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WPROWADZENIE 

 

1. AKTUALNE PROBLEMY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W 

SPRAWACH KARNYCH 

 

Zapewnienie efektywności funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości
1
 

stanowi niewątpliwie jedno z istotnych wyzwań stojących przed współczesnymi 

demokracjami. O skali i wadze problemów piętrzących się przed europejskimi systemami 

wymiarami sprawiedliwości najdobitniej świadczy liczba skarg kierowanych do 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPCz), w których skarżący zarzucają 

naruszenie prawa do rzetelnego procesu a także liczba orzeczeń, w których Trybunał 

stwierdza co roku pogwałcenie wymogów art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej: Konwencja Europejska)
2
. Na uwagę zasługuje 

również to, że wśród wyroków, w których ETPCz stwierdzał naruszenie prawa do rzetelnego 

procesu karnego, ponad połowa dotyczyła naruszenia prawa do rozpoznania sprawy bez 

nieuzasadnionej zwłoki
3
.  

Szczególnie niepokojącym zjawiskiem ujawnionym w orzecznictwie ETPCz jest 

istnienie tzw. strukturalnych problemów wymiaru sprawiedliwości. Wiążą się one z 

naruszaniem zagwarantowanych w Konwencji Europejskiej praw lub wolności wynikającym 

nie z jednostkowego czy epizodycznego problemu w przestrzeganiu danego prawa lub 

wolności, ale z powszechnego zjawiska, którego źródłem jest wadliwość istniejących 

                                                           
1
 Termin system wymiaru sprawiedliwości używany jest w opracowaniu w szerokim znaczeniu obejmującym  

nie tylko sądy, ale także inne organy i instytucje, które biorą udział w rozstrzyganiu spraw indywidualnych. Z 

perspektywy spraw karnych pojęcie to obejmuje zatem od strony instytucjonalnej również organy prowadzące i 

nadzorujące postępowanie przygotowawcze, a więc prokuraturę, Policję i inne powołane do wykonywania 

powyższych funkcji.  
2
 Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 z późn. zm. Warto podkreślić, że w latach 1959-2011 aż 45,01% spośród 

wyroków, w których Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekał o naruszeniu praw i wolności zawartych w 

Konwencji Europejskiej, stanowiły rozstrzygnięcia stwierdzające pogwałcenie art. 6 § 1 Konwencji 

Europejskiej. Por. Overview 1959-2011, s. 5 - http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E58E405A-71CF-4863-

91EE-779C34FD18B2/0/APERCU_19592011_EN.pdf. Do interesujących wniosków prowadzi ponadto analiza 

rodzajów stwierdzanych naruszeń w odniesieniu do poszczególnych krajów będących sygnatariuszami 

Konwencji Europejskiej. W przypadku bowiem wielu państw odsetek wyroków, w których orzeczono o 

pogwałceniu przepisu art. 6 Konwencji Europejskiej jest nawet wyższy niż wskazane powyżej 45,01%. Tak jest 

np. w odniesieniu do Austrii (62% wszystkich wyroków stwierdzających naruszenie Konwencji Europejskiej), 

Belgii (67%), Chorwacji (66%), Czech (66%), Danii (50%), Finlandii (66%), Francji (73%), Grecji (64%), 

Niemiec (61%), Portugalii (63%), Węgier (85%), Włoch (69%) czy Polski (53%).  
3
 W latach 1959-2009 aż 26,37% spośród wszystkich wydanych wyroków stwierdzających naruszenie 

Konwencji Europejskiej stanowiły wyroki stwierdzające pogwałcenie prawa do rozpoznania sprawy w 

rozsądnym terminie. Por. 50 Years of Activity. The European Court of Human Rights. Some Facts and Figures - 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/ACD46A0F-615A-48B9-89D6-8480AFCC29FD/0/FactsAndFigures_ 

EN.pdf. 



4 

 

rozwiązań prawnych lub praktyki funkcjonowania organów państwa. Przyczyną naruszeń jest 

zatem zła struktura (prawna, instytucjonalna) państwa, a nie możliwe do zaobserwowania w 

każdych warunkach nieprawidłowe funkcjonowanie dobrze ukształtowanych mechanizmów 

sprawowania władzy publicznej. Z perspektywy szeroko rozumianego wymiaru 

sprawiedliwości można dostrzec, że problemy strukturalne identyfikowane przez ETPCz 

dotyczą przede wszystkim czasu trwania postępowań i braku krajowych instrumentów 

prawnych zmierzających do skutecznego przeciwdziałania przewlekłości procesów. W tej 

materii ETPCz na przestrzeni ostatnich kilku lat stwierdzał istnienie problemu strukturalnego 

w Niemczech
4
, Bułgarii

5
, Turcji

6
 oraz Grecji

7
. Innym problemem strukturalnym o istotnych 

znaczeniu z perspektywy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jest niewykonywanie 

wyroków sądów krajowych oraz brak skutecznego środka zapewniającego możliwość 

wyegzekwowania ich wykonania. Problem ten został zidentyfikowany przez ETPCz w 

odniesieniu do Rosji
8
, Mołdawii

9
 czy Ukrainy

10
. 

Wskazana powyżej skala naruszeń prawa jednostki do sprawiedliwego procesu  

świadczy o tym, że zagwarantowanie efektywnie funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości 

jest zagadnieniem w praktyce trudnym i złożonym. Po pierwsze, należy dostrzec, że szeroko 

rozumiany wymiar sprawiedliwości jest systemem naczyń połączonych. Nie można 

analizować problematyki optymalnej relacji poczynionych nakładów do osiąganych efektów 

wyłącznie z perspektywy funkcjonowania sądów. W sprawach karnych duże znaczenie dla 

efektywności załatwianych spraw ma bowiem etap przesądowy, czyli postępowanie 

przygotowawcze prowadzone przez prokuratora, Policję albo inne uprawnione organy. Należy 

pamiętać również, że samo wydanie orzeczenia nie gwarantuje, iż zostanie ono wykonane. 

Uwaga musi zatem zostać skupiona na problematyce funkcjonowania organów 

egzekwujących wydane rozstrzygnięcia. Ma to bardzo istotne znaczenie w szczególności w 

sprawach cywilnych, ale nie można przeoczyć, że problemy z wykonywaniem orzeczeń nie 

                                                           
4
 Wyrok ETPCz z 2 września 2010 r. w sprawie Rumpf przeciwko Niemcom, skarga nr 46344/06 – wszystkie 

cytowane orzeczenia pochodzą z bazy orzeczeń ETPCz – HUDOC – http://hudoc.echr.coe.int. 
5
 Wyrok ETPCz z 10 maja 2011 r. w sprawie Dimitrov and Hamanov przeciwko Bułgarii, skarga nr 48059/06 i 

2708/09 oraz Wyrok ETPCz z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie Finger przeciwko Bułgarii, skarga nr 37346/05. 
6
 Wyrok ETPCz z 20 marca 2012 r. w sprawie Ümmühan Kaplan przeciwko Tucji, skarga nr 24240/07. 

7
 Wyrok ETPCz z 30 października 2012 r. w sprawie Glykantzi przeciwko Grecji, skarga nr 40150/09, Wyrok 

ETPCz z 3 kwietnia 2012 r. w sprawie Michelioudakis przeciwko Grecji, skarga nr 54447/10, Wyrok ETPCz z 

21 grudnia 2010 r. w sprawie Athanasiou i inni przeciwko Grecji, skarga nr 50973/08. 
8
 Wyrok ETPCz z 15 stycznia 2009 r. w sprawie Burdov przeciwko Rosji (nr 2), skarga nr 33509/04. 

9
 Wyrok ETPCz z 28 lipca 2009 r. w sprawie Olaru i inni przeciwko Mołdawii, skarga nr 476/07, 22539/05, 

17911/08 oraz 13136/07. 
10

 Wyrok ETPCz z 15 października 2009 r. w sprawie Yuriy Nikolayevich Ivanov przeciwko Ukrainie, skarga nr 

40450/04. 
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omijają również spraw karnych. Trudno bowiem uznać za optymalną sytuację, w której 

skazany musi oczekiwać miesiącami na odbycie orzeczonej w stosunku do niego kary.  

