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W S T � P 
 
 

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

wskazuj�, �e rok 2002 w działalno�ci Prokuratury Okr�gowej w Zielonej Górze 

charakteryzował si� z jednej strony pogł�bieniem b�d� utrwaleniem tendencji 

obserwowanych w ró�nym stopniu od pocz�tku lat dziewi��dziesi�tych, z drugiej 

jednak strony – dało si� zauwa�y� pewne pozytywne elementy wskazuj�ce na 

stabilizowanie si� sytuacji. 

 
 Po wielu latach systematycznego wzrostu ilo�ci zarejestrowanych 

post�powa� karnych nast�piło wreszcie jego zahamowanie. Wzrosła pomimo to 

ilo�� aktów oskar�enia i osób oskar�onych oraz ilo�� osób os�dzonych  

i skazanych. 

 
 Maj�ca swój pocz�tek od stycznia 2000 roku  radykalizacja polityki  

kryminalnej straciła nieco swój dynamizm. Reguł� było wprawdzie 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, ale ilo�� stosowanych aresztowa� uległa w stosunku do roku 2001 

zmniejszeniu. Po raz kolejny wzrosła natomiast ilo�� wywodzonych apelacji. 

 
  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. 
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 Przyj�te kierunki działa� prokuratorskich, chocia� niew�tpliwie 

ograniczały wzrost przest�pczo�ci najgro�niejszej, 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. 

Zwi�kszyła si� wyra�nie przest�pczo�� narkotykowa. 

 
 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� niespełna 2/3 powierzchni Województwa Lubuskiego, na której 

zamieszkuje 652 tys. ludno�ci. W ci�gu 2002 r. nie nast�piły �adne zmiany jej 

wła�ciwo�ci terytorialnej, co oznacza utrzymywanie si� stanu utworzonego  

1 lipca  2001r. Pomimo utworzenia 1 stycznia 2002 r. powiatu wschowskiego, 

jego obszar pozostawał we wła�ciwo�ci Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli.  

Z kolei, Prokurator Rejonowy w �wiebodzinie realizował zadania �cigania  

w niektórych gminach powiatu zielonogórskiego i gminie Torzym nale��cej do 

powiatu sul�ci�skiego. Prokurator Rejonowy w Kro�nie Odrza�skim realizował 

je natomiast na obszarze gminy Cybinka. 

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

podawane s� w oparciu o aktualne w danym momencie kryterium terytorialnej 
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wła�ciwo�ci prokuratury. Natomiast dane dotycz�ce statystyki przest�pczo�ci 

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

w pełni 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 2002 r. prokuratury okr�gu zielonogórskiego zarejestrowały  32.341 

nowych post�powa� karnych. W stosunku do roku 2001 oznacza to spadek  

o 1.019 spraw. Poziom Tendencj� spadkow� ilo�ci rejestrowanych spraw karnych 

odnotowały w 2002 r. wszystkie prokuratury okr�gu Apelacji Pozna�skiej. 

 

 
Kształtowanie si� wpływu spraw na przestrzeni lat 1992 – 2002 przedstawia 

poni�szy wykres . 
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Natomiast liczbowe zestawienie ilo�ci rejestrowanych w poszczególnych 

latach spraw karnych przedstawia tabela poni�ej: 

 

ROK 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ILO�� 
SPRAW 

 
19.565 

 
24.083 

 
26.264 

 
23.855 

 
26.356 
 

 
28.199 
 

 
28.957 

 
31.013 

 
33.360 

 
32.341 

 

 

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

odnotowały: Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze – 9.957 spraw  

i Prokuratura Rejonowa w 	arach – 5.559 spraw. Najmniejszy: Prokuratura 

Rejonowa w Kro�nie Odrza�skim – 3.376 post�powa�. Przeci�tny miesi�czny 

wpływ spraw w prokuraturach okr�gu zielonogórskiego wynosił 2.695  i był 

mniejszy od przeci�tnego miesi�cznego wpływu w roku 2001 o 85 spraw. Rok 

wcze�niej  przyrost  wyniósł natomiast 196 spraw. 

 
W rezultacie w minionym roku na jednego zatrudnionego prokuratora       

przypadało w prokuraturach rejonowych do załatwienia ka�dego miesi�ca 32 

nowe post�powania karne. Uwzgl�dniaj�c ograniczon� z natury rzeczy ilo�� 

spraw prowadzonych przez osoby funkcyjne, urlopy, zwolnienia spowodowane 

chorobami itd. liczba tych spraw była oczywi�cie 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. Jednocze�nie obserwowany jest coraz wi�kszy odsetek spraw  

o du�ym stopniu skomplikowania pod wzgl�dem faktycznym i prawnym. 
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2. Struktura prowadzonych post�powa� 

 

Na ogóln� liczb� 32.341  zarejestrowanych spraw w 2.770 przypadkach 

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

prokuratorowi materiał nie daje dostatecznych podstaw do przyj�cia, i�  zachodzi 

uzasadnione podejrzenie popełnienia przest�pstwa. 

W 2.084 przypadkach wszcz�to post�powanie przygotowawcze w formie 

�ledztwa. W tej liczbie  1.470  stanowiły �ledztwa osobiste prokuratorów. Rok 

wcze�niej �ledztw własnych prokuratorów odnotowano 1378, w roku 2000 - 

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. Stosunkowo du�a ilo�� �ledztw prokuratorskich w istotnym stopniu 

odci��a od czynno�ci procesowych Policj�, która mo�e skierowa� swoje siły do 

realizacji innych zada�. 

 

3. Wyniki prowadzonych post�powa� 

 

W wyniku przeprowadzonych czynno�ci dowodowych zarzuty popełnienia 

przest�pstwa przedstawiono 16.053 podejrzanym. Rok wcze�niej  odnotowano 

15.706 podejrzanych, a roku 2000 - 11.809.  Po zako�czeniu post�powania 

sporz�dzono 10.243 akty oskar�enia przeciwko 12.714 osobom. Przed rokiem 

było 9.634 aktów oskar�enia przeciwko 12.428 osobom, a  2 lata wcze�niej 

wniesiono 6.049 aktów oskar�enia przeciwko 8.432 oskar�onym.  W omawianym 

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

post�powa� .  

Wobec 157 podejrzanych post�powanie przygotowawcze zako�czono 

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



 7 

rokiem osób takich było 153), a wobec kolejnych 17 wniosek o inne umorzenie, 

np. z powodu niepoczytalno�ci sprawcy. 

Z powodu długotrwałej przeszkody uniemo�liwiaj�cej kontynuowanie 

post�powania zawieszono 1.159 spraw (3,6%). Po ustaniu przyczyny zawieszenia 

– zwykle było to zatrzymanie ukrywaj�cego si� podejrzanego – post�powania te 

były podejmowane i kontynuowane. 

Umorzono post�powanie przygotowawcze w 16.337  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, 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 2002 wysoki poziom sprawno�ci post�powania. 

Na koniec roku w biegu pozostawało 2.170 nie zako�czonych spraw, co 

stanowiło 80,5 % przeci�tnego miesi�cznego wpływu. Wska
nik ten jest 

najlepszym spo�ród prokuratur okr�gowych apelacji pozna�skiej /95,1%/. Do 

jego wypracowania przyczyniły si� wszystkie niemal prokuratury okr�gu, przy 
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czym na szczególne wyró�nienie zasługuj� Prokuratury Rejonowe w Kro�nie 

Odrza�skim  i Nowej Soli, gdzie pozostało�� była najmniejsza (odpowiednio 56,9 

i 72,3 %). W stosunku do roku ubiegłego istotnego post�pu dokonała prokuratura 

�wiebodzi�ska, w której na koniec roku pozostało wprawdzie 92,3 %, ale jeszcze 

przed rokiem notowano 116,8 % pozostało�ci. 

Relatywnie nie
le wypadł  te� statystyczny obraz tzw. spraw 

długotrwaj�cych. Ich odsetek dla spraw ponad 6 m-cy wyniósł 2,4 %,  

a trwaj�cych ponad 3 m-ce – 5,7%. I w tym przypadku wska
niki te wypadły 

lepiej ni� �rednie w skali całej apelacji /odpowiednio 4,5% i 7,7%/. 

Z problemem tzw. spraw starych bardzo dobrze poradziły sobie 

prokuratury: nowosolska, 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 

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        1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 2001  2002      

Polska 1.446 2.243 2.353 2.530 2.328 2.528 2.775 2.900 3.278 3.597 - 

Okr�g 
 Z.G. 1.461 2.723 3.110 3.247 2.807 3.229 3.471 3.527 3.701 3.939 4.192 

* wzrost wska
nika przest�pstw stwierdzonych na 100 tys. mieszka�ców, pomimo spadku ilo�ci przest�pstw    

mo�na wytłumaczy� spadkiem liczby ludno�ci zamieszkuj�cych okr�g o blisko 20 tys. osób 
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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 1994  1995 1996 1997  1998  1999 2000   2001 2002 

Ilo�� 
p-stw 16.416 

 
20.836 
 

21.770 
 

 
18.809 
 
 

21.835 
 

23.260 
 

23.634 
 

24.801 
 

27.338 
 

27.270 
 

 

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

 

Ilo�� przest�pstw w tys.
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 Przytoczone w tabeli za rok 2001 i 2002 dane nie obejmuj� gmin Cybinka 

oraz Torzym, albowiem przest�pstwa popełnione na tym obszarze wykazane 

zostały w statystyce Komend Policji w Słubicach i Sul�cinie (okr�g gorzowski),  

o czym ju� wcze�niej wspomniano. 

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

zahamowania bardzo wyra
nie  widocznej w ostatnich latach wzrostowej 

tendencji przest�pczo�ci, jako patologicznego przejawu niedostosowania 
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społecznego w tradycyjnym  jego rozumieniu, a zahamowanie to udało si� 

utrwali� w roku 2002. 

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

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

drogowego/ przedstawiała si� nast�puj�co: 

 

Powiat       1999        2000       2001   2002     Wsk. 

Kro�nie�ski 2.237 2.255 2.581 2.235 86,6% 

Nowosolski  3.926 4.189 3.392 3.409 100,5% 

Wschowski*   1.480 1.392 94,1% 

�wiebodzi�ski 1.756 1.951 2.307 2.310 100,1% 

Zielonogórski 9.407 10.136 10.050 9.847 98,0% 

	aga�ski 2.322 2.521 2.909 2.841 97,7% 
	arski 3.851 3.749 4.619 5.236 113,4% 

Razem: 23.499 24.801 27.338 27.270 99,7% 

  * w tej i nast�pnych tabelach przest�pstwa stwierdzone na obszarze powiatu wschowskiego wyodr�bniono z b. 

powiatu nowosolskiego od 2001r. 

