
Statystyki – listopad 2017 r. 

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 

Przez użyte w informacji określenia należy rozumieć :  

 osadzony – osoba tymczasowo aresztowana, skazana lub ukarana ,  

 jednostka penitencjarna – areszt śledczy i zakład karny.  

Informacja zawiera następujące zestawienia i wykresy : 

 

INFORMACJE GROMADZONE RAZ NA MIESIĄC 

 Osadzeni przebywający w jednostkach penitencjarnych  w dniu 30.11.2017 r.  

 Struktura populacji osadzonych kobiet przebywających w jednostkach penitencjarnych w 
dniu 30.11.2017 r.  

 Struktura populacji osadzonych mężczyzn przebywających w jednostkach 
penitencjarnych w dniu 30.11.2017 r. 

 Osadzeni przebywający w jednostkach penitencjarnych w okresie od 30.11.2016 do 
30.11.2017 r. 

 Zaludnienie oddziałów mieszkalnych w dniu 30 listopada 2017 r. 

 Procentowe zaludnienie oddziałów mieszkalnych w okresie od 30 listopada 2016 do           
30 listopada 2017 r. 

 Dynamika wzrostu liczby osadzonych w jednostkach penitencjarnych w okresie od    
listopada  2016 r. do 30 listopada  2017 r.   

 Skazani i ukarani wg grup i podgrup klasyfikacyjnych w dniu 30 listopada 2017 r. 

 Ruch osadzonych w okresie od 01.11.2016 r. do 30.11.2017 r.  

 Wyroki z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do odbycia kary  w dniu 
30.11.2017 r.  

 Skazani i ukarani korzystający z przerwy w odbywaniu kary w dniu 30.11.2017 r.  

 Warunkowe przedterminowe zwolnienia w listopadzie 2017 r. 

 Skazani,  którym udzielono zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru 
elektronicznego.  

 Zatrudnienie osadzonych w dniu 30.11.2017 r. – współczynnik powszechności 
zatrudnienia. 

 Cudzoziemcy przebywający w jednostkach penitencjarnych w okresie od 30.11.2016   
do 30.11.2017 r.  

 Osadzeni niebezpieczni przebywający w jednostkach penitencjarnych w okresie od 
30.11.2016 do 30.11.2017 r.  

 Osadzeni związani z przestępczością zorganizowaną przebywający w jednostkach 
penitencjarnych w dniu 30.11.2017 r.  

 Skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności przebywający w jednostkach 
penitencjarnych w okresie od 30.11.2016 do 30.11.2017 r. 

 

 

 

 



INFORMACJE GROMADZONE RAZ NA KWARTAŁ 

 Średni wymiar kary oraz mediana wykonywanych orzeczeń wg stanu w dniu 
30.09.2017r. 

 Średni wymiar kary oraz mediana wyroków z wyznaczonym przez sąd terminem 
stawienia się do odbycia kary wg stanu w dniu 30.09.2017 r. 

 Funkcjonariusze i pracownicy cywilni zatrudnieni w Służbie Więziennej – stan w dniu 
30.09.2017 r. 

 Zatrudnieni funkcjonariusze wg wykształcenia – stan w dniu 30.09.2017 r. 

 Zatrudnieni funkcjonariusze wg stażu pracy – stan w dniu 30.09.2017 r. 

 Zatrudnieni funkcjonariusze wg wieku – stan w dniu 30.09.2017 r. 

 

INFORMACJE GROMADZONE RAZ W ROKU 

 Tymczasowo aresztowani i skazani wg wieku – stan w dniu 31.12.2016 r. 

 Wydatki na utrzymanie jednego osadzonego w roku 2016. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osadzeni przebywający w jednostkach penitencjarnych w dniu  
30 listopada 2017 r. 

Wyszczególnienie  Ogółem 

Ogółem 74490 

                  w tym kobiety 2890 

Tymczasowo aresztowani 7321 

                  w tym kobiety  349 

Skazani 66132 

                  w tym kobiety 2467 

Ukarani 1037 

                  w tym kobiety  77 

 

Kobiety osadzone w jednostkach penitencjarnych w dniu 30.11.2017 r. 

 



Mężczyźni osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu 30.11.2017 r. 

 

  
Osadzeni przebywający w jednostkach penitencjarnych  

w okresie od 30.11.2016 do 30.11.2017 r. 