Po drugie, immanentnym problemem wymiaru sprawiedliwości jest napięcie między 

jego postrzeganą w kategoriach czysto ekonomicznych efektywnością a dążeniem do 

zapewniania sprawiedliwości materialnej i proceduralnej rozstrzygnięć wydawanych w 

indywidualnych sprawach. W tym miejscu należy zaakcentować przede wszystkim dwa 

kluczowe zagadnienia. W pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga dylemat, jak daleko 

można posunąć się w upraszczaniu i przyspieszaniu postępowań, aby nie doszło zarazem do 

nieproporcjonalnego ograniczenia czy wręcz naruszenia podstawowych praw i wolności 

jednostki. Powyższa tematyka jest ściśle związana z prawem do rzetelnego procesu, które z 

jednej strony zakłada, że rozstrzygnięcie sprawy nastąpi w rozsądnym terminie a z drugiej 

wymaga zapewnienia uczestnikom postępowania czasochłonnych gwarancji polegających np. 

na możliwości aktywnego udziału w rozprawie. Kształtowanie zatem przepisów regulujących 

rozstrzyganie spraw indywidualnych musi opierać się na racjonalnym kompromisie między 

dążeniem do zapewnienia sprawności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości a 

oczekiwaniami uczestników postępowania dotyczącymi gwarancji poszanowania ich praw. 

Drugim ważnym problemem współczesnego wymiaru sprawiedliwości jest koszt jego 

sprawowania. Przy ograniczonych zasobach będących w dyspozycji władzy państwowej, 

istotnego znaczenia nabiera dyskusja nad optymalną relacją między nakładami ponoszonymi 

na wymiar sprawiedliwości a osiąganymi przezeń efektami. Poważnej refleksji wymaga 

bowiem to, czy sensowne jest prowadzenie sprawy o zniszczenie mienia wartego sto złotych, 

jeżeli koszty postępowania stają się kilkukrotnie lub kilkunastokrotnie wyższe. Z czysto 

ekonomicznego punktu widzenia bardziej opłacalne byłoby zrekompensowanie 

pokrzywdzonemu poniesionej szkody niż angażowanie organów ścigania w wyjaśnianie 

sprawy. Z kryminalnopolitycznych powodów wyjście to nie wydaje się jednak 

satysfakcjonujące. Wskazany powyżej problem na gruncie karnoprocesowym dotyczy przede 

wszystkim zakresu dopuszczalnego oportunizmu oraz dyskrecjonalności w podejmowaniu 

decyzji o ściganiu w danej sprawie. W istocie dotyczy on jednak szerszej problematyki 

optymalnej alokacji zasobów będących w posiadaniu organów państwa.  

Na poziomie ogólnym warto również zwrócić uwagę, że zagadnienie funkcjonowania 

wymiaru sprawiedliwości można rozpatrywać na trzech podstawowych płaszczyznach. Po 

pierwsze, istotne znaczenie mają ramy prawne w jakich działają organy państwa. Stanowią 

one z jednej strony podstawę ich funkcjonowania, ale z drugiej rzutują w dużej mierze 

również na efektywność podejmowanych działań. Po drugie, ważną rolę odgrywają aspekty 
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organizacyjne. Poza bowiem uwarunkowaniami prawnymi funkcjonowanie organów szeroko 

rozumianego systemu wymiaru sprawiedliwości zależy także od organizacji pracy oraz 

zarządzania zasobami pozostającymi w rękach organów państwa. Po trzecie zaś, należy wziąć 

pod uwagę dominujące postawy i wzorce zachowań osób funkcjonujących w systemie 

wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności osób sprawujących w nim funkcje 

kierownicze. 

Wyróżnienie powyższych płaszczyzn ma kluczowe znaczenie zarówno z perspektywy 

rozumienia mechanizmu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jak i podejmowania 

właściwych decyzji w odniesieniu do jego reform. Niezbędnym punktem wyjścia dla tych 

ostatnich jest bowiem prawidłowa diagnoza istniejących problemów oraz ich źródeł. 

Skuteczność wprowadzanych zmian zależy w dużej mierze właśnie od trafnego ustalenia 

przyczyn wadliwego funkcjonowania określonego wycinka systemu wymiaru 

sprawiedliwości. Nieefektywność zaś przeprowadzanych reform wynika często z 

wprowadzania zmian wyłącznie w warstwie normatywnej, podczas gdy prawdziwe problemy 

tkwią albo w organizacji, albo w pierwiastku ludzkim, albo wiążą się z obiema tymi sferami. 

Nie można bowiem zapominać, że o ile zmiany unormowań prawnych są najprostsze do 

przeprowadzenia, o tyle bardzo rzadko unormowania te są wyłączną determinantą 

funkcjonowania instytucji publicznych oraz zachowań ludzi w nich pracujących. 
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2. AKTUALNY STAN BADAŃ NAD FUNKCJONOWANIEM 

PROKURATURY W SYSTEMIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W 

SPRAWACH KARNYCH 

 

Poddając analizie problemy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych należy 

dostrzec, że efektywność jego funkcjonowania zależy nie tylko od sądów, ale także od 

działania prokuratury oraz Policji i innych organów ścigania. Na podkreślenie zasługuje 

również, że wiele standardów procesowych dotyczy nie tylko postępowania sądowego, ale 

także postępowania przygotowawczego. Tytułem przykładu wskazać można chociażby 

stanowisko ETPCz, który wymóg rzetelności postępowania zawarty w art. 6 § 1 Konwencji 

Europejskiej odnosi zarówno do fazy jurysdykcyjnej procesu karnego, jak i do jego etapu 

przygotowawczego
11

. Prawidłowość prowadzonych postępowań przygotowawczych jest 

zatem koniecznym warunkiem dobrego funkcjonowania całości sytemu.  

Już pobieżna analiza statystyk wskazuje, że na ogólną liczbę 1 187 030 spraw karnych 

zakończonych w 2011 r. przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury 430 396 

spraw umorzono a w 251 842 odmówiono wszczęcia śledztwa lub dochodzenia
12

. W 

znaczącym zatem odsetku spraw karnych (57,5%) rozstrzygnięcie kończące postępowanie jest 

wydawane lub zatwierdzane przez prokuratora
13

. Rola sądu ograniczona jest wyłącznie do 

kontroli odwoławczej zaniechania ścigania, o ile oczywiście uprawnione podmioty zdecydują 

się na jej uruchomienie. Już zatem z tej perspektywy patrząc trudno nie docenić roli 

prokuratury w systemie organów wymiaru sprawiedliwości.  

Nie mniejsze znaczenie od prawidłowości rozstrzygnięć o zaniechaniu ścigania ma 

jakość czynności dokonywanych przez prokuratorów oraz pozaprokuratorskie organy 

ścigania, ale pod nadzorem prokuratora, w toku postępowania przygotowawczego. Nie można 

bowiem zapominać, że zgromadzone w postępowaniu przygotowawczym dowody mogą 

stanowić podstawę wydawanego w sprawie wyroku. Ponadto warto zauważyć, że 

dokonywane w toku śledztwa lub dochodzenia czynności mogą w znaczący sposób ingerować 

w prawa i wolności jednostki. Naturalne jest zatem oczekiwanie, że działania prokuratury z 

                                                           
11

 Por. m.in. wyrok ETPCz z dnia 24 listopada 1993 r. w sprawie Imbroscia przeciwko Szwajcarii, skarga nr 

13972/88, § 36 i cytowane tam orzecznictwo. 
12

 Por. Sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych 

za rok 2011, s. 5 - http://www.pg.gov.pl/bip/index.php?0,813,2. 
13

 Warto ponadto zauważyć, że przedstawione dane statystyczne nie uwzględniają spraw, które zostały umorzone 

w trybie rejestrowym (art. 325f k.p.k.). Postanowienie bowiem o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do 

rejestru przestępstw wydawane jest przez Policję lub inny uprawniony organ i nie wymaga zatwierdzenia przez 

prokuratora. 
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jednej strony będą skutecznie zmierzały do zwalczania przestępczości, ale z drugiej strony 

zapewniać będą także poszanowanie gwarantowanych konstytucyjnie i konwencyjnie praw i 

wolności jednostki. 

Pomimo bardzo ważnej roli jaką we współczesnym państwie odgrywa prokuratora 

można dostrzec częściowy przynajmniej deficyt zainteresowania naukowego tą instytucją. O 

ile w literaturze prawniczej często poruszane są zagadnienia pozycji ustrojowej prokuratury w 

systemie organów państwa oraz statusu prawnego prokuratora
14

, o tyle funkcjonowanie 

prokuratury rzadko staje się przedmiotem szerszych rozważań
15

. Brakuje w szczególności 

publikacji, które byłyby wynikiem szerszych badań empirycznych nad organizacją i 

funkcjonowaniem prokuratury. Te ostatnie prowadzone są najczęściej wycinkowo i raczej z 

perspektywy analizy instytucji karnoprocesowych
16

. Co najwyżej zatem pośrednio dotyczą 

funkcjonowania prokuratury.  