 

 Przytoczone zestawienie wskazuje, �e przyrost przest�pczo�ci tak 

rozumianej ci�gle jeszcze wyst�puje w powiecie �arskim. Dotyczy to zwłaszcza – 

podobnie jak przed rokiem - obszaru podlegaj�cego Komisariatowi Policji  

w Lubsku /wzrost przest�pstw stwierdzonych o ponad 30%/.  

 W pozostałych jednostkach administracyjnych okr�gu zielonogórskiego 

przest�pczo�� pozostawała na poziomie roku 2001 lub udało si� j� w ró�nym 

stopniu zmniejszy�. 

W Województwie Lubuskim jako cało�ci dynamika spadku przest�pczo�ci 

ogółem wyniosła 99,0%. 
 
 



 11 

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. 

 
 W roku 2000 w lubuskich powiatach okr�gu zielonogórskiego stwierdzono 

popełnienie ł�cznie 21.287 przest�pstw kryminalnych. Ta niekorzystna tendencja 

przełamana została w roku 2001. Stwierdzono bowiem wtedy 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 roku 2002 sytuacj� nale�y oceni� jako szczególnie korzystn�, albowiem 

odnotowano w tym czasie popełnienie 18.852 przest�pstw kryminalnych. Tym 

samym nast�pił ich dalszy spadek o 4,8% w relacji do roku 2001. 

 Ta niezmiernie korzystna tendencja nie obj�ła Lubska, gdzie odnotowano 

blisko 20% wzrost stwierdzonych przest�pstw kryminalnych i Szprotawy /12% 

wzrostu/. Tak�e w statystykach Komendy Miejskiej Policji  w Zielonej Górze 

odnotowano 15%  wzrost ilo�ci przest�pstw kryminalnych. 

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 roku 2002 w prokuraturach okr�gu zielonogórskiego wszcz�to 20 

�ledztw w sprawach o zbrodnie zabójstwa. W ich wyniku stwierdzono 

popełnienie 33 zabójstw. 
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 Dla porównania, w roku 2001 r. w prokuraturach okr�gu zielonogórskiego 

wszcz�to 26 �ledztw w sprawach o  zabójstwa. W ich wyniku stwierdzono 

popełnienie ł�cznie 30 zabójstw. Rok wcze�niej, a wi�c w 2000 zbrodni tego 

rodzaju stwierdzono 38. Warto zauwa�y�, �e w roku 1999  odnotowano 30 

zabójstw.  W całym województwie lubuskim stwierdzono natomiast w roku 2002 

popełnienie 46 zabójstw przed rokiem – 52/. Pomimo tej niezwykle korzystnej 

tendencji spadkowej, zagro�enie zabójstwami w obu okr�gach lubuskich  

w dalszym ci�gu nale�y do najwy�szych w Polsce . 

Najwi�cej zabójstw stwierdzono  w powiecie zielonogórskim – 12 /przed 

rokiem 10/ i w powiecie kro�nie�skim –7/przed rokiem – 11/. W 	arach 

odnotowano 4 zabójstwa, w 	aganiu, Wschowie i �wiebodzinie po 3, Nowej Soli 

- 1 . 

 

b) zgwałcenia 
 

 Wszcz�to 39 post�powa� przygotowawczych o przest�pstwa tego rodzaju. 

W ich wyniku stwierdzono dokonanie 47  zgwałce�. 

Przed rokiem tego rodzaju przest�pstw stwierdzono 43, a 2 lata wcze�niej - 48. 

Najwi�ksze nasilenie zgwałce� zarejestrowano w powiecie zielonogórskim 

– 17 /przed rokiem –15/ i �arskim - 11. Najmniej we wschowskim – 1  

i w nowosolskim – 2. 

Zjawisko przest�pczo�ci tego rodzaju w �wietle dost�pnych danych 

statystycznych nie stanowi w regionie zielonogórskim problemu o szczególnym 

znaczeniu. Jednak z uwagi na szczególne okoliczno�ci wielu faktycznych 

zgwałce� aktualne ci�gle pozostaje pytanie o wielko�� tzw. ciemnej liczby tych 

przest�pstw, a wi�c czynów obiektywnie zaistniałych, lecz nigdy nie 

ujawnionych. 
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c) rozboje i wymuszenia rozbójnicze 
 

Rozmiary i dynamik� tej przest�pczo�ci w latach 2000 - 2002 przedstawia 

nast�puj�ce zestawienie: 

 

       Powiat 2000 2001 2002 Wsk. 
dyn. 

Kro�nie�ski 47 40 40 100,0% 

Nowosolski  77 36 33 91,6% 

Wschowski*  54 20 37,0% 

�wiebodzi�ski 45 52 31 59,6% 

Zielonogórski 410 220 202 91,8% 

	aga�ski 90 46 41 91,8% 

	arski 101 91 82 89,1% 

Razem 770 539 449 83,3% 

 

 

 

 Spadek przest�pczo�ci rabunkowej w całym okr�gu  o 30%  w roku 2001  

i o dalszych 17% w roku 2002 nale�y oceni� szczególnie pozytywnie. Do takiego 

wyniku przyczyniło si� jej znaczne ograniczenie w  powiatach wschowskim  

/o 63%/ i �wiebodzi�skim /o 40%/.  

    

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 Zielonej Górze – 28, 	arach, Kro�nie Odrza�skim po – 10 i �wiebodzinie - 7. 

We Wschowie stwierdzono dokonanie 3 napadów tego rodzaju. W Nowej Soli  

i 	aganiu odnotowano po 2 napady z broni�.  
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Zjawisko napadów rabunkowych urosło pod koniec XX w. do rangi 

problemu o znaczeniu zasadniczym. W roku 2001 zostało potraktowane 

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. Podobne zasady post�powania miały miejsce w roku 

2002. Post�puj�ca redukcja tego typu zdarze� mo�e by� uwa�ana za powa�ny 

sukces organów �cigania i wymiaru sprawiedliwo�ci w okr�gu zielonogórskim. 

 

d) włamania 
 

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

nast�pnej: 

 

    Powiat        2000         2001        2002 Wsk.dyn. 

Kro�nie�ski 557 548 418 76,3% 

Nowosolski  1365 758 718 94,7% 

Wschowski*  366 342 93,4% 

�wiebodzi�ski 527 432 361 83,6% 

Zielonogórski 3155 2883 2204 76,4% 

	aga�ski 730 542 547 100,9% 

	arski 965 921 882 96,8% 

Razem: 8029 6.450 5.472 84,8% 

 

 

Z wyj�tkiem powiatu �aga�skiego, we wszystkich pozostałych ju� trzeci 

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

zjawisko niezwykle pozytywne. 
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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� 

/14,5%/ odnotowano w roku 2002 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 

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 wówczas w Ko�uchowie, Szprotawie czy Ł�knicy.  

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

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

stwierdzono bowiem „zaledwie” 861, a wi�c o 287 mniej ni� w roku 2000 

/spadek o 25%/.  
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Ta niezwykle korzystna spadkowa tendencja utrzymała si� tak�e w roku 

2002. W powiatach południowych województwa lubuskiego stwierdzono bowiem  

719 kradzie�y samochodów. Było to 83,5% wielko�ci z roku poprzedniego.  

W stosunku do roku 1999 spadek wyniósł natomiast o 591 stwierdzonych 

kradzie�y  /45,2%/. 

Jak w poprzednich latach, ci�gle najwi�cej samochodów kradnie si�  

w powiatach zielonogórskim /339/ i �arskim /111/. Najmniej samochodów 

skradziono w roku 2002 w powiecie wschowskim – 25. 

 

f) inne 
 

Omówione tu szczegółowo kategorie przest�pstw nie wyczerpuj� 

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

kryminalnej. 

 
 Na ocen� t� musi bowiem wpływa� fakt popełnienia w roku 2002 w okr�gu 

zielonogórskim nast�puj�cych wyst�pków:  

 
A) uszczerbków (dawniej ci��kie uszkodzenia ciała) na zdrowiu – 303  /przed 

rokiem  - 324, a 2 lata wcze�niej  – 331/ 

B) bójek i pobi� –  253    /przed rokiem - 295 , 2 lata wcze�niej -   227/ 

C) przest�pstw z ustawy o zwalczaniu narkomanii – 1415  /przed rokiem   

976, a 2 lata wcze�niej  343/ 

D) oszustw kryminalnych – 503 /rok wcze�niej – 438, a roku w 2000 - 649/  

E) fałszerstw kryminalnych – 883  /przed rokiem  - 880, a 2 lata wcze�niej -

1.112/. 

F) kradzie�y pospolitych mienia ruchomego /o wart. powy�ej 250 zł/ - 4.995 

/przed rokiem – 5.281/ 
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Poczuciu bezpiecze�stwa nie sprzyjał w omawianym okresie wysoki 

poziom zagro�enia wypadkamu w ruchu drogowym. Odnotowano 92 ofiary 

�miertelne. Przed rokiem było ich 78. 

 
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 powiecie �arskim, gdzie stwierdzono popełnienie a� 586 

przest�pstw narkotycznych, Zielonej Górze - 300 przest�pstw i Nowej Soli, gdzie 

ujawniono 208 czynów tego rodzaju. W ka�dym z tych powiatów stwierdza si� 

wysokie zagro�enie przest�pczo�ci� narkotykow�, wzrost ilo�ci osób 

przyjmuj�cych narkotyki i rozwój struktur grup rozpowszechniaj�cych  

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

niebezpieczny poziom zjawisko to przybrało w ostatnim czasie w powiecie 

�arskim, w tym zwłaszcza w Lubsku i okolicach oraz na samych przej�ciach 

granicznych. 

W minionym roku, podobnie zreszt� jak i poprzednim, ujawniono  

i zlikwidowano kilka grup przest�pczych zajmuj�cych si� zorganizowanym 

przemytem i 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�. Napływaj� informacje o nasilaniu si� 

narkomanii w wojsku i formacjach Stra�y Granicznej. W walce z przest�pczo�ci� 

narkotykow� /i sam� narkomani�/ nale�y w równej mierze wykorzystywa� 

instrumenty prawa karnego /producenci, przemytnicy i dealerzy/, jak te� 

stosowa� �rodki wychowawcze i lecznicze /potencjalni i uzale�nieni ju� 

narkomani/. 

