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W S T � P 
 
 

 Zarówno analiza ruchu spraw, jak nasilenia i struktury przest�pczo�ci 

wskazuj�, �e rok 2001 w działalno�ci Prokuratury Okr�gowej w Zielonej Górze 

charakteryzował si� pogł�bieniem b�d� utrwaleniem tendencji obserwowanych 

w ró�nym stopniu od pocz�tku lat dziewi��dziesi�tych. 

 
 Kolejny raz odnotowano wi�c wzrost ilo�ci zarejestrowanych post�powa� 

karnych, a tak�e ilo�ci przest�pstw stwierdzonych, ilo�ci aktów oskar�enia i osób 

oskar�onych oraz ilo�ci osób os�dzonych i skazanych. 

 
 Realizowana od pocz�tku 2000 roku , wyra�nie pogł�biona w drugim 

półroczu tego� roku i kontynuowana przez cały 2001r. , radykalizacja polityki 

kryminalnej ci�gle zwi�kszała ilo�� tymczasowych aresztowa� zastosowanych w 

toku post�powania przygotowawczego i utrzymywanych w momencie wnoszenia 

aktu oskar�enia, a tak�e ilo�� wywiedzionych apelacji. Reguł� stało si� 

stosowanie tymczasowego aresztu w sprawach o przest�pstwa przeciwko �yciu i 

zdrowiu człowieka, przeciwko wolno�ci i inne poł�czone z u�yciem wobec ofiary 

przemocy. 

 
 Zwi�kszone zainteresowanie sytuacj� pokrzywdzonego zaowocowało 

dalszym wzrostem ilo�ci wytaczanych na rzecz ofiar powództw cywilnych  w 

toku post�powania karnego, wniosków o wszcz�cie post�powania w trybie 

kodeksu post�powania cywilnego, a tak�e ilo�ci zbadanych spraw 

administracyjnych. Wyra�nie wi�cej wydano postanowie� o zabezpieczeniu 

maj�tkowym, a ilo�� por�cze� maj�tkowych /tzw. kaucji/ w porównaniu do roku 

2000 uległa niemal podwojeniu. 
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 Przyj�te kierunki działa� prokuratorskich, chocia� niew�tpliwie 

ograniczały wzrost przest�pczo�ci, jak dotychczas nie doprowadziły do jej 

zredukowania. W minionym roku utrzymywał si� wysoki poziom zagro�enia 

przest�pczo�ci� ogółem w stosunku do liczby mieszka�ców.  Zmniejszyło  si� 

jednak zagro�enie przest�pstwami najpowa�niejszymi: zabójstwami, rozbojami, 

powa�nymi kradzie�ami. Wci��  wyst�powały przejawy przest�pczo�ci 

zorganizowanej i przest�pczo�ci o charakterze mi�dzynarodowym. 

 
 Zjawiska te wywierały niew�tpliwie niekorzystny wpływ na poczucie 

bezpiecze�stwa mieszka�ców, pomimo pojawienia si� wielu trendów 

pozytywnych. 

 

1. Ruch spraw 

 

 Prokuratura Okr�gowa w Zielonej Górze obejmuje swoj� wła�ciwo�ci� 

terytorialn� ok. 2/3 powierzchni Województwa Lubuskiego, na której 

zamieszkuje 670 tys. ludno�ci. 

 
 Do 30 czerwca 2001r. w zakresie jej wła�ciwo�ci znajdowała si� ponadto 

Prokuratura Rejonowa w Wolsztynie, która – poza gminami lubuskimi – 

obejmowała znajduj�ce si� w Wielkopolsce gminy Wolsztyn , Zb�szy� i 

Siedlec. Od dnia 1 lipca ub. roku prokuratura wolszty�ska wł�czona została do 

Prokuratury Okr�gowej w Poznaniu, a post�powania o zdarzenia zaistniałe na 

obszarze gmin Zb�szynek, Babimost i Kargowa przej�ła Prokuratura Rejonowa 

w �wiebodzinie. 

 
Z kolei, gminy Wschowa i Szlichtyngowa, pomimo �e znajdowały  si� na 

obszarze Województwa Lubuskiego, podlegały  do tego czasu wła�ciwo�ci  
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Prokuratora Rejonowego w Lesznie. Od pocz�tku lipca 2001r sprawy o 

zdarzenia tam zaistniałe prowadzi Prokurator Rejonowy w Nowej Soli. 

 
 Poza granicami centralnych powiatów Województwa Lubuskiego tj. 

Krosna Odrza�skiego i �wiebodzina znalazły si� gminy Cybinka i Torzym, 

które jednak w dalszym ci�gu podlegaj� wła�ciwo�ci Prokuratury Okr�gowej w 

Zielonej Górze. 

 
Z tych te� powodów dane o ruchu spraw w dalszej cz��ci opracowania 

podawane s� w oparciu o aktualne w danym momencie kryterium terytorialnej 

wła�ciwo�ci prokuratury. Natomiast dane dotycz�ce statystyki przest�pczo�ci 

odnosz� si� do jednostek organizacyjnych Policji, a tym samym odpowiadaj� 

kryteriom podziału administracyjnego pa�stwa. Rozwi�zanie takie z jednej 

strony oddaje skal� zada� realizowanych przez jednostki organizacyjne 

prokuratury, a z drugiej nie zniekształca statystycznego obrazu przest�pczo�ci 

dokumentowanego przez Policj� według miejsca popełnienia zarejestrowanego 

przest�pstwa . 

 

1) Wpływ spraw 

 

  W 2001 r. prokuratury okr�gu zielonogórskiego zarejestrowały  33. 360 

nowych post�powa� karnych. W stosunku do roku 2000 oznacza to wzrost o 

dalszych 2. 347 spraw. Dynamika wzrostu wpływu wyniosła wi�c 7,6 %. 

 Przyjmuj�c za punkt odniesienia czas bardziej miarodajny dla oceny aktualnej 

sytuacji tj. rok 1992, kiedy to zarejestrowano 19. 565 spraw karnych – dynamika 

wpływu osi�gn�ła blisko 60 % . 

 
Kształtowanie si� wpływu spraw na przestrzeni lat 1992 – 2001 

przedstawia wykres na stronie nast�pnej. 
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Natomiast liczbowe zestawienie ilo�ci rejestrowanych w poszczególnych 

latach spraw karnych przedstawia tabela poni�ej: 

 

ROK   92     93   94    95    96   97   98 1999  2000 2001 

ILO�� 
SPRAW 

 
19.565 

 
20.678 

 
24.083 

 
26.264 

 
23.855 

 
26.356 
 

 
28.199 
 

 

 
28.957 

 
31.013 

 
 33.360 

 

 

Podobnie jak w latach poprzednich najwi�cej spraw wpływaj�cych 

odnotowały: Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze – 10.300 spraw i 

Prokuratura Rejonowa w �arach – 5.736 spraw. Najmniejszy: Prokuratura 

Rejonowa w �aganiu – 3.665 post�powa�. Przeci�tny miesi�czny wpływ spraw 

w prokuraturach okr�gu zielonogórskiego wynosił 2.780  i był wi�kszy od 

przeci�tnego miesi�cznego wpływu w roku 2000 o 296 spraw. Rok wcze�niej 

analogiczny przyrost spraw wyniósł 190 spraw. 

 
W rezultacie w minionym roku na jednego zatrudnionego prokuratora       

przypadało w prokuraturach rejonowych do załatwienia ka�dego miesi�ca 38 

post�powa� karnych. Uwzgl�dniaj�c osoby funkcyjne, urlopy, zwolnienia  
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spowodowane chorobami itd. liczba tych spraw była o  wiele wy�sza.  Badania 

przeprowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwo�ci zakładaj�, �e jednego 

zatrudnionego prokuratora powinno obci��a� miesi�cznie 16-20 post�powa� 

karnych. Ka�de zwi�kszenie tej ilo�ci powoduje nadmierny wysiłek i pogarsza 

jako�� pracy, tym bardziej, �e jednocze�nie obserwowany jest coraz wi�kszy 

odsetek spraw o du�ym stopniu skomplikowania pod wzgl�dem faktycznym i 

prawnym. 

 

 

2) Struktura prowadzonych post�powa� 

 

Na ogóln� liczb� 33.360  zarejestrowanych spraw w 3. 025 przypadkach 

odmówiono wszcz�cia post�powania przygotowawczego uznaj�c, �e przekazany 

prokuratorowi materiał nie daje dostatecznych podstaw do uznania, i�  zachodzi 

uzasadnione podejrzenie popełnienia przest�pstwa. 

W 2.039 przypadkach wszcz�to post�powanie przygotowawcze w formie 

�ledztwa. W tej liczbie  1.378  stanowiły �ledztwa osobiste prokuratorów. Rok 

wcze�niej �ledztw własnych prokuratorów odnotowano 1.031,  a w roku 1999  

było ich „zaledwie” 350. Nale�y zaznaczy�, �e �ledztwo jest form� 

post�powania przygotowawczego zarezerwowan� dla spraw najpowa�niejszych 

oraz spraw o skomplikowanym stanie faktycznym lub prawnym. Na pozytywn� 

uwag� zasługuje tu Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze, w której to 

jednostce przeprowadzono 449  �ledztw własnych. 

 

3) Wyniki prowadzonych post�powa� 

 

W wyniku przeprowadzonych czynno�ci dowodowych zarzuty 

popełnienia przest�pstwa przedstawiono 15.706 podejrzanym. Rok wcze�niej  

odnotowano 11.809 podejrzanych.  Po zako�czeniu post�powania sporz�dzono 
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9.634 akty oskar�enia przeciwko 12.428 osobom. Przed rokiem wniesiono 6. 

049 aktów oskar�enia przeciwko 8. 432 oskar�onym. W roku 1999 sporz�dzono 

natomiast 5.699 aktów przeciwko 7. 719 oskar�onym. W omawianym okresie 

uzyskano niezwykle wysok�, bo wynosz�c� 80,3 % skuteczno�� post�powa� 

/przed rokiem – 73,0/.  

Wobec 153 podejrzanych post�powanie przygotowawcze zako�czono 

skierowaniem do s�du wniosku o warunkowe umorzenie post�powania (przed 

rokiem osób takich było 161), a wobec kolejnych 25 wniosek o inne umorzenie, 

np. z powodu niepoczytalno�ci sprawcy. 

Z powodu długotrwałej przeszkody uniemo�liwiaj�cej kontynuowanie 

post�powania zawieszono 1 045spraw (3,1%). Przed rokiem zawiesze� takich 

było 1 142 przypadki /3,7 %/ Po ustaniu przyczyny zawieszenia – zwykle było 

to zatrzymanie ukrywaj�cego si� podejrzanego – post�powania te były 

podejmowane i kontynuowane. 

Umorzono post�powanie przygotowawcze w 17 386  sprawach. Podstaw� 

umorzenia był najcz��ciej brak znamion przest�pstwa w czynie stanowi�cym 

 przedmiot post�powania, stwierdzenie, �e czyn taki w ogóle nie zaistniał albo 

nie ustalenie sprawcy przest�pstwa. Tak�e te post�powania w pewnym  

niewielkim odsetku były pó	niej podejmowane lub wznawiane z powodu 

ujawnienia nowych, wcze�niej nieznanych dowodów albo ustalenia sprawcy 

przez Policj�. 

  

4) Szybko�� post�powania 

 

 Zasada szybko�ci post�powania nale�y do wa�niejszych w�ród dyrektyw 

procedury karnej. Jej realizacja obecnie z wielu powodów napotyka na 

trudno�ci. Do powodów tych zaliczy� nale�y – poza nadmiernym obci��eniem 

prokuratorów i innych funkcjonariuszy �cigania sprawami – wielo�� 

zarz�dzanych ekspertyz i stale wydłu�aj�cy si� czasokres wyczekiwania na nie, 
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małe zdyscyplinowanie uczestników post�powania, np. �wiadków, którzy nie 

stawiaj� si� na wezwania, celowe przewlekanie post�powania przez 

podejrzanych i cz��� obro�ców, którzy wykorzystuj� do tego celu instytucje 

prawne przewidziane w kodeksie post�powania karnego. 

Pomimo tego prokuratorom okr�gu zielonogórskiego udawało si� 

utrzyma� w zasadzie w ci�gu całego roku 2001 wysoki poziom sprawno�ci 

post�powania. Na koniec roku w biegu pozostawało 2.198 nie zako�czonych 

spraw, co stanowiło 79,1  przeci�tnego miesi�cznego wpływu. Wska	nik ten jest 

najlepszym spo�ród prokuratur okr�gowych apelacji pozna�skiej. Do jego 

wypracowania przyczyniły si� wszystkie niemal prokuratury okr�gu, przy czym 

na szczególne wyró�nienie zasługuj� Prokuratury Rejonowe w Kro�nie 

Odrza�skim  i �arach, gdzie pozostało�� była najmniejsza (odpowiednio 61,7 i 

72,8 %). Na biegunie przeciwnym znalazła si� prokuratura �wiebodzi�ska, gdzie 

odnotowano 116,8 % pozostało�ci. 

Relatywnie gorzej wypadł statystyczny obraz tzw. spraw 

długotrwaj�cych. Ich odsetek dla spraw ponad 6 m-cy wyniósł 3,3 %, a 

trwaj�cych ponad 3 m-ce – 5,6%, ale i w tym przypadku wska	niki te wypadły 

lepiej ni� �rednie w skali całej apelacji. 

Z problemem tzw. spraw starych bardzo dobrze poradziły sobie 

prokuratury: zielonogórska  i �aga�ska, a najgorzej  �wiebodzi�ska. 

 

2. Zagro�enie  przest�pczo�ci� 
 

1) Przest�pczo�� ogółem 

 

Od pocz�tku lat dziewi��dziesi�tych zagro�enie przest�pczo�ci� b. 

Województwa Zielonogórskiego (podobnie Gorzowskiego) nale�ało do 

najwy�szych w kraju. Spo�ród obiektywnych wska	ników tego zjawiska do 
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najbardziej miarodajnych zalicza si� ilo�� przest�pstwa stwierdzonych na 100 

tys. mieszka�ców. 