Działania zmierzające do usprawnienia funkcjonowania prokuratury podejmowane są 

w ramach tej instytucji. W sprawozdaniu Prokuratora Generalnego z 2011 r. wskazano – choć 

dość skrótowo – kilka obszarów, w których dokonano analiz i wypracowano wnioski. 

Dotyczą one m.in. delegacji, wdrożenia pilotażowego programu zarządzania zasobami 

ludzkimi, analizy obciążenia pracą prokuratorów czy racjonalności funkcjonowania ośrodków 

zamiejscowych prokuratur okręgowych i rejonowych, jednostek szczebla rejonowego o 

obsadzie od 3 do 5 etatów orzeczniczych oraz jednostek szczebla rejonowego, które na 

obszarze swojej właściwości nie posiadają siedziby sądu rejonowego
17

. Można żałować, że 

                                                           
14

 Por. m.in. Z. Brodzisz, Ustrój polskiej Prokuratury a zasada niezależności prokuratorskiej, Prokurator 2011, 

nr 2, s. 24-33, R. Chruściak Propozycje konstytucjonalizacji prokuratury [w:]  J. Jaskiernia (red.), Efektywność 

europejskiego systemu ochrony praw człowieka. T. 3. Obszary analizy skuteczności europejskiego systemu 

ochrony praw człowieka. Materiały konferencyjne (Warszawa, 18-19.04.2011 r.), Toruń 2012, s. 646-656, T. 

Grzegorczyk, Niezależność prokuratury i prokuratorów w świetle znowelizowanej ustawą z dnia 9 października 

2009 r. ustawy o prokuraturze. Prokuratura i Prawo 2010, nr 1/2, s. 27-40, W. Grzeszczyk, Nowy model 

ustrojowy prokuratury, Prokuratura i Prawo 2010, nr 3, s. 5-20, P. Kardas, Rola i miejsce prokuratury w systemie 

organów demokratycznego państwa prawnego, Prokuratura i Prawo 2012, nr 9, s. 7-49, K. Kijowski, Pozycja 

prawno-ustrojowa prokuratury w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Prokuratura i Prawo 

2013, nr 4, s. 132-150, B. Mik, Nowe gwarancje niezależności prokuratury i prokuratorów - fakt czy iluzja, 

Prokuratura i Prawo 2010, nr 5, s. 102-116, P. Sarnecki, Zagadnienie konstytucjonalizacji Prokuratury [w:] R. 

M. Czarny, K. Spryszak (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i 

prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, 

Toruń 2012, s. 577-587, K. Sitkowska Pozycja ustrojowa i karnoprocesowa prokuratury w Polsce na tle 

prawnoporównawczym, Toruń 2012, J. Śliwa, O potrzebie dokończenia reformy prokuratury [w:] P. Kardas, T. 

Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. 1, 

Warszawa 2012, s. 581-594. 
15

 Por. jednak np.: S. Łagodziński, S. Momot, Zwierzchni nadzór służbowy w praktyce prokuratur apelacyjnych 

[w:] A. Siemaszko (red.), Prawo w działaniu. Sprawy karne, t. 8, Warszawa 2010, s. 7-43.      
16

 Por. m.in. K. Dudka, Aktywność oskarżyciela publicznego na rozprawie głównej w świetle zasady 

kontradyktoryjności [w:] M. Mozgawa (red.), Prawo w działaniu. Sprawy karne, t. 11,Warszawa 2012, s. 7-34.    
17

 Por. Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności powszechnych prokuratury w 2011 r., s. 

7-8, 317-318 - http://www.pg.gov.pl/index.php?0,1209.  
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Prokurator Generalny nie uznał za celowe upubliczniania (np. na stronie Prokuratury 

Generalnej) szczegółowych sprawozdań z przeprowadzanych badań. Stanowiłyby one na 

pewno interesujący materiał do analizy oraz pozytywnie wpływałyby na politykę 

informowania społeczeństwa o podejmowanych w prokuraturze inicjatywach zmierzających 

do usprawnienia jej funkcjonowania. Działalność prokuratury powinna bowiem bez wątpienia 

podlegać publicznej dyskusji. Przyjęciu, że jedynymi uprawnionymi do wypowiadania się w 

sprawach prokuratury są osoby w niej zatrudnione, przeczy nie tylko oczywisty sens 

zewnętrznego i wieloaspektowego (w szczególności uwzględniającego czynniki 

ekonomiczne) spojrzenia na problemy działania prokuratury, ale także podstawowe założenia 

ustrojowe funkcjonowania współczesnej demokracji. Transparentność i poddawanie się 

kontroli sprawowanej przez instytucje społeczne reprezentujące suwerena (środki masowego 

przekazu, środowisko naukowe, organizacje pozarządowe, etc.) są fundamentami  

współczesnych porządków demokratycznych. 

Niniejsza publikacja zmierza do wypełnienia luki w badaniach nad funkcjonowaniem 

prokuratury. Z oczywistych jednak powodów owo wypełnienie ma charakter wyłącznie 

częściowy. Po pierwsze, dzieje się tak dlatego, że dokonana analiza dotyczy wyłącznie 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Nie może jednak budzić wątpliwości, 

że to te właśnie jednostki odgrywają zasadniczą rolę w zwalczaniu przestępczości. Po drugie, 

przeprowadzone badania dotyczą wyłącznie wycinka funkcjonowania prokuratury w systemie 

wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, którym jest prowadzenie postępowań 

przygotowawczych. Wycinek ten jednak ma niewątpliwie charakter pierwszoplanowy. To też 

stanowi podstawowy argument za poświęceniem uwagi właśnie kwestii obciążenia 

postępowaniami przygotowawczymi powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i 

zatrudnionych lub wykonujących w nich obowiązki prokuratorów. Nie oznacza to oczywiście, 

że podejmowane przez prokuratorów inne czynności zawodowe – zarówno w zakresie 

prowadzenia postępowań innych niż karne, jak i wykonywania szeregu obowiązków 

związanych z funkcjonowaniem prokuratury jako instytucji (prowadzenia spraw kadrowych, 

zarządzania środkami trwałymi, kontaktami z innymi instytucjami czy jednostkami, 

prowadzenia polityki informacyjnej, etc.) nie mają istotnego znaczenia. Nawet jednak treść i 

systematyka aktów prawnych regulujących funkcjonowanie prokuratury nie pozostawia 

wątpliwości, że jej pierwszoplanową funkcją jest zwalczanie przestępczości.  
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3. CELE, ZAŁOŻENIA I METODOLOGIA BADAŃ 

 

Celem przeprowadzonych badań jest ustalenie obciążenia powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury oraz zatrudnionych lub wykonujących w nich obowiązki 

prokuratorów
18

 prowadzeniem postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 r. Jak 

wskazano powyżej jest to niewątpliwie kluczowy wycinek pracy powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury i już z tego choćby powodu w sposób decydujący rzutuje on na 

ocenę efektywności pracy prokuratorów. Warto podkreślić, że poza oczywistym znaczeniem 

badań dla oceny funkcjonowania prokuratury, nabierają one szczególnego znaczenia w 

perspektywie projektowanej nowelizacji kodeksu postępowania karnego
19

. Przygotowany 

projekt fundamentalnego przemodelowania polskiego procesu karnego zakłada bowiem 

przede wszystkim zwiększenie kontradyktoryjności postępowania sądowego oraz 

ograniczenie inkwizycyjnych uprawnień sądu, głównie w zakresie przeprowadzania dowodów 

z urzędu. Powyższe prowadzi zatem do wniosku, że wejście w życie nowelizacji kodeksu 

postępowania karnego niewątpliwie przyczyni się do istotnego zwiększenia obowiązków 

prokuratorów związanych z pełnieniem funkcji oskarżyciela publicznego, a polegających 

chociażby na przeprowadzaniu na rozprawie dowodów dopuszczonych w postępowaniu na 

wniosek oskarżyciela czy też odczytywaniem świadkom protokołów ich wcześniej złożonych 

zeznań. Z tej perspektywy niezbędna jest rzetelna analiza czy prokuratorzy powszechnych 

jednostek organizacyjnych prokuratury, przy częściowej tylko zmianie modelu postępowania 

przygotowawczego, będą w stanie skutecznie wypełniać nałożone na nich obowiązki
20

.  

