
2010 rok 

Statystyki, sprawozdania, kontrole 

W 2010 roku do prokuratur okręgu olsztyńskiego wpłynęło 28176 spraw to jest o 2.585 spraw mniej niż  

w tym samym okresie 2009 roku. 

W 2010 roku prokuratorzy prokuratur okręgu olsztyńskiego załatwili 28.335 spraw karnych (w 2009 

roku załatwiono 30.660 spraw karnych), które zostały zakończone następującymi decyzjami: 

− aktem oskarżenia 8945 sprawy przeciwko 10.801 osobom;  

− wnioskiem do sądu o warunkowe umorzenie postępowania – 428 spraw przeciwko 479 osobom; 

− wnioskiem do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego –22 sprawy w 

stosunku do  22 osób; 

− umorzeniem postępowania –7.084 sprawy, w tym z powodu niewykrycia sprawców –1.538 spraw; 

− odmową wszczęcia postępowania –10.308 spraw; 

− zawieszeniem postępowania – 502 spraw; 

− przekazaniem ścigania karnego za granicę –  4 spraw; 

− załatwieniem w inny sposób –1.036 spraw. 

W 2010 roku w sprawach prokuratur okręgu olsztyńskiego sądy zastosowały 566 środków 

zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. 

Prokuratorzy okręgu olsztyńskiego w 2010 roku w toku postępowania przygotowawczego stosowali 

również nieizolacyjne środki zapobiegawcze, mianowicie: 

− wobec 839 podejrzanych – dozór Policji; 

− wobec 510 podejrzanych – poręczenie majątkowe; 

− wobec  165 podejrzanych – zakaz opuszczania kraju;  

− wobec  8 podejrzanych – środek w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu 

zawodu; 

− wobec  0 podejrzanych – środek w postaci powstrzymywania się od określonej działalności; 

− wobec  2 podejrzanego – środek w postaci powstrzymywania się od prowadzenia określonego rodzaju 

pojazdów; 

W sprawach karnych prokuratur okręgu olsztyńskiego sądy osądziły 12.312 osoby, z czego wyrokiem 

skazującym 11.256 osób, 91,4%, mianowicie: 

− wyrokiem nakazowym –378 osób; 

− na podstawie art. 387 kpk – 1.593 osób; 

− na postawie art. 335 i art. 343 kpk –5.657 osób; 

− odstąpiono od wymierzenia kary –9 osób. 

Sądy uniewinniły 195 osób, co stanowi 1,6 % ogółem osądzonych.  

Sądy warunkowo umorzyły postępowania karne wobec  693 osób. Ponadto wobec  18 osób umorzono 

postępowanie i zastosowano środki zabezpieczające. 

Prokuratorzy okręgu olsztyńskiego realizowali także zadania z zakresu przewidzianego prawem dla 

udziału prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy, a także w 

postępowaniu administracyjnym. 

W 2010 roku w repertorium „Pc” zarejestrowano 1.288 spraw. Zakończono w tym okresie 1.257 spraw, 

w tym wytoczono  138 powództwa, m.in.: 

− 13 z zakresu prawa cywilnego (o naprawienie szkody w mieniu); 
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− 22  z zakresu prawa rodzinnego – o ustalenie ojcostwa;  

Wniesiono  91 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym: 

− 26 dotyczących stosunków rodzinnych; 

− 23 o ubezwłasnowolnienie; 

− 40 o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. 

W 2010 roku w repertorium „Pn” zarejestrowano 600 spraw, a w tym: 

− 412 spraw, w których prokurator uczestniczył w postępowaniu przed sądem, w tym 15 na podstawie art. 

51 § 3 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

W okresie 2012 roku w prokuraturach okręgu olsztyńskiego zarejestrowano 1.256 spraw z zakresu 

postępowania administracyjnego (repertorium „Pa”). Załatwiono 1.402 spraw z tego odcinka działalności, a w 

tym zgłoszono udział w 761 postępowaniach administracyjnych.  

 

Wizytacje, lustracje, badania problemowe 

 

W okresie 2010 roku zostały przeprowadzone następujące czynności kontrolne: 

1. wizytacja w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn – Południe w Olsztynie (I.A.400/2/10); 

2. wizytacja w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku (I.A.400/3/10); 

3. lustracja powizytacyjna Prokuratury Rejonowej w Mrągowie (I.A.400/1/10). 

Ponadto zostały przeprowadzone badania problemowe zarządzone przez Prokuratora Okręgowego w 

Olsztynie w oparciu o analizę miesięcznych informacji z działalności podległych prokuratur oraz zlecone przez 

Prokuraturę Apelacyjną w Białymstoku, bądź Prokuraturę Generalną, w toku których analizie poddano łącznie 731 

spraw, a w tym: 

1. badanie spraw długotrwałych według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku w Prokuraturach 

Rejonowych okręgu olsztyńskiego o najwyższym wskaźniku spraw tej kategorii; 

2. badanie spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego, które na koniec I 

półrocza 2010 roku były zagrożone długotrwałością;   

3. badanie stanu depozytów sądowych, bankowych oraz dowodów rzeczowych o większej wartości w 

postępowaniach umorzonych oraz zawieszonych przez okres ponad 2 lat; 

4. badanie prawidłowości opisów znamion ustawowych przestępstwa w sprawach o czyny z art. 286 § 1 

kk, art. 200 § 1 i 2 kk i art. 178a § 1 i 2 kk, zakończonych w I kwartale 2010 roku skierowaniem aktu 

oskarżenia, 

5. badanie aktowe spraw prowadzonych w 2009 roku we wszystkich prokuraturach okręgu olsztyńskiego, 

dotyczące aborcji. 

6. Badanie aktowe spraw dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej, 

7. badanie spraw zawieszonych z powodu ukrywania się podejrzanego, oczekiwania na opinię biegłego, 

niemożności przesłuchania świadka i innych przeszkód.   

8. badanie praktyki stosowania instytucji przesłuchiwania nieletnich pokrzywdzonych, którzy nie 

ukończyli 15 lat (art. 185a kpk) w sprawach o przestępstwa określone w rozdziałach XXV i XXVI kk w 

wybranych prokuraturach rejonowych apelacji białostockiej; 

9. badanie aktowe spraw umorzonych w okresie 2010 roku przeciwko podejrzanym tymczasowo 

aresztowanym.  

10. badanie aktowe spraw, w których w 2010 roku zapadły wyroki uniewinniające wobec oskarżonych, 

którzy w dacie kierowania aktu oskarżenia byli tymczasowo aresztowani, 
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11. badanie aktowe spraw zwróconych przez sądy celem uzupełnienia istotnych braków postępowania 

przygotowawczego,   

12. badanie aktowe spraw długotrwałych, których łączny czas trwania postępowania przygotowawczego 

liczony daty od pierwszego, przekracza 2 lata.   

  

 