 
 Tak wyliczony poziom przest�pczo�ci przedstawia poni�sze zestawienie: 
 

Rok 1989        1992       1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 2001 
Polska  1.446  2.300  2.243  2.353  2.530  2.328  2.528     -  2.900     -  
Okr�g 
 Z.G 

 1.461 
 

 2.268  2.723  3.110  3.247   2.807  3.229  3.471  3.527 3.701 3.939 

  

Natomiast ilo�� przest�pstw stwierdzonych w liczbach bezwzgl�dnych na 

obszarze okr�gu zielonogórskiego (dawniej województwa) przedstawia si� w 

poszczególnych latach nast�puj�co: 

 

Rok  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 2001 

Ilo�� 
p-stw 

 
16.416 

 
18.22 

 
20.836 

 
21.770 

 
18.809 

 
21.835 

 
23.260 

 
23.634 

 
24.801 

 
27.338 

 

   Dynamik� zjawiska mo�na te� przedstawi� na wykresie: 

Ili�� przestepstw w tys.
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 Przytoczone w tabeli za rok 2001 dane nie obejmuj� gmin Cybinka oraz 

Torzym, albowiem przest�pstwa popełnione na tym obszarze wykazane zostały 
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w statystyce Komend Policji w Słubicach i Sul�cinie (okr�g gorzowski). Nie 

obejmuj� te� przest�pczo�ci stwierdzonej w gminach pozna�skich Prokuratury 

Rejonowej w Wolsztynie, popełnionych do 30 czerwca 2001 i do tego czasu 

pozostaj�cych pod nadzorem prokuratur okr�gu zielonogórskiego. Relatywnie 

mała skala zjawiska pozwala natomiast z pewnym  uproszczeniem obj�� t� 

statystyk� obszar gmin Wschowa i Szlichtingowa (powiat nowosolski), 

albowiem wielko�� przest�pczo�ci na tych obszarach /Wolsztyn i Wschowa/ 

była w ostatnich latach porównywalna.  

Na kształtowanie si� statystycznego obrazu poziomu przest�pczo�ci w 

znacznym stopniu wpłyn�ły natomiast zmiany ustawodawstwa karnego. Od dnia 

14 grudnia 2000 r.   prowadzenie pojazdu w stanie nietrze	wo�ci traktowane jest 

bowiem jako przest�pstwo. Uprzedzaj�c szczegółowe rozwa�ania w tym 

zakresie, ju� teraz wypadnie zauwa�y�, �e czynów tej kategorii odnotowano w 

ci�gu 2001r. a� 3.268. Odejmuj�c t� ilo�� od  wszystkich  przest�pstw 

stwierdzonych, uzyska si� ich wielko�� na poziomie 24.070 zbrodni i 

wyst�pków. Wielko�� ta jest wprawdzie nieznacznie, ale jednak mniejsza ni� w 

roku 2000. 

Upowa�nia to do wysnucia wniosku, �e w roku 2001 doszło do 

zahamowania bardzo wyra	nie  widocznej w ostatnich latach wzrostowej 

tendencji przest�pczo�ci jako patologicznego przejawu niedostosowania 

społecznego w tradycyjnym  jego rozumieniu. 

W poszczególnych powiatach skala przest�pczo�ci ogółem w ostatnich 

latach / w roku 2001z uwzgl�dnieniem nowej formuły zakresowej przest�pstwa 

drogowego/ przedstawiała si� nast�puj�co: 
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Powiat      1998       1999        2000       2001 Wsk. 

Kro�nie�ski      2.082       2.237        2.255       2.581             114,5% 

Nowosolski      4.042          3.926        4.189        4.872  116,3% 

�wiebodzi�ski      1.753       1.756        1.951       3.307 118,2% 

Zielonogórski      9.083       9.407        10.136     10.050      99,2% 

�aga�ski      2.212       2.322        2.521      2.909   115,4% 

�arski      3.451      3.851        3.749        4.619 123,2% 

Razem: 22.624    23.499       24.801     27.338    110,2% 

   

 

 Przytoczone zestawienie wskazuje, �e najwy�szy przyrost przest�pczo�ci 

tak rozumianej ci�gle jeszcze wyst�puje w powiatach �arskim,  �wiebodzi�skim 

i nowosolskim.  Ostatni rok był natomiast stabilny w powiecie zielonogórskim 

jako cało�ci. Na obszarze wła�ciwo�ci III Komisariatu Policji w Zielonej Górze i 

Komisariatu Policji w Sulechowie w dalszym ci�gu rosła tzw. przest�pczo�� 

stwierdzona /odpowiednio 10,1 i 6,4%/, podczas gdy pozostałe jednostki 

organizacyjne odnotowały jej  spadek. 

 W pozostałych jednostkach administracyjnych okr�gu zielonogórskiego 

najwi�kszy przyrost przest�pczo�ci ogółem stwierdzono natomiast w Lubsku  

/dyn. 148,3/,   Ko�uchowie /dyn. 143,1/ i Trzebielu /dyn. 132,9/, a jedyny 

spadek  we Wschowie /o  blisko 8%/. 

W Województwie Lubuskim jako cało�ci dynamika wzrostu przest�pczo- 

�ci była ni�sza ni� w jego cz��ci zielonogórskiej i wyniosła 104,4 %. 

 
 
2) Przest�pczo�� kryminalna 

 

 Tradycyjnie ju� opinia publiczna stan bezpiecze�stwa gminy, powiatu czy 

innej jednostki administracyjnej ocenia według ilo�ci i charakteru przest�pstw 

kryminalnych. 
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 W roku 2000 w lubuskich powiatach okr�gu zielonogórskiego 

stwierdzono popełnienie ł�cznie 21.287 przest�pstw kryminalnych. Przed 

rokiem było ich 20.461. Oznaczało to  wzrost o 4,0 %. Ta niekorzystna 

tendencja przełamana została w roku 2001. Stwierdzono bowiem  popełnienie 

19.800 przest�pstw o charakterze kryminalnym, co stanowi spadek  o ok. 7 % w 

porównaniu do roku 2000 i o ok.3,5 % w porównaniu do roku 1999. 

W rzeczywisto�ci spadek, chocia� w wi�kszej skali, odnotowano  w 

powiatach �aga�skim – o blisko 20%, zielonogórskim - 11% i nowosolskim – 6  

%. Na poziomie roku 2000 utrzymywało si� zagro�enie przest�pczo�ci� 

kryminaln� w powiatach �arskim i kro�nie�skim, a wyra	ny wzrost odnotowano 

w �wiebodzi�skim – blisko 10%.. 

Przyjmuj�c za punkt odniesienia mniejsze jednostki terytorialne 

stwierdzi� nale�y, �e – podobnie, jak w statystyce przest�pczo�ci ogółem – 

wzrost ilo�ci przest�pstw kryminalnych zarejestrowano w Lubsku /17%/ i w 

Ko�uchowie /9%/.  

Do najgro	niejszych przest�pstw kryminalnych zalicza si�: zabójstwa, 

zgwałcenia, rozboje - zwłaszcza popełnione z u�yciem broni palnej lub innych 

niebezpiecznych narz�dzi, ci��kie pobicia. Do najbardziej uci��liwych : 

kradzie�e, w tym kradzie�e samochodów oraz kradzie�e z włamaniem. 

 
a) Zabójstwa 

 

 W 2001 r. w prokuraturach okr�gu zielonogórskiego wszcz�to 26 �ledztw 

w sprawach o zbrodnie zabójstwa. W ich wyniku stwierdzono popełnienie 

ł�cznie 30 zabójstw. Rok wcze�niej zbrodni tego rodzaju stwierdzono 38, co 

oznacza spadek o 27 %. Warto zauwa�y�, �e w roku 1999 tak�e odnotowano 30 

zabójstw.  W całym województwie lubuskim stwierdzono popełnienie 52 

zabójstw. Pomimo tej niezwykle korzystnej tendencji spadkowej, zagro�enie 
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zabójstwami w obu okr�gach lubuskich w dalszym ci�gu nale�y do najwy�szych 

w Polsce . 

Najwi�cej zabójstw stwierdzono w powiecie kro�nie�skim –11 /przed 

rokiem 4/ i w powiecie zielonogórskim – 10 /przed rokiem 15/. W �arach 

odnotowano 5 zabójstw, Nowej Soli 3 i �aganiu –1. �adnego przypadku 

zabójstwa nie odnotowano w powiecie �wiebodzi�skim. 

 

b) Zgwałcenia 

 

 Wszcz�to 38 post�powa� przygotowawczych o przest�pstwa tego rodzaju. 

W ich wyniku stwierdzono dokonanie 43 zgwałce�. 

Przed rokiem tego rodzaju przest�pstw stwierdzono 48. 

Najwi�ksze nasilenie zgwałce� zarejestrowano w powiecie 

zielonogórskim – 15 /przed rokiem –20/ i �wiebodzi�skim  - 9. Najmniej w 

nowosolskim – 1. 

 

c) Rozboje i wymuszenia rozbójnicze 

 

 Rozmiary i dynamik� tej przest�pczo�ci w latach 1999 - 2001 przedstawia 

nast�puj�ce zestawienie: 

       Powiat            1999        2000 2001 Wsk.dyn. 

Kro�nie�ski 

Nowosolski 

�wiebodzi�ski 

Zielonogórski 

�aga�ski 

�arski 

            53 

            72 

            43 

          367 

            94 

          100 

         47 

         77 

         45 

       410 

         90 

       101 

         40 

         90 

         52 

        220  

         46 

         91 

  85,1% 

  116,8% 

 115,5% 

53,6% 

 51,1% 

 90,0% 

      Razem           729        770         539   70% 
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 Spadek przest�pczo�ci rabunkowej w całym okr�gu  o 30% nale�y oceni� 

szczególnie pozytywnie. Do takiego wyniku przyczyniło si� jej ograniczenie a� 

w czterech powiatach. Przede wszystkim w �aganiu i Zielonej Górze /o blisko 

50%/, a tak�e Kro�nie Odrza�skim i �arach. Wzrost odnotowały Nowa Sól 

/prawie 17%/ i �wiebodzin /15,5%/. 

   Najbardziej widoczny spadek odnotowano /poza KMP Zielona Góra/ w 

Sulechowie i �aganiu /o ponad 53%/ i w Ko�uchowie /50%/ .Najbardziej 

spektakularny wzrost stwierdzono natomiast we Wschowie /255% tj. z 11 do 28 

przypadków/, Trzebielu /233% tj. z 6 do 14 przypadków/ i Lubsku /161,5% tj.z 

12 do 23 przypadków/. 

Wysoki poziom zagro�enia rozbojami pot�guj� ci�gle jeszcze liczne 

przypadki posłu�enia si� przez sprawców broni� paln� lub innego rodzaju 

niebezpiecznymi narz�dziami. Zdarze� tego rodzaju najwi�cej odnotowano w 

�arach  - 25, Zielonej Górze – 23, �aganiu – 11. Z wyj�tkiem �ar, gdzie 

zaznaczył si� niewielki wzrost, we wszystkich  pozostałych powiatach ilo�� 

napadów rabunkowych z broni� zmalała. 

Poniewa� zjawisko napadów rabunkowych urosło w ostatnich latach do 

rangi problemu o znaczeniu zasadniczym, w roku 2001 było traktowane 

priorytetowo w pracy �ledczej oraz praktyce aresztowej i oskar�ycielskiej.  Było 

to konieczne  tym bardziej, �e szereg rozbojów popełnionych zwłaszcza w 

południowej cz��ci okr�gu miało bardzo spektakularny przebieg i wysoki 

stopie� zorganizowania. 
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D. Włamania 

 

 Statystyczny obraz włama� i ich dynamik� ilustruje tabela na stronie 

nastepnej: 

 

    Powiat        1999        2000         2001 Wsk.dyn. 

Kro�nie�ski 

Nowosolski 

�wiebodzi�ski 

Zielonogórski 

�aga�ski 

�arski 

         717 

       1409 

         485 

       2448 

         886 

       1064 

        557 

      1365 

        527 

      3155 

        730 

        965 

          548 

         1124 

           432 

         2883 

           542 

           921 

98,3% 

82,3% 

     81,9% 

     91,3% 

74,2% 

95,4% 
 

Razem:         7009       8029 6.450 80,3% 
 

 

 W powiatach kro�nie�skim, nowosolskim, �aga�skim i �arskim ju� trzeci 

rok z rz�du utrzymała si� tendencja spadkowa stwierdzonych włama�. Jest to 

zjawisko niezwykle pozytywne. St�d te� mniejsz� ni� przed rokiem ilo�� 

włama�  w pozostałych powiatach okr�gu nale�y oceni� niezwykle pozytywnie. 

Powszechno�� włama� powoduje, �e słusznie zalicza si� je do 

przest�pstw bardziej uci��liwych ni� niebezpiecznych. Maj�c jednak�e na 

uwadze dokuczliwo�� szkód, jakie powoduj�, ich zwalczaniu nale�y po�wi�ca� 

ci�gle du�� uwag�, zarówno w aspektach wykrywczych, jak i represyjnych. 

 
 Podobnie, jak w okr�gu zielonogórskim, spadkow� tendencj� włama� 

/17,5%/ odnotowano w roku 2001 w całym Województwie Lubuskim.. Wydaje 

si� jednak, �e z uwagi na uwarunkowania społeczne  /wysoki poziom bezrobocia 

i post�puj�ce ubo�enie znacznej cz��ci ludno�ci/, przest�pstwa włamania b�d� 

stanowiły w dalszym ci�gu istotny problem dla organów �cigania okr�gu 
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zielonogórskiego zarówno z uwagi na swoj� nagminno��, jak dokuczliwo�� 

szkód, które powoduj�. 

 

E) Kradzie�e i kradzie�e z włamaniem do samochodu 

 
 Przest�pstwa tego rodzaju w ostatnich latach na obszarze okr�gu 

zielonogórskiego wykazywały du�� tendencj� wzrostow�. W roku 1999 było ich 

1.310, o blisko 20 % wi�cej ni� w roku 1998. Podobna prawidłowo�� 

obserwowana była zreszt� w 1999 r. w całym kraju. 

W roku 2000 w powiatach okr�gu zielonogórskiego stwierdzono 1,148 

kradzie�y samochodów. Oznaczało to spadek tych przest�pstw o ok. 13 % w 

stosunku do roku 1999.. Z wyj�tkiem powiatu kro�nie�skiego, spadek ten 

zaobserwowano we wszystkich pozostałych. W zielonogórskim ilo�� kradzie�y 

samochodów zmniejszyła si� np. a� o 129 przypadków. Zdecydowanie mniej 

kradzie�y samochodów było w Ko�uchowie, Szprotawie czy Ł�knicy.  

W tym kontek�cie odnotowanie w roku 2001 kolejnego spadku ilo�ci 

skradzionych samochodów zasługuje na podkre�lenie. Kradzie�y tych 

stwierdzono bowiem „zaledwie” 861, a wi�c o 287 mniej ni� przed rokiem 

/spadek o 25%/, w stosunku do roku 1999 spadek wyniósł natomiast  449 

stwierdzonych kradzie�y  /blisko 35%/. 