Aby zapewnić reprezentatywność prowadzonych badań zdecydowano się na wybór 18 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Dla celów realizacji badań wybrano 

powszechne jednostki organizacyjne prokuratury wszystkich szczebli z obszaru właściwości 

trzech z jedenastu prokuratur apelacyjnych: Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, Prokuratury 

Apelacyjnej w Krakowie oraz Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu
21

. Analizie poddano 

zatem:  

                                                           
18

 Ilekroć w opracowaniu posłużono się terminem „prokurator” należy rozumieć go także jako odnoszący się do 

asesora prokuratury. 
19

 Por. Druk sejmowy nr 870. 
20

 Warto zauważyć, że podnoszone są głosy, iż prokuratura w obecnym kształcie organizacyjnym po reformie 

kodeksu postępowania karnego nie będzie w stanie prawidłowo i skutecznie wykonywać nałożonych na nią 

obowiązków. Por. J. Skała, Totalna reforma k.p.k., Rzeczpospolita z 2 lipca 2013 r. 
21

 W związku z decyzją o odmowie udzielenia informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań wydaną w 

dniu 15 lutego 2013 roku przez Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu (sygn. akt Ap I IP 12/12), utrzymaną 

następnie w mocy przez Prokuratora Generalnego decyzją 28 marca 2013 roku (sygn. akt PG VII Ip O/3/13), 

badania nie zawierają danych dotyczących Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu. Sprawa zasadności odmowy 

dostępu do informacji publicznej zostanie rozstrzygnięta przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. 
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1) trzy prokuratury apelacyjne:  

 Prokuraturę Apelacyjną w Gdańsku,  

 Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie, 

 Prokuraturę Apelacyjną we Wrocławiu, 

2) sześć prokuratur okręgowych: 

 Prokuraturę Okręgową w Gdańsku,  

 Prokuraturę Okręgową we Włocławku,  

 Prokuraturę Okręgową w Krakowie,  

 Prokuraturę Okręgową w Tarnowie,  

 Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu 

 Prokuraturę Okręgową w Opolu, 

3) dziewięć prokuratur rejonowych: 

 Prokuraturę Rejonową Gdańsk Śródmieście,  

 Prokuraturę Rejonową we Włocławku,  

 Prokuraturę Rejonową w Kartuzach,  

 Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Zachód,  

 Prokuraturę Rejonową w Tarnowie,  

 Prokuraturę Rejonową w Miechowie,  

 Prokuraturę Rejonową Wrocław-Stare Miasto,  

 Prokuraturę Rejonową w Opolu,  

 Prokuraturę Rejonową w Strzelinie. 

 

Wybierając prokuratury apelacyjne kierowano się wielkością miasta, w których 

zostały one zlokalizowane. Założeniem autorów był poddanie analizie jednostek znajdujących 

się w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 450 tys.
22

  

W przypadku prokuratur okręgowych podjęto decyzję o wyborze dwóch prokuratur z 

obszaru właściwości każdej ze wskazanych powyżej prokuratur apelacyjnych (łącznie sześć 

jednostek). Poddano badaniu trzy prokuratury okręgowe usytuowane w miastach, w których 

znajdują się wybrane wcześniej prokuratury apelacyjne oraz trzy prokuratury okręgowe 

zlokalizowane w miastach, w których liczba mieszkańców nie przekracza 125 tys.
23

  

                                                           
22

 Gdańsk – 460500 mieszkańców, Kraków – 759100 mieszkańców, Wrocław – 631200 mieszkańców – por. 

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012 - http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2844_PLK_HTML.htm 
23

 Włocławek – 116300 mieszkańców, Tarnów – 113600 mieszkańców, Opole – 122400 mieszkańców – por. 

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012 - http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2844_PLK_HTML.htm 
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W przypadku doboru prokuratur rejonowych zdecydowano się na wybór z obszaru 

właściwości każdej ze wskazanych powyżej prokuratur apelacyjnych trzech jednostek o 

zróżnicowanym charakterze. W pierwszej grupie znalazły się prokuratury zlokalizowane w 

miastach siedzibach prokuratur apelacyjnych W przypadku Gdańska, Wrocławia oraz 

Krakowa wybrano do badania prokuraturę śródmiejską (Prokuraturę Rejonową Gdańsk 

Śródmieście, Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Zachód) albo staromiejską 

(Prokuraturę Rejonową Wrocław-Stare Miasto). W dalszej kolejności wybrano trzy 

prokuratury rejonowe usytuowane w miastach siedzibach poddanych badaniu prokuratur 

okręgowych, tj. Prokuraturę Rejonową we Włocławku, Prokuraturę Rejonową w Tarnowie 

oraz Prokuraturę Rejonową w Opolu. Wyselekcjonowano także trzy jednostki prokuratury 

różniące się rozmiarem od wskazanych powyżej i usytuowane w miastach, których ludność 

nie przekracza 20 tys. mieszkańców (Prokuratura Rejonowa w Kartuzach, Prokuratura 

Rejonowa w Miechowie oraz Prokuratura Rejonowa w Strzelinie)
24

. 

Sposób doboru jednostek zmierzał przede wszystkim do zapewnienia ich 

geograficznego zróżnicowania (obszar właściwości prokuratur apelacyjnych w Gdańsku – 

województwo pomorskie, w Krakowie – województwo małopolskie oraz we Wrocławiu – 

województwo dolnośląskie). Pomimo bowiem tego, że prokuratura jest instytucją jednolitą, 

poddano analizie czy obciążenie prokuratorów postępowaniami przygotowawczymi kształtuje 

się jednolicie czy też dostrzegalne są w tej materii różnice między jednostkami usytuowanymi 

w różnych częściach Polski
25

.  

Po drugie, zdecydowano się poddać badaniu zarówno prokuratury rejonowe, w 

których rejestrowane jest 99,5% wszystkich spraw karnych
26

, jak i prokuratury okręgowe i 

prokuratury apelacyjne, w których także prowadzone są postępowania przygotowawcze 

(wydział V i VI prokuratur okręgowych oraz wydział V prokuratur apelacyjnych). 

Rozwiązanie to umożliwia nie tylko porównanie obciążenia postępowaniami 

przygotowawczymi prokuratorów jednostek tego samego rzędu, ale także analizę obciążenia 

prokuratorów na różnych szczeblach jednostek organizacyjnych prokuratury. W 

sprawozdaniu za 2011 r. Prokurator Generalny podkreśla, że „w prokuraturach apelacyjnych i 

                                                           
24

 Strzelin – 12608 mieszkańców, Miechów – 11927 mieszkańców, Kartuzy – 15190 – por. Ludność w gminach. 

Stan w dniu 31 marca 2011 r. - wyniki spisu ludności i mieszkań 2011 r. - 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13169_PLK_HTML.htm. 
25

 Na marginesie warto zauważyć, że w badaniach prowadzonych przez Prokuraturę Generalną dostrzega się 

różnice w praktyce funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zlokalizowanych w 

różnych częściach Polski. Przykładem może być chociażby częstotliwość stosowania w procesie karnym trybów 

konsensualnych, która waha się istotnie w zależności od położenia badanych jednostek organizacyjnych 

prokuratury. Por. Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2011 r., s. 87. 
26

 Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2011 r., s. 81. 
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okręgowych rejestrowane i prowadzone są sprawy o najpoważniejsze przestępstwa, o 

wieloosobowym, skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym, w tym na szczeblu apelacji 

– sprawy dotyczące zorganizowanych grup przestępczych i sprawy o przestępstwa o 

charakterze korupcyjnym”
27

. Jak uzasadnia „przeniesienie najpoważniejszych spraw karnych 

– odpowiednio na szczebel prokuratury okręgowej i apelacyjnej zapewnia ich prowadzenie 

przez doświadczonych i wyspecjalizowanych prokuratorów”
28

. Dokonana analiza pozwala 

zatem na weryfikację powyższych założeń i wyciągnięcie wniosków dotyczących obecnego 

systemu alokacji spraw w prokuraturze. 