 
Innym powa�nym problemem s� fałszerstwa kryminalne. Najbardziej 

typowym ich przejawem jest podrabianie i przerabianie �rodków płatniczych  
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i dokumentów potwierdzaj�cych obrót towarami ró�nego rodzaju oraz dowodów 

to�samo�ci. 

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 2002 roku: 

 
V Ds. 21/01 Prokuratury Okr�gowej w Zielonej Górze 

 
 W listopadzie  2002r. 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  dniu 8 

lutego 1998r. w Forbach we Francji dokonali na tle rabunkowym zabójstwa Tadeusza B. Sledztwo wszcz�to na 

podstawie materiałów przekazanych przez francuskie organy wymiaru sprawiedliwo�ci, ale decyduj�ce  

o zastosowaniu tymczasowych aresztowa� i wniesieniu aktu oskar�enia materiały dowodowe zostały zebrane  

w wyniku cvzynno�ci �ledczych przeprowadzonych  w Polsce 

 

 VI Ds. 37/01/S Prokuratury Okr�gowej w Zielonej Górze  

 
 Tak�e w listopadzie 2002r. Wydział ds. Przest�pczo�ci Zorganizowanej wniósł do zielonogórskiego S�du 

Rejonowego akt oskar�enia przeciwko 7 – osobowej grupie przest�pczej, której członkowie działaj�c  

w zorganizowanych strukturach i przestrzegaj�c podziału ról dokonali na terenie Niemiec kradzie�y około 50 

wysokiej klasy  Mercedesów. Współpracuj�c z obywatelami niemieckimi jeszcze na terenie tego kraju 

dokonywano zmian cech identyfikacyjnych skradzionych pojazdów oraz przygotowywano francuskie dokumenty  

rejestracyjne nadaj�c pozory legalnego  posiadania samochodów, a nast�pnie po doprowadzeniu do polski 

lokowali je w sieciach komisowych, gdzie były sprzedawane. W toku �ledztwa odzyskano 37 skradzionych 

samochodów.  

 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. 

  

1 Ds.554/02/S Prokuratury Rejonowej w Kro�nie Odrza�skim 
 
 W dniu 25 czerwca 2002r. Prokurator Rejonowy  skierował do S�du Okr�gowego w Zielonej Górze akt 

oskar�enia p-ko Halinie P., której zarzucono, �e 28 kwietnia 2002r. w Ciemnicach  gm. Krosno Odrz. w zamiarze 
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pozbawienia �ycia Stanisława W. zadała mu siekier� 14 uderze� w okolic� głowy  i spowodowała �mier� 

pokrzywdzonego. Motywem zabójstwa były nieporozumienia osobiste. 

 
 
 
1.Ds. 1080/02/S Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli 
 

Dział �ledczy tej prokuratury w pa
dzierniku 2002r. skierował do s�du akt oskar�enia pko Januszowi S.  

i jego matce Janinie S. W okresie od pa
dziernika 2001 do maja 2002 we własnym mieszkaniu dokonali oni co 

najmniej 500 transakcji sprzeda�y heroiny. Narkotyk ten nabyło 38 ró�nych osób, a tym 2 małoletnie. Zdarzało 

si�, �e podczas 1 transakcji sprzedawano kilkana�cie tzw. działek �rodka odurzaj�cego. 

Heroina nabywana była w wi�kszych ilo�ciach przez Janusza S. u nieustalonych dostawców.  Oboje 

oskar�onych tymczasowo aresztowano w toku �ledztwa. W procederze uczestniczył sporadycznie Włodzimierz S., 

2-gi syn Janiny S. 
  

1Ds. 7844/02 - Prokuratury Rejonowej w 	arach 
 
 W  listopadzie 2002r. zako�czone zostało �ledztwo w nagło�nionej  przez media i bulwersujacej opini� 

publiczn� sprawie pozbawienia 5 kwietnia 2002r. w 	arach �ycia Eugeniusza M. Dokonanego w sposób 

szczególnie okrutny zabójstwa dopu�ciło si� 3 młodocianych sprawców działaj�cych na zlecenie dzieci 

pokrzywdzonego. W zaplanowaniu  i zorganizowaniu zabójstwa po�redniczyła  inna jeszcze osoba nieletnia.  

 W nast�pstwie  zrzucenia z wysoko�ci  i zadania kilkunastu ciosów metalow� rur� pokrzywdzony doznał 

rozległych i masywnych uszkodze� głowy i klatki piersiowej. Wykonawcy zabójstwa zabrali mu telefon 

komórkowy, zegarek i ła�cuszek oraz pieni�dze w kwocie 200 zl. Przed dokonaniem zbrodni zadowolili si� 

telefonem komórkowym i obietnic� wie�y rtv. Uwag� zwraca premedytacyjne przygotowanie zabójstwa, którego 

tłem były nieporozumienia pomi�dzy ojcem rodziny, a jego dorastaj�cymi dzie�mi. 

 W toku �ledztwa tymczasowo aresztowano 4 podejrzanych, a dalsze 2 osoby umieszczono w Schronisku 

dla Nieletnich. Aktem oskar�enia obj�to 8 osób. Spraw� w najbli�szym czasie rozpozna S�d Okr�gowy w Zielonej 

Górze. 

  

3Ds. 36/02/S – Prokuratury Rejonowej w �wiebodzinie 
 
 W pa
dzierniku 2002r. prokurator ten skierował do S�du Okr�gowego w Zielonej Górze akt oskar�enia 

p-ko Andrzejowi K. i 2  innym m��czyznom, którym zarzucono pozbawienie �ycia ich wspólnego znajomego 15 

lipca 2002 w Chociulach. Znamienn� okoliczno�ci� jest fakt, i� kilka godzin przed �mierci� pokrzywdzony  

wspólnie  ze sprawcami spo�ywał alkohol  i  planował  dokonanie innego przest�pstwa. Do szybkiego ustalenia 

sprawców przyczyniło si� nagranie wideo z kamery umieszczonej przy bankomacie . 

 Wszyscy 3 oskar�eni odpowiadaj� z tymczasowego aresztu. Pocz�tek rozprawy planowany jest jeszcze  

w styczniu 2003r. 

 

4 Ds.186/00/S Prokuratury  Rejonowej w Zielonej Górze 
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 Dział �ledczy prokuratury zielonogórskiej w wyniku przeprowadzonego �ledztwa w ko�cu marca 2002r. 

skierował do S�du Rejonowego akt oskar�enia p-ko 9  sprawcom uprowadzenia , pozbawienia  wolno�ci   

i zn�cania si� nad Eugeniuszem S. Zdarzenie miało miejsce w dniach od 23 do 28 kwietnia 2000 r. na terenie 

Zielonej Góry  i innych miejscowo�ci w Polsce. 

 Pokrzywdzony  poszukiwany jest w innej sprawie listem go�czym. Czyn b�d�cy przedmiotem 

post�powania jest klasycznym przykładem przest�pczo�ci porachunkowej  zorganizowanych grup. Wobec 6 

podejrzanych  zastosowano tymczasowe aresztowanie. Pozostali  s� pozbawieni wolno�ci w innych prowadzonych 

przeciwko nim sprawach. Jedna osoba poszukiwana jest listem go�czym. 

 

Ds 3141/02 – Prokuratury Rejonowej w 	aganiu 
 
 Prokuratura Rejonowa w 	aganiu prowadzi aktualnie �ledztwo w sprawie  pozbawienia �ycia 52-letniego 

mieszka�ca �liwnika . Do tragedii doszło w nocy z 6 na 7 listopada 2002r. W czasie nieporozumienia rodzinnego 

Stanisław G. zadał swemu bratu Bolesławowi G. cios w klatk� piersiow�, powoduj�c ran� kłut�, a w jej 

nast�pstwie zgon pokrzywdzonego. 

 �ledztwo w toku.  

 
3. Przest�pczo�� gospodarcza 

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

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

 
    Powiat 1999 2000 2001 2002 Wsk.dyn. 

Kro�nie�ski 441 285 316 159 50,3% 

Nowosolski + 232 244 283 163 57,6% 

 Wschowski*   62 74 119,4% 

�wiebodzi�sk
i 

125 290 314 298 94,9% 

Zielonogórski 882 955 1.031 1.173 113,8% 

	aga�ski 144 254 279 269 96,4% 

	arski 335 303 297 601 202,4% 

Razem 1.259 2.331 2.582 2.737 106,0% 

 

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 
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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. Jednak w roku 2002 

odnotowano ich wyra
ne zmniejszenie – 276 stwierdzonych wyst�pków tej 

kategorii. 

 Najwi�cej czynów tego rodzaju stwierdzono w powiecie zielonogórskim –  

144. Przed rokiem było ich 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 2002 było ich wi�cej ni� w latach poprzednich. Uwaga ta dotyczy 

okr�gu jako cało�ci /ok. 6% wzrostu/, jak i niektórych powiatów. Wzrost 

odnotowano w powiecie wschowskim, zielonogórskim, a zwłaszcza �arskim.  

W tym ostatnim wypadku dotyczy to przede wszystkim rejonu Komisariatu 

Policji w Lubsku, gdzie liczba stwierdzonych przest�pstw kryminalnych wzrosła 

z 57 w roku 2001 do 346 w roku 2002 /dyn. 607,0%/. 

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� 

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

 
VDs.38/99/Sz  Prokuratury Okr�gowej w Zielonej Górze 
 

 W Wydziale �ledczym zako�czono prowadzone od 1999r �ledztwo w sprawie nadu�ycia uprawnie� oraz 

niedopełnienia obowi�zków przez 4 członków Zarz�du PPH Polska Wełna S.A. w Zielonej Górze.  

W rezultacie  popełnionych w okresie od listopada 1993 r. do marca 1999 r. zaniedba� Spółka poniosła szkod� w 

wysoko�ci 1.500.000,00 zł. 

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

czasochłonnych  i kosztownych opinii biegłych. 
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V Ds 9/00/S - Prokuratury Okr�gowej w Zielonej Górze 
 
 W lutym 2002 r. do S�du Rejonowego w Kro�nie Odrza�skim wniesiony został akt oskar�enia przeciwko 

12 funkcjonariuszom Urz�du Celnego w Rzepinie. 