 

F) Inne 
 

Omówione tu szczegółowo kategorie przest�pstw nie wyczerpuj� 

oczywi�cie całego katalogu zdarze� istotnych dla oceny stanu przest�pczo�ci 

kryminalnej. 
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Na ocen� t� musi bowiem wpływa� fakt popełnienia w roku 2001 w 

okr�gu zielonogórskim nast�puj�cych wyst�pków: 

 
A) uszczerbków (dawniej ci��kie uszkodzenia ciała) na zdrowiu –  324 

/przed rokiem –331/ 

B) bójek i pobi� – 295 /przed rokiem –227/ 

C) przest�pstw z ustawy o zwalczaniu narkomanii – 976 /przed rokiem –343/ 

D) oszustw kryminalnych – 438 /rok wcze�niej – 649/ i oszustw 

gospodarczych - 864 

E) fałszerstw kryminalnych –  880 /przed rokiem -1.112/ 

 
Z wymienionych tu rodzajów przest�pstw wyj�tkowej uwagi wymagaj� 

przest�pstwa okre�lone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Ich nasilenie 

było szczególnie du�e w Zielonej Górze, gdzie stwierdzono popełnienie 356 

przest�pstw i Nowej Soli, gdzie ujawniono 254 czynów tego rodzaju, a tak�e 

�arach – 195 stwierdzonych przest�pstw. W ka�dym z powiatów stwierdza si� 

wyra	n� tendencj� wzrostow� przest�pczo�ci narkotykowej, wzrost ilo�ci osób 

przyjmuj�cych narkotyki i rozwój struktur grup rozpowszechniaj�cych  

narkotyki, tak�e o powi�zaniach mi�dzynarodowych. 

W minionym roku ujawniono i zlikwidowano kilka grup przest�pczych 

zajmuj�cych si� zorganizowanym rozprowadzaniem  narkotyków. Zwykle 

jednak na ich miejsce powstawały nowe. Grupy te ukierunkowane były przede 

wszystkim na penetrowanie �rodowisk młodzie�owych w szkołach, dyskotekach 

i innych miejscach ucz�szczanych przez młodzie�. W walce z przest�pczo�ci� 

narkotykow� (i sam� narkomani�) nale�y w równej mierze wykorzystywa� 

instrumenty prawa karnego, jak te� stosowa� �rodki wychowawcze i lecznicze. 

 
Innym powa�nym problemem s� fałszerstwa kryminalne. Najbardziej 

typowym ich przejawem jest podrabianie i przerabianie dokumentów 

potwierdzaj�cych obrót towarami ró�nego rodzaju oraz dowodów to�samo�ci. 
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W gospodarce rynkowej czyny tego rodzaju podwa�aj� pewno�� obrotu. 

Nara�aj� uczciwych kontrahentów na straty, cz�sto wysokie i niemo�liwe do 

naprawienia. 

 
 Za charakterystyczne dla współczesnej przest�pczo�ci kryminalnej 

mo�na uzna� przykłady nast�puj�cych post�powa� przygotowawczych 

prowadzonych w prokuraturach zielonogórskich w 2001 roku: 

 
V Ds. 58/99 Prokuratury Okr�gowej w Zielonej Górze 
 W lutym  2001r. w Wydziale �ledczym  zako�czono post�powanie i skierowano do S�du Okr�gowego 

w Zielonej Górze akt oskar�enia przeciwko trzem  m��czyznom, którym zarzucono, �e w pa	dzierniku 1999r. w 

Gubinie najpierw dotkliwie pobili,  uprowadzili i pozbawili wolno�ci mieszka�ca tej miejscowo�ci, nast�pnie po 

skr�powaniu i obci��eniu 25 kg odwa�nikiem wrzucili do Odry, powoduj�c w ten sposób  jego �mier�. 

  
 Pozostałych 2 sprawców w nast�pstwie poszukiwa� mi�dzynarodowymi listami go�czymi zatrzymano 

na terenie Niemiec. Aktualnie trwaj� czynno�ci maj�ce na celu ich sprowadzenie do Polski i postawienie przed 

s�dem. 

 Wyja�nienie wielu istotnych okoliczno�ci sprawy stało si� mo�liwe dzi�ki wykorzystaniu instytucji 

�wiadka anonimowego.  

  
VI Ds. 1/00S Prokuratury Okr�gowej w Zielonej Górze . 
 W ko�cu grudnia 2001r. Wydział ds. Przest�pczo�ci Zorganizowanej wniósł do zielonogórskiego S�du 

Rejonowego akt oskar�enia przeciwko 5 – osobowej grupie przest�pczej, której członkowie, po uprzednim 

zało�eniu spółek cywilnych lub  z ograniczon� odpowiedzialno�ci�, zawierali w ich imieniu umowy z firmami 

prowadz�cymi rozliczenia transakcji przy u�yciu kart płatniczych, a nast�pnie dokonuj�c szeregu fikcyjnych 

transakcji wprowadzili te firmy w bł�d wyłudzaj�c  na ich szkod� ok. 1 mln 600 tys. zł. 

 Sprawcy wyłudze�  posługiwali si� w swojej działalno�ci kartami płatniczymi, które wcze�niej zostały 

skopiowane z kart oryginalnych systemów „VISA” i „Master Card”. W kilku przypadkach weszli oni w 

nieformalne porozumienia z wła�cicielami placówek handlowych posiadaj�cymi terminale POS, dziel�c si� z 

nimi zagarni�tymi kwotami. 

 W toku �ledztwa 4 podejrzanych tymczasowo aresztowano. Sprawa uwa�ana jest za  precedensow�.

  

1 Ds.872/01/S Prokuratury Rejonowej w Kro�nie Odrza	skim 
 Prokurator Rejonowy w Kro�nie Odrz. prowadzi �ledztwo w sprawie dokonywanych w okresie od 

stycznia 2000r. do stycznia 2001r. na terenie Holandii licznych kradzie�y z włamaniem do sklepów jubilerskich, 

sklepów ze sprz�tem fotograficznym oraz samochodów przez  polsk� zorganizowan� grup� przest�pcz�. 

 Łupem sprawców padło mienie o ł�cznej warto�ci ponad 140 tys. zł. 
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 Z poczynionych ustale� wynika, �e pochodz�cy z okolic Krosna Odrz. członkowie grupy, po uprzednim 

wytypowaniu obiektu  atrakcyjnego jako przedmiot włamania, podje�d�ali w jego pobli�e skradzionym nieco 

wcze�niej samochodem. Tu doczepiali do samochodu kontener na �mieci i z du�� sił� uderzali w okno 

wystawowe. Po wybiciu szyby po�piesznie zabierali warto�ciowe przedmioty i odje�d�ali z miejsca włamania. 

 Wszyscy 3 sprawcy zostali tymczasowo aresztowani na terenie Holandii. 

 Wypadnie zauwa�y�, �e prokuratury okr�gu zielonogórskiego aktualnie prowadz� jeszcze kilka innych 

post�powa�, których przedmiotem jest prowadzona na wielk� skal� działalno�� kryminalna młodych przewa�nie 

ludzi z Województwa Lubuskiego, a  grasuj�cych na obszarze  pa�stw zachodnich.  

 
Ds. 20/01/S Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli 

Dział �ledczy tej prokuratury w lipcu 2001r. skierował do S�du Okr�gowego w Zielonej Górze akt 

oskar�enia p-ko: Henrykowi G., któremu zarzucono usiłowanie pozbawienia �ycia mieszka�ca Solnik gm. 

Ko�uchów i spowodowanie ci��kich  obra�e� jego ciała.  

Oskar�ony w nocy z 31 grudnia 2000r. na 1 stycznia 2001r. zaatakował udaj�cego si� do ko�cioła 

pokrzywdzonego, którego szczuł 4 du�ymi i agresywnymi psami, kopał po całym ciele i któremu zadał kilka 

ciosów no�em. Ofiara prze�yła dzi�ki du�ej determinacji obrony i z obra�eniami ciała trafiła do szpitala, a 

sprawca po zabarykadowaniu domu dokonał samouszkodzenia ciała. Zatrzymano go dopiero w wyniku działa�  

specjalnej grupy policji. 

Okoliczno�ci zbrodni wzbudziły du�e zainteresowanie opinii publicznej, a potrzeba ich szczegółowego 

wyja�nienia spowodowała m.in. konieczno�� przeprowadzenia ekspertyz z zakresu hemogenetyki  s�dowej oraz 

psychiatrii i psychologii s�dowej.  

 

Ds. 612/01/s – Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli  
 W ko�cu listopada 2001r. prokurator ten skierował do S�du Okr�gowego w Zielonej Górze akt 

oskar�enia przeciwko Dawidowi F., któremu zarzucono prowadzenie  na du�� skal� dystrybucji �rodków 

odurzaj�cych i uczynienie sobie z tego  procederu stałego 	ródła dochodu. 

 Ustalenie rozmiarów przest�pczej działalno�ci Dawida F. okazało si� mo�liwe dzi�ki analizie wykazów 

rozmów telefonicznych, jakie prowadził ze swoich telefonów komórkowych poszukuj�c kontaktu z 

potencjalnymi nabywcami narkotyków. 

 Oskar�ony odpowiada z aresztu. 

 

2Ds. 54/01 - Prokuratury Rejonowej w 
arach 
 W wyniku tego �ledztwa ustalono, �e mieszkaniec Lubska Sebastian R. latem 1999r, rozpocz�ł upraw� 

konopi siewnych. W pierwszym etapie uzyskiwane produkty przeznaczał do samoodurzania si�. Dostarczał ich 

tak�e niektórym członkom swojej rodziny. Skala hodowli w niedługim czasie umo�liwiła Sebastianowi R. 

dostarczanie marihuany osobom obcym. Do jej dystrybucji zaanga�ował �on� oraz brata. Wkrótce rozpocz�ł te� 

dostarczanie heroiny i amfetaminy. 

 Zebrano dowody, �e w okresie od ko�ca 1999r.  do stycznia 2001r. Sebastian R. i jego wspólnicy 

dokonali kilkuset transakcji, dostarczaj�c odpłatnie �rodków odurzaj�cych co najmniej 43 mieszka�com Lubska. 

W�ród odbiorców znalazło si� 7 małoletnich. 
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 Wobec producenta konopi zastosowano tymczasowe aresztowanie. Aktualnie sprawa oczekuje na 

rozpoznanie w S�dzie Okr�gowym w Zielonej Górze. 

 Tymczasowe aresztowanie na wniosek Prokuratora Rejonowego w �arach zastosowano tak�e wobec 

szeregu innych dealerów narkotyków.  Np. w sprawie 2 Ds.125/01  aresztowano Andrzeja  K., który w okresie 

od czerwca 2000r. do stycznia 2001r. sprzedał mieszka�com Lubska i Jasienia ok. 2 900 działek heroiny. W 

sprawie 2 Ds.1890/01 dotycz�cej dostarczania narkotyków w znacznych ilo�ciach małoletnim mieszka�com 

Lubska aresztowano 5 dalszych podejrzanych.  Kolejnym 4 przedstawiono zarzuty popełnienia przest�pstw 

zwi�zanych z narkotykami. 

 

1 Ds. 72/01/S – Prokuratury Rejonowej w �wiebodzinie 

 W czerwcu 2001r. prokurator ten skierował do S�du Okr�gowego w Zielonej Górze akt oskar�enia 

przeciwko Dariuszowi L. i Mariuszowi W. , którym zarzucono usiłowanie pozbawienia �ycia pasa�era poci�gu 

relacji Rzepin – Szczaniec. Sprawcy zagrozili pokrzywdzonemu wyrzuceniem go z jad�cego poci�gu, ��daj�c 

jednocze�nie wydania im pieni�dzy. Kiedy odmówił twierdz�c, �e pieni�dzy nie posiada – obezwładnili go sił�, 

a nast�pnie przez uchylone drzwi wagonu wyrzucili na tory. Dzi�ki szcz��liwemu zbiegowi okoliczno�ci ofiara 

napadu prze�yła, doznaj�c powa�nych obra�e� ciała.  

 Zuchwało�� napadu zbulwersowała opini� publiczn�. Oskar�eni, pomimo pocz�tkowego potwierdzenia 

swojego sprawstwa, w dalszym etapie �ledztwa konsekwentnie zaprzeczali winie, co spowodowało konieczno�� 

poszukiwania nowych, wcze�niej nieznanych �wiadków zdarzenia lub okoliczno�ci towarzysz�cych, których 

udało si� ostatecznie ustali� i przesłucha�. 

 Obaj oskar�eni odpowiadaj� z tymczasowego aresztu. 

 

4 Ds.186/00/S Prokuratury  Rejonowej w Zielonej Górze 
 Dział �ledczy prokuratury zielonogórskiej w wyniku przeprowadzonego �ledztwa w ko�cu wrze�nia 

2001r. wniósł do S�du Okr�gowego akt oskar�enia przeciwko Arkadiuszowi W. i Marcinowi D. akt  oskar�enia 

w sprawie pozbawienia �ycia Magdaleny S. 

 Oskar�eni w dniu 20 wrze�nia 2000 r. w Zielonej Górze pozbawili �ycia pokrzywdzon�, uderzaj�c j� 

wielokrotnie kamieniem  w głow� i powoduj�c rozległe obra�enia czaszkowo – mózgowe. 

  Ustalono, �e motywem zabójstwa były nieporozumienia na tle wzajemnych rozlicze� finansowych 

pomi�dzy Magdalen� S., a oskar�onym Marcinem D.  

 W toku �ledztwa ujawniono ponadto przypadki kierowania gró	b pod adresem �wiadków oraz składania  

przez nich fałszywych zezna�. Tak�e te aspekty sprawy obj�te zostały aktem oskar�enia. 

 Okoliczno�ci zbrodni i samo �ledztwo wzbudziło du�e zainteresowanie opinii publicznej.  

 

Ds 3348/01 – Prokuratury Rejonowej w 
aganiu 
 Prokuratura Rejonowa w �aganiu prowadzi aktualnie �ledztwo w sprawie brutalnego pozbawienia �ycia 

mieszkanki Starej Koperni. Powracaj�ca z pracy w �aganiu do miejsca zamieszkania  kobieta została w pewnym 

momencie zaatakowana przez nieletniego Marcina B. Napastnik uderzył j� kilkakrotnie kijem bejsbolowym oraz 

polnym kamieniem. 
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 W nast�pstwie pobicia pokrzywdzona doznała rozległego urazu twarzoczaszki, połamania ko�ci �uchwy 

i szcz�ki oraz uszkodzenia mózgu. Ciało ofiary sprawca ukrył w opuszczonym budynku. Jego łupem padła 

torebka wraz z portfelem, 2 złote ła�cuszki, bransoletka i inne drobne przedmioty. 

 Post�powanie w tej sprawie, przekazano w pierwszym etapie na zasadach ogólnych s�dowi rodzinnemu, 

zostało ponownie przej�te przez prokuratur� wobec uznania przez s�d, �e zachodz� warunki wdro�enia wobec 

sprawcy odpowiedzialno�ci wg reguł przewidzianych dla sprawców dorosłych. 

Podejrzanego umieszczono w schronisku dla nieletnich. 