Do każdej ze wskazanych powyżej powszechnych jednostek organizacyjnych 

prokuratury zwrócono się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
29

 dotyczącej: 

1) liczby prokuratorów i asesorów zatrudnionych oraz delegowanych do danej jednostki 

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, ze wskazaniem okresów 

zatrudnienia albo delegowania oraz komórki organizacyjnej w jednostce w jakiej 

wykonywali swoje obowiązki, 

2) wskazania prokuratorów, którzy pełniły w danej jednostce funkcje: prokuratora 

apelacyjnego (okręgowego albo rejonowego), zastępcy prokuratora apelacyjnego 

(okręgowego albo rejonowego), naczelnika wydziału prokuratury apelacyjnej 

(okręgowej), rzecznika prasowego albo inne funkcje, 

3) wskazania prokuratorów, którzy w 2011 roku nie wykonywali faktycznie obowiązków 

w macierzystej jednostce (ze względu na delegowanie do innej jednostki, przebywanie 

na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim i wychowawczym, ewentualnie z 

innych powodów) oraz okresu w jakim miało to miejsce, 

4) wykazu zakończonych w 2011 r. postępowań przygotowawczych z podziałem na 

prowadzących je prokuratorów (asesorów) oraz uwzględnieniem informacji o:  

a) formie prowadzenia postępowania (dochodzenie, śledztwo własne, 

śledztwo powierzone w całości lub w części), 

b) kwalifikacji prawnej przestępstw objętych postępowaniem, 

c) formy zakończenia postępowania (akt oskarżenia, umorzenie wraz z 

informacją o podstawie umorzenia, wniosek o warunkowe umorzenie 

postępowania, wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie 

środka zabezpieczającego, zawieszenie postępowania i inne), 

                                                           
27

 Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2011 r., s. 81. 
28

 Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2011 r., s. 81. 
29

 Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., nr 112, 

poz. 1189 z późn. zm.). 
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d) dacie wpływu sprawy do jednostki, 

e) dacie wszczęcia postępowania, 

f) dacie zakończenia postępowania, 

g) procesowym czasie trwania sprawy w dniu jej zakończenia, 

5) wykazu wokand obsadzonych przez prokuratorów prowadzących postępowania 

przygotowawcze w 2011 r. z podziałem na miesiące, 

6) liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w jednostce w kolejnych 

dwunastu miesiącach 2011 roku, 

7)  liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w jednostce w okresach od 

dwudziestego piątego do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca 2011 roku. 

 

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie informacji udzielonych przez poddane 

badaniu powszechne jednostki organizacyjne prokuratury. 
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4. STRUKTURA OPRACOWANIA 

 

 Opracowanie składa się z trzech rozdziałów oraz rekomendacji. Dołączono do niego 

także załączniki zawierające: 

- w odniesieniu do prokuratur apelacyjnych i okręgowych: 

- skład osobowy jednostki (zał. 1.1-9.1), 

- kwalifikację prawną czynów będących przedmiotem postępowań przygotowawczych 

zakończonych w 2011 r. w jednostce (zał. 1.2.-9.2.), 

- charakterystykę postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 r. w 

jednostce (zał. 1.3.-9.3.) 

- w odniesieniu do prokuratur rejonowych: 

 - skład osobowy jednostki (10.1-19.1). 

  

 Rozdział I przedstawia strukturę, organizację i zadania powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury. Opiera się on w całości na unormowaniach ustawy z dnia 20 

czerwca 1985 r. o prokuraturze
30

  (dalej: ProkU) oraz wydanym na jej mocy Rozporządzeniu 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
31

 (dalej: Regulamin). W rozdziale 

przedstawiono organizację kolejnych szczebli prokuratury, tj. prokuratury apelacyjnej, 

okręgowej i rejonowej wraz z zadaniami stawianymi każdemu z tych szczebli. 

 

 Rozdział II zawiera analizę danych uzyskanych z powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury opracowanych odrębnie dla każdej jednostki poddanej badaniu. 

W pierwszej kolejności przedstawiono opracowania dotyczące prokuratur apelacyjnych, 

następnie okręgowych, a na koniec prokuratur rejonowych. Informacje dotyczące każdej 

jednostki zostały uporządkowane według jednolitego schematu.  

W pierwszej kolejności (podrozdział 1) przeanalizowano strukturę organizacyjną 

badanej jednostki oraz zakres zadań prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących w niej 

obowiązki w 2011 r. W opracowaniu posłużono się terminem prokurator zatrudniony lub 

wykonujący obowiązki w 2011 r. w danej jednostce. Termin ten obejmuje bowiem: 

1) prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w danej jednostce 

(np. delegowanych do innej jednostki), 

                                                           
30

 Dz.U. z 1985 r., nr 31, poz. 138 z późn. zm. 
31

 Dz.U. z 2010 r., nr 49, poz. 296 z późn. zm. 
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2) prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w danej jednostce, 

3) prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w danej jednostce (np. 

delegowanych do tej jednostki z innych jednostek). 

W powyższy sposób jednym terminem objęto zatem wszystkie możliwe konfiguracje wiążące 

się zarówno z formalnym zatrudnieniem danej osoby w określonej jednostce jak i faktem, że 

wykonywała ona w niej obowiązki. 

 Następnie wskazano jakie funkcje w jednostce pełniły określone osoby, w tym w 

szczególności którzy z prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce 

w 2011 roku pełnili w niej funkcje kierownicze. Przedstawiono także strukturę jednostki, tj. 

podział na wydziały lub działy, a także wyodrębnione stanowiska pracy, jeżeli takowe zostały 

utworzone w jednostce, ze wskazaniem prokuratorów wykonujących obowiązki w ramach tak 

przyjętego podziału strukturalnego. 

W oparciu o analizę sposobu organizacji jednostki oraz funkcje w niej pełnione 

zdiagnozowano w szczególności liczbę prokuratorów, których zadaniem jest prowadzenie 

postępowań przygotowawczych oraz prokuratorów zajmujących się wykonywaniem w 

jednostce innych obowiązków. Następnie poddano analizie strukturę zatrudnienia w badanych 

jednostkach organizacyjnych prokuratury z perspektywy liczby osób zatrudnionych oraz 

delegowanych do danej jednostki, a także faktycznego wykonywania obowiązków w tej 

jednostce. Na powyższe zwrócono szczególną uwagę, zwłaszcza w odniesieniu do prokuratur 

apelacyjnych i okręgowych, gdyż są to istotne informacje wskazujące na prowadzoną w 

powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury politykę kadrową. Pozwalają one 

również poddać analizie zagadnienie stabilności zatrudnienia prokuratorów powszechnych 

jednostek organizacyjnych prokuratury.  

 

Po zbadaniu struktury organizacyjnej danej jednostki, uwaga została skupiona na 

zakończonych w tej  jednostce w 2011 r. postępowaniach przygotowawczych (podrozdział 2). 

Zakończone postępowanie przygotowawcze rozumiane jest w niniejszym opracowaniu nieco 

odmiennie od jego karnoprocesowego znaczenia. Należy je bowiem interpretować, jako 

postępowanie, które zostało wykreślone z repertorium Ds. oraz bazy SIP jako: 

1) zawisłe przed sądem (akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie 

przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o 

umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego),  

2) umorzone,  
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3) załatwione w inny sposób (błędny wpis, inne zakończenie, połączenie wewnętrzne, 

połączenie zewnętrzne, przekazanie innemu organowi, przekazanie prokuratorowi 

wojskowemu, przekazanie innej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, 

przekazanie sądowi rodzinnemu) 

4) inne (odmowa wszczęcia postępowania, przekazanie ścigania za granicę, zawieszenie 

postępowania). 

Założenie powyższe wiąże się ze specyfiką systemu SIP, na którym opiera swoją pracę 

prokuratura, jak również z faktem, że w każdym z wymienionych powyżej przypadków 

prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podejmują czynności 

związane z analizą (choćby krótkotrwałą) danej sprawy. Wydanie zatem np. postanowienia o 

odmowie wszczęcia postępowania czy przekazanie sprawy do innej jednostki ze względu na 

niewłaściwość miejscową, nie oznacza automatycznie, że czynność ta nie wymagała refleksji 

nad okolicznościami danej sprawy. 

W ramach tej części opracowano przedstawiono dane dotyczące liczby postępowań 

przygotowawczych zakończonych w 2011 r. w danej jednostce oraz liczby postępowań 

zakończonych w kolejnych miesiącach 2011 r., a także w pięciu ostatnich dniach każdego z 

tych miesięcy. Powyższe dane mają prowadzić do weryfikacji czy obciążenie prowadzeniem 

zakończonych postępowań przygotowawczych rozkłada się równomiernie czy też można 

dostrzec w tej materii rozbieżności, a w konsekwencji także do refleksji nad przyczynami 

tego stanu rzeczy. Ujawnione rozbieżności w liczbie zakończonych postępowań 

przygotowawczych są badane zarówno z perspektywy miesięcznej jak i intensyfikacji 

dokonywania czynności w końcowych okresach danego miesiąca. 