 

 W dniu 30 listopada 2017 roku pojemność oddziałów mieszkalnych w 

jednostkach penitencjarnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r., wynosiła 79 872 miejsca zakwaterowania. 
Zaludnienie oddziałów mieszkalnych w aresztach śledczych i zakładach karnych 
wynosiło 91,0%.  

 



Procentowe zaludnienie oddziałów mieszkalnych w okresie od 30.11.2016 r. do 
30.11.2017 r. 

 

 
Dynamika wzrostu liczby osadzonych w okresie od listopada 2016 r. do  

30 listopada 2017 r. 
(miesiąc poprzedni = 100) 

 



Skazani i ukarani według grup i podgrup klasyfikacyjnych w dniu 30 listopada 2017 r. 

Grupa 
klasyfi-
kacyjna 

Ogółem 
% 

populacji 

Typ zakładu karnego 

zamknięty 
%  do 
ogółu 

półotwarty 
%  do 
ogółu 

otwarty 
%  do 
ogółu 

nieusta-
lony* 

%  
do 

ogółu 

Ogółem 67169 100% 31055 46,2% 32953 49,1% 2275 3,4% 886 1,3% 

M 1009 1,5% 597 0,9% 401 0,6% 11 0,02%   

P 27623 41,1% 11851 17,7% 14421 21,5% 1251 1,9%   

R 37651 56,1% 18507 27,6% 18131 27,0% 1013 1,5%   

Nieustalona* 886 1,3%         

*osoby nowoprzyjęte i przed I-szą klasyfikacją 

  
Ruch osadzonych ( osoby przyjęte, zwolnione i wytransportowane ) 

w okresie od 01.11.2016 do 30.11.2017 roku 

 



 W dniu 30 listopada 2017 roku – odnotowano w jednostkach penitencjarnych          

55 703 wyroki, w których sąd wyznaczył termin stawienia się do odbycia kary. Dotyczyły 
one 44 382 osób. Z liczby tej 38 970 osób nie stawiło się do odbycia kary pomimo 
upływu terminu.  

 
W dniu 30 listopada 2017 roku 1 289 skazanych i ukaranych korzystało z 

przerwy w odbywaniu kary. Z tej liczby 472 osobom upłynął termin stawienia się do 
zakładu karnego.  
  

W okresie od 1 do 30 listopada 2017 r., z jednostek penitencjarnych zostało 

warunkowo przedterminowo zwolnionych 749 skazanych.  

 
W  okresie od 1 do 30 listopada 2017 r., 410 skazanym udzielono zezwolenia na 

odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru 
elektronicznego.  

Źródło: Biuro Informacji i Statystyki CZSW  

Zatrudnienie osadzonych w dniu 30 listopada 2017 roku 
 

Wyszczególnienie  Ogółem tymczasowo 
aresztowani 

skazani i 
ukarani 

Zatrudnienie ogółem  36514 203 36311 

Zatrudnienie odpłatne  16330 13 16317 

Zatrudnienie nieodpłatne  20184 190 19994 

  

Skazani i ukarani zatrudnieni nieodpłatnie pracowali między innymi przy:  

 pracach publicznych – 1 864 osoby, 
 pracach na cele charytatywne – 572 osoby.  

Współczynnik powszechności zatrudnienia skazanych i ukaranych wyniósł w listopadzie 
54,1% ( wzrost o 0,5% w porównaniu z październikiem ).  

Źródło: Biuro Penitencjarne CZSW  



   

Cudzoziemcy przebywający w jednostkach penitencjarnych 
 w okresie od 30.11.2016 do 30.11.2017 r. 

 

   

Osadzeni niebezpieczni w okresie od 30.11.2016 do 30.11.2017 r. 

 



W dniu 30.11.2017 r. w jednostkach penitencjarnych przebywało 2 768 osób 

związanych z przestępczością zorganizowaną. W stosunku do października liczba ta 
wzrosła o 57 osób. W populacji osadzonych stanowią oni 3,7%.  

Skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności przebywający w jednostkach 
penitencjarnych w okresie od 30.11.2016 do 30.11.2017 r. 

 

 
 
 

Informacje dodatkowe gromadzone raz na kwartał lub raz w roku. 
 

- wybrane informacje dot. wykonywanych orzeczeń 
 

Średni wymiar prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności wyrażony w 

miesiącach (bez kary dożywotniego pozbawienia wolności) według stanu w dniu 
30.09.2017 r. wyniósł  -  43,20. 
 