 
3) Przest�pczo�� gospodarcza 

 
 Statystyczny obraz przest�pczo�ci gospodarczej w okr�gu zielonogórskim 

w ostatnich czterech latach przedstawia si� nast�puj�co: 

 
    Powiat      1998      1999      2000    2001 Wsk.dyn. 

Kro�nie	ski 

Nowosolski 

�wiebodzi	ski 

Zielonogórski 


aga	ski 


arski 

      179 

      275 

      232 

      542 

      117 

      341 

      441 

      232 

      125 

      882 

      144 

      335 

       285 

       244 

       290 

       955 

       254 

       303 

      316        

      345 

      314 

     1031 

       279 

       297  

   110,9% 

    141,4% 

    108,3% 

    108,0% 

    109,8% 

     98,0% 
 
 
 

Razem     1686      1259       2331      2582     110,8% 

 

W grupie przest�pstw gospodarczych najpowa�niejsz� pozycj� stanowi� 

czyny przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zalicza si� tu np. spowodowanie 

znacznej szkody maj�tkowej podmiotowi gospodarczemu przez nadu�ycie 

udzielonego zaufania, wyłudzenie kredytu bankowego na podstawie nierzetelnej 

dokumentacji, oszustwo ubezpieczeniowe przez celowe wywołanie zdarzenia 

b�d�cego podstaw� do wypłaty odszkodowania, działanie na szkod� jednych i 

faworyzowanie innych wierzycieli, nierzetelne prowadzenie dokumentacji 

działalno�ci gospodarczej. Przest�pstw tego rodzaju stwierdzono   w roku 1999 - 

218. W roku 2000 było ich ju� 283, a w roku 2001 – 333. 
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 Najwi�cej czynów tych kategorii stwierdzono w powiecie zielonogórskim 

– 158. 

Tendencj� rosn�c� w statystyce stwierdzonych przest�pstw 

gospodarczych  - jak ilustruje to zamieszczona wcze�niej tabela – notuje si� od 

kilku ju� lat. Tak�e w roku 2001 było ich wi�cej ni� w latach poprzednich. 

Uwaga ta dotyczy okr�gu jako cało�ci /ok.10% wzrostu/, jak te� 

poszczególnych powiatów. Jedynie w Nowej Soli  wzrost był wyra	niejszy, a w 

�arach odnotowano minimalny spadek. 

Mo�na zakłada�, �e liczba nieujawnionych przest�pstw gospodarczych 

jest wielokrotnie wi�ksza ni� ujawnionych. Inny charakterystyczny problem to 

wyj�tkowo du�e trudno�ci w ich udowadnianiu. 

Jako przykłady najbardziej charakterystycznych post�powa� przygoto -

wawczych o przest�pstwa gospodarcze mo�na wskaza�: 

 
VDs.21/00 Prokuratury Okr�gowej w Zielonej Górze 
 

 Wszcz�te postanowieniem z 14 kwietnia 2000 roku dotyczy niegospodarno�ci Syndyka Masy 

Upadło�ciowej  DZM  ‘Dozamet’ w Nowej Soli w okresie od maja 1999 do stycznia 2000 roku i wyrz�dzenia 

znacznej szkody maj�tkowej upadłemu. 

 
W toku �ledztwa prowadzonego przez Wydział �ledczy przedstawiono zarzut syndykowi, który  

poprzez nadu�ycie udzielonych mu uprawnie�  oraz niedopełnienie obowi�zków wyrz�dził upadłemu 

przedsi�biorstwu szkod� maj�tkow� w kwocie  2.835.031 zł. Taki sam zarzut postawiono osobie 

odpowiedzialnej za sprawy zwi�zane z wycen� maj�tku DOZAMETU. Zarzut dotycz�cy po�wiadczenia 

nieprawdy w celu osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowej w sporz�dzonej przez siebie wycenie maj�tku ruchomego 

upadłego  postawiono biegłemu działaj�cemu na zlecenie Syndyka. 

 
Sprawa bardzo skomplikowana z uwagi na warto�� mienia oraz konieczno�� korzystania z wielu bardzo 

czasochłonnych opinii biegłych. 

 
W stosunku do Syndyka zastosowano �rodek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w pełnieniu 

czynno�ci słu�bowych . Zabezpieczono równie� mienie warto�ci 30.000 zł. 

 
Zako�czenie �ledztwa planowane jest w czerwcu  20002 roku. 

 
VI Ds 14/99/S - Prokuratury Okr�gowej w Zielonej Górze 
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 W ko�cu grudnia 2001 r. Wydział ds. Przest�pczo�ci Zorganizowanej zako�czył wniesieniem aktu 

oskar�enia prowadzone od 1999r. �ledztwo w sprawie najwi�kszego w kraju przemytu spirytusu na polski obszar 

celny z krajów Europy Zachodniej i Azji. 

 
 Działaj�ca w latach 1997 – 1998 zorganizowana grupa przest�pcza przemyciła do Polski 146 

transportów z zawarto�ci� po 28 tys. litrów spirytusu ka�dy z terytorium Francji, a nadto podj�ła nieudan� prób� 

przemytu dalszych 35 tys. litrów z terytorium Indonezji. Warto�� uszczuplonych przez gang  nale�no�ci Skarbu 

Pa�stwa  oszacowano na kwot� 1 142 803 400,00 zł. 

 
 Aktem oskar�enia obj�to 29 oskar�onych, a sprawy pozostałych podejrzanych, których ustalono a� 65 

wył�czono do odr�bnych post�powa�. Niektóre tak�e zostały ju� zako�czone wniesieniem aktów oskar�enia. 

 
 Dla zabezpieczenia prawidłowego toku post�powania przyj�to ł�cznie kwot� 800 tys. zł tytułem 

por�cze� maj�tkowych. 

 
 W toku �ledztwa na szerok� skal� korzystano z zagranicznej pomocy prawnej oraz zastosowano 

instytucj� �wiadka koronnego. 

 
Ds 219/01/s - Prokuratury Rejonowej  w  Nowej Soli 

 
 Wszcz�te we wrze�niu 2000 r  �ledztwo doprowadziło do ustalenia, �e Józef C.  w  okresie od kwietnia 

do sierpnia tego� roku, wprowadzaj�c w bł�d przedstawicieli „Schuring Polska” sp. z o.o. co do zamiaru i 

realnych mo�liwo�ci zapłaty za zamówiony i pobrany towar wyłudził na szkod� tej firmy 143 tys zł. 

 
  W wyniku podj�tych czynno�ci cz��� mienia odzyskano, pomimo �e sprawca wyłudzenia odsprzedał je 

innemu podmiotowi gospodarczemu. 

 
 We wrze�niu 2001r. akt oskar�enia wpłyn�ł do S�du Rejonowego w Nowej Soli. 

  

2 Ds 532/01 - Prokuratury Rejonowej w Kro�nie Odrza	skim 

 
W grudniu 2001r. prokurator kro�nie�ski skierował do miejscowego S�du Rejonowego akt oskar�enia 

przeciwko Zdzisławowi P. 

 
Wymieniony w dniu 14 wrze�nia tego� roku na przej�ciu granicznym w Gubinku usiłował przemyci� 

55 tys. paczek papierosów bez znaków akcyzy, które wcze�niej zostały nielegalnie wprowadzone na polski 

obszar celny. Czyn ten naraził Skarb Pa�stwa na uszczuplenie nale�no�ci celnej w kwocie ponad 2,6 mln zł. 

 
Sprawca posłu�ył si� podrobion� plomb� celn�.  

 

2 Ds.1677/01/S Prokuratury Rejonowej w �wiebodzinie 
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 Na podstawie materiałów zebranych w tym �ledztwie prokurator ustalił, �e przedsi�biorca Marek G. W 

zamiarze wyłudzenia nienale�nego mu zwrotu podatku VAT wystawił 3940 fałszywych faktur, wykazuj�c w 

nich obrót gospodarczy z nieistniej�cymi w rzeczywisto�ci firmami. 

 
 Licz�cy 237 stron akt oskar�enia  skierowany został do S�du Rejonowego w �wiebodzinie  w ko�cu 

listopada 2001r. 

 

4 Ds.220/00/Sz Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze 

 
 W lipcu 2001r. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze wniósł do s�du akt oskar�enia przeciwko 

Andrzejowi  i Mariannie K. Wymienione osoby, b�d�c udziałowcami oraz jednocze�nie członkami zarz�du 

spółki z o.o. zajmuj�cej si� hurtowym obrotem alkoholem, pomimo utraty płynno�ci finansowej ju� w 

pocz�tkowym okresie działalno�ci , nabywały u producentów alkoholi kolejne partie towaru, nie reguluj�c 

nale�no�ci za nie i nie maj�c realnych perspektyw  ich uiszczenia. 

 
 Działania takie doprowadziły do powstania zobowi�za� w ł�cznej wysoko�ci 2,7  mln zł. 

 
 Oskar�onym zarzucono oszuka�cze wyłudzenie mienia oraz inne wyst�pki opisane w ustawie o 

rachunkowo�ci i kodeksie spółek handlowych. 

 

Ds.2885/01 Prokuratury Rejonowej w 
aganiu 

 
 Przedmiotem pozostaj�cego aktualnie w biegu �ledztwa w tej prokuraturze jest doprowadzenie do 

upadło�ci firmy handlowej oraz nadu�ycia w pozyskiwaniu kredytów �rednioterminowego i na rachunkach 

bie��cych firmy. 

 
 Z dotychczas dokonanych ustale� wynika, �e wła�ciciele firmy w sposób lekkomy�lny trwonili cz��ci 

składowe jej maj�tku, a b�d�c ju� dłu�nikami wielu wierzycieli  zaci�gali kolejne zobowi�zania. 

Z kolei, w zamiarze uzyskania kredytów  w ł�cznej wysoko�ci 700 tys. zł. przedło�yli w jednym z banków 

nieprawdziwe o�wiadczenia o stanie jej finansów.  

 
 Dalsze decyzje o biegu sprawy b�d� uzale�nione od wyników ekspertyzy z zakresu ksi�gowo�ci. 

 

Ds.4944/00 Prokuratury Rejonowej w 
arach 

 
 Prokuratura �arska prowadzi aktualnie �ledztwo przeciwko Joannie B., której zarzucono działanie na 

szkod� spółki stanowi�cej jej współwłasno�� i oszustwa na szkod� innych wła�cicieli. 

 Podejrzana od grudnia 1998r. nie zgłosiła upadło�ci spółki, pomimo istnienia podstaw do zło�enia 

takiego wniosku. Zebrano tak�e dowody wskazuj�ce, �e z konta spółki wyprowadzono pieni�dze  w kwocie 

blisko 600 tys. zł. bez nale�ytego udokumentowania tej operacji i rozdysponowano na niewiadome cele. 
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 W tej sprawie prokurator oczekuje na rozstrzygni�cie S�du Okr�gowego w Zielonej Górze, gdzie w 

Wydziale Gospodarczym toczy si� post�powania z pozwu niemieckich wspólników.  

 

  
4) Przest�pczo�� cudzoziemców 

 
W roku 2001 w okr�gu zielonogórskim zanotowano dalszy wzrost 

liczby  przest�pstw popełnionych  przez obywateli pa�stw obcych. 

Najcz��ciej cudzoziemcy byli sprawcami przest�pstw bezprawnego 

przekroczenia granicy pa�stwowej z Polski do Niemiec, prowadzenia pojazdów  

mechanicznych  i innych pojazdów w stanie nietrze	wo�ci  oraz przest�pstw 

przeciwko mieniu. 

W przewa�aj�cej liczbie przypadków czyny  te zostały popełnione 

przez obywateli Ukrainy, Afganistanu, Iraku, Rosji, Mołdowy i Niemiec. 

Spo�ród post�powa�  dotycz�cych przest�pstw, których sprawcami 

byli cudzoziemcy  na szczególne zainteresowanie  zasługuj�  nast�puj�ce : 

 

I Oz 44/01/Kr ( Prokuratura Rejonowa w Kro�nie Odrza	skim) -  obywatel Belgii dopu�cił si� 

czynnej napa�ci na funkcjonariusza Lubuskiego Oddziału Stra�y Granicznej, podczas pełnienia przez niego 

obowi�zków słu�bowych, u�ywaj�c przy tym no�a oraz dokonał zaboru w celu krótkotrwałego u�ycia 

samochodu terenowego marki „Mercedes”, nale��cego do Lubuskiego Oddziału Stra�y Granicznej, który został 

przez sprawc� podczas  ucieczki uszkodzony. 

 
I Oz 46/01/Sb (Prokuratura Rejonowa w �wiebodzinie) - dokonany przez obywateli Rosji  napad 

rabunkowy na szkod� obywatela Bułgarii. 

Dwaj sprawcy zaatakowali  pokrzywdzonego  w barze w pobli�u Torzymia, po odbytej próbnej je	dzie 

samochodem, który rzekomo zamierzali od niego kupi�. Uderzyli go pi��ci� w twarz, po czym  gro��c no�em 

doprowadzili do stanu bezbronno�ci, zabieraj�c  na jego szkod� wymieniony samochód osobowy marki 

„Peugeot” warto�ci 3.200 złotych, dokumenty pojazdu, pieni�dze  w kwocie 300 marek  niemieckich , 600 

złotych oraz inne przedmioty. 

Dzi�ki sprawnej akcji policji sprawców zatrzymano na terenie  Szczecina. 

 

I Oz 106/01/Sb (Prokuratura Rejonowa w �wiebodzinie) - rozbój popełniony na osobie  

obywatela Ukrainy i inne przest�pstwa, których sprawcami byli czterej obywatele Ukrainy i obywatel Rosji. 

Zdarzenie miało miejsce na stacji benzynowej w Torzymiu. 
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Napastnicy domagali si� od jednego z pokrzywdzonych uiszczenia „opłaty” w wysoko�ci 100 marek 

niemieckich za zaparkowanie samochodu. 

W sytuacji odmowy jeden ze sprawców uderzył go pi��ci� w twarz, za� inny sprawca kopn�ł drugiego  z 

pokrzywdzonych w plecy. 

Nast�pnie zabrali na ich szkod� przedmioty o niewielkiej warto�ci. 

Nadto sprawcy dopu�cili si� innych  przest�pstw  przeciwko mieniu na szkod� innych osób. 

 
I Oz 117/01/ZG (Prokuratura Rejonowa w �wiebodzinie)  - obywatel Ukrainy stan�ł pod 

zarzutem popełnienia przest�pstwa  z art. 310 § 2 kk, polegaj�cego na puszczeniu w obieg  podrobionych kart 

płatniczych, w okresie od grudnia 2000 roku do lutego 2001 roku, na  terenie Zielonej Góry. 

 

I Oz 144/01/Kr ( Prokuratura Rejonowa w Kro�nie Odrza	skim - rozbój dokonany na szkod� 

obywatelki polskiej przez grup� sprawców,  do której prócz obywateli polskich nale�ał tak�e obywatel Białorusi. 