  Zarzucono im przyjmowanie korzy�ci maj�tkowych w zamian za dopuszczenie na polski obszar celny 

sprz�tu elektronicznego o zani�onej warto�ci. W rezultacie takich praktyk doszło do uszczuplenia nale�no�ci 

celnych i dewizowych na kwot� co najmniej 1.000.000,00 zł. 

 W tej samej sprawie 3 inne osoby oskar�ono o wr�czanie łapówek celnikom. 

 
2Ds 1131/02/s - Prokuratury Rejonowej  w  Nowej Soli 
 
 Prokuratura ta prowadzi �ledztwo w sprawie wyłudzenia kwoty 353.350,00 na szkod� wła�ciciela Spółki  

BAY WA Polska w nast�pstwie wprowadzenia w bł�d jej przedstawicieli co do zamiaru wywi�zania si� z umowy 

po�redniczenia w zakupie rzepaku. Pomimo otrzymania tytułem przedpłaty nale�nych kwot 3 po�redników nie 

przekazało rzepaku nabytego u producentów zleceniodawcy, lecz wyzbyło si� go, przywłaszczaj�c sobie 

otrzymane z tego tytułu pieni�dze. 

 W toku �ledztwa ustalono, �e podejrzani ju� wcze�niej dopu�cili si� podobnych wyłudze�, na mniejsz� 

jednak skal�. Wobec 2 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie.   

 

 Ds.14/02/S Prokuratury Rejonowej w �wiebodzinie 

 
 Postanowieniem o umorzeniu  wobec niepopełnienia czynu zako�czyło si�  �ledztwo tamt. Prokuratury, 

którego przedmiotem była odpowiedzialno�� karna członków zarz�du firmy „I” S.A. za doprowadzenie do jej 

niewypłacalno�ci i likwidacji w celu unikni�cia odpowiedzialno�ci ogłosiła upadło�� w toku procesu sadowego po 

uchyleniu wyroku zasadzaj�cego odszkodowanie 100.000,00 za szkod� spowodowan� nieprawidłowym 

działaniem systemu komputerowego steruj�cego wentylacj� kurnika. 

 Le��ce u podstaw wszcz�cia �ledztwa przesłanki odpowiedzialno�ci nie potwierdziły si�, co  

w rezultacie uniemo�liwiło wniesienie aktu oskar�enia. 

  

  
4. Przest�pczo�� cudzoziemców 

 
Poło�enie cz��ci terenów podlegaj�cych wła�ciwo�ci miejscowej 

Prokuratury Okr�gowej w Zielonej Górze w bezpo�redniej blisko�ci zachodniej 

granicy Polski, b�d�cej równie� wci�� jeszcze zewn�trzn� granic� Unii 

Europejskiej , ma niew�tpliwy wpływ na skomasowanie na jej obszarze znacznej 

ilo�ci przypadków przest�pstw dokonywanych przez obywateli pa�stw obcych. 
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Do popełnianych najcz��ciej przez cudzoziemców w roku 2002 

przest�pstw mo�na zaliczy�: nielegalne przekroczenia polsko – niemieckiej 

granicy pa�stwowej, kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie 

nietrze
wo�ci oraz przerabianie i posługiwanie si� przerobionymi dokumentami 

paszportowymi. 

Ograniczeniu i to do�� znacznemu w ci�gu ostatniego roku uległa ilo�� 

popełnionych przez obywateli pa�stw obcych przest�pstw przeciwko mieniu,  

w tym szczególnie napadów rabunkowych. 

W�ród sprawców czynów przest�pczych wymieni� nale�y przede 

wszystkim obywateli Ukrainy, Wietnamu, Indii, Pakistanu, Afganistanu  

i Niemiec. 

 Do zasługuj�cych na uwag� post�powa� przygotowawczych, w których  

w charakterze podejrzanych wyst�powali cudzoziemcy mo�na zaliczy�: 

 

I Oz 41/02/ZG – Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze 
 
Pobicie dwóch obywateli polskich przez trzech obywateli Ukrainy.  

 Pokrzywdzeni zostali zaatakowani przez sprawców w godzinach nocnych, na jednej z ulic Zielonej Góry. 

 Napastnicy bili ich pi��ciami po twarzy i kopali. 

 Przest�pcze działanie udaremniła skuteczna interwencja policji. 
 
I Oz 50/02/Sb -    Prokuratury Rejonowej w �wiebodzinie 
 
  Dwaj obywatele ukrai�scy w Słubicach i Torzymiu dwukrotnie wprowadzili do obrotu znaczn� ilo�� �rodków 

odurzaj�cych w postaci haszyszu, podzielonego na porcje o wadze netto 124,5 grama i 124,9 grama. 

 Narkotyki te zostały przekazane do dalszej odsprzeda�y obywatelowi polskiemu. 

 Poza tym przy jednym ze sprawców znaleziono �rodki odurzaj�ce w ilo�ci 368,7 grama haszyszu  

i 197,45 grama marihuany. 

 

I Oz 66/02/ZG – Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze 
 
Kradzie� z włamaniem samochodu osobowego marki Volkswagen Passat na niemieckich numerach 

rejestracyjnych, dokonana przez dwóch obywateli białoruskich, w Po
rzadle oraz popełniona przez te osoby,  

w tym samym dniu kradzie� z włamaniem samochodu marki Audi B 4 Avant, równie� oznaczonego niemieckimi 

numerami rejestracyjnymi. 

 Nast�pnie sprawcy przerobili numery identyfikacyjne nadwozi skradzionych pojazdów. 
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I Oz 67/02/ZG – Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze 

Obywatel Niemiec przy u�yciu kilkunastu podrobionych wcze�niej przez siebie kart bankomatowych, we 

współdziałaniu z innymi osobami pobrał ze znajduj�cych si� na terenie Zielonej Góry bankomatów, nale��cych do 

ró�nych banków, pieni�dze w ł�cznej kwocie 19.150  złotych. 

 Karty zabezpieczone u podejrzanego zawierały zakodowane informacje, uzyskane na terenie Niemiec 

podczas dokonywania przez ich posiadaczy wypłat z bankomatu, nale��cego do jednej z niemieckich kas 

oszcz�dno�ci. 
 
I Oz 71/02/	r – Prokuratury Rejonowej w 	arach 
 
 Na przej�ciu granicznym w Ł�knicy, poruszaj�cy si� samochodem osobowym marki Audi A4, obywatel 

niemiecki gwałtownie odjechał z miejsca niemieckiej odprawy paszportowej w gł�b terytorium Polski, dokonuj�c 

w ten sposób bezprawnego przekroczenia polsko – niemieckiej granicy pa�stwowej. 

W wyniku po�cigu podj�tego przez funkcjonariuszy polskiej stra�y granicznej został zatrzymany  

w miejscowo�ci Grotów. 

 

I Oz 88/02/Kr -  Prokuratury Rejonowej w Kro�nie Odrza�skim 
    
Obywatel Niemiec został zatrzymany na przej�ciu  

granicznym w Gubinie pod zarzutem popełnienia przest�pstwa z art. 74 ust. 1 Ustawy o ochronie dóbr kultury, 

polegaj�cego na wywo�eniu z Polski za granic� 254 sztuk zabytkowych ksi��ek, wydanych przed 9 maja 1945 

roku. 

 Ksi��ki były ukryte w kartonach znajduj�cych si� w baga�niku samochodu, pod ksi��kami wydanymi 

współcze�nie. 

 

I Oz 92/02/ZG – Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze 
 
Usiłowanie wyłudzenia pieni�dzy w kwocie 100 dolarów kanadyjskich na podstawie zastrze�onego czeku 

podró�nego American Express, zarzucono obywatelowi Somalii. 

Post�powaniem karnym obj�to równie� przewłaszczenie przez wymienionego paszportów nale��cych do 

obywateli pa�stw obcych oraz podrabianie dokumentów. 

 
I Oz 132/02/Kr – Prokuratury Rejonowej w Kro�nie Odrza�skim  
 
Ukrai�sko – polskiej i litewsko – polskiej granicy pa�stwowej oraz pó
niejsze nielegalne przekraczanie granicy 

pa�stwowej z Polski do Niemiec przez 130 obywateli Wietnamu. 

Sprawca dostał obywatel Wietnamu w okresie od listopada 2000 roku do listopada 2001 roku, współdziałaj�c  

z obywatelami polskimi organizował nielegalne przekraczanie si� do Polski nielegalnie w roku 1997 i od tego 

czasu  mieszkał w ró�nych miastach na terenie kraju. 
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I Oz 210/02/	r- Prokuratury Rejonowej w 	arach: 
 

Wprowadzenie do obrotu znacznych ilo�ci �rodków odurzaj�cych przez obywatela Armenii. Sprawca na 

przestrzeni roku 2000, w Lubsku przekazał w celu odsprzeda�y innym osobom 400 gram marihuany i 80 gram 

heroiny. 

 
W toku post�powa� karnych s�dy zastosowały na wniosek prokuratorów 

rejonowych �rodki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania 

wzgl�dem 125 obywateli pa�stw obcych, w�ród których znalazło si� mi�dzy 

innymi 27 obywateli Ukrainy, 21 obywateli Wietnam, 16 obywateli Indii i 10 

obywateli Pakistanu. 

 
 W prokuraturach rejonowych przeprowadzono 7 post�powa� 

przygotowawczych dotycz�cych zdarze�, w nast�pstwie których ponie�li �mier� 

lub doznali ci��kich obra�e� ciała cudzoziemcy. 
 

 
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. 
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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. 

 �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 2002 w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez 

jednostki organizacyjne Prokuratury Okr�gowej w Zielonej Górze wykryto 

sprawców 18.453 zbrodni i wyst�pków. Stanowiło to 67,6% wszystkich 

przest�pstw stwierdzonych.  
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Dla porównania: 

W roku 2001  wykryto sprawców 17.275 przest�pstw spo�ród 27.338 stwierdzonych 

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

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 %.  

 

Wska
nik wykrywalno�ci dla całego województwa lubuskiego w latach 

1999 - 2001 wynosił odpowiednio:  58,7% , 57,2 % i 64,9%, a w roku 2002 był 

tylko nieznacznie wy�szy ni� w powiatach centralnych i południowych  

i wyniósł  68,0% 

  

Efektywno�� czynno�ci wykrywczych łatwiej doceni�, gdy uwzgl�dni si�, �e  

poziom wykrywalno�ci w Polsce  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 2002 policja �aga�ska. 

