
2012 rok 

Statystyki, sprawozdania, kontrole 

W 2012 roku do prokuratur okręgu olsztyńskiego wpłynęło 27.288 spraw to jest o 1.418 spraw mniej niż 

w tym samym okresie 2011 roku. 

W 2012 roku prokuratorzy prokuratur okręgu olsztyńskiego załatwili 27.405 spraw karnych (w 2011 

roku załatwiono 28.571 spraw karnych), które zostały zakończone następującymi decyzjami: 

− aktem oskarżenia 8.664 sprawy przeciwko 10.525 osobom;  

− wnioskiem do sądu o warunkowe umorzenie postępowania – 439 spraw przeciwko 478 osobom; 

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

stosunku do 22 osób; 

− umorzeniem postępowania – 6.584 sprawy, w tym z powodu niewykrycia sprawców – 1.578 spraw; 

− odmową wszczęcia postępowania – 10.029 spraw; 

− zawieszeniem postępowania – 535 spraw; 

− przekazaniem ścigania karnego za granicę – 13 spraw; 

− załatwieniem w inny sposób – 1.119 spraw. 

W 2012 roku w sprawach prokuratur okręgu olsztyńskiego sądy zastosowały 565 środków 

zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. 

Prokuratorzy okręgu olsztyńskiego w 2012 roku w toku postępowania przygotowawczego stosowali 

również nieizolacyjne środki zapobiegawcze, mianowicie: 

− wobec 924 podejrzanych – dozór Policji; 

− wobec 354 podejrzanych – poręczenie majątkowe; 

− wobec 166 podejrzanych – zakaz opuszczania kraju;  

− wobec 2 podejrzanych – środek w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu 

zawodu; 

− wobec 2 podejrzanych – środek w postaci powstrzymywania się od określonej działalności; 

− wobec 1 podejrzanego – środek w postaci powstrzymywania się od prowadzenia określonego rodzaju 

pojazdów; 

− wobec 50 podejrzanych – środek w postaci opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z 

pokrzywdzonym. 

W sprawach karnych prokuratur okręgu olsztyńskiego sądy osądziły 11.262 osoby, z czego wyrokiem 

skazującym 10.305 osób, 91,5%, mianowicie: 

− wyrokiem nakazowym – 337 osób; 

− na podstawie art. 387 kpk – 1.510 osób; 

− na postawie art. 335 i art. 343 kpk – 5.051 osób; 

− odstąpiono od wymierzenia kary – 17 osób. 

Sądy uniewinniły 148 osób, co stanowi 1,3% ogółem osądzonych.  

Sądy warunkowo umorzyły postępowania karne wobec 675 osób. Ponadto wobec 12 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. 
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W 2012 roku w repertorium „Pc” zarejestrowano 1.315 spraw. Zakończono w tym okresie 1.331 spraw, w 

tym wytoczono 103 powództwa, m.in.: 

− 2 z zakresu prawa cywilnego (o naprawienie szkody w mieniu); 

− 41 z zakresu prawa rodzinnego (2 – o ustalenie ojcostwa, 32 – o zaprzeczenie ojcostwa, 7 – o 

unieważnienie uznania dziecka  

Wniesiono 81 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym: 

− 21 dotyczących stosunków rodzinnych; 

− 18 o ubezwłasnowolnienie; 

− 41 o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. 

W 2012 roku w repertorium „Pn” zarejestrowano 491 spraw, a w tym: 

− 12 spraw, w których prokurator podjął czynności w odniesieniu do czynów karalnych rozpoznawanych 

przez sąd, 

− 479 spraw, w których prokurator uczestniczył w postępowaniu przed sądem, w tym 48 na podstawie art. 

51 § 3 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

W okresie 2012 roku w prokuraturach okręgu olsztyńskiego zarejestrowano 1.287 spraw z zakresu 

postępowania administracyjnego (repertorium „Pa”). Załatwiono 1.241 spraw z tego odcinka działalności, a w tym 

zgłoszono udział w 405 postępowaniach administracyjnych.  