Sprawcy przykładaj�c pokrzywdzonej nó� do gardła doprowadzili j� do stanu  bezbronno�ci, po czym zabrali na  

jej szkod� pieni�dze w kwocie 700 złotych. 

Wcze�niej ta sama grupa osób, wykorzystuj�c przewag� liczebn�,  wielokrotnie  zabierała ze sklepu  

prowadzonego przez pokrzywdzon�  w  Gubinie towary w postaci papierosów, cygar, breloczków i zapalniczek 

o ł�cznej warto�ci 1000 złotych. 

 
I Oz 149/01/
n Prokuratura Rejonowa w 
aganiu) - wr�czenie korzy�ci maj�tkowej 

funkcjonariuszom policji wykonuj�cym obowi�zki słu�bowe na drodze E – 36, w pobli�u Iłowy �aga�skiej 

przez obywatela Ukrainy. 

Wr�czaj�c pieni�dze sprawca  chciał skłoni� policjantów do odst�pienia od ukarania go mandatem za 

przekroczenie dozwolonej pr�dko�ci. 

 
I Oz 226/01/
n  (Prokuratura Rejonowa w 
aganiu) -  wprowadzenie przez  obywatela Rumunii 

do obrotu wyrobów odzie�owych oraz obuwia, oznaczonych nieautentycznymi znakami towarowymi firm 

„Reebok”, „Nike” i „Adidas”. 

Sprawca podał  nieautentyczne dane osobowe, w oparciu o które został tymczasowo aresztowany. 

W drodze mi�dzynarodowej pomocy prawnej  ustalono jego  prawdziw� to�samo��. 

 
I Oz 303/01/
r (Prokuratura Rejonowa w 
arach)  - obywatel Holandii przywiózł z zagranicy, z 

zamiarem osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowej i osobistej, znaczn� ilo�� �rodka odurzaj�cego – 2,311 gram konopi 

indyjskich ( marihuany) oraz 128 sztuk sadzonek konopi indyjskich. 

Został zatrzymany na przej�ciu granicznym w Olszynie.  

W sprawach karnych na wniosek prokuratorów rejonowych s�dy 

zastosowały �rodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania 
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wobec 159 obywateli pa�stw obcych, w�ród których znalazło si� 44 obywateli 

Ukrainy. 

W prokuraturach rejonowych przeprowadzono 13 post�powa� 

przygotowawczych dotycz�cych zdarze�, w nast�pstwie których  cudzoziemcy 

ponie�li �mier� lub doznali ci��kich obra�e� ciała. 
 

 
3. Zwalczanie przest�pczo�ci 

 
 Przest�pczo�� nie ma jednej uniwersalnej przyczyny. O jej formach i 

nasileniu decyduj� czynniki społeczne, ekonomiczne, zdrowotne, 

psychologiczne, a nawet zwyczajowe. Z tego te� wzgl�du skuteczne jej 

zwalczanie, a wła�ciwie ograniczanie, nie zale�y wył�cznie od jednego tylko  

czynnika.  

Skutecznie ogranicza� przest�pczo�� mo�na dopiero wówczas, gdy udaje 

si� poł�czy� w jeden spójny system wysoki poziom ujawnialno�ci przest�pstw i 

wykrywalno�ci ich sprawców oraz adekwatn� do społecznego poczucia 

sprawiedliwo�ci reakcj� karn�. Istotne znaczenie ma du�a  sprawno�� 

post�powania karnego i optymalne posługiwanie si� instytucj� �rodków 

zapobiegawczych ze szczególnym uwzgl�dnieniem tymczasowego 

aresztowania. Liczy si� tak�e społeczna dezaprobata dla przest�pstwa i jego 

sprawcy oraz szeroka profilaktyka potencjalnych ofiar. 

Uwarunkowana wysok� wykrywalno�ci� zasada nieuchronno�ci kary, 

nawet gdyby była mo�liwa do zrealizowania, sama przez si� nie 

powstrzymuje od popełnienia przest�pstwa. Gdy zyski oczekiwane z 

przest�pstwa s� znaczne, kar�,  zwłaszcza nisk�, opłaca si� ponie��. S� 

�rodowiska społeczne, dla których karalno�� jest rodzajem nobilitacji. Z tego te� 

wzgl�du motywacja przest�pcy wyznaczona jest w jednakowym stopniu 

przez prawdopodobie	stwo ukarania, jak i przez wielko�� i dolegliwo�� 

realnie wymierzanej kary w analogicznych przypadkach. 
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 �wiadomo�� wpływu tych wszystkich czynników i ich wzajemna 

współzale�no�� od siebie w procesie zwalczania patologii społecznej, jak� jest 

przest�pczo��, potrzebna jest w jednakowym stopniu ustawodawcy, kreatorom 

polityki społecznej, wszystkim �rodowiskom kształtuj�cym opini� publiczn�, 

jak i uczestnikom wymiaru sprawiedliwo�ci. 

 
1) Wykrywalno�� sprawców przest�pstw 

 
 Statystyka wykrywalno�ci zwykle odnosi si� do tzw. wykrywalno�ci 

nominalnej, a wi�c stosunku wykrytych sprawców przest�pstw do ogółu 

przest�pstw stwierdzonych bez wzgl�du na to, czy sprawcy ci byli znani od 

pocz�tku post�powania (np. wskazani w zawiadomieniu czy zatrzymani na 

gor�cym uczynku) czy te� zostali zidentyfikowani dopiero w wyniku 

policyjnych działa� wykrywczych. 

W tak rozumianej statystyce odró�nia si� wykrywalno�� przest�pstw 

ogółem i wykrywalno�� przest�pstw okre�lonego rodzaju. 

     W roku 2001 w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez 

jednostki organizacyjne Prokuratury Okr�gowej w Zielonej Górze wykryto 

sprawców 17.275 przest�pstw spo�ród 27.338 stwierdzonych przest�pstw. 

Wykrywalno�� nominalna ogółem wyniosła wi�c  62,2%. 

 
Dla porównania: 

 
 W roku 2000  wykryto sprawców 13.527 spo�ród 24.801 stwierdzonych 

przest�pstw. Stanowiło to 54,5 %. W roku 1999 wykryto sprawców 13.296 

przest�pstw spo�ród 23.634 przest�pstw stwierdzonych. Wska	nik wykrywalno�ci 

wynosił wówczas  56,2 %. W roku 1998 z kolei wykryto sprawców 12.524 spo�ród 

23.260 stwierdzonych przest�pstw. Wska	nik wykrywalno�ci wyniósł 53,8 %. 

 

 Niezwykle pozytywn� wymow� tak istotnego wzrostu poziomu 

wykrywalno�ci sprawców osłabia do pewnego stopnia fakt, i� wzrost ten  
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uzyskano tak�e dzi�ki zmianom legislacyjnym. Do odpowiedzialno�ci za 

prowadzenie pojazdu w stanie nietrze	wym z natury rzeczy poci�ga si� osob� 

zatrzyman� na gor�cym uczynku. Podobnie posiadacza działki narkotyku. 

Wska	nik wykrywalno�ci dla całego województwa lubuskiego w latach 

1998 - 2001 wynosił odpowiednio: 58,5 %, 58,7% , 57,2 % i 64,9%. 

  

Dla porównania poziom wykrywalno�ci w Polsce w roku 1998 wynosił 50,5 %, 

a w roku 1999 - tylko 45,0 %. W roku 2000 wska	nik wykrywalno�ci przest�pstw 

ogółem wyliczony dla całego kraju wyniósł 47,8 %, a w roku 2001 podniósł si� do 

poziomu 53,8 %. 

 

Poziom wykrywalno�ci był zró�nicowany zarówno w poszczególnych 

jednostkach organizacyjnych policji, jak kategoriach stwierdzanych tam 

przest�pstw. 

Najwy�sz� wykrywalno�� odnotowała w roku 2001 policja �aga�ska. 

Wykrywalno�� ogółem wyniosła tam 75,2%.  Komenda Powiatowa Policji w 

�arach odnotowała wska	nik wykrywalno�ci 67,5 %, a najni�szy relatywnie 

wska	nik Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze - 54,6 %. 

Znacznie wi�ksza rozpi�to�� charakteryzowała poziom wykrywalno�ci 

poszczególnych przest�pstw. 

Wska	nik wykrywalno�ci zabójstw w całym województwie lubuskim 

wyniósł w 2001 roku 90,6%. Na takim samym poziomie wykrywano sprawców 

zabójstw w powiecie zielonogórskim  /90,0%/. W Nowej Soli, �wiebodzinie i 

�aganiu wykryto sprawców wszystkich zabójstw stwierdzonych /100%/, w 

�arach wska	nik ten wyniósł  80%, a w Kro�nie Odrz.  -  72,7%. 

Poziom wykrywalno�ci sprawców najpowa�niejszych przest�pstw, w tym 

zwłaszcza zabójstw, na całym �wiecie uwa�any jest za najbardziej miarodajne 

kryterium oceny sprawno�ci policji kryminalnej. 
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Nieco tylko mniej korzystnie przedstawiała si� w roku 2001 

wykrywalno�� sprawców zgwałce	. W powiecie zielonogórskim na 15 czynów 

stwierdzonych w 13 wykryto sprawców (86,7 %); w powiatach nowosolskim, 

�wiebodzi�skim i �aga�skim wykryto wszystkich sprawców zgwałce� (100 %), 

w Kro�nie Odrz. wykryto sprawców 4 spo�ród 8 zdarze� tego rodzaju (50,0%), 

a w �arach 5 spo�ród 7 (71,4 %). 

Wykrywalno�� sprawców zgwałce� w całym województwie lubuskim 

wyniosła w analizowanym okresie 83,9 %. 

Kolejn� presti�ow� grup� przest�pstw stanowi� rozboje i wymuszenia. 

Poziom wykrywalno�ci sprawców tych przest�pstw w całym województwie 

wyniósł 63,0 %. Wykryto bowiem 553  spo�ród 872  popełnionych. W 

jednostkach organizacyjnych policji nadzorowanych przez Prokuratur�  

Okr�gow� w Zielonej Górze wykryto sprawców 342  spo�ród 539 

stwierdzonych czynów tej kategorii. Wska	nik wykrywalno�ci wyniósł wi�c 

63,4 %. 

 
Najkorzystniej przedstawia si� on w powiecie nowosolskim (78,9 % tj. 

wykrycie sprawców 71 spo�ród 90 rozbojów popełnionych), Kro�nie  

Odrza�skim (72,5 %), a najmniej korzystnie w �arach, gdzie wykryto 54,9 % 

sprawców rozbojów. 

 
 Relatywnie gorzej wypadła skuteczno�� �cigania sprawców napadów 

rabunkowych z broni�. Przyczyn� tego jest zapewne znacznie wy�szy stopie� 

zorganizowania tego rodzaju napadów. Jednak i w tej kategorii wyniki �cigania 

s� bardzo zró�nicowane. W całym Województwie Lubuskim statystyczna  

wykrywalno�� ukształtowała  si� na poziomie 38,2 %. W �wiebodzinie 

wska	nik  wykrywalno�ci wyniósł jednak a� 62,5 % /wykryto sprawców  
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          5 spo�ród 7 dokonanych rozbojów tej kategorii/, a w �aganiu udało si� 

wykry�  sprawców zaledwie 1 rozboju na stwierdzonych 11. Dało to wska	nik 

9,1 %. 

 
 Ci�gle powa�ny problem stanowi wykrywalno�� sprawców kradzie�y z 

włamaniem. Oceniaj�c to zagadnienie nale�y mie� na uwadze, �e jest to 

problem ogólnopolski.  

 

W roku 1999 w Polsce wykryto ledwie 23,5 % sprawców wszystkich włama� 

stwierdzonych. W latach 2000-2001 wykrywano odpowiednio 23,3 % i 22,3 % 

sprawców. W całym województwie lubuskim w latach 1998-2001 wska	nik ten 

wynosił odpowiednio: 36,2 %, 34,3 % , 31,7 % i 32,8%. 

 
W poszczególnych powiatach okr�gu zielonogórskiego rezultaty 

(statystyczne) działalno�ci wykrywczej przedstawiały si� w tym czasie 

nast�puj�co : 

  Powiat         1998         1999          2000 2001 
Kro�nie	ski 

Nowosolski 

�wiebodzi	ski 

Zielonogórski 


aga	ski 


arski 

         34,5 

         38,1 

         27,3 

         35,6 

         32,9 

         33,9 

         24,6 

         37,5 

         29,0 

         25,9 

         40,2 

         33,7 

          23,6 

          30,1 

          27,7 

          20,4 

          34,7 

          34,9 

       31,3 

25,8 

38,4 

21,7 

41,1 

32,9 

 

Z  wyj�tkiem Nowej Soli, gdzie w poprzednich latach notowano 

relatywnie wysoki poziom wykrywalno�ci sprawców włama�, w roku minionym 

we wszystkich powiatach odnotowano popraw�. Najkorzystniej przedstawia si� 

sytuacja w �aganiu i �wiebodzinie /41,1 i 38,4 %/, a  najgorzej w Zielonej 

Górze 
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Jeszcze gorzej przedstawiaj� si� wska	niki wykrywcze sprawców 

kradzie�y ( i kradzie�y z włamaniem) samochodów.  

 

   Powiat 1998 1999 2000 2001 
Kro�nie	ski 

Nowosolski 

�wiebodzi	ski 

Zielonogórski 


aga	ski 


arski 

37,4 

15,4 

19,5 

13,5 

14,6 

16,9 

24,3 

8,6 

20,5 

14,7 

28,9 

8,4 

14,0 

27,2 

34,5 

6,8 

25,6 

11,3 

4,7 

17,1 

17,7 

26,8 

23,5 

6,0 
 

 

�rednia wykrywalno�ci w całym województwie lubuskim w ci�gu 

ostatnich 4 lat wynosiła: 20,6 %, 17,8 %, 16,6 %  i  19,4 % 

Ta uwaga dotyczy oczywi�cie kradzie�y samochodów. 

 
2) �rodki zapobiegawcze 

 
 W ocenie kierownictwa Prokuratury Okr�gowej, praktyka stosowania 

�rodków zapobiegawczych jest istotnym elementem polityki kryminalnej, 

jako działalno�ci ukierunkowanej na ograniczanie przest�pczo�ci. 

Wprawdzie nie sposób nie zgadza� si� z kodeksow� zasad�, �e celem �rodków 

zapobiegawczych jest zapewnienie wła�ciwego toku post�powania karnego, ale 

cel ten nale�y pojmowa� szeroko. Ograniczenie funkcji tymczasowego 

aresztowania tylko i wył�cznie do celów �ci�le procesowych prowadzi w istocie 

rzeczy do poczucia bezkarno�ci u przest�pców. Tak samo praktyk� tak� odbiera 

i ocenia opinia publiczna. 