Wykrywalno�� ogółem wyniosła tam 76,8%.  Komenda Powiatowa Policji  

w 	arach odnotowała wska
nik wykrywalno�ci 73,0 %, a najni�szy relatywnie 

wska
nik Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze - 59,3 %. 

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

poszczególnych przest�pstw. 

Wska
nik wykrywalno�ci zabójstw w całym województwie lubuskim 

wyniósł w 2002 roku 95,7%.  W Nowej Soli, �wiebodzinie, Wschowie Zielonej 

Górze i 	arach wykryto sprawców wszystkich zabójstw stwierdzonych /100%/,  
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w 	aganiu wska
nik ten wyniósł  66,6 %/ sprawca 1 zabójstwa nie został 

wykryty/ a w Kro�nie Odrz.  -  85,7% /tak�e 1 nie wykryty sprawca/.  

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. 

 

Nieco tylko mniej korzystnie przedstawiała si� w roku 2002 wykrywalno�� 

sprawców zgwałce�. W powiecie zielonogórskim na 18 czynów stwierdzonych  

w 17 wykryto sprawców (94,4 %), kro�nie�skim na 7 stwierdzonych zgwałce�  

sprawców wykryto w 6, w �wiebodzi�skim wykryto sprawców 3 zgwałce� na  

4 stwierdzone /75,0%, a  �arskim  na 15 stwierdzonych sprawców wykryto w 11 

/73,3%/; w powiatach nowosolskim, wschowskim i �aga�skim wykryto 

wszystkich sprawców zgwałce� (100 %). 

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 62,7 %. Wykryto bowiem 505  spo�ród 778  popełnionych.  

W jednostkach organizacyjnych policji nadzorowanych przez Prokuratur� 

Okr�gow� w Zielonej Górze wykryto sprawców 298  spo�ród 449 stwierdzonych 

czynów tej kategorii. Wska
nik wykrywalno�ci wyniósł wi�c 66,3%. 

 
Najkorzystniej przedstawia si� on w powiecie wschowskim /90,0%/  

i  kro�nie�skim /77,5 %/ , a najmniej korzystnie w 	aganiu, gdzie wykryto 53,7 

% sprawców rozbojów. 

 
 W porównaniu do lat poprzednich znacznej poprawie uległa skuteczno�� 

�cigania sprawców napadów rabunkowych z broni�. Jednak i w tej kategorii 



 29 

wyniki �cigania s� bardzo zró�nicowane. W całym Województwie Lubuskim 

statystyczna  wykrywalno�� ukształtowała  si� na poziomie 55,6 %. W 	aganiu 

wska
nik  wykrywalno�ci wyniósł jednak 100% /wykryto  wszystkich sprawców 

tego rodzaju czynów/. Taka sama sytuacja miała miejsce w powiecie 

wschowskim.  

 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 1999-2002 wska
nik ten wynosił 

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

 

W poszczególnych powiatach okr�gu zielonogórskiego rezultaty 

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

nast�puj�co : 

  Powiat 1999 2000 2001 2002 

Kro�nie�ski 24,6 23,6 31,3 26,2 

Nowosolski 37,5 30,1 25,8 37,7 

Wschowski*   22,9 31,4 

�wiebodzi�ski 29,0 27,7 38,4 34,3 

Zielonogórski 25,9 20,4 21,7 22,7 

	aga�ski 40,2 34,7 41,1 46,8 

	arski 33,7 34,9 32,9 29,7 

 

 Najkorzystniej przedstawia si� sytuacja w 	aganiu i Nowej Soli /46,8  

i 37,7 %/, a  najgorzej w Zielonej Górze. Wysokie wska
niki wykrywcze 

powiatu �aga�skiego charakteryzuj� t� jednostk� ju� od dłu�szego czasu.  

W pozostałych powiatach obserwuje si� zmienno�� poziomu wykrywalno�ci  
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z tendencj� jednak do jego poprawy. �redni poziom wykrywalno�ci sprawców 

włama� wyliczony dla jednostek okr�gu zielonogórskiego wyniósł 30,6%.  Był 

wprawdzie ni�szy od �redniej wojewódzkiej /34,3%/, tym nie mniej na tle danych 

krajowych uzna� go nale�y za wzgl�dnie korzystny. 

Gorzej przedstawiaj� si� wska
niki wykrywcze sprawców kradzie�y  

(i kradzie�y z włamaniem) samochodów.  

 

   Powiat 1999 2000 2001 2002 
Kro�nie�ski 24,3 14,0 4,7 23,1 

Nowosolski  8,6 27,2 22,5 6,4 

Wschowski*   11,9 8,0 

�wiebodzi�ski 20,5 34,5 17,7 16,7 

Zielonogórski 14,7 6,8 26,8 22,2 

	aga�ski 28,9 25,6 23,5 41,1 

	arski                    8,4 11,3 6,0 18,0 

 

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

ostatnich 4 lat wynosiła:  17,8 %, 16,6 % , 19,4 %  i 22,0%. Maj�c na uwadze, �e 

w okr�gu zielonogórskim wykryto sprawców 154 kradzie�y samochodów na 719 

stwierdzonych, poziom wykrywalno�ci w roku 2002 wyniósł 21,4%. I w tej 

kategorii najkorzystniejsza sytuacja przedstawia si� w powiecie �aga�skim, gdzie 

znaleziono sprawców 23 spo�ród 56 popełnionych kradzie�y samochodów. 

Nowej Soli na 47 stwierdzonych kradzie�y znaleziono sprawców jedynie w 3 

przypadkach, a we Wschowie na 25 kradzie�y samochodów sprawców wykryto 

jedynie w 2 sprawach. Tak niski poziom wykrywalno�ci wyra
nie odbiega od 

�redniego i wymaga pilnych działa� zaradczych. 

 
 
2. �rodki zapobiegawcze 
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 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� na pocz�tku 2000 r. nast�piła radykalizacja praktyki 

aresztowej. Pogł�bienie tego kierunku nast�piło jeszcze wyra
niej po ukazaniu 

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 2002  r. w rezultacie takich dyrektyw zastosowano tymczasowe 

aresztowanie wobec 1.118 podejrzanych. Rok wcze�niej aresztowano 1.303 

podejrzanych. Dla porównania, w 2000 r. w sprawach prowadzonych  

w prokuraturach zielonogórskich s�dy zastosowały na wniosek prokuratora 1.142 

tymczasowe aresztowania, ale w roku 1999 ilo�� ta wyniosła „zaledwie” 715. 

Wska
nik aresztowalno�ci do wszystkich podejrzanych w roku 2002 wyniósł 

6,9%.  Rok wcze�niej jego wielko��  wyniosła 8,2%. Relatywny spadek 

wska
nika aresztowalno�ci spowodowany został  dalszym wzrostem ilo�ci 

podejrzanych w roku 2002, co – jak wskazano ju� wcze�niej – spowodowane 
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było nowelizacjami ustaw karnych i spadkiem liczby osób tymczasowo 

aresztowanych. 

Rygoryzm praktyki aresztowej niestety nie we wszystkich jednostkach 

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

Prokuratury Rejonowe w   	aganiu (7,5%) i 	arach (7,4 %), a najni�sze 

Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli (5,4%).   

 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 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 2002 prokuratorzy 

okr�gu zielonogórskiego oskar�yli 12.714 osób. W chwili wniesienia aktu 

oskar�enia w tymczasowym areszcie pozostawało 799 podejrzanych. Stanowi to  

6,3 %  wszystkich osób oskar�onych. Analogiczny wska
nik  w roku 2001  

wyniósł 7,5% wszystkich oskar�onych. 

 Warto jeszcze zauwa�y�, �e w całej Apelacji Pozna�skiej 

„aresztowalno��” osób oskar�onych  w roku 2002 wyniosła 6,0 %. 

 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 7,5 %,   

w 	arach – tyle samo, ale ju� w  Nowej Soli – 4,9 %  i  �wiebodzinie tylko 3,5%. 
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 Statystyka innych ni� tymczasowe aresztowanie �rodków zapobiegawczych 

w roku 2002  przedstawiała si� nast�puj�co : 

1/ por�czenie maj�tkowe – 221, rok wcze�niej – 220 

2/ dozory policyjne poł�czone z zakazem opuszczania kraju – 685; przed 

rokiem –  155;  

     3 / dozory policyjne bez dodatkowych zakazów – 570; przed rokiem - 363  

4/ por�czenia osobiste i społeczne – 10. 

5/ zawieszenie w czynno�ciach słu�bowych lub w wykonywaniu zawodu – 2 

6/ powstrzymanie si� od okre�lonej działalno�ci - 1 

 
 �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 omawianym okresie prokuratorzy wydali 252 

postanowienia o zabezpieczeniu mienia. W roku 2001 prokuratorzy okr�gu 

zielonogórskiego wydali 181 postanowie� o zabezpieczeniu maj�tkowym.  

W roku 2000  wydali 112  postanowie�.   

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

zabezpieczonego mienia wyniosła w roku  2002 kwot� 2.031.966,00 zł  

i 13080,00 EURO i 100 dol. USA.  Przed rokiem była to kwota  821,4 tys. zł  

i 4,8 tys. DM. 
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4. Działalno�� oskar�ycielska i penitencjarna 
 
 Wyniki post�powania s�dowego dostarczaj� równie� podstaw do oceny  

zakresu, efektów i jako�ci pracy prokuratora jako oskar�yciela publicznego. 

 W roku 2002 z oskar�enia prokuratorów okr�gu zielonogórskiego 

os�dzono 11.363 osoby. Stanowiło to o 1.542 osoby wi�cej ni� w roku 2001, 

kiedy os�dzonych zostało 9.821 osób. Z kolei, w roku 2000 wielko�� ta wyniosła 

7.440.  Tak lawinowo rosn�ca w ostatnich latach liczba os�dzonych  była efektem 

znacznego wzrostu ilo�ci przygotowanych przez prokuratorów aktów oskar�enia, 

ale te� przysparzała im wielu dodatkowych obowi�zków zwi�zanych  

z wykonywaniem czynno�ci oskar�ycielskich w s�dzie, ocen� zapadaj�cych 

wyroków wg kryterium ich zgodno�ci z prawem i zasadami s�dowego wymiaru 

kary, opracowywaniem apelacji i innych �rodków zaskar�enia. 