 Średni wymiar prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności wyrażony w 

miesiącach (bez kary dożywotniego pozbawienia wolności i kary 25 lat pozbawienia 
wolności) według stanu w dniu 30.09.2017 r. wyniósł  -  35,74. 
 



Mediana prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności wyrażona w 

miesiącach (bez kary dożywotniego pozbawienia wolności) według stanu w dniu 
30.09.2017 r. wyniosła  -  24,00. 
 

 Mediana prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności wyrażona w 

miesiącach (bez kary dożywotniego pozbawienia wolności i kary 25 lat pozbawienia 
wolności) według stanu w dniu 30.09.2017 r. wyniosła  -  24,00. 
 
 
- wybrane informacje dot. wyroków z wyznaczonym przez sąd terminem    
stawienia się do odbycia kary 
 

Średni wymiar prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności wyrażony w 

miesiącach (bez kary dożywotniego pozbawienia wolności) według stanu w dniu 
30.09.2017 r. wyniósł  -  13,10. 

 Średni wymiar prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności wyrażony w 

miesiącach (bez kary dożywotniego pozbawienia wolności i kary 25 lat pozbawienia 
wolności) według stanu w dniu 30.09.2017 r. wyniósł  -  13,10. 
 

Mediana prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności wyrażona w 

miesiącach (bez kary dożywotniego pozbawienia wolności) według stanu w dniu 
30.09.2017 r. wyniosła  -  10,00. 
 

 Mediana prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności wyrażona w 

miesiącach (bez kary dożywotniego pozbawienia wolności i kary 25 lat pozbawienia 
wolności) według stanu w dniu 30.09.2017 r. wyniosła  -  10,00. 

Źródło: Biuro Informacji i Statystyki CZSW 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zatrudnieni funkcjonariusze wg wykształcenia (stan w dniu 30.09.2017 r.) 

 

 
  

 
 

Zatrudnieni funkcjonariusze wg stażu pracy (stan w dniu 30.09.2017 r.) 
 

 
 

* w podanej liczbie – 2 483 osoby, to funkcjonariusze w służbie przygotowawczej  

Źródło: Biuro Kadr i Szkolenia CZSW 

 



 

Zatrudnieni funkcjonariusze wg wieku (stan w dniu 30.09.2017 r.) 

 

W dniu 30 września 2017 r., w Służbie Więziennej zatrudnionych było 27 330 

funkcjonariuszy – w tym 5 073 kobiety oraz 2 708 pracowników cywilnych, 
zatrudnionych na 1 867,84 etatach – w tym 1 464 kobiety, zatrudnione na 1138,30 
etatach. Kobiety stanowiły 21,8% ogółu zatrudnionych osób. 

Źródło: Biuro Kadr i Szkolenia CZSW 

Tymczasowo aresztowani i skazani wg wieku (w latach ukończonych) w dniu 
31.12.2016 r. 

Wiek Ogółem w tym kobiety 
Tymczasowo 
aresztowani 

Skazani 

Ogółem 70475 2502 5396 65079 

15 – 16 0 0 0 0 

17 – 18 163 5 104 59 

19 - 24 8568 266 827 7741 

25 - 30 15143 462 1060 14083 

31 - 39 21897 751 1587 20310 

40 - 51 15878 620 1115 14763 

52 - 60 6259 278 462 5797 

61 – 66 1927 90 156 1771 

67 i więcej 640 30 85 555 

Źródło: Biuro Informacji i Statystyki CZSW 

 

 



Wydatki na utrzymanie jednego osadzonego w 2016 roku (budżet krajowy oraz 
środków unijnych) 

Wyszczególnienie 
Ogółem      

(w tys. zł.) 

Średni stan 
osadzonych 

w roku 

Wydatki na utrzymanie 1 osadzonego w zł. 

dzienny miesięczny roczny 

Wydatki ogółem 
poniesione w skali 
roku na utrzymanie 
osadzonych i 
funkcjonowanie ZK 
i AŚ 

2 774 506,00 71 456 106,00 3 236,00 38 828,00 

Źródło: Biuro Budżetu CZSW 

 

   
Opracowanie danych : Grażyna Mońka, Maja Milewska – Biuro Informacji i Statystyki  

Wykonanie strony: Roman Wiśniewski  - Biuro Informacji i Statystyki 

  

Źródło : sprawozdania statystyczne MS ZK – 2, MS ZK – 8, baza danych o osobach 

pozbawionych wolności oraz dane własne CZSW.  

  