Wychodz�c z takich wła�nie przesłanek w prokuraturach okr�gu 

zielonogórskiego ju� od pocz�tku 2000 r. nast�piła radykalizacja praktyki 

aresztowej. Pogł�bienie tego kierunku nast�piło jeszcze wyra	niej po ukazaniu 
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si� wytycznych Ministra Sprawiedliwo�ci z lipca 2000 r. Na ich podstawie w 

sprawach o przest�pstwa przeciwko �yciu, zdrowiu i wolno�ci człowieka, a 

tak�e w sprawach o powa�ne przest�pstwa przeciwko mieniu, handel 

narkotykami czy dokonywanie przest�pstw w zorganizowanej grupie 

przest�pczej, stosowanie tymczasowego aresztowania stało si� reguł�. 

Prokuratorzy otrzymali te� zalecenie utrzymywania tego �rodka a� do momentu 

wniesienia aktu oskar�enia do s�du. 

W 2001 r. w rezultacie takich dyrektyw zastosowano tymczasowe 

aresztowanie wobec 1.303 podejrzanych. 

 W 2000 r. w sprawach prowadzonych w prokuraturach zielonogórskich 

s�dy zastosowały na wniosek prokuratora 1.142 tymczasowe  

aresztowania. W roku 1999 ilo�� ta wyniosła „zaledwie” 715. Wska	nik 

aresztowalno�ci do wszystkich podejrzanych w roku 2001 wyniósł 8,2 %. Rok 

wcze�niej jego wielko��  wyniosła  9,6 %. Relatywny spadek wska	nika 

aresztowalno�ci spowodowany został znacznym wzrostem ilo�ci podejrzanych 

w roku 2001, co – jak wskazano ju� wcze�niej – spowodowane było 

nowelizacjami ustaw karnych.  

Rygoryzm praktyki aresztowej niestety nie we wszystkich jednostkach 

organizacyjnych kształtował si� jednakowo. Najwy�sze wska	niki uzyskały tu 

Prokuratury Rejonowe w  Zielonej Górze (10,5%) i Nowej Soli (8,9 %), a 

najni�sze Prokuratura Rejonowa w �wiebodzinie (5,1 %). Uzna� nale�y, �e 

zwłaszcza w �wiebodzinie poziom zagro�enia przest�pczo�ci� nie 

usprawiedliwia tak daleko id�cej pow�ci�gliwo�ci w stosowaniu najsurowszego 

�rodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 

 Do�wiadczenie praktyki wykazuje, �e cz�sto prokuratorowi łatwiej 

wyjedna� w s�dzie decyzj� o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego, ni� 

utrzyma� ten �rodek do czasu rozpoznania sprawy przez s�d. Areszty s� 

uchylane (lub zmieniane na inne łagodniejsze �rodki zapobiegawcze) cz�sto nie 



 34 

dlatego, �e ustały faktycznie przyczyny dla których je stosowano. Prowadz�cy 

post�powanie ulegaj� presji terminów procesowych, licznych wniosków i 

za�ale�, co powoduje przesyłanie akt do prokuratury nadrz�dnej i s�dów 

ró�nych instancji. 

 Z tych te� powodów wa�nym kryterium oceny praktyki aresztowej jest 

odsetek osób oskar�onych, co do których areszt tymczasowy utrzymywany jest 

w momencie kierowania aktu oskar�enia do s�du. W roku 2001 prokuratorzy 

okr�gu zielonogórskiego oskar�yli 12.428 osób. W chwili wniesienia aktu 

oskar�enia w tymczasowym areszcie pozostawało 932 podejrzanych. Stanowi to   

 

7,5 %  wszystkich osób oskar�onych. Analogiczny wska	nik  w roku 2000  

wyniósł 9,2 % wszystkich oskar�onych. 

Dla porównania: w roku 1999 oskar�ono 7,719 osób, z czego w 

tymczasowym areszcie pozostawało 429 oskar�onych. Wska	nik wynosił wi�c 

5,5%. Warto jeszcze zauwa�y�, z w całej Apelacji Pozna�skiej 

„aresztowalno��” osób oskar�onych  w roku 2001 wyniosła 7,2 %. 

 Niestety i w tym wypadku w prokuraturach okr�gu zielonogórskiego 

wyst�puj� zbyt du�e i trudne obiektywnie do usprawiedliwienia ró�nice 

pomi�dzy poszczególnymi prokuraturami. Odsetek oskar�onych tymczasowo 

aresztowanych w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze wynosi 9,2 %,  w 

�arach – 8,4 %, Nowej Soli - 9,7 %. Ten sam wska	nik w �wiebodzinie wyniósł 

wprawdzie tylko - 5,6 %., ale warto zauwa�y�, �e była to jedyna jednostka 

organizacyjna, gdzie odnotowano jego wzrost w porównaniu do roku 2000. 

 Statystyka innych ni� tymczasowe aresztowanie �rodków 

zapobiegawczych w roku 2001 przedstawiała si� nast�puj�co : 
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1) por�czenie maj�tkowe – 253; w roku 2000 – 133, a rok wcze�niej – 134 

 2) dozory policyjne poł�czone z zakazem opuszczania kraju –  155; w roku          

2000 - 456, a w roku 1999 – 98.  

     3) dozory policyjne bez dodatkowych zakazów – 687; przed rokiem - 363  

     4) por�czenia osobiste i społeczne – 10. 
 
 �rodki zapobiegawcze tego rodzaju stosowane były w celu 

zabezpieczenia prawidłowego toku post�powania w sprawach, w których 

tymczasowe aresztowanie nie było konieczne 

 
3) Zabezpieczenie maj�tkowe 

 
 Ta instytucja prawa karnego procesowego słu�y zapewnieniu realizacji 

kar maj�tkowych albo roszcze� odszkodowawczych na rzecz pokrzywdzonego 

przest�pstwem. Jest wa�nym instrumentem polityki kryminalnej, zwłaszcza przy 

zwalczaniu przest�pczo�ci przeciwko mieniu. 

 
Maj�c te cele na uwadze w roku 2001 prokuratorzy okr�gu 

zielonogórskiego wydali 181 postanowie� o zabezpieczeniu maj�tkowym. W 

roku 2000  wydali 112  postanowie�.  Rok wcze�niej takich wydano ich 

zaledwie 68. 

 
Przede wszystkim podkre�li� nale�y, �e warto�� faktycznie 

zabezpieczonego mienia wyniosła w roku  2001 kwot� 821,4 tys. zł i 4,8 tys. 

DM: w roku 2000 kwot� 1,8 mln zł i 400 DM oraz 2,550 USD. 

 

4. Działalno�� oskar�ycielska i penitencjarna 

 
 Wyniki post�powania s�dowego dostarczaj� równie� podstaw do oceny  

jako�ci pracy prokuratora jako oskar�yciela publicznego. 
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 W 2001  roku os�dzonych zostało 9821 osób, to jest o 2381( o 32 %) 

wi�cej ni� w 2000 r.  

 
Do tak znacznego wzrostu przyczyniło si� głównie wspomniane ju� 

wniesienie aktów oskar�enia przeciwko 12428 osobom. 

 
 S�dy uniewinniły 164 osoby, co stanowi 1,7 % ogółem os�dzonych ( w 

2000 roku – 2,7 % ). Najlepszy w tym zakresie wska	nik uzyskała Prokuratura 

Rejonowa w Kro�nie Odrza�skim – 1,1 %, a najwy�szy Prokuratura Rejonowa 

w Zielonej Górze – 2,4  % . Zasługuje na pokre�lenie, i� nie została 

uniewinniona �adna spo�ród 122 osób os�dzonych z oskar�enia wniesionego 

przez Wydziały :  �ledczy i Przest�pczo�ci Zorganizowanej Prokuratury 

Okr�gowej w Zielonej Górze. 

 
W�ród  uniewinnionych było 5 osób tymczasowo aresztowanych w 

post�powaniu    przygotowawczym. 

Ka�da sprawa, w której zapadł  wyrok uniewinniaj�cy, była bada pod 

k�tem zasadno�ci oskar�enia.  

W razie ujawnienia istotnych braków w materiale dowodowym s�dy 

zwracały sprawy prokuratorom do uzupełnienia post�powania 

przygotowawczego. Zanotowano 36 takich zwrotów, co stanowi 0,37 % w 

stosunku do 9634 spraw przesłanych  z aktem oskar�enia ( w 2000 roku 

wska	nik  ten wyniósł 0,66 %) 

Wyra	nie zmniejszanie liczby zwrotów i uniewinnie�  wskazuje, �e 

jako�� pracy prokuratorów uległa dalszej poprawie, pomimo odczuwalnego 

wzrostu obci��enia ilo�ci�   spraw. 

Dbaj�c o zgodno�� wyroków s�dowych z przepisami  prawa oraz o 

niezb�dn� surowo�� orzekanych kar zwłaszcza w stosunku do sprawców  

przest�pstw najgro	niejszych prokuratorzy wnie�li apelacje co do 699 osób, to 
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jest wobec 7,1 % os�dzonych ( w 2000 roku opracowano 474 apelacje, wobec 

6,4 % os�dzonych). 

W 2001 roku s�dy II instancji rozpoznały 597 apelacji, uwzgl�dniaj�c 274 tj. 

45,9 %. 

Aktywno�� prokuratorów w post�powaniu s�dowym  nie ograniczała si� 

do udziału w rozprawach i posiedzeniach przed s�dami I instancji. 

Zaznaczenia wymaga wci�� rosn�ce obci��enie prac� prokuratorów z 

Wydziału Post�powania S�dowego Prokuratury Okr�gowej. Uczestniczyli oni 

mi�dzy innymi w 97 wokandach odwoławczych obejmuj�cych ł�cznie 1106 

spraw karnych co do 1324 osób, w 56  wokandach  S�du Okr�gowego dot. 

wydania wyroków ł�cznych, w 18 wokandach  obejmuj�cych 55 spraw  z 

wniosków o przyznanie odszkodowania i zado��uczynienia od Skarbu Pa�stwa, 

w 326 posiedzeniach ( w tym 89 penitencjarnych) podczas których rozpoznano 

ł�cznie 3520 spraw.  

 
Wywiedli 1 apelacj�, 3 kasacje od wyroków S�du Okr�gowego i 

sporz�dzili 11 odpowiedzi na kasacje wniesione przez inne uprawnione 

podmioty. Ponadto – przeprowadzili 30  inspekcji w prokuraturach rejonowych, 

w toku których zbadali akta i ocenili  wyroki w 523 sprawach. Skierowali do 

prokuratorów rejonowych 250 pism instrukta�owych  oraz dokonali 6 bada� 

problemowych , których celem było głównie ujawnienie nieprawidłowo�ci w 

działalno�ci oskar�ycielskiej prokuratorów z jednostek  rejonowych prokuratury. 

 

5. Działalno�� z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego  
 

Podstawowym zadaniem prokuratury, oprócz �ci�gania przest�pstw, 

jest strze�enie praworz�dno�ci. Obowi�zki w tym zakresie prokuratorzy 

wykonuj� na zasadach okre�lonych zwłaszcza w prawie cywilnym, rodzinnym i 

administracyjnym, przy czym ingerencja prokuratora podyktowana jest 
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 okoliczno�ciami uzasadniaj�cymi jego obecno�� w post�powaniu, je�eli 

wymaga tego ochrona praworz�dno�ci, praw obywateli lub interes społeczny. 

Efektem tych działa� było skierowanie do s�dów 300 wniosków o 

wszcz�cie post�powania nieprocesowego (w 2000 r. – 252), wytoczenie 85 

powództw cywilnych oraz zgłoszenie udziału w 209 post�powaniach s�dowych 

w sprawach cywilnych. 

W ubiegłym roku wi�kszo�� wniosków o wszcz�cie post�powania 

nieprocesowego dot. nieprawidłowego wykonywania obowi�zków 

wynikaj�cych z władzy rodzicielskiej i była inspiracj� do poddania jej kontroli 

s�du maj�c na wzgl�dzie dobro małoletnich dzieci. 

W ramach działalno�ci cywilistycznej i administracyjnej 

przeprowadzono równie� 8 analiz problemowych dotycz�cych: 

 
1) prawidłowo�ci stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trze	wo�ci i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26.10.1982 r. oraz przepisów 

wykonawczych wobec osób zatrzymanych w izbach wytrze	wie� za okres od 

1998 – 2000 roku; 

2) orzecznictwa kolegiów ds. wykrocze� dotycz�cych czynów z art. 224 ustawy 

z 21.11.1967 roku o powszechnym obowi�zku obrony RP popełnionych po 

1.09.1998 roku; 

3)  poprawno�ci i merytorycznej zasadno�ci wniesionych  przez prokuratorów w 

2000 r. sprzeciwów od decyzji administracyjnych; 

4) skuteczno�ci i poprawno�ci skierowanych przez prokuratorów wniosków o 

wszcz�cie post�powania nieprocesowego w II półroczu 2000 roku; 

5)  wykorzystania ustale�  spraw karnych o przest�pstwa celne i podatkowe do 

działa� pozakarnych; 

6) wykorzystania ustale� post�powa� karnych zawieszonych do działa� 

administracyjnych; 
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7) skuteczno�ci wytoczonych przez prokuratorów w  IV kwartale 2000 r. i I 

kwartale 2001 r. powództw cywilnych  

8) prawidłowo�ci  zarejestrowania samochodów osobowych przerobionych na 

ci��arowe, bez �wiadectwa homologacji. 

 
   Efektem analiz było skierowanie  przez prokuratorów 65 wniosków 

o wszcz�cie post�powania administracyjnego na podstawie ustawy o ewidencji 

ludno�ci i dowodach osobistych z 10.04.1974 roku w sprawie wymeldowania 

osób ukrywaj�cych si� przed organami �cigania, 53 sprzeciwów z ��daniem 

stwierdzenia niewa�no�ci decyzji administracyjnych o zarejestrowaniu 

samochodów osobowych przerobionych na ci��arowe bez �wiadectwa 

homologacji a tak�e zgłoszenie udziału w 11 post�powaniach administracyjnych 

prowadzonych przez Urz�dy Celne w Poznaniu i Rzepinie w sprawie 

nielegalnego wprowadzenia na polski obszar celny sprz�tu elektronicznego w 

celu ustalenia i wymiaru nale�nych opłat celnych oraz podatku. 

 
 W tej ostatniej sprawie wykorzystano ustalenie �ledztwa V Ds. 9/00 

Prokuratury Okr�gowej w Zielonej Górze, w toku którego stwierdzono, �e 

wysoko�� uszczuple� celnych wyniosła 617.597,2 zł  a podatkowych (z tytułu 

niezapłaconego podatku VAT) – 542.636,4 zł. 

