
SĄDY WARSZAWSKIE 

POSTĘPOWANIA KARNE 

Czas wyznaczenia pierwszej rozprawy - od wpłynięcia aktu oskarżenia do wyznaczenia pierwszej 

rozprawy: 

*Pierwsza instancja sądu okręgowego 

do jednego miesiąca - 211 spraw 

od miesiąca do dwóch - 125 spraw 

dwa do trzech miesięcy – 106 spraw 

trzy do czterech miesięcy – 79 spraw 

cztery do sześciu miesięcy – 112 spraw 

sześć miesięcy do roku – 73 sprawy 

powyżej roku – 60 

 

*Pierwsza instancja  sądu rejonowego 

do jednego miesiąca – 3045 spraw 

od miesiąca do dwóch – 4791 spraw 

dwa do trzech miesięcy – 3991 spraw 

trzy do czterech miesięcy – 2166 spraw 

cztery do sześciu miesięcy – 1825 spraw 

sześć miesięcy do roku – 1729 spraw 

powyżej roku – 1737 

 

Czas trwania postępowania do uprawomocnienia się wyroku. 

*Pierwsza instancja sądu okręgowego: 

do trzech miesięcy – 18 spraw 

trzy do sześciu miesięcy – 26 spraw 

sześć miesięcy do roku – 27 spraw 

od roku do dwóch lat – 23 sprawy 

dwa do trzech lat – 10 spraw 



trzy do pięciu lat – 6 spraw 

pięć do ośmiu lat – 4 sprawy 

ponad 8 lat – 4 sprawy 

 

*Pierwsza instancja sądu rejonowego: 

do trzech miesięcy – 5758 spraw 

trzy do sześciu miesięcy – 4352 sprawy 

sześć miesięcy do roku – 2507 spraw 

od roku do dwóch la – 1648 spraw 

dwa do trzech lat – 774 spraw 

trzy do pięciu – 824 sprawy 

pięć do ośmiu lat – 367 spraw 

ponad 8 lat – 140 spraw 

 

WYKROCZENIA 

Czas trwania postępowań:  

do 3 miesięcy - 26480 spraw 

trzy do sześciu miesięcy – 6911 spraw 

od sześciu miesięcy do roku – 2664 sprawy 

rok do dwóch lat – 922 sprawy 

 

POSTĘPOWANIA CYWILNE 

Wyznaczenie pierwszej rozprawy w sądzie okręgowym 

do jednego miesiąca – 1345 spraw 

od miesiąca do dwóch – 1424 sprawy 

dwa do trzech miesięcy- 1683 sprawy 

trzy do czterech miesięcy – 1511 spraw 

cztery do sześciu miesięcy- 2063 sprawy 



od sześciu miesięcy do roku – 1753 sprawy 

ponad rok – 722 sprawy 

 

Czas trwania postępowania w sądzie okręgowym do prawomocnego orzeczenia w pierwszej instancji:  

do 3 miesięcy – 1696 spraw 

trzy do sześciu miesięcy – 2172 sprawy 

od sześciu miesięcy do roku – 1769 spraw 

od roku do dwóch lat – 1337 spraw 

dwa do trzech lat – 493 sprawy 

trzy do pięciu lat – 383 sprawy 

pięć do ośmiu lat – 252 sprawy 

ponad osiem lat – 101 spraw 

 

Średni czas trwania postępowania sądowego*) dla spraw z wybranych repertoriów (w 
miesiącach) 

       

Lata 

Sądy okręgowe Sądy rejonowe 

sprawy karne 
(rep. K) 

sprawy cywilne 
(rep. C) 

sprawy o 
wykroczenia 

(rep. W) 

sprawy karne 
(rep. K) 

sprawy cywilne 
(rep. C) 

sprawy o 
wykroczenia 

(rep. W) 

2011 9,3 7,6 x 4,9 8,8 2,5 

I p. 2012 9,2 7,3 x 4,9 8,8 2,5 

        
      

*) Średni czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do 
uprawomocnienia się sprawy w I instancji.  Liczony jest jako średnia ważona na podstawie danych dla 8 
przedziałów czasowych. Jednostką miary jest miesiąc.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



Średni czas wyznaczenia pierwszej rozprawy*) dla spraw z wybranych repertoriów (w 
miesiącach) 

       

Lata 

Sądy okręgowe Sądy rejonowe 

sprawy karne 
(rep. K) 

sprawy cywilne 
(rep. C) 

sprawy o 
wykroczenia 

(rep. W) 

sprawy karne 
(rep. K) 

sprawy cywilne 
(rep. C) 

sprawy o 
wykroczenia 

(rep. W) 

2011 2,5 3,6 x 2,3 3,4 1,2 

I p. 2012 2,5 3,5 x 2,2 3,3 1,1 

       

*) Średni czas od daty wpływu sprawy w danym lub poprzednim okresie sprawozdawczym do pierwszej rozprawy 
/ posiedzenia w okresie sprawozdawczym.  Liczony jest jako średnia ważona na podstawie danych dla 7 
przedziałów czasowych. Jednostką miary jest miesiąc.  
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