 
 S�dy uniewinniły 187 osób, co stanowi 1,6 % ogółu os�dzonych (w 2001 

roku – 1,7 %). Najlepszy w tym zakresie wska
nik uzyskała Prokuratura 

Rejonowa w Kro�nie Odrza�skim – 1,3 %. Najwi�cej uniewinnie� odnotowała 

Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze – 2,0  % /54 osoby osadzone/. Zasługuje 

na pokre�lenie, i� nie została uniewinniona �adna spo�ród 135 osób os�dzonych  

z oskar�enia wniesionego przez Wydziały: �ledczy i Przest�pczo�ci 

Zorganizowanej Prokuratury Okr�gowej w Zielonej Górze. Wska
nik 

uniewinnie� wyliczony dla całego okr�gu zielonogórskiego jest minimalnie 

korzystniejszy ni� �rednia całej pozna�skiej apelacji, która wyniosła 1,7%.  

 Konieczne przy tym staje si� przypomnienie, �e dla oceny jako�ci pracy 

prokuratora znaczenie posiada nie tyle sam odsetek uniewinnie�, co powody 

wydawania wyroków uniewinniaj�cych. Przedło�enie s�dowi kompletnego 

materiału dowodowego z aktem oskar�enia w szeregu przypadkach jest bowiem 

jedynym mo�liwym sposobem zamkni�cia sprawy niejednoznacznej dowodowo, 
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w której rozstrzygni�cie o winie podj�� mo�e tylko organ niezawisły, jakim jest 

s�d. 

W�ród  uniewinnionych było 5 osób tymczasowo aresztowanych  

w post�powaniu    przygotowawczym. 

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

k�tem zasadno�ci oskar�enia i wniosku o zastosowanie �rodka zapobiegawczego 

w jego najsurowszej postaci. Badania tego rodzaju nie ujawniły istotnych 

nieprawidłowo�ci. 

W razie ujawnienia istotnych braków w materiale dowodowym s�dy 

zwracały sprawy prokuratorom do uzupełnienia post�powania 

przygotowawczego. Zanotowano 68 takich zwrotów, co stanowi 0,7 %  

w stosunku do 10.243 spraw przesłanych  z aktem oskar�enia ( w 2001 roku 

wska
nik  ten wyniósł 0,4 %). O tak znacz�cym wzro�cie ilo�ci i wska
nika 

spraw zwróconych zadecydowała sytuacja w Prokuraturze Rejonowej  

w Zielonej Górze, której s�dy zwróciły w 2002 roku 39 spraw /1,6%/. Wszystkim 

pozostałym jednostkom zwrócono ł�cznie 29 spraw, przy czym wska
niki 

zwrotów wynosiły np. dla Nowej Soli -  0,1%, 	ar – 0,3, czy Krosna Odrz. – 

0,4%. 

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 919 osób, to 

jest wobec 8,1 % os�dzonych /w 2000 roku opracowano 474 apelacje, wobec 6,4 

% os�dzonych, a w roku 2001 – 699 apelacji wobec 7,1% os�dzonych/. 

Szczególna aktywno�� apelacyjna charakteryzowała Prokuratury Rejonowe  

w 	arach /10,9%/ i Nowej Soli /9,3%/. Relatywnie najmniej wyroków zaskar�ali 

prokuratorzy z PR w Kro�nie Odrza�skim /5,8%/ i Zielonej Górze /6,8%/. Nale�y 

jednak podkre�li�, �e odsetek zaskar�anych wyroków zielonogórskiej prokuratury 

rejonowej w minionym roku i tak był wy�szy ni� �rednia całej apelacji 

pozna�skiej, która wyniosła 6,6% osadzonych. 
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W 2002 roku s�dy II instancji rozpoznały 737  apelacji prokuratorskich, 

uwzgl�dniaj�c 390, co stanowiło 52,9%. Rok wcze�niej rozpoznano 597 takich 

apelacji, uwzgl�dniaj�c 274, co dawało 45,9 % skuteczno�ci. 

 

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 109 /przed rokiem – 97/ wokandach odwoławczych 

obejmuj�cych ł�cznie 1.460 /przed rokiem – 1106/ spraw karnych co do 1.763 

/przed rokiem – 1324/ osób, w 108 /przed rokiem – 56/  wokandach  S�du 

Okr�gowego dot. wydania wyroków ł�cznych, w 22 /18/ wokandach  

obejmuj�cych 41 /55/ spraw  z wniosków o przyznanie odszkodowania  

i zado��uczynienia od Skarbu Pa�stwa, w 295 /326/ posiedzeniach ( w tym 92 

/89/ penitencjarnych) podczas których rozpoznano ł�cznie 2.699 /3520/ spraw.  

 
Wywiedli  3 wnioski o kasacje od wyroków S�du Okr�gowego  

i sporz�dzili 12 odpowiedzi na kasacje wniesione przez inne uprawnione 

podmioty. Ponadto – przeprowadzili 28 /30/  inspekcji w prokuraturach 

rejonowych, w toku których zbadali akta i ocenili  wyroki w 562 /523/ sprawach. 

Skierowali do prokuratorów rejonowych 366 /250/ pism instrukta�owych  oraz 

dokonali 2 bada� problemowych , których celem było głównie ujawnienie 

nieprawidłowo�ci w działalno�ci oskar�ycielskiej prokuratorów z jednostek  

rejonowych prokuratury. 
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5. Działalno�� z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego  
 

Efektem tych działa� było skierowanie do s�dów 492  wniosków  

najwi�kszej jak dot�d liczby �rodków prawnych: o wszcz�cie  post�powania 

nieprocesowego (w 2001 r. – 300), wytoczenie 159 powództw cywilnych  

(w 2001 r. – 85) oraz zgłoszenie udziału  w 305 post�powaniach s�dowych  

(w 2001 r. – 209), w sprawach cywilnych a tak�e  skierowanie 242 wniosków do 

komisji rozwi�zywania problemów alkoholowych (w 2001 r. – 28)  celem 

ustalenia uzale�nienia od alkoholu sprawców przest�pstw. 

 
W ramach działalno�ci cywilistycznej przeprowadzono  równie� 4 analizy  

problemowe dotycz�ce : 

 
- wykorzystania ustale� post�powa� karnych  p-ko rodzinie zako�czonych  

w IV kwartale 2001 r.  do działa� pozakarnych, 

- wykorzystanie  ustale�  spraw karnych zako�czonych prawomocnymi  

wyrokami w 2001 r. w Wydziale �ledczym i Przest�pczo�ci 

Zorganizowanej do działa�  pozakarnych, 

- wykorzystania  do działa�  pozakarnych ustale� post�powa�  

zako�czonych w I kwartale 2002 r. oraz pozostaj�cych w biegu   

w Wydziale V i VI Prokuratury Okr�gowej, 

- wykorzystania  ustale� spraw karnych dot. handlu narkotykami 

zako�czonych  prawomocnymi wyrokami  w IV kwartale 2001 r.  

i I kwartale 2002 r. do działa�  cywilistcznych. 

 
Efektem  analiz było   skierowanie 29 sprzeciwów z ��daniem wznowienia  

post�powania administracyjnego i uchylenia  decyzji o zarejestrowaniu pojazdów 

z przerobionymi numerami identyfikacyjnymi nadwozi do organów administracji 

publicznej, wytoczenie 8 powództw  na podstawie art. 412 kc p-ko osobom 

rozprowadzaj�cym  narkotyki oraz wiele wniosków o wszcz�cie post�powania 
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opieku�czego  i o orzeczenie  obowi�zku poddania si�  leczeniu odwykowemu 

przez sprawców przest�pstw uzale�nionych  od alkoholu. 

 
W sprawie Pc 116/02 Prokurator Rejonowy w 	arach  wykorzystuj�c  

ustalenia post�powania karnego  p-ko Franciszkowi Krzy�anowskiemu 

skazanemu przez S�d Okr�gowy w Zielonej Górze za przyj�cie korzy�ci 

maj�tkowej  w zwi�zku z pełnieniem funkcji  publicznej w kwocie 195.000 zł, 

wytoczył  powództwo na podstawie art. 412 kc. 

Nakazem zapłaty z dnia 17.12.2002 r. – sygn. I Nc 246/02 S�d Okr�gowy 

w Koszalinie nakazał F. Krzy�anowskiemu zapłacenie na rzecz Skarbu Pa�stwa  

- Urz�du Skarbowego w Koszalinie kwoty 195.000 zł. 

 
Wszystkie powództwa  prokuratora o orzeczenie przepadku �wiadczenia 

zostały uwzgl�dnione i ogółem zas�dzono  na rzecz Skarbu Pa�stwa z tego tytułu  

ponad  200.000 złotych. Cz���  sprawców na wezwanie prokuratorów, 

dobrowolnie spełniła �wiadczenie. 

Pomy�lnie zako�czył si� trwaj�cy ponad 3 lata  proces z udziałem  

prokuratora z powództwa Małgorzaty Kr��el  przeciwko Gmina Zielona Góra  

o odszkodowanie  z tytułu wypadku, jakiemu uległ   w wyniku  przygniecenia  jej 

przez konar drzewa. 

M. Kr��el  doznała urazu kr�gosłupa, pora�enie ko�czyn dolnych oraz 

układu moczowego, porusza si�  na wózku  inwalidzkim. 

W dniu 11 wrze�nia 2002 roku  strony zawarły  przed S�dem Okr�gowym  

w Zielonej Górze ugod�, na mocy której  Gmina zobowi�zała si�  do zapłaty  

tytułem odszkodowania na rzecz powódki kwoty 150.000 złotych,  a tak�e do 

odpowiedzialno�ci za skutki wypadku  w przyszło�ci. 

 
Zdecydowanie wi�cej  w stosunku do roku ubiegłego  podj�to �rodków   

w zakresie prawa administracyjnego, bowiem  skontrolowano 561 spraw 

administracyjnych a wykorzystuj�c ustalenia  post�powa� karnych skierowano 
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354 ( w 2001 r. – 165) wnioski  o wszcz�cie post�powania  administracyjnego, 

głównie  na podstawie ustawy o ewidencji ludno�ci i dowodach osobistych. 

