47,8 1269 2399 674 632

2001
1 269 927 

(1 390 089)* 3597 53,8 1325 2339 640 516

2002
1 259 775 

(1 404 229) 3635 54,9 1188 2345 619 445

2003
1 315 680 

(1 466 643)** 3799 55,2 1039 2322 630 797

2004
1 302 614 

(1 461 217) 3785 56,2 980 2176 605 677

3 Łącznie: kradzież, kradzież z włamaniem i kradzież samochodu.
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1 2 3 4 5 5 6

2005
1 201 294 

(1 379 962) 3616 58,6 837 1987 545 164

2006 1 287 918*** 3377 62,4 816 2001 454 471
2007 1 152 993 3025 64,6 848 1827 382 710
2008 1 082 057 2837 65,9 759 1611 338 480
2009 1 129 577 2959 67,1 763 1530 347 074
2010 1 138 523 2980 67,9 680 1567 360 540
2011 1 159 554 3011 68,7 662 1498 365 858
2012 1 119 803 2906 67,8 582 1432 336 610
2013 1 063 906 2761 67,1 574 1362 333 014

  * Z dniem 15.12.2000 r., w związku z brzmieniem art. 178a KK, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwo-
ści stało się przestępstwem. 

 ** W nawiasach podano dane łącznie z przestępstwami z art. 178a KK.
*** Łącznie z przestępstwami z art. 178a KK.

Wykres Nr 1. Liczba przestępstw stwierdzonych w Polsce (lata 1989–2013)4

4  Wszystkie tabele i wykresy zamieszczone w tekście to opracowania własne. Dane na podstawie: KG Policji, Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Roczni-
ków Statystycznych GUS, Eurostatu (Statistics in Focus: Crime and Criminal Justice) oraz Annual Penal Statistics 
SPACE I, Survey 2011.
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Spadek przestępczości, wyraźny po 2004 r. (zob. wykres Nr 1) wynika prawdopodob-
nie w znacznej mierze z tego, iż to właśnie w tym roku i w na stępnych latach, wyemigrowa-
ło z Polski ponad 2 mln osób (na emigracji 2 mln 270 tys. w 2007 r.), z czego większość, to 
osoby między 20. a 39. rokiem życia, czyli w wieku, który charakteryzuje największy odsetek 
sprawców przestępstw oraz, w konsekwencji więźniów (prawie 55 tys. więźniów w tym prze-
dziale wiekowym przebywa w polskich zakładach karnych). Mieliśmy więc i wciąż mamy do 
czynienia (2 mln 130 tys. emigrantów w 2012 r.) ze swoistym „eksportem przestępczości”.

W ciągu ostatniego półwiecza (od 1963 r.) najmniej przestępstw popełniono w 1976 r. 
– 324 181 przestępstw stwierdzonych, a najwięcej w 2003 r.: 1 466 643 przestępstw stwier-
dzonych (zob. wykres Nr 2 i 3). Skokowy wręcz wzrost liczby stwierdzonych przestępstw po 
1989 r., w porównaniu z liczbą przestępstw w okresie PRL, należy w dużej mierze wiązać 
z transformacją społeczno-ustrojową oraz większą rzetelnością statystyk policyjnych w po-
równaniu do wcześniejszych – milicyjnych5. Liczba przestępstw w okresie II RP, w 1929 r. 
wyniosła 1 344 965 i odpowiadała liczbie przestępstw stwierdzonych przeszło 70 lat później, 
w 2001 r. Średnie zagrożenie przestępczością w Polsce, w przeliczeniu na 100 tys. mieszkań-
ców, było w 2013 r., najniższe od czasu wejścia w życie Kodeksu karnego z 1997 r.