 

Wizytacje, lustracje, badania problemowe 

 

W okresie 2012 roku zostały przeprowadzone dwie wizytacje oraz jedna lustracja problemowa, 

mianowicie: 

1. wizytacja w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach (I.A.400/1/12 – zbadano 123 sprawy z zakresu 

postępowania karnego i 39 z zakresu działalności pozakarnej), 

2. wizytacja w Prokuraturze Rejonowej w Ełku (I.A.400/2/12 – zbadano 160 spraw z zakresu postępowania 

karnego i 52 z zakresu działalności pozakarnej), 

3. lustracja spraw spraw o przestępstwa określone w Rozdziale XXII kodeksu karnego, art. 128 ustawy o 

ochronie przyrody, art. 176 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, art. 190 – 191 ustawy – Prawo wodne 

i art. 7b ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zakończonych w prokuraturach 

rejonowych okręgu olsztyńskiego odmową wszczęcia lub umorzeniem postępowania przygotowawczego, 

a w zakresie pozyskiwania zasobów naturalnych – spraw zarejestrowanych w repertoriach „Pa” i „Pc” 

(I.A.400/3/12 – zbadano 10 spraw z postępowania przygotowawczego i 3 z zakresu postępowania 

administracyjnego). 

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 merytorycznej zasadności orzeczeń w zakresie rozstrzygnięć o kosztach procesu w postępowaniu 

sądowym w wybranych prokuraturach okręgu olsztyńskiego (I.A.403/5/11), 

2. Badanie spraw z zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy i Najwyższej Izby Kontroli, w których w 2011 

roku decyzje o ich umorzeniu lub odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego zostały uchylone w 

postępowaniu odwoławczym (I.A.403/1/12), 
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3. Badanie spraw z zawiadomienia inspektorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zakończonych w okresie od 

8 sierpnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego oraz 

umorzeniem postępowania przygotowawczego (I.A.403/3/12), 

4. Badanie spraw zawieszonych  prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego z powodu ukrywania się 

podejrzanego (I.A.403/3/12), 

5. Badanie spraw w wybranych prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego, w których w okresie I – V 

2012 roku zapadły prawomocne wyroku uniewinniające (I.A.403/4/12), 

6. Badanie spraw długotrwałych, według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku w wybranych prokuraturach 

rejonowych okręgu olsztyńskiego (I.A.403/5/12), 

7. Badanie spraw o czyny z art. 209 § 1 kk wdrożonych w prokuraturach rejonowych z doniesienia burmistrza 

lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego, 

zakończonych odmową wszczęcia oraz umorzeniem postępowania przygotowawczego w I półroczu 2012 roku 

(I.A.403/6/12), 

8. Badanie spraw prowadzonych w wybranych prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego o czyny z art. 

207 § 1 kk i art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zakończonych w II 

półroczu 2012 roku odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego (I.A.403/7/12);  

9. Badanie spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego w 2011 roku dotyczących 

pobić, spowodowania obrażeń ciała osób pozbawionych wolności oraz udziału w bójkach w zakładach 

karnych i aresztach śledczych (III.410/25/12), 

10. Badanie spraw dotyczących ochrony dziecka poczętego, kobiety ciężarnej, przerwania ciąży wbrew przepisom 

ustawy, w tym o przestępstwa z art. 149 kk, art. 152 kk, art. 153 kk, art. 154 kk i art. 157a kk, w których w 2011 

roku wydano postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygotowawczego 

(III.410/10/12, III.410/26/11). 

Łącznie w zarządzonych badaniach przeanalizowano 731 spraw.  

Wnioski i zalecenia z przeprowadzonych badań problemowych, zostały zawarte w obszernych 

sprawozdaniach, jak również w sprawozdaniach uogólniających sporządzanych na szczeblu Prokuratury 

Apelacyjnej w Białymstoku oraz stosownych informacjach opracowanych na szczeblu Prokuratury Generalnej. 

 

Kontrola zarządcza 

 

1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Olsztynie za 2011 rok; 

2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Olsztynie za 2012 rok; 

3. Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz prokuratur rejonowych okręgu olsztyńskiego na 

2012 rok; 

4. Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz prokuratur rejonowych okręgu olsztyńskiego na 

2013 rok; 

5. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz prokuratur rejonowych 

okręgu olsztyńskiego za 2012 rok.  

 

  

 