Oczywistym jest, że biorąc pod uwagę liczbę zakończonych postępowań 

przygotowawczych w 2011 r. nie można nie uwzględnić charakteru tych postępowań 

(podrozdział 3). Nierzadko bowiem prowadzenie jednego postępowania może okazać się 

bardziej pracochłonne niż prowadzenie lub nadzorowanie kilku czy kilkunastu a nawet 

kilkudziesięciu. Zarazem jednak nie można zapominać, że prowadzenie mniejszej liczby 

postępowań może sprzyjać większemu komfortowi pracy. Ciężar bowiem jednoczesnego 

prowadzenia dużej liczby śledztw lub dochodzeń nie wiąże się tylko z charakterem tych 

postępowań, ale także z samą ich wielością. Naturalną bowiem koleją rzeczy w takiej sytuacji 

więcej czasu wymaga od prokuratora zorientowanie się w okolicznościach każdego z 

prowadzonych lub nadzorowanych postępowań. Dlatego też biorąc pod uwagę powyższe, w 

trzeciej części opracowania weryfikacji poddano nie tylko liczbę, ale także charakter 

prowadzonych postępowań przygotowawczych. W tym miejscu podkreślić należy, że, ze 
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względu na przyjęte założenia prowadzonych badań, weryfikacja charakteru zakończonych 

postępowań przygotowawczych dokonana została wyłącznie w odniesieniu do prokuratur 

apelacyjnych i okręgowych. Biorąc pod uwagę, iż założeniem systemowym przyświecającym 

organizacji prokuratury jest to, że prokuratury apelacyjne powinny prowadzić i nadzorować 

postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa o charakterze terrorystycznym, 

noszące cechy zorganizowanej przestępczości, korupcji, a w szczególności łapownictwa w 

najwyższych organach władzy oraz inne, przekazane prokuraturze apelacyjnej ze względu na 

wagę sprawy
32

, a prokuratury okręgowe – postępowania przygotowawcze w sprawach o 

poważne przestępstwa o charakterze kryminalnym oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

przestępstwa skarbowe i inne przestępstwa o charakterze gospodarczym
33

 dokonano 

wieloaspektowej analizy postępowań przygotowawczych prowadzonych właśnie w 

prokuraturach apelacyjnych i okręgowych.  

W pierwszej kolejności przebadano postępowania przygotowawcze zakończone w 

prokuraturach apelacyjnych i okręgowych w 2011 r. pod kątem kwalifikacji prawnych 

czynów stanowiących przedmiot tych postępowań. Na potrzeby niniejszego opracowania 

przyjęto kwalifikację prawną, która w przesłanych przez jednostki organizacyjne prokuratury 

danych została wskazana jako pierwsza dla danego postępowania przygotowawczego. 

Jednocześnie uznano, że pominięte zostaną formy stadialne i zjawiskowe zarzuconych 

przestępstw a także fakt działania sprawcy w ramach czynu ciągłego czy w ramach powrotu 

do przestępstwa lub warunków określonych w art. 65 k.k. Założenia powyższe, pomimo tego, 

że częściowo upraszczają obraz rzeczywistości, były niezbędne dla przejrzystego ujęcia 

problematyki czynów będących przedmiotem postępowań przygotowawczych prowadzonych 

w danej jednostce. 

Następnie przedstawiono dane dotyczące czasu trwania postępowań 

przygotowawczych zakończonych w jednostce w 2011 roku zarówno pod kątem procesowego 

czasu trwania sprawy jak i okresu, w jakim postępowanie było prowadzone lub nadzorowane 

w danej jednostce. Rozróżnienie to zostało przyjęte w celu przeanalizowania rzeczywistego 

czasu poświęcanego sprawom długotrwałym, co w prokuraturach wyższych szczebli może 

mieć znaczenie przy ocenie obciążenia poszczególnych prokuratorów.  

Badaniu poddano również formę w jakiej prowadzono zakończone w 2011 r. 

postępowania przygotowawcze. W tym kontekście wyróżniono: śledztwo własne, śledztwo 

                                                           
32

 Zob. § 31 Regulaminu. 
33

 Zob. § 40 i 41 Regulaminu. 
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powierzone w całości, śledztwo powierzone w części, dochodzenie oraz zakończenie 

postępowania wskutek podjęcia czynności sprawdzających.   

Powyższe czynniki stosunkowo najtrafniej, bez szczegółowej analizy akt 

prowadzonych w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych spraw, pozwalają zobrazować 

charakter postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 r. w badanych jednostkach. 

Oczywiście przyjęta metoda nie jest doskonała. Należy jednak podkreślić, że badania 

dotyczące rzeczywistego nakładu pracy prokuratora w prowadzenie postępowania 

przygotowawczego wymagałyby analizy każdej z dokonywanych przez prokuratora 

czynności. Pociągałoby to za sobą konieczność sięgnięcia po inne metody, zwłaszcza badania 

aktowe, optymalnie z udziałem samych prokuratorów, i niewątpliwie byłoby zadaniem 

niezmiernie złożonym i skomplikowanym. Na marginesie można zresztą zauważyć, że takich 

badań na szersza skalę nie prowadzi nawet sama prokuratura, ograniczając się do 

statystycznej weryfikacji liczby zakończonych postępowań oraz czasów ich trwania.  

Całość poddanych analizie danych ma w założeniu pozwolić sformułować wnioski 

dotyczące zarówno optymalności podziału spraw pomiędzy poszczególne szczeble jednostek 

organizacyjnych prokuratury oraz równomierności rozłożenia obowiązków polegających na 

prowadzeniu postępowań przygotowawczych w ramach konkretnych jednostek. 

Szczegółowa analiza charakteru prowadzonych postępowań przygotowawczych 

została natomiast pominięta w odniesieniu do prokuratur rejonowych. Nie jest ona bowiem 

niezbędna dla oceny sposobu alokacji spraw pomiędzy poszczególnymi szczeblami jednostek 

organizacyjnych prokuratury. Wystarczająca jest z tej perspektywy wszechstronna ocena tych 

spraw, które zostały zakończone w prokuraturach okręgowych oraz prokuratorach 

rejonowych. 

Analiza omówionych powyżej danych stanowiła punkt wyjścia do refleksji nad  

obciążeniem pracą prokuratorów prowadzących postępowania przygotowawcze (podrozdział 

4). Za punkt odniesienia obrano w tym miejscu zakończone w 2011 r. postępowania 

przygotowawcze. Oparcie się na liczbie zakończonych postępowań przygotowawczych nie 

oddaje oczywiście w pełni zakresu czynności wykonywanych przez prokuratorów w danym 

okresie. Jasne jest bowiem, że w 2011 r. prokuratorzy prowadzili także sprawy, których nie 

zakończyli w tym roku. Wybrana metoda obliczania obciążenia pracą prokuratorów 

prowadzących postępowania przygotowawcze wiąże się jednak z założeniami 

przeprowadzonych badań. Przyjęto bowiem, że analizie poddane zostanie nie tylko samo 

obciążenie prokuratorów liczbą prowadzonych postępowań przygotowawczych, ale także – w 

odniesieniu do prokuratur apelacyjnych i okręgowych – charakter spraw, które były 
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prowadzone w jednostce, w tym przede wszystkim termin ich zakończenia, a także czas ich 

trwania oraz przyjęta kwalifikacja prawna czynu. W związku z powyższym przedmiotem 

badań mogły być wyłącznie sprawy zakończone. Należy zauważyć, że obrana metoda 

sprawia, że osiągnięte wyniki są tylko nieznacznie odmienne niż w przypadku stosowania 

miernika w postaci liczby spraw, które wpłynęły do danej jednostki w danym roku. Bazując 

bowiem na danych statystycznych z 2011 r. można zauważyć, że w odniesieniu do badanych 

prokuratur wszystkich szczebli stosunek spraw, które wpłynęły do jednostki w stosunku do 

spraw, które zostały w niej zakończone przedstawiał się następująco
34

: 

 

 
 

JEDNOSTKA 

LICZBA SPRAW, 

KTÓRE 

WPŁYNĘŁY DO 

JEDNOSTKI W 

2011 ROKU 

LICZBA SPRAW, 

KTÓRE ZOSTAŁY 

ZAKOŃCZONE W 

JEDNOSTCE W 

2011 ROKU 

Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku 64 70 

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie 65 66 

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu 67 63 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 164 163 

Prokuratura Okręgowa we Włocławku 71 62 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie 191 195 

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie 32 30 

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu 224 215 

Prokuratura Okręgowa w Opolu 127 126 

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście 6010 5958 

Prokuratura Rejonowa we Włocławku 7308 7165 

Prokuratura Rejonowa w Kartuzach 2814  2812 

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód 7155  7082 

Prokuratura Rejonowa w Tarnowie 5908 5891 

Prokuratura Rejonowa w Miechowie 1237  1230 

Prokuratura Rejonowa Wrocław – Stare Miasto  7004 6937 

Prokuratura Rejonowa w Opolu 8337 8252 

Prokuratura Rejonowa w Strzelinie 1285 1278 

 