Wykres Nr 2. Liczba przestępstw stwierdzonych w Polsce (lata 1929–2012)

5  Policja zastąpiła Milicję Obywatelską z dniem 10.5.1990 r.
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Wykres Nr 3. Liczba przestępstw stwierdzonych w Polsce (lata 1963–1988)

Wykres Nr 4. Liczba zabójstw w Polsce
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Liczba zabójstw w Polsce od 13 lat systematycznie maleje (zob. wykres Nr 4). Ta tenden-
cja malejąca jest wyraźna począwszy od 2002 r. W 2001 r. liczba zabójstw była największa 
od 1962 r. i wynosiła – 1325 (łącznie dokonane i usiłowane; ok. 30–35% wszystkich czy-
nów kwalifikowanych jako zabójstwo to usiłowania – w 2012 r. na 582 stwierdzonych za-
bójstw – 200 to usiłowania, czyli 34,4%6). W ciągu ostatniego półwiecza najmniej zabójstw 
odnotowano w 1964 r. – zaledwie 371. Po wzroście z lat 80. i gwałtownym skoku związanym 
z transformacją ustrojową (730 w 1990 r. w porównaniu z 556 w 1989 r.), aktualnie liczba 
zabójstw (574 w 2013 r.) pozostaje na poziomie z lat 70. ubiegłego wieku, czyli porównywal-
na jest do okresu, w którym w Polsce za zabójstwo groziła kara śmierci. W ciągu ostatnich 
kilkunastu lat liczba przestępstw zabójstwa spadła o ponad 50%. Jest to trudno podważalny 
argument przeciwko karze śmierci, wskazujący iż możliwa jest karnoprawna ochrona życia 
człowieka bez zagrożenia karą eliminacyjną.

Od kilku dziesięcioleci motyw seksualny towarzyszy od 2–8% wszystkich zabójstw (ni-
gdy nie przekroczył 9%). Zabójstwa popełniane przez nieletnich to ok. 1%. W 2012 r. nielet-
ni dopuścili się 4 zabójstw7. W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców liczba zabójstw w Pol-
sce (ok. 1,2) jest porównywalna z ich liczbą we Francji (1,27); na Węgrzech (1,4); Szwecji 
(1,05) i w Grecji (1,22). Zdecydowanie wyższe wskaźniki dotyczą np. Bułgarii (2,14); Fin-
landii (2,36); Szkocji (1,89); Irlandii (2,02) i Litwy (8,31), a niższe: Niemiec (0,89); Hiszpa-
nii (0,96); Norwegii (0,65) i Szwajcarii (0,66). 

Wykres Nr 5. Liczba stwierdzonych zgwałceń w Polsce (lata 1989–2013) (obecnie art. 197 KK)

6  W 2011 r. było 209 usiłowań zabójstwa, czyli 31,6% wszystkich stwierdzonych zabójstw.
7  Na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości, KG Policji (policyjny system informatyczny „Temida”) 

oraz Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa 2013.



341

Wymiar sprawiedliwości karnej w Polsce – diagnoza statystyczno-kryminologiczna wybranych...

Wykres Nr 6. Liczba stwierdzonych zgwałceń w Polsce (lata 1965–2013) (obecnie art. 197 KK)

Zgwałcenie, będące najpoważniejszym (najgroźniejszym i najbardziej społecznie szkod-
liwym) przestępstwem przeciwko wolności seksualnej (spośród wszystkich przestępstw 
z rozdz. XXV KK), charakteryzuje się bardzo dużą tzw. ciemną liczbą, na co wskazują bada-
nia wiktymologiczne. Wprawdzie liczba przestępstw stwierdzonych (według statystyk poli-
cyjnych) nie odpowiada faktycznym rozmiarom przestępczości w tym zakresie, to statystyka 
przestępstw ujawnionych, z których od 15–20% to usiłowania, pozwala na rzetelną ocenę 
w zakresie ich dynamiki (zob. wykres Nr 5 i 6). 

Podobnie, jak w przypadku całej przestępczości seksualnej, która wbrew wyrażanym nie-
kiedy opiniom, wcale nie wzrastała w ostatnich latach, liczba zgwałceń systematycznie spa-
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dała w okresie od 2002 r. W 2013 r. stwierdzono najmniejszą liczbę zgwałceń począwszy 
od 1965 r. – czyli w ciągu ostatnich 48 lat (zob. wykres Nr 6). W porównaniu z 2003 r., 
w 2013 r. odnotowano spadek liczby zgwałceń o 40%. Realnie mamy do czynienia z zagro-
żeniem maksymalnie 4 zgwałceniami rocznie w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Za-
grożenie przestępczością seksualną, używane jako medialny straszak i koronny argument pe-
nalnego populizmu, należy aktualnie do najniższych w okresie obowiązywania KK z 1997 r. 
i chociażby z tego powodu trudno o racjonalne przesłanki kolejnych nowelizacji przepisów 
Rozdz. XXV KK, zmierzające do poszerzenia kryminalizacji o nowe typy czynów zabronio-
nych i zaostrzenia dotychczas obowiązujących w tym zakresie zagrożeń karnych.

