
Od: {usunięto}
Do: <sip@policja.gov.pl> 
Data: 2013-01-22 18:18 
Temat: Statystyka przestępstwa z art. 23 ustawy i dostępie do informacji publicznej

Szanowni Państwo, 
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, tj.  informację statystyczną 
dotyczącą przestępstwa z art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznych (katalog cyfrowy 
przestępstw nr 900 90) 
  
Uprzejmie proszę o wszelkie informacje statystyczne możliwe do uzyskania z lat 2001- 2012 (albo 
krócej, jeżeli dłuży okres jest technicznie niemożliwy), 
w szczególności: 
Liczba zgłoszeń przestępstw, 
wszczęć postępowania, 
aktów oskarżenia, 
odmów wszczęcia, 
umorzeń postępowania, 
spraw sądowych, 
wyroków, 
wyroków skazujących, 
kar orzeczonych, 
itp. 
  
  
Proszę o przesłanie informacji drogą elektroniczną. 

Z poważaniem
{usunięto}



Temat: Ga-639/359/AD
Data: Wed, 6 Feb 2013 09:25:03 +0100
Nadawca: SIP <sip@policja.gov.pl>
Adresat: {usunieto}

Dzień dobry,
W nawiązaniu do pisma z 22.01.2012r. w załączeniu przesyłam odpowiedź w powyższej sprawie,
z poważaniem
Aleksandra Dyjur
Wydział Analiz
Gabinet Komendanta Głównego Policji 





From: SIP [mailto:sip@policja.gov.pl]
Sent: Tuesday, March 05, 2013 9:46 AM
To: {usunieto}
Subject: Ga-359/13, Ga-639/13

Witam,

        W odpowiedzi na list elektroniczny z dnia 22.01.2013r. w załączeniu uprzejmie przekazuję 
dane statystyczne dotyczące przestępstw stwierdzonych z art. 23 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej za lata 2001-2012r.  
        Jednocześnie informuję, iż przedstawione informacje uzyskane zostały z Policyjnego Systemu 
Statystyki Przestępczości „TEMIDA”, która była zbiorem danych o przestępstwach i czynach 
karalnych, o podejrzanych i nieletnich oraz o przypadkach samobójstw i utonięć na terenie kraju. 
Rejestracja statystyczna przestępczości oparta jest o katalog symboli cyfrowych przestępstw, 
utworzony na podstawie kodeksu karnego i innych ustaw zawierających przepisy karne, z 
uwzględnieniem podmiotowych i przedmiotowych cech poszczególnych rodzajów przestępstw. 
Ponadto uprzejmie informuję, iż dane wynikowe policyjnej statystyki przestępczości nie mogą być 
porównywane z danymi statystyki prokuratorskiej lub sądowej, gdyż okresy sprawozdawcze nie są 
tożsame, różne też są zasady rejestracji.
        Ponadto uprzejmie informuję, że PSSP Temida nie gromadzi danych odnośnie odmów 
wszczęcia, spraw sądowych, wyroków, wyroków skazujących, kar orzeczonych.

PRZESTĘPSTWO STWIERDZONE to zbrodnia lub występek ścigane z oskarżenia publicznego, 
objęte postępowaniem przygotowawczym skierowanym przez Policję do prokuratury do 
zakończenia.

z poważaniem
Aleksandra Dyjur
Wydział Analiz
Gabinet Komendanta Głównego Policji 