                                                           
34

 Informacje dotyczące prokuratur apelacyjnych oparto na danych z Zestawienia statystycznego do 

Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2011 roku, s. 23, 24 i 26; 

informacje dotyczące Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz jednostek znajdujących się na jej obszarze 

właściwości uzyskano z BIP-u, natomiast informacje dotyczące pozostałych jednostek uzyskano bezpośrednio z 

tych jednostek. 
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Powyższe dane wyraźnie zatem wskazują, że wybór metody obliczania obciążenia 

prokuratorów prowadzeniem postępowań przygotowawczych nie prowadzi do istotnych 

rozbieżności w uzyskiwanych wynikach. Różnice pomiędzy liczbą spraw zarejestrowanych w 

repertoriach Ds. w 2011 r. a liczbą spraw załatwionych w tym samym roku nie przekraczają 

10%. Wyjątkiem jest jedynie Prokuratura Okręgowa we Wrocławku, w odniesieniu do której 

odsetek ten wynosi 12,68%. Warto ponadto zauważyć, że bazowanie, przy obliczaniu 

obciążenia prokuratorów prowadzeniem postępowań przygotowawczych, na liczbie spraw 

karnych wpływających w danym roku do jednostki
35

, podobnie jak opieranie się na liczbie 

zakończonych w danym roku postępowań przygotowawczych, nie oddaje w pełni faktycznego 

obciążenia obowiązkami. Oczywiste jest bowiem, że, szczególnie w przypadku jednostek 

innych niż prokuratury rejonowe, prokuratorzy prowadzą nie tylko postępowania, które 

wpłynęły do jednostki w 2011 r.  

Warto również zauważyć, że prowadzenie zakończonych w 2011 r. postępowań 

przygotowawczych nie wyczerpuje zakresu obowiązków wykonywanych przez prokuratorów 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Do innych zadań niż prowadzenie 

oraz nadzorowanie śledztw i dochodzeń należałoby bowiem zaliczyć m.in. pełnienie funkcji 

oskarżyciela publicznego w sprawach karnych, inne formy udziału prokuratora w 

postępowaniu karnym (np. w sprawach zainicjowanych subsydiarnym aktem oskarżenia), 

pełnienie dyżurów zdarzeniowych, czy rozpatrywanie spraw z repertorium Ko. W niniejszym 

opracowaniu zagadnienia te zostały zasadniczo pominięte. Wyjątkiem jest jedynie udział 

prokuratorów prowadzących postępowania przygotowawcze w postępowaniu sądowym. 

Uzasadnienie dla takiego kroku jest dwojakie. Po pierwsze, rzetelne wypełnianie funkcji 

oskarżyciela publicznego przez prokuratora prowadzącego postępowania przygotowawcze 

jest niewątpliwie najbardziej pracochłonną i czasochłonną czynnością poza wykonywaniem 

czynności procesowych w śledztwach i dochodzeniach. Z tego też względu postanowiono ten 

nakład pracy uwzględnić. Przedstawienie powyższych informacji ma jednak charakter 

uzupełniający w stosunku do trzonu prowadzonych badań, którymi jest obciążenie 

poszczególnych prokuratorów postępowaniami przygotowawczymi. Krok ten ma zatem 

bardziej na celu zarysowanie wymiaru pracy związanego z wypełnianiem funkcji oskarżyciela 

przed sądem niż dogłębną analizę tej problematyki. Ta ostatnia wymagałaby zresztą 

szczegółowych badań dotyczących faktycznego zaangażowania prokuratora w trakcie 

                                                           
35

 Taka metoda została obrana w Sprawozdaniu Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 

2011 r. Por. Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności 

prokuratury w 2011 roku, tabela 2.1.4., s. 51-53. 
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postępowania jurysdykcyjnego. Po drugie, należy zauważyć, że obciążenie obowiązkami 

innymi niż prowadzenie postępowań przygotowawczych jest często trudne do 

zweryfikowania. Tytułem przykładu wskazać można dyżury zdarzeniowe, które mogą mieć 

różnoraki przebieg, od konieczności wielogodzinnego i aktywnego podejmowania czynności 

procesowych na miejscu zdarzenia po brak konieczności podejmowania jakichkolwiek 

czynności w czasie pełnienia dyżuru. Rzeczywista zatem ocena tego, jakie stanowią one 

obciążenie, wymagałaby analizy charakteru dokonywanych czynności, a to w konsekwencji 

wymagałoby dokonania badań o zgoła innym charakterze niż przeprowadzone.  

W toku analizy liczby prokuratorów prowadzących postępowania przygotowawcze 

uwagę skupiono nie tylko na liczbie osób zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w 

danej jednostce. Biorąc bowiem pod uwagę to, że nie każdy z prokuratorów zatrudnionych w 

badanych jednostkach wykonywał w ich ramach obowiązki w 2011 r. a także, że w 

jednostkach tych, często jedynie przez część 2011 r., wykonywały obowiązki osoby 

delegowane do nich, posłużenie się wyłącznie liczbą prokuratorów zatrudnionych i 

delegowanych do danej jednostki fałszowałoby jej faktyczne zasoby kadrowe. W analizie 

posłużono się zatem, obok liczby prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 

w danej jednostce, sformułowaniem „liczba prokuratorów faktycznie wykonujących 

obowiązki”, a w jej ramach terminami „liczba prokuratorów faktycznie prowadzących 

postępowania przygotowawcze” oraz „liczba prokuratorów faktycznie wykonujących inne 

zadania niż prowadzenie postępowań przygotowawczych”. Ich wykorzystanie miało na celu 

urealnienie analizy obciążenia prokuratorów prowadzeniem zakończonych w 2011 r. 

postępowań przygotowawczych. Dodatkowo wprowadzono także  termin „prokuratorzy, 

którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze w jednostce”, aby 

uwypuklić wyraźne niekiedy różnice pomiędzy liczbą tych ostatnich a liczbą prokuratorów 

faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze.  

Liczba prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze oraz 

liczba prokuratorów faktycznie wykonujących inne zadania niż prowadzenie postępowań 

przygotowawczych zostały obliczone w następujący sposób. Przyjęto założenie, że prokurator 

faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze 

albo faktycznie wykonujący inne zadania oznacza prokuratora, który wykonuje powyższe 

obowiązki przez 12 miesięcy 2011 r. (pominięto przebywanie przez prokuratora na urlopie 

wypoczynkowym). Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez 

prokuratorów wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 r. w danej jednostce 

organizacyjnej prokuratury i podzielono ją przez 12 miesięcy. Uzyskany wynik zaokrąglono. 
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W ten sposób uzyskano liczbę, która odzwierciedla prokuratorów, którzy faktycznie 

wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. Obliczając liczbę prokuratorów faktycznie 

prowadzących postępowania przygotowawcze uwzględniono w odniesieniu do prokuratur 

apelacyjnych i okręgowych liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w 

wydziałach, w których prowadzone były śledztwa i dochodzenia niezależnie od tego czy 

prokurator wykonujący obowiązki w wydziale takim w 2011 r. zakończył w tym czasie 

jakiekolwiek postępowanie przygotowawcze. Tytułem przykładu wskazać można, że w 

odniesieniu do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oznacza to, że pomimo zatrudnionych lub 

wykonujących w niej obowiązki w 2011 r. 83 prokuratorów (54 prokuratorów w Wydziałach 

I-IV i 29 prokuratorów w Wydziale V i VI), faktycznie wykonywało obowiązki 62 

prokuratorów (41 prokuratorów faktycznie wykonujących inne zadania niż prowadzenie 

postępowań przygotowawczych oraz 21 prokuratorów faktycznie prowadzących 

postępowania przygotowawcze). Obliczając natomiast liczbę prokuratorów faktycznie 

prowadzących postępowania przygotowawcze w odniesieniu do prokuratur rejonowych 

uwzględniono wszystkich prokuratorów, z wyłączeniem tych, którzy wykonywali obowiązki 

w jednostce w 2011 r. i pełnili w niej określone funkcje (np. Prokuratura Rejonowego, 

Zastępcy Prokuratora Rejonowego, Kierownika Działu) a zarazem nie zakończyli żadnego 

postępowania przygotowawczego. Tytułem przykładu wskazać można, że w odniesieniu do 

Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód oznacza to, że pomimo zatrudnionych 

lub wykonujących w niej obowiązki w 2011 r. 34 prokuratorów, faktycznie wykonywało 

obowiązki 28 prokuratorów (24 prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania 

przygotowawcze oraz 4 prokuratorów faktycznie wykonujących inne zadania niż prowadzenie 

postępowań przygotowawczych). 