Wykres Nr 7. Wykrywalność przestępstw w Polsce ogółem (lata 1989–2013) (wartość 
w procentach)

Gdy w 1990 r. rozpoczynała służbę nowa formacja – Policja, wykrywalność wszystkich 
przestępstw była na poziomie 40%. Prawie ćwierć wieku później wykrywalność, która ro-
sła systematycznie w ostatnich kilkunastu latach, osiągnęła 67% na początku drugiej deka-
dy XXI w. (w 2011 r. wskaźnik wykrywalności ogólnej osiągnął najwyższą wartość – 68,7%), 
a więc nastąpił wzrost o 27 p. proc., co uznać należy za niewątpliwy sukces w walce z prze-
stępczością (zob. wykres Nr 7). W kategoriach najcięższych przestępstw (przeciwko życiu 
i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej) jest on najwyższy, najniższy w kategorii przestępstw 
przeciwko mieniu (zob. wykres Nr 8). Wskaźnik wykrywalności w kategorii tzw. przestępstw 
kryminalnych wyniósł 56,5% w 2012 r.
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Wykres Nr 8. Wykrywalność według typów przestępstw w 2012 r. i w 1999 r. (w procentach)

Najwyższy wskaźnik wykrywalności dotyczy zbrodni zabójstwa (94,2% w 2012 r.; 94,7% 
w 2011 r.). Począwszy od 2004 r. wskaźnik ten przekraczał każdego roku 90%. W niektórych 
województwach wynosi on nawet 100% (w 2012 r. w podlaskim, kujawsko-pomorskim, 
świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim). Udział w bójce i pobiciu charak-
teryzuje wskaźnik wykrywalności na poziomie 80%. W 2003 r. wynosił on 76,4% i wzrósł 
o 5,1 p. proc. w 2012 r. (81,5%). Wykrywalność w sprawach o przestępstwa spowodowania 
uszczerbku na zdrowiu utrzymuje się od kilkunastu już lat na wysokim poziomie, sięgającym 
90%.

Wykrywalność przestępstwa zgwałcenia od 10 lat utrzymuje się na stałym, wysokim po-
ziomie, przekraczającym 80%. W 2012 r. wyniosła 83,3% (zob. wykres Nr 8), co oznacza 
wzrost o 3,2 p. proc. w porównaniu z 2011 r. i spadek o 0,4 p. proc. w porównaniu z 1999 r. 
Największa dynamika wzrostu wykrywalności dotyczy kradzieży samochodów: w porówna-
niu z 1999 r. nastąpił wzrost o prawie 16 p. proc. Co stanowi wzrost o 200%! Porównując 
2012 r. do 1999 r. pewien niepokojący spadek wykrywalności wystąpił jedynie w przypadku 
przestępstw gospodarczych – o 4,3 p. proc.

Jednym z największych problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości karnej jest prze-
ludnienie zakładów karnych. Liczbę osadzonych w latach 1989–2013 prezentuje wykres 
Nr 9, a w szerszej perspektywie czasowej wykresy Nr 10 i 11. W okresie PRL-u radzono sobie 
z przeludnieniem poprzez ogłaszane co jakiś czas amnestie8 (np. amnestia z 1984 r. z okazji 

8  W latach: 1945, 1947, 1952, 1956, 1964, 1969, 1974, 1977, 1983, 1984, 1986 oraz dwukrotnie w 1989 r.
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jubileuszu 40-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej). Niska liczba osadzonych w 1989 (za-
ledwie 40 tys.) i w 1990 r. (50 tys.) była efektem uchwalonych w 1989 r. dwóch amnestii: 
ustawy z 29.5.1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wy-
kroczeń oraz ustawy z 7.12.1989 r. o amnestii. W kolejnych latach wartości te systematycz-
nie rosły, osiągając apogeum w 2006 r., jako efekt politycznych decyzji w zakresie stosowania 
tymczasowych aresztowań i zaostrzenia polityki karnej, w czasie gdy Ministrem Sprawiedli-
wości był Zbigniew Ziobro (w latach 2005–2007).