Po zbadaniu  orzecze� kolegiów ds. wykrocze� wydanych od 1 

wrze�nia 1998 roku na podstawie art. 224 pkt. 3 ustawy z 21 listopada 1967 

roku o powszechnym obowi�zku obrony RP ujawniono 770 spraw, w których 

kolegia rozstrzygn�ły sprawy orzeczeniami lub nakazami, mimo �e z dniem 

1.09.1998 roku czyny te stały si� wyst�pkami. 

Wykazy orzecze� razem z wnioskiem o podj�cie działa� z urz�du w 

celu stwierdzenia ich niewa�no�ci z powodu naruszenia prawa przekazano do 

S�du Okr�gowego w Zielonej Górze. 

W sprawach tych S�d stwierdził niewa�no�� orzecze�. 
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Pomy�lnie zako�czyło si� post�powanie przed S�dem Apelacyjnym w 

Poznaniu w sprawie z powództwa Krzysztofa D. przeciwko Skarbowi Pa�stwa 

Prokuratorowi Okr�gowemu w Zielonej Górze i Urz�dowi Celnemu w Rzepinie 

o zapłat� kwoty 84.165,18 zł. 

Wyrokiem z dnia 6 listopada 2001 roku apelacja powoda została 

oddalona. 

Zdecydowanie wi�cej �rodków podj�to w zakresie prawa 

administracyjnego, bowiem skontrolowano 336 spraw administracyjnych, a 

wykorzystuj�c ustalenia z post�powa� karnych skierowano 165 wniosków o 

wszcz�cie post�powania administracyjnego, głównie o wymeldowanie osób 

ukrywaj�cych si� przed organami �cigania. 

Ponadto zaskar�ono sprzeciwami 102 decyzje administracyjne (w 

2000 r. – 41), ��daj�c uchylenia b�d	 stwierdzenia niewa�no�ci wadliwych 

decyzji o rejestracji pojazdów. 

 
 W interesie osób pokrzywdzonych przest�pstwami prokuratorzy wnie�li 

853 powództwa  adhezyjne (w 2000 r. – 718). Aktywno�ci� wyró�nili si� 

prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, którzy sporz�dzili 351 

takich powództw. 

 
6. Działalno�� profilaktyczna 

 
 Podobnie jak w kilku poprzednich latach czynno�ci profilaktyczne 

prokuratorów podejmowane były w niezb�dnym zakresie i rozmiar tej 

działalno�ci był raczej niewielki. 

W minionym roku prokuratorzy opracowali jednak�e 13 wyst�pie� 

(w2000  r. –  17) wskazuj�c ich adresatom ujawnione w post�powaniach 

karnych okoliczno�ci sprzyjaj�ce popełnieniu przest�pstw i formułuj�c stosowne 

wnioski w przedmiocie usuni�cia zagro�e�. W sze�ciu sprawach zawiadomiono 
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organy nadrz�dne o uchybieniach stwierdzonych w działalno�ci instytucji 

pa�stwowych lub samorz�dowych. 

Skierowano 28 wniosków do komisji ds. leczenia alkoholików. 

Niew�tpliwy walor profilaktycznego oddziaływania na rzecz ochrony 

rodziny miały kierowane do s�dów  rodzinnych  w trybie art. 23 kpk 

zawiadomienia o potrzebie stosowania  �rodków przewidzianych w przepisach o 

post�powaniu w sprawach nieletnich lub w kodeksie rodzinnym i opieku�czym,  

gdy ujawniono okoliczno�ci �wiadcz�ce o demoralizacji nieletniego albo o 

gorsz�cym wpływie na niego. W 2001 r. opracowano 160  takich  zawiadomie�.   

Prokuratorzy wykonali nadto 107 innych czynno�ci profilaktycznych, 

do których zaliczy� nale�y zwłaszcza spotkania z młodzie�� lub 

przedstawicielami innych �rodowisk oraz przekazane organom samorz�du 

terytorialnego informacje na temat zagro�enia przest�pczo�ci� i innymi 

naruszeniami prawa. 

 
 Istotny wyd	wi�k profilaktyczny  miały  bardzo liczne informacje 

skierowane do społecze�stwa za po�rednictwem �rodków masowego przekazu. 

 

7. Inne formy działalno�ci 
 

1) Współdziałanie ze �rodkami masowego przekazu   

 
Współdziałanie  prokuratury ze �rodkami masowego przekazu ma ju� 

wieloletni�  si�gaj�c� 1990 roku tradycj�. Ilo�� kontaktów i ich jako�� 

rokrocznie  zyskuje wy�szy poziom. Jako�ciow� zmian�  datujemy od roku 1995 

kiedy to powołano rzecznika prasowego Prokuratury Okr�gowej ( wówczas 

wojewódzkiej). 

W roku 2001 ilo�� informacji przekazanych mediom przez rzecznika 

wyniosła 528 ( w roku 2000 – 460). Wzrosła te� zdecydowanie ilo�� informacji 

przekazywanych przez Prokuratury Rejonowe i wydziały Prokuratury 
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Okr�gowej do 345. Ł�cznie wi�c w roku 2001 przekazano �rodkom masowego 

przekazu 873 informacje ( rok wcze�niej 685).   

Zorganizowano 4 konferencje prasowe. Dwie z  nich tradycyjnie 

po�wi�cone były omówieniu wyników pracy prokuratur okr�gu w roku 2000 i 

za pierwsze półrocze 2001 roku. Natomiast  dwie pozostałe zwołane były w 

zwi�zku z wa�nymi wydarzeniami ubiegłego roku : otwarciem siedziby 

Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli i konferencj� na temat przest�pczo�ci 

przygranicznej zorganizowan� w �arach wspólnie z  prokuratorami niemieckimi  

z Cottbus   i  Goerlitz. 

Zdecydowana wi�kszo�� informacji, około 90 % , zwi�zana była z 

przest�pczo�ci� i dotyczyła spraw karnych zawisłych w prokuraturach okr�gu . 

Artykuły, informacje i notatki pochodz�ce z przekazywanych informacji  

 

ukazywały si� w zdecydowanej wi�kszo�ci w Gazecie Lubuskiej i Gazecie  

Zachodniej ale tak�e w gazetach lokalnych ukazuj�cych si� w Nowej Soli,  

�arach, �aganiu, Lesznie Wielkopolskim , Gorzowie Wielkopolskim i Jeleniej 

Górze. Pojawiały si� te� informacje w wydaniach ogólnopolskich Gazety 

Wyborczej, Superekspresu i Trybuny. 

Natomiast audycje i informacje ukazywały si� we wszystkich telewizjach 

posiadaj�cych korespondentów w Zielonej Górze a wi�c TVP 1, TVP 2, TVN  i 

Polsat. W roku 2001 pojawił si� lokalny oddział TVP 3 maj�cy redakcje w 

Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. 

Równie� we wszystkich rozgło�niach radiowych  nadaj�cych 

programy na terenie okr�gu ukazywały si� materiały oparte na informacjach 

udzielanych przez prokuratorów ( Radio Zachód, Zielona Góra, Ineks, Plus, 

Eska, RMF/FM). 

Działalno�� informacyjna i popularyzatorska kierownictwa 

Prokuratury Okr�gowej, Prokuratur Rejonowych i rzecznika prasowego  
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osi�gn�ła poziom zdecydowanie zaspokajaj�cy potrzeby  wszelkich mediów 

zainteresowanych działalno�ci� prokuratur. 

W roku 2002  nale�y kontynuowa� wypracowane formy działania 

prokuratur w tym zakresie i d��y�  do utrzymania ilo�ciowego i merytorycznego 

poziomu kontaktów. 

  

2. Współdziałanie z innymi organami i instytucjami 

 
Prokurator Okr�gowy b�d	 wyznaczony przez niego prokurator 

uczestniczył  w : 

 
- 3 posiedzeniach Wojewódzkiego Komitetu Obrony, 

- 6 sesjach Sejmiku Samorz�dowego, 

 

 

- 1 sesji Forum na rzecz ograniczenia przest�pczo�ci, zjawisk patologicznych  

i poprawy  poczucia bezpiecze�stwa mieszka�ców woj. Lubuskiego, 

- Krajowym Zje	dzie Regionalnych Izb Obrachunkowych (na temat m.in. 

współdziałania z Prokuratur�), 

- Konferencji na temat „Korupcji w �yciu publicznym” i metod jej 

przeciwdziałania. 

Ponadto odbyła si� 1 narada z organami kontroli. 
 
Prokuratorzy uczestniczyli w Konferencji nt. „Zapobiegania 

przest�pczo�ci seksualnej wobec dzieci.” 

Wielokrotnie spotykano si� z przedstawicielami kierownictwa 
 

 Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. 

 
2) Obrót prawny z zagranic� 
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Prokuratura Okr�gowa w Zielonej Górze b�d�ca koordynatorem 

obrotu prawnego z zagranic� zarejestrowała  w 2001 roku 373 sprawy. 

W 137 sprawach wyst�piono do prokuratur i innych wła�ciwych 

organów pa�stw obcych oraz do polskich  placówek dyplomatycznych i 

konsularnych za granic� z wnioskami o udzielenie pomocy prawnej, poprzez 

dokonanie niezb�dnych czynno�ci  post�powania. 

Przewa�nie wnioski kierowano do organów �cigania Republiki 

Federalnej Niemiec ( 100 wniosków). 

��dania udzielenia pomocy prawnej najcz��ciej obejmowały 

przesłuchania osób w charakterze �wiadków  oraz udost�pnienia dokumentów 

procesowych i udzielenia informacji. 

Zrealizowano 30 wniosków rekwizycyjnych o dokonanie czynno�ci w 

post�powaniach karnych, nadesłanych z zagranicy. 

 

 
Do prokuratur pa�stw obcych skierowano 89 wniosków o pomoc 

prawn� w zakresie  dor�czenia pism procesowych  sporz�dzonych przez  

prokuratorów rejonowych. 

Natomiast z prokuratur zagranicznych otrzymano 57 wniosków o 

spowodowanie dor�czenia dokumentów procesowych obywatelom polskim, w 

tej liczbie znalazły si� 52 wnioski strony niemieckiej. 

W 7 sprawach przekazano za  granic� wnioski o przej�cie �cigania  

karnego obywateli pa�stw obcych, podejrzanych o popełnienie  przest�pstw na 

terenie Polski, których �ciganie przez prokuratur� polsk�   było niemo�liwe, 

gdy� w toku procesów opu�cili terytorium kraju. 

Z zagranicy  przyj�to 17 post�powa� karnych w toku których zarzuty 

popełnienia przest�pstw przedstawiono obywatelom polskim, w tym 14 

post�powa� od prokuratur niemieckich. 
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Podobnie  jak w latach poprzednich prokuratorzy okr�gu 

zielonogórskiego w ramach kontaktów roboczych odbyli 9 spotka� i konferencji 

z udziałem prokuratorów pa�stw obcych, w tym z przygranicznych  jednostek 

prokuratur niemieckich w Cottbus i Gorlitz. 

Do maj�cych  najistotniejsze znaczenie dla mi�dzynarodowej 

współpracy prawnej , spotka� w których uczestniczyli  przedstawiciele 

Prokuratury Okr�gowej w Zielonej Górze, zaliczy� nale�y zorganizowan� w 

dniach 5 – 7 czerwca 2001 roku,  w   Kazimierzu nad  Wisł�  konferencj� 

prokuratorów polskich, niemieckich i ukrai�skich na temat zwalczania 

przest�pczo�ci zorganizowanej i transgranicznej. 

 

3. Załatwianie skarg i przyjmowanie interesantów 

W 2001 roku do prokuratur okr�gu zielonogórskiego wpłyn�ły ogółem 

74 skargi. 

 
W porównaniu z analogicznym okresem 2000 roku nast�pił prawie 

30% spadek ilo�ci skarg. 

Z 2000 roku pozostały do załatwienia 2 skargi. 

Spo�ród 74 skarg : 

- na prokuratur� wniesiono 27 skarg co stanowi 36,4 % skarg, 

- na inne podmioty zło�ono 47 skarg, w tym na Policj� 21 skarg , co 

stanowi  28,3 % skarg. 

Wszystkie skargi wniesiono  pisemnie. 

Skargi na inne poza prokuratur� i policj� organy dotyczyły m.in.: 

 
-    organów administracji i samorz�dów    - 3 skargi 

- pracy komorników – 4 skargi 

- pracy urz�dników s�dowych – 3 skargi 

- Telekomunikacji Polskiej  S.A. – 1 skarga 
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Tematyka skarg  na działalno�� prokuratury  przedstawiała  si� 

nast�puj�co: 

 
- przewlekło�� lub biurokratyczne załatwianie sprawy     -   6 skarg 

- bezczynno�� lub brak odpowiedzi na pisma            -   2  skargi 

- niewła�ciwe zachowanie si� na słu�bie             -   3 skargi 

- inna działalno�� prokuratury     - 16 skarg np. nie 

przeprowadzenie wnioskowanych dowodów, niewła�ciwe uzasadnienie 

postanowienia, naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, 

zniekształcenie  nazwiska skar��cego w postanowieniu  wydanym przez 

prokuratora i inne.  

Spo�ród 27 rozpatrzonych skarg na działalno��  prokuratury – 3 

uznano za zasadne. 

W prokuraturach okr�gu zielonogórskiego w 2001 roku w ramach 

skarg i wniosków przyj�to 1313 osób. 

 

Kierownictwo poszczególnych jednostek terenowych i  Prokuratury Okr�gowej 

przyj�ło 145 osób. 

Podobnie jak  w okresach poprzednich  tematyka przyj�� interesantów 

dotyczyła ich spraw osobistych wi���cych si� z tocz�cymi si� w prokuraturze 

post�powaniami, a tak�e zagadnie� z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i 

lokalowego. 

W 2001 roku w prokuraturach okr�gu zielonogórskiego załatwiono 75 

skarg, pozostała do załatwienia 1 skarga. 

We własnym zakresie  rozpatrzono 38 skarg, w tym : 

 
- na prokuratur� – 27 skarg, 

- na policj� – 7 skarg, 

- na inne organy – 4 skargi. 



 47 

Pozostałe skarg w ilo�ci 37 przekazano innym adresatom. 

W zasadzie przekazanie skargi innym podmiotom  nast�powało przed 

upływem 7 dni, przekroczenie  tego terminu stwierdzono  jedynie w 2 sprawach. 

O przekazaniu sprawy w ka�dym przypadku zawiadomiono 

skar��cego. 

W terminie 1 miesi�ca załatwiono 58 spo�ród 75 skarg tj. 77, 3 % 

skarg. W porównaniu z 2000 rokiem nast�piło znaczne , bo prawie 30 % 

zwi�kszenie ilo�ci skarg załatwianych terminowo. 

Post�powania skargowe prowadzone były przez prokuratorów o 

du�ym do�wiadczeniu zawodowym i z nale�yt� wnikliwo�ci�. 