 
Ponadto zaskar�ono sprzeciwami  87 decyzji administracyjnych,  ��daj�c 

wznowienia post�powania, b�d
  stwierdzenia niewa�no�ci  wadliwych decyzji 

administracyjnych w celu wyeliminowania ich obrotu prawnego. 

 
W interesie osób pokrzywdzonych przest�pstwami prokuratorzy wnie�li  

prawie dwukrotnie  wi�cej powództw adhezyjnych – 1.570 (w 2001 r. – 853). 

Aktywno�ci�  w tym zakresie tradycyjnie wyró�nili si� prokuratorzy  

z Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, którzy sporz�dzili 388 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 24 wyst�pienia  

/w 2001  r. –  13/ 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 organy 

nadrz�dne o uchybieniach stwierdzonych w działalno�ci instytucji pa�stwowych 

lub samorz�dowych. 

Skierowano 242 wnioski do komisji ds. leczenia alkoholików. Przed 

rokiem było ich jednak tylko 28. 

Niew�tpliwy walor profilaktycznego oddziaływania na rzecz ochrony 

rodziny miało 189 skierowanych do s�dów  rodzinnych  w trybie art. 23 kpk 

zawiadomie� o potrzebie stosowania  �rodków przewidzianych w przepisach  

o post�powaniu w sprawach nieletnich lub w kodeksie rodzinnym  
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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 483 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, 

który to temat zasługuje na odr�bne potraktowanie. 

 

7. Inne formy działalno�ci 
 
1. Współdziałanie ze �rodkami masowego przekazu   

 
             W roku 2002 podobnie jak w latach poprzednich rzecznik prasowy 

Prokuratury Okr�gowej utrzymywał kontakty z mediami lokalnymi maj�cymi 

swoje siedziby lub oddziały w Zielonej Górze. Dotyczy to w szczególno�ci 

Gazety Lubuskiej, Gazety Wyborczej, Radia Zachód. Radia Zielona Góra, 

Telewizji publicznej, a  tak�e rozgło�ni radiowych Plus, Index, Zet, RMF FM, 

Telewizji Polsat, TVN i Zielonogórskiej Telewizji Przewodowej. 

Kontakty polegały najcz��ciej na przekazywaniu informacji 

poszczególnym dziennikarzom, organizowanie konferencji prasowych, 

wywiadów, udziału w programach i audycjach. 

Wypracowane w poprzednich latach metody i sposoby kontaktowania si�  

z mediami musz� by� unowocze�niane i rozszerzane. W roku 2002 uruchomiono 

adres e-mailowy rzecznika oraz rozpocz�to formowanie strony internetowej 

Prokuratury Okr�gowej. Działalno�� ta b�dzie kontynuowana w roku 2003 w taki 
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sposób, by podstawowe informacje rzecznika i kierownictwa prokuratury 

znajdowały si� na stronie internetowej.  

W roku 2002 rzecznik przekazał przedstawicielom mediów ł�cznie 661 

informacji w zdecydowanej wi�kszo�ci (ok.95%) dotycz�cych spraw karnych 

zawisłych w prokuraturach Okr�gu.  

Zorganizowano 7 konferencji prasowych w tym tradycyjnie konferencj� po 

naradzie rocznej po�wi�con� omówieniu wyników pracy prokuratur w roku 2001  

i konferencj� o identycznej tematyce po pierwszym półroczu 2002 roku. 

Pozostałe po�wi�cone były ró�nym sprawom maj�cym szeroki medialny 

odd
wi�k oraz kontaktom z prokuratorami niemieckimi. 

Rzecznik uczestniczył w 7 programach i audycjach radiowych oraz  

w 8 audycjach i programach telewizyjnych z reguły po�wi�conych omówieniu 

spraw prowadzonych przez prokuratury. 

Działalno�� rzecznika w istotnym stopniu wspierana była przez aktywno�� 

prokuratur rejonowych. Tradycyjnie ju� wyró�niał si� na tym odcinku niezwykle 

pozytywnie Prokurator Rejonowy w Nowej Soli, dokumentuj�c 290 ró�nych 

form aktywno�ci medialnej. We wszystkich prokuraturach zarejestrowano a� 534 

kontakty prasowe. Ł�cznie wszystkie jednostki organizacyjne prokuratury okr�gu 

zielonogórskiego odnotowały w minionym roku 1.218 kontaktów. W latach 

poprzednich było to odpowiednio: 873, 685 i 493. 

Utrzymywanie kontaktów z mediami staje si� w coraz wi�kszym stopniu 

skomplikowane z uwagi na ilo�� udzielanych informacji jak te� charakter zapyta� 

ze strony mediów w zwi�zku z tak zwanym dziennikarstwem �ledczym. Wymaga 

to w coraz wi�kszej ilo�ci przypadków dogł�bnego zaznajomienia  si� z aktami 

post�powa� jak te� z aktualnym orzecznictwem i pi�miennictwem. Coraz 

cz��ciej zadawane s� pytania dotycz�ce specyficznych stanów prawnych  

i faktycznych. 

            W roku 2003 nale�y kontynuowa� wypracowane w przeszło�ci formy 

współdziałania z mediami oraz rozwija� nowoczesne formy kontaktów. Słu�y� 
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temu b�dzie zarówno korzystanie ze strony i poczty internetowej, ich 

wzbogacanie i rozwijanie, jak te� umiej�tne przekazywanie tre�ci na których 

najbardziej prokuraturze zale�y. Taka nowa w konsekwencji forma działania 

mo�e doprowadzi� do odci��enia rzecznika od bardzo cz�stych rozmów 

telefonicznych z przedstawicielami mediów. 

 

2. Współdziałanie z innymi organami i instytucjami 

 
Prokurator Okr�gowy b�d
 wyznaczony przez niego prokurator 

uczestniczył  w : 

 
- 1 posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Obrony, 

- 6 sesjach Sejmiku Samorz�dowego, 

- 1 posiedzeniu Komisji Obronno�ci i Bezpiecze�stwa Publicznego 

- 1 spotkaniu zespołu doradczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie 

Wlkp. ds. ustalania składników maj�tkowych i wymiany informacji w tym 

zakresie 

- 1 spotkaniu z Wojewod� Lubuskim A. Korskim 

- Konferencji na temat „System argenty�ski w Polsce i Unii Europejskiej” 

- Konferencji z Marszałkiem Województwa Lubuskiego Andrzejem 

Boche�skim na temat „Samorz�d terytorialny Województwa Lubuskiego w 

latach 1999 – 2002 – praktyka orzecznicza w zakresie wydawanych decyzji 

administracyjnych oraz sprawowanego nadzoru”. 

- 1 spotkaniu z producentami ryb słodkowodnych województwa lubuskiego na 

temat „Zwalczanie kłusownictwa na stawach i jeziorach województwa 

lubuskiego”, „Mo�liwo�� pozyskania �rodków z funduszy SAPARD”, 

„Aktualne problemy lubuskiego rybactwa �ródl�dowego”. 

- Ponadto odbyła si� 1 narada z organami kontroli. 
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Wielokrotnie spotykano si� z przedstawicielami kierownictwa 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

3. Obrót prawny z zagranic� 

 
Ł�cznie Prokuratura Okr�gowa w Zielonej Górze w roku 2002 

zarejestrowała 368 spraw z zakresu zagranicznego obrotu prawnego. 

W 128 sprawach skierowano do prokuratur  i innych wła�ciwych organów 

pa�stw obcych, jak równie� do polskich placówek dyplomatycznych  

i konsularnych za granic� wnioski o udzielenie pomocy prawnej. 

Zakres tych wniosków obejmował najcz��ciej pro�by o przesłuchanie osób 

zamieszkuj�cych za granic� w charakterze �wiadków, nadesłanie dokumentów  

z akt prowadzonych przez zagraniczne organy �cigania post�powa� karnych oraz 

innych znajduj�cych si� za granic� dokumentów o istotnym znaczeniu 

procesowym, przekazanie zabezpieczonych w toku post�powa� dowodów 

rzeczowych, które okazały si� zb�dne za granic�, celem zwrócenia ich osobom 

uprawnionym, b�d
 udost�pnienie stanowi�cych dowody rzeczowe przedmiotów 

zagranicznym organom �cigania i wymiaru sprawiedliwo�ci, jak równie� 

udzielenie informacji o prawie obowi�zuj�cym w konkretnym pa�stwie. 

Zrealizowano 35 wniosków o dokonanie istotnych czynno�ci procesowych 

w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratury pa�stw obcych. 

 

W 78 sprawach wystosowano za granic� wnioski o dor�czenie pism 

procesowych opracowanych w prokuraturach rejonowych, z czego w 42 do 

Niemiec. 

Z zagranicy otrzymano 65 wniosków o dor�czenie dokumentów 

procesowych obywatelom polskim, 61 z nich od strony niemieckiej.  

W 4 sprawach przekazano za granic� wnioski o przej�cie �cigania karnego 

cudzoziemców, którym zarzucono popełnienie przest�pstw na terenie Polski,  
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a ich �ciganie przez prokuratur� polsk� nie było mo�liwe z powodu nieobecno�ci 

podejrzanych w kraju. 

Z zagranicy przej�to 15 post�powa� karnych przeciwko obywatelom 

polskim. 

  Przeprowadzono skutecznie 3 post�powania o ekstradycj�. Dwa z nich 

dotyczyły wniosków pa�stw obcych – Armenii i Białorusi - o wydanie ich 

obywateli, trzeci  to wniosek skierowany do organów �cigania Niemiec  

o zastosowanie tymczasowego aresztowania i wydanie ukrywaj�cego si� w tym 

pa�stwie obywatela polskiego, podejrzanego w post�powaniu przygotowawczym 

Prokuratora Rejonowego w �wiebodzinie o popełnienie szeregu powa�nych 

przest�pstw przeciwko �yciu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu.  

 

W roku ubiegłym prokuratorzy okr�gu zielonogórskiego wzi�li udział w 13 

- tu konferencjach i spotkaniach z udziałem przedstawicieli wymiaru 

sprawiedliwo�ci innych pa�stw. 

Wi�kszo�� z nich dotyczyła współpracy z prokuratorami niemieckimi                                     

w zakresie zwalczania ró�nych form przest�pczo�ci zarówno przygranicznej, jak  

i ponadgranicznej . 

Kontynuowano tradycyjnie dobre kontakty robocze z prokuraturami w Görlitz    

i Cottbus. 