Wykres Nr 9. Liczba osadzonych w jednostkach penitencjarnych w Polsce (lata 1989–2013)

Wykres Nr 10. Liczba osadzonych w jednostkach penitencjarnych (lata 1970–2012) 
(podane w tys.)
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Wykres Nr 11. Liczba osadzonych w jednostkach penitencjarnych w Polsce (lata 1922–2011)

Wykres Nr 12. Wskaźnik prizonizacji w Polsce (lata 1989–2008)

W dyskursie publicznym rzeczywiście funkcjonuje problem przeludnienia w polskich za-
kładach karnych, jednak na tym dość ogólnikowym stwierdzeniu kończy się wiedza nie tyl-
ko przeciętnego Kowalskiego, ale w większości również tych, którzy biorą udział w wymia-
rze sprawiedliwości karnej, na różnych jego etapach, z wyjątkiem oczywiście funkcjonariuszy 
SW, którzy znają ten problem z autopsji.

Ewidencyjnie, tzw. procent zaludnienia w zakładach karnych wynosi aktualnie ok. 98% 
(97,2% w dniu 31.8.2013 r. – co oznacza, iż na teoretyczną pojemność polskich zakła-
dów karnych wynoszącą w tym dniu 87 250 miejsc, przebywało w nich 86 845 więźniów). 
W związku z ruchem osadzonych, w ciągu roku są takie miesiące, kiedy procent zaludnienia 
przekracza 100% (np. w lutym 2013 r.). 

Prawdopodobnie z tego właśnie powodu, od wielu lat jest ignorowany problem tych ska-
zanych na karę pozbawienia wolności, którzy pomimo wyznaczenia terminu do stawienia się 
w zakładzie karnym, nie zrobili tego. W sierpniu 2013 r., takich skazanych było 35 900. Nale-
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ży też brać pod uwagę, że każdego dnia ok. 2500 skazanych korzysta z przerwy w odbywaniu 
kary. Jak sygnalizuje RPO, niektórzy dyrektorzy zakładów karnych wliczają do powierzchni 
zakwaterowania izby chorych i oddziały szpitalne. Łącznie poza oddziałami mieszkalnymi 
osadzonych jest czasowo prawie 3000 więźniów i gdyby ich uwzględniać, co należałoby czy-
nić, zaludnienie w polskich zakładach karnych przekraczałoby permanentnie 100% miejsc 
ewidencyjnych.

Aby więc zaspokoić faktycznie istniejące potrzeby w zakresie zakwaterowania więźniów, 
uwzględniając postulowany przez CPT standard 4 m2 na osobę, należałoby w Polsce prawie 
podwoić liczbę miejsc zakwaterowania więźniów. Przeszkoda jest oczywista – brak kilku mi-
liardów złotych w budżecie państwa na ten cel. Jeden z najnowszych w Polsce zakładów kar-
nych w Opolu Lubelskim, dla 623 osadzonych, oddano do użytku w październiku 2009 r. 
po ponad 5 latach od decyzji o rozpoczęciu inwestycji, która zamknęła się kwotą ok. 80 mln 
złotych. Podobną kwotę, bo 85 mln zł kosztował zakład karny w Piotrkowie Trybunalskim 
dla 619 więźniów, oddany do użytku w 2003 r.

Wykres Nr 13. Wskaźnik prizonizacji średnio w latach 2008–2010 – średnia dla 27 państw – 149

Jeżeli chodzi o wskaźnik prizonizacji (zob. wykres Nr 12 i 13) to średnia dla 50 krajów 
RE wynosi 145,8 (1.9.2011 r.), a średnia dla UE – 137. Biorąc pod uwagę liczbę uwię-
zionych na 100 tys. ludności w krajach Rady Europy, jest on wyższy niż w Polsce tylko na 
wschód od naszych granic. Wyższy wskaźnik prizonizacji ma bowiem jedynie: Estonia, Litwa, 
Łotwa, Ukraina, Azerbejdżan, Gruzja i Rosja. Średni wiek osadzonych w Polsce to 37,8 lat 
i zbliżony jest on dla średniej wszystkich państw Rady Europy, która wynosi 35,4 lat. 3,1% 
osadzonych stanowią kobiety (31.8.2013 r. w polskich zakładach penitencjarnych było 
osadzonych 2865 kobiet); średnia dla państw RE to 5,3%.