 
 
8. Wybrane zagadnienia organizacyjne i kadrowe. 

Rok 2001 w zakresie organizacyjnym i kadrowym nie nale�ał  do 

typowych. W połowie roku  Rozporz�dzeniem Ministra Sprawiedliwo�ci 

zmieniono wła�ciwo�� terytorialn� jednostek organizacyjnych prokuratury. 

 

Po wej�ciu w �ycie  tego rozporz�dzenia 11 lipca 2001 roku w okr�gu 

prokuratury zielonogórskiej zaszły nast�puj�ce zmiany : 

 
- Prokuratura Rejonowa w Wolsztynie przeszła do wła�ciwo�ci Prokuratury 

Okr�gowej w Poznaniu wraz z gminami Wolsztyn, Siedlec i Zb�szynek, 

- Gminy Babimost, Kargowa i Zb�szynek b�d�ce dotychczas we wła�ciwo�ci 

Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie przeszły do Prokuratury Rejonowej w 

�wiebodzinie. 

- Gminy Wschowa i Szlichtyngowa z wła�ciwo�ci Prokuratury Rejonowej w 

Lesznie Wielkopolskim przeszły do wła�ciwo�ci Prokuratury Rejonowej w 

Nowej Soli. 

Opisane zmiany wła�ciwo�ci terytorialnej  Prokuratury Okr�gowej i 

dwóch Prokuratur  Rejonowych spowodowały okre�lone zmiany  kadrowe  i 
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organizacyjne. Wraz z Prokuratur� Rejonow� w Wolszynie odeszły do Poznania 

etaty orzecznicze i administracyjne. 

W konsekwencji na dzie� 30 czerwca 2001 roku w okr�gu dysponowali�my 115 

etatami orzeczniczymi a na dzie� 31 grudnia 2001 roku 114 takimi etatami, 

gdy� Ministerstwo Sprawiedliwo�ci przyznało okr�gowi 3 etaty w zamian za 4 

które odeszły wraz z Wolsztynem. 

Prokuraturom  Rejonowym w �wiebodzinie a szczególnie w Nowej Soli  

znacznie wzrósł  wpływ miesi�czny i nawet przyznane dodatkowe etaty nie 

poprawiły du�ego obci��enia prokuratorów. 
 

Tabelka przedstawiona poni�ej obrazuje faktyczn� obsad� etatow� okr�gu w 

ostatnich 10 latach : 

 

rok 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

prokuratorzy i  
asesorzy 73 62 63 66 78 97 96 105 106 106 

aplikanci etatowi 6 9 23 38 35 22 14 4 6 6 

aplikanci pozaetatowi 0 0 0 0 0 1 5 15 17 24 

 

 

  Rosn�cy  systematycznie od 1996 roku wpływ spraw i prawie 

niezmienna od 1997 roku obsada  etatowa prokuratur powoduj�, �e obci��enia  

na  poszczególnych stanowiskach pracy znacznie wzrosły. 

W 2001 roku ze słu�by w okr�gu odeszło 4 prokuratorów i 1 asesor, w tym 1 

prokurator odszedł w stan spoczynku, 2 przeniesiono poza okr�g 1 zrezygnował 

ze słu�by podobnie jak 1 asesor. 

W roku 2001 przyj�to na etaty 6 aplikantów i 2 asesorów. 

Opisane zmiany  spowodowały, �e na 31 grudnia  2001 roku w okr�gu 

pracowało 95 prokuratorów, 11 asesorów i 6 aplikantów, 2 etaty nie były 

obsadzone. 
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Aplikacj� pozaetatow� odbywało 24 aplikantów. 

W okr�gu funkcjonuje 7 jednostek organizacyjnych z nast�puj�c� 

ilo�ci�  przyznanych etatów : 

 
- Prokuratura Okr�gowa – 28, 

- Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze - 25, 

- Prokuratura Rejonowa w �arach – 16, 

- Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli – 14, 

- Prokuratura Rejonowa w �wiebodzinie – 12, 

- Prokuratura Rejonowa w �aganiu – 10, 

- Prokuratura Rejonowa w Kro�nie Odrza�skim – 9. 

Samorz�dy Wschowy  i Sulechowa przy poparciu  władz powiatowych 

zabiegaj� o utworzenie w tych miejscowo�ciach Prokuratur Rejonowych. 

Prokuratura Okr�gowa popiera  te starania, tym bardziej, �e samorz�dy  

deklaruj� przekazanie w pełni wyposa�onych siedzib tych jednostek. 

Zakładaj�c, �e Prokuratura Rejonowa we Wschowie  obejmie gminy Wschowa, 

Szlichtyngowa i Sława �l�ska a Prokuratura Rejonowa w Sulechowie gminy  

Sulechów, Babimost, Bojadła, Kargowa  i Trzebiechów, obie jednostki 

spełniałyby wszystkie kryteria  dla funkcjonowania samodzielnych jednostek  

organizacyjnych prokuratury. 

Powstanie  prokuratury w Sulechowie umo�liwiałoby te� popraw� warunków 

pracy w Prokuraturze Rejonowej w �wiebodzinie. 

Wła�nie w �wiebodzinie i Kro�nie Odrza�skim prokuratury działaj� w 

najgorszych warunkach lokalowych i organizacyjnych. Nowa siedziba  

prokuratury w Kro�nie Odrza�skim b�dzie oddana   do u�ytku w roku 2002 i 

problemy tej jednostki zostan� rozwi�zane. W przypadku �wiebodzina takiej 

perspektywy brak. Je�eli nie zostanie utworzona  prokuratura lub cho�by 

o�rodek zamiejscowy w Sulechowie sytuacja tej jednostki pozostanie nadal zła. 
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W roku 2001 skutecznie  rozwi�zano problem ł�czno�ci we  wszystkich 

jednostkach organizacyjnych w taki sposób, �e zdecydowanie poprawiła si�  

jako�� poł�cze�, ich dost�pno�� ( ka�dy pracownik ma dost�p do ł�czno�ci), a 

tak�e obni�ono koszty i to znacznie. 

Było to mo�liwe dzi�ki zastosowaniu systemu CENTREX Telekomunikacji 

Polskiej S.A., która wygrała przetarg. System umo�liwia uzyskiwanie bezpłatnej  

ł�czno�ci mi�dzy jednostkami  prokuratury. W prokuraturach : Okr�gowej i 

Rejonowych  w Zielonej Górze i Nowej  Soli uruchomiono bezpłatn� ł�czno�� z 

jednostkami policji. W roku 2002 taki sam system ł�czno�ci z policj�     

powstanie w pozostałych prokuraturach rejonowych. By� mo�e uda si� równie� 

uruchomi� bezpłatne poł�czenia z s�dami lub cho�by z wydziałami karnymi 

s�dów. 

W ł�czno�ci bezprzewodowej wspólnie z operatorem sieci 

wprowadzono taryf� biznesow�  IDEA MERITUM co pozwala na znacznie 

ta�sze poł�czenia z grup�. Zainstalowano te� urz�dzenie pozwalaj�ce na około 

50 % oszcz�dno�� w poł�czeniach stacjonarnych z telefonami komórkowymi. 

Wynegocjowane  warunki i taryfy zarówno w ł�czno�ci  stacjonarnej 

jak i komórkowej doprowadziły do istotnych oszcz�dno�ci w wydatkach na 

ł�czno��. 

Mimo  braku �rodków bud�etowych zanotowali�my znaczny post�p w 

informatyzacji  prokuratur okr�gu. Dzi�ki pomocy Ministerstwa wykonano sie� 

komputerow�  w Prokuraturze Okr�gowej. Z funduszy pomocowych Unii 

Europejskiej pozyskali�my  15 stacji komputerowych, serwer i 8 drukarek w 

tym 2 sieciowe. Ze �rodków pozabud�etowych pozyskano 6 stacji  i 4 drukarki. 

W konsekwencji w Prokuraturze Okr�gowej uruchomiono sie� któr� obj�ci s� 

prawie wszyscy pracownicy. W roku 2002  komputeryzacja tej jednostki 

zostanie zako�czona. 

W ka�dej prokuraturze  rejonowej zainstalowany jest co najmniej 1 komputer z 

licencj� LEX. 
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W roku 2002  komputeryzowane w wi�kszym zakresie  b�d� 

prokuratury rejonowe, szczególnie najwi�ksze. 

W roku 2001 oddano  do u�ytku now� siedzib� Prokuratury Rejonowej 

w Nowej Soli. Dzi�ki temu pracuj�ca w najgorszych warunkach lokalowych 

jednostka zmieniła si� radykalnie. Wyposa�ono  j� bowiem  równie� w nowe 

meble i urz�dzenia, w tym chroni�ce bezpiecze�stwo. 

 
Do ko�ca II kwartału  roku 2002 zostanie oddana do u�ytku nowa 

siedziba Prokuratury Rejonowej w Kro�nie Odrza�skim. Rysuj� si� te� 

perspektywy pozyskania w tym roku dodatkowych pomieszcze� dla Prokuratury 

Okr�gowej w Zielonej Górze. 

Realizacja tych planów pozwoli na , poza �wiebodzinem,  zako�czenie procesu 

znacznej poprawy  warunków lokalowych i organizacyjnych jednostek w całym 

okr�gu . 

Tradycyjnie dobrze pracuje O�rodek Szkolenia Prokuratury 

Okr�gowej. Wszyscy aplikanci zdali egzamin prokuratorski i mianowani zostali 

asesorami. Pomy�lnie przebiega szkolenie pozostałych grup aplikanckich w tym 

14 osobowej grupa pierwszego rocznika,  która rozpocz�ła szkolenie w roku 

2001 po konkursie i uzyskaniu zgody na aplikacj� pozaetatow�. W drugim roku 

szkolenia pozostaje 6 aplikantów a 8 aplikantów   przyst�pi do egzaminu w roku 

2002. 

 
Plan działania prokuratury na 2002rok. 
 

1. Utrzymanie wysokiej sprawno�ci post�powania przygotowawczego, w 

tym zwłaszcza małego wska	nika spraw pozostaj�cych w biegu w 

stosunku do wielko�ci spraw wpływaj�cych oraz dalsz� redukcj� ilo�ci 

spraw prowadzonych dłu�ej ni� 3 i 6 miesi�cy. 

2. Podnoszenie jako�ci post�powania przygotowawczego, w tym poziomu 

decyzji i czynno�ci procesowych poprzez optymalizowanie czasu ich 
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przeprowadzania oraz wszczynanie i prowadzenie �ledztw osobistych we 

wszystkich sprawach, w których jest to uzasadnione ich charakterem, 

wag� i stopniem skomplikowania. 

3. Konsekwentna realizacja ukształtowanej w roku 2000 praktyki 

aresztowej, zwłaszcza poprzez stosowanie tego �rodka zapobiegawczego 

wobec sprawców najgro	niejszych przest�pstw kryminalnych i 

gospodarczych, przede wszystkim przeciwko �yciu, zdrowiu i wolno�ci 

człowieka, przest�pstw z u�yciem przemocy i przest�pstw 

zorganizowanych oraz handel narkotykami. 

4. Kontynuowanie działa� maj�cych na celu mo�liwie pełn� realizacj� praw 

i prawnie uzasadnionych interesów pokrzywdzonych; w szczególno�ci 

dalsze zwi�kszanie ilo�ci postanowie� o zabezpieczeniu mienia na poczet 

roszcze� odszkodowawczych i stałe podnoszenie warto�ci mienia 

zabezpieczanego, a w razie braku warunków do zaj�cia mienia 

wykorzystywanie innych instytucji prawnych do tego celu /powództwa 

adhezyjne, por�czenia maj�tkowe/ 

5. Aktywne oddziaływanie na orzecznictwo s�dowe poprzez staranne 

przygotowywanie wniosków oskar�ycielskich, dbało�� o ich poprawno�� 

formalno-prawn� i adekwatno�� kary do stopnia społecznej szkodliwo�ci 

czynu, a na orzeczenia zawieraj�ce bł�dy prawne i orzekaj�ce kary ra��co 

łagodne reagowanie wywodzeniem odpowiednio uargumentowanych 

apelacji. 

6. Czuwanie nad prawidłowym  stosowaniem  prawa  w post�powaniu 

s�dowym i sprawno�ci�  tego post�powania w sprawach o przest�pstwa 

�cigane z oskar�enia  publicznego, a w tym  stosowne reagowanie – gdy 

wymaga  tego interes post�powania – na nadmierne opó	nienia w 

wyznaczaniu rozpraw, niezasadne zawieszanie post�powa� oraz 

mo�liwo�� dopuszczenia do przedawnienia karalno�ci. 
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7. Podnoszenie jako�ci post�powania przygotowawczego, w tym poziomu 

decyzji i czynno�ci procesowych poprzez optymalizowanie czasu ich 

przeprowadzania oraz wszczynanie i prowadzenie �ledztw osobistych we 

wszystkich sprawach, w których jest to uzasadnione ich charakterem, 

wag� i stopniem skomplikowania. 

8. Badanie przyczyn uzyskiwania przez poszczególne jednostki 

organizacyjne  zró�nicowanych statystycznych wyników pracy na 

poszczególnych odcinkach  i podejmowanie �rodków maj�cych na celu 

eliminowanie ewentualnych nieprawidłowo�ci. 

9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych prokuratorów i pozostałych 

pracowników poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych i 

upowszechnianie zdobytej tam wiedzy i i umiej�tno�ci praktycznych, ze 

szczególnym uwzgl�dnieniem potrzeb w zakresie informatyzacji. 

10. Rozbudowywanie bazy informatycznej prokuratury, w tym pozyskiwanie 

kolejnych komputerów, programów i rozbudow� sieci w oparciu o �rodki 

bud�etowe i pozabud�etowe. 

11. Rozwój bazy lokalowej przez oddanie nowej siedziby Prokuratury 

Rejonowej w Kro�nie Odrza�skim, a tak�e systematyczne usprawnianie 

działalno�ci poprzez zakup sprz�tu technicznego poprawiaj�cego jako�� 

pracy. 

12. Oszcz�dne gospodarowanie �rodkami bud�etowymi na działalno�� 

bie��c�, w tym realizacj� zada� post�powania przygotowawczego wg 

osobnych zalece�. 

13. Utrzymywanie współpracy z organami kontroli, administracji rz�dowej i 

samorz�dowej, s�dami i policj� i pozostałymi organami post�powania 

karnego, wymiana informacji interesuj�cych prokuratur� i 

funkcjonariuszy tych instytucji, inne oddziaływania maj�ce na celu 

podnoszenie efektywno�ci podejmowanych przedsi�wzi��. 
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14. Współdziałanie z pras� i pozostałymi mediami w celu kształtowania 

postaw legalistycznych w szerokich grupach społecznych i wła�ciwego 

obrazu o pracy prokuratury. 

              