  

4. Załatwianie skarg i przyjmowanie interesantów 

 

 W 2002 roku   do  prokuratur  okr�gu  zielonogórskiego  wpłyn�ły  ogółem  

84  skargi. W  porównaniu  z  analogicznym  okresem   2001 roku  nast�pił  13,5  

% wzrost  ilo�ci   wniesionych   skarg. 

 

 Z  2002 roku  pozostała   do  załatwienia   1  skarga. 
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Spo�ród  84  skarg: 

 - na prokuratur�  wniesiono  35  skarg co  stanowi  41,6 %  skarg 

-  na  inne  podmioty wniesiono  49 skarg, w  tym  na  Policj� 30 skarg, co           

stanowi 35,7 % wniesionych   skarg.   

 

Wszystkie    skargi   wniesiono  pisemnie. 

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

- organów  i  samorz�dów      -  6 skarg 

- słu�by  zdrowia     - 5  skarg 

- wymiaru  sprawiedliwo�ci   - 2  skargi 

 

 Tematyka   skarg  na  działalno��  prokuratury  przedstawiała  si�  

nast�puj�co : 

- przewlekło��  lub  biurokratyczne  załatwianie   sprawy     -  1 skarga 

- bezczynno��  lub  brak  odpowiedzi  na pisma                     -  6 skarg 

- niewła�ciwe  zachowanie   si�  na  słu�bie                            -  5  skarg 

- inna   działalno��   prokuratury                                          - 23 skargi   np.   

odmowa   wydania  pokrzywdzonemu  odpisów   dokumentów   procesowych, 

oddalenie  wniosków  dowodowych  zło�onych  przez  podejrzanego, nie  

zaznajomienie   podejrzanego   z  zebranym  materiałem  dowodowym, 

stronniczo��   prokuratora  i inne. 

 Spo�ród 34  rozpatrzonych  skarg   na  działalno��  prokuratury – 7  uznano  

za  zasadne. 

 W  prokuraturach  okr�gu  zielonogórskiego w 2002 roku  w ramach  skarg  

i  wniosków  przyj�to  1007 osób. 

 

Kierownictwo  poszczególnych  jednostek   terenowych  i  prokuratury   

okr�gowej  przyj�ło 139  osób. 
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 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  z  zakresu  prawa  pracy, prawa  

cywilnego  i lokalowego. 

  W  2002 roku  w prokuraturach  okr�gu   zielonogórskiego  załatwiono   

84  skargi, pozostała  do załatwienia  1  skarga. 

  We  własnym   zakresie   rozpatrzono   51  skarg, w tym: 

-    na  prokuratur�  - 34  skargi, 

-    na  policj�  - 15   skarg, 

-    na  inne  organy  - 2 skargi. 

 
Pozostałe  skargi  w ilo�ci  33   przekazano   adresatom. 

 

W  zasadzie  przekazanie   skargi  innym  podmiotom  nast�powało  przed  

upływem 7 dni, przekroczenie   tego   terminu  stwierdzono  jedynie   

w 3  sprawach. 

 

   W terminie  ustawowym   załatwiono  58  spo�ród  84  skarg,  co  

stanowiło  69 %  załatwionych   skarg. W  porównaniu  z  2001 rokiem  nast�piło  

nieznaczne   pogorszenie   wyników   w tym  zakresie  (  poprzednio  w terminie  

załatwiono  77,3 %  spraw ). 

 

  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 2002 w zakresie organizacyjnym i kadrowym był rokiem 

utrwalania nowych struktur organizacyjnych prokuratur rejonowych w Nowej 

Soli i �wiebodzinie, które w roku 2001 obj�ły swoj� wła�ciwo�ci� nowe gminy  
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po wej�ciu w �ycie  rozporz�dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 11 lipca 

2001 roku. 

W 2002 roku w okr�gu dysponowali�my 118 etatami orzeczniczymi. 
 

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

w ostatnich 10 latach : 

 

rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

prokuratorzy i  
asesorzy 62 63 66 78 97 96 105 106 106 107 

Aplikanci etatowi 9 23 38 35 22 14 4 6 6 2 

Aplikanci pozaetatowi 0 0 0 0 1 5 15 17 24 31 

 

 

  Rosn�cy  systematycznie od 1996 roku wpływ spraw został w 2002 

roku zahamowany, co przy przyro�cie obsady spowodowało  niewielki spadek 

obci��enia prokuratorów.  

W 2002 roku ze słu�by w okr�gu odszedł 1 prokurator, który zrezygnował ze 

słu�by. 

W roku 2002 przyj�to na etaty 2 aplikantów i 2 asesorów, pozostałych 5 po 

zdaniu egzaminu (1 pozaetatowy) nie otrzymało nominacji asesorskich. 

Na 31 grudnia  2002 roku w okr�gu pracowało 99 prokuratorów, 7 asesorów i 2 

aplikantów, 10 etatów nie było obsadzonych. 

Aplikacj� pozaetatow� odbywało 31 aplikantów. 

W okr�gu funkcjonuje 7 jednostek organizacyjnych prokuratury  

z nast�puj�c� ilo�ci�  przyznanych etatów : 

 
1) orzecznicze 

 
- Prokuratura Okr�gowa – 30, 
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- Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze - 26, 

- Prokuratura Rejonowa w 	arach – 16, 

- Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli – 15, 

- Prokuratura Rejonowa w �wiebodzinie – 12, 

- Prokuratura Rejonowa w 	aganiu – 9, 

- Prokuratura Rejonowa w Kro�nie Odrza�skim – 10. 

2) urz�dnicze i inne 

Urz�dnicy i inni pracownicy   

 

     przyznane   obsada 
     urz�dnicy  - inni   urz�dnicy - inni  
 
Prokuratura Okr�gowa  25 ¼ - 6 ½  25 ½   - 6 
 
 
Prok. Rej. Krosno Odrza�skie 6 - 1 ½  6 - 1 
 
 
Prok. Rej. Nowa Sól   7 - 2 ½  7 - 2 ¾ 
 
  
Prok. Rej. �wiebodzin  6 - 2 ½  6 - 2 ½ 
 
 
Prok. Rej. Zielona Góra  14 - 5  14 - 5 
 
 
Prok. Rej. 	aga�   7 - 3  7 - 3 
 
 
Prok. Rej. 	ary   10 - 2 ½  10 - 2 ½ 
 
  RAZEM  75 ¼ - 23 ½  75 ½ - 22 ¾ 
  
 

Samorz�dy Wschowy  i Sulechowa, przy poparciu  władz powiatowych 

w dalszym ci�gu, 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 dla tych 
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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. Dane uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwo�ci 

pozwalaj� na przyj�cie, �e jednostki te mog� by� powołane w 2003 roku lub od   

1 stycznia 2004 roku. 

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

pracy w Prokuraturze Rejonowej w �wiebodzinie. 

Wła�nie w �wiebodzinie prokuratura działa w najgorszych warunkach 

lokalowych i organizacyjnych, po oddaniu w 2002 nowej siedziby  prokuratury  

w Kro�nie Odrza�skim  problemy tej jednostki zostały rozwi�zane. W przypadku 

�wiebodzina takiej perspektywy w dalszym ci�gu brak. Mimo, �e w roku 2002 

wskazana została nowa siedziba dla tej jednostki. Wyremontowanie tej siedziby  

i decyzja o wynaj�ciu nale�y do Ministerstwa. Je�eli nie zostanie utworzona  

prokuratura lub cho�by o�rodek zamiejscowy w Sulechowie sytuacja tej jednostki 

pozostanie nadal zła. 

W roku 2002 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 udoskonaleniu systemu CENTREX Telekomunikacji 

Polskiej S.A.. System umo�liwia uzyskiwanie bezpłatnej  ł�czno�ci mi�dzy 

jednostkami  prokuratury. W roku 2002 we wszystkich jednostkach uruchomiono 

bezpłatn� ł�czno�� z policj�.     Nie udało si� natomiast uruchomi� bezpłatnych 

poł�cze� z s�dami. 

W ł�czno�ci bezprzewodowej wspólnie z operatorem sieci doskonalono 

system i poł�cze� taryf IDEA MERITUM co pozwoliło  na znaczne oszcz�dno�ci 

w tej formie ł�czno�ci. 
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 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 dalszych jednostkach. Obecnie funkcjonuj� one  

w Prokuraturze Okr�gowej, Prokuraturze Rejonowej w Nowej Soli i Kro�nie 

Odrza�skim. W 2003 roku powstan� sieci w Prokuraturze Rejonowej w 	arach i 

Zielonej Górze. Z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz Ministerstwa  

pozyskali�my  16 stacji komputerowych i 4 drukarki. Ze �rodków 

pozabud�etowych pozyskano 4 stacje i 4 drukarki.  

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

wszyscy pracownicy.  

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

z licencj� LEX i poczt� elektroniczn�. 

W roku 2003  komputeryzowane w wi�kszym zakresie b�d� 

prokuratury rejonowe, szczególnie najwi�ksze czyli Nowa Sól, Zielona Góra i 

	ary. 

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 11 

osobowej grupa pierwszego rocznika,  która rozpocz�ła szkolenie w roku 2002 po 

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

pozostaje 13 aplikantów a 6 aplikantów   przyst�pi do egzaminu w roku 2003. 
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9. Plan działania prokuratury na 2003 rok. 
 

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 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 

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 
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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. 

7. 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. 

8. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych prokuratorów i pozostałych 

pracowników poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych  

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

szczególnym uwzgl�dnieniem potrzeb w zakresie informatyzacji. 

9. Rozbudowywanie bazy informatycznej prokuratury, w tym pozyskiwanie 

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

bud�etowe i pozabud�etowe, a w szczególno�ci wdro�enie w pełnym 

zakresie warunków organizacyjnych i technicznych współdziałania  

z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych. 

10. Rozwój bazy lokalowej przez oddanie nowej siedziby Prokuratury 

Rejonowej w �wiebodzinie, a tak�e systematyczne usprawnianie 

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

pracy. 

11. Oszcz�dne gospodarowanie �rodkami bud�etowymi na działalno�� bie��c�, 

w tym realizacj� zada� post�powania przygotowawczego wg osobnych 

zalece�. 
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12. 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��. 

13. Współdziałanie z pras� i pozostałymi mediami w celu kształtowania 

postaw legalistycznych w szerokich grupach społecznych i wła�ciwego 

obrazu o pracy prokuratury. 

              