Obciążenie prokuratorów prowadzeniem zakończonych w 2011 r. postępowań 

przygotowawczych obliczono zarówno w odniesieniu do wszystkich prokuratorów 

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce jak i liczb obrazujących 

prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce oraz prokuratorów faktycznie 

prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce. Analizie poddano także liczbę 

spraw zakończonych w 2011 r. przez poszczególnych prokuratorów prowadzących 

postępowania przygotowawcze w danej jednostce. Refleksji wymaga bowiem nie tylko to ilu 

prokuratorów takie postępowania prowadzi, ale także równomierność i ewentualne 

odstępstwa od niej w obciążaniu poszczególnych prokuratorów tym obowiązkiem. 
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Podsumowanie poddanych analizie danych oraz wnioski z nich płynące zostały 

sformułowane w pierwszej kolejności w odniesieniu do każdej z analizowanych jednostek 

organizacyjnych prokuratury. Zostały one także zebrane i zestawione w odniesieniu do 

badanych jednostek łącznie. W tym ostatnim jednak przypadku ze względu na specyfikę 

prowadzonych postępowań wyodrębniono część dotyczącą prokuratur apelacyjnych, 

prokuratur okręgowych oraz prokuratur rejonowych. Niektóre jednak ze sformułowanych 

uwag dotyczą wszystkich szczebli powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.  

 

Całość opracowania kończą rekomendacje stanowiące propozycję rozwiązań mających 

na celu reakcję na zdiagnozowane wadliwości funkcjonowania powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury. Rekomendacje te nie są wyłącznie gotowymi receptami na 

rozwiązanie ujawnionych bolączek organizacyjnych polskiej prokuratury. W kilku miejscach 

wskazują one potencjalne kierunki zmian, które wymagałyby dalszych badań i refleksji. Z 

tego też względu Autorzy żywią nadzieję, że niniejsza publikacja nie tylko wywoła potrzebną 

i merytoryczną dyskusję nad kondycją polskiej prokuratury, ale będzie także przyczynkiem 

do dalszych badań nad jej funkcjonowaniem.  
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ROZDZIAŁ I 

 

STRUKTURA, ORGANIZACJA I ZADANIA POWSZECHNYCH 

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY – 

UNORMOWANIA PRAWNE 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (dalej: ProkU), 

Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny, który jest naczelnym organem prokuratury oraz 

podlegli mu prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a także 

wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (art. 1 ust. 1 i 2 

ProkU). W skład powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wchodzą prokuratury 

apelacyjne, okręgowe i rejonowe, których zadania określa ustawa oraz Regulamin. 

  

 

1. PROKURATURY APELACYJNE 

 

Prokuratury apelacyjne tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch 

prokuratur okręgowych, odpowiadającego obszarowi właściwości odpowiedniego sądu 

apelacyjnego (art. 17 ust. 12 ProkU). W 2011 roku, objętym niniejszymi badaniami, na 

terenie kraju znajdowało się 11 prokuratur apelacyjnych
36

. 

Prokuraturą apelacyjną kieruje prokurator apelacyjny (art. 17 ust. 5 ProkU). Mogą nią 

także kierować, w zakresie ustalonym przez prokuratora apelacyjnego, jego zastępcy (art. 17 

ust. 10 ProkU). 

Podstawowymi zadaniami prokuratur apelacyjnych są: 

 zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na 

podstawie ustawy przed sądem apelacyjnym i wojewódzkim sądem 

administracyjnym, 

 prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach 

ścigania przestępczości zorganizowanej i korupcji, 

 sprawowanie nadzoru instancyjnego i służbowego na postępowaniami 

prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, 

                                                           
36

 Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2011 roku, s. 19 – 

http://www.pg.gov.pl/upload_doc /000003370.pdf. 



26 

 

 prowadzenie wizytacji prokuratur okręgowych i rejonowych (art. 17 ust. 4 

ProkU). 

Zgodnie z art. 17 ust. 18 ProkU w prokuraturach apelacyjnych tworzy się wydziały 

postępowania sądowego, wydziały do spraw wizytacji i okresowej oceny prokuratorów oraz 

wydziały do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji. Powyższą regulację 

uszczegóławia § 25 Regulaminu, który przewiduje możliwość utworzenia w prokuraturach 

apelacyjnych następujących wydziałów: 

I. Wydział Organizacji Pracy Prokuratur; 

II. Wydział Postępowania Sądowego; 

III. Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym; 

IV. Wydział do spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów; 

V. Wydział do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji; 

VI. Wydział Budżetowo-Administracyjny. 

 

Do zadań Wydziałów Organizacji Pracy Prokuratur zgodnie z § 26 ust. 1 Regulaminu należą 

sprawy: 

1) organizacyjne i kadrowe; 

2) przygotowywania posiedzeń zgromadzenia prokuratorów i kolegium prokuratury 

apelacyjnej; 

3) szkoleń prokuratorów, pozostałych pracowników prokuratury oraz aplikantów 

prokuratorskich; 

4) działalności rzecznika dyscyplinarnego; 

5) udostępniania informacji publicznej; 

6) skarg i wniosków; 

7) kontaktów z mediami; 

8) sprawozdawczości i statystyki; 

9) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu; 

10) wykonywania zadań związanych z administrowaniem przez prokuratora apelacyjnego 

danymi w systemach informatycznych; 

11) koordynowania wprowadzania do praktyki w prokuraturach okręgowych 

ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych; 

12) prowadzenia stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji 

Kryminalnych; 
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13) zapewnienia technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem w 

postępowaniu karnym technik informatycznych; 

14) zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz 

ochrony danych osobowych w prokuraturze apelacyjnej i prokuraturach okręgowych; 

15) dokonywania analizy kryminalnej; 

16) prowadzenia strony internetowej prokuratury apelacyjnej; 

17) obsługi Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

Do zadań Wydziałów Postępowania Sądowego na mocy § 27 Regulaminu należy: 

1) udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w 

sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i 

gospodarczych; 

2) udział prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; 

3) nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych w 

postępowaniu przed sądami i innymi organami; 

4) kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego; 

5) analiza orzecznictwa sądu apelacyjnego i wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz 

badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe 

jednostki organizacyjne. 

 

Do zadań Wydziałów Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym zgodnie z § 28 

Regulaminu należy: 

1) wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych 

rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru 

procesowego; 

2) sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego oraz kontroli nad śledztwami 

prowadzonymi w prokuraturach okręgowych; 

3) koordynowanie i kontrola prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad 

postępowaniem przygotowawczym przez prokuratury okręgowe; 

4) koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne 

organy; 

5) kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, 

analiz informacji przekazywanych przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń; 

6) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych; 
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7) obrót prawny z zagranicą. 

 

Jak wynika z § 29 Regulaminu, do zadań Wydziałów do spraw Wizytacji i Okresowej Oceny 

Prokuratorów należy: 

1) przeprowadzanie wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych oraz koordynowanie 

działań podległych prokuratur okręgowych w tym zakresie; 

2) przeprowadzanie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na 

podstawie badań akt oraz innych ustaleń, w szczególności w sferze postępowania 

karnego i działalności pozakarnej na obszarze działania prokuratury apelacyjnej; 

3) dokonywanie ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych 

prokuraturach okręgowych; 

4) wykonywanie zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników 

prokuratury apelacyjnej. 

 

Natomiast zgodnie z § 31 Regulaminu, do zadań Wydziałów do spraw Przestępczości 

Zorganizowanej i Korupcji, jedynych w prokuraturach apelacyjnych powołanych do 

prowadzenia postępowań przygotowawczych, należy: 

1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o 

przestępstwa: 

a) o charakterze terrorystycznym, 

b) noszące cechy zorganizowanej przestępczości, 

c) korupcji, a w szczególności łapownictwa w organach władzy ustawodawczej, 

organach administracji rządowej, samorządu terytorialnego, wymiaru 

sprawiedliwości, ścigania i kontroli, 

d) inne, które ze względu na wagę sprawy zostały przekazane przez prokuratora 

apelacyjnego do prowadzenia w wydziale; 

2) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, 

rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w 

postępowaniu przygotowawczym. 

 

Wreszcie zgodnie z § 31 Regulaminu do zadań Wydziału Budżetowo-Administracyjnego, 

zwykle nie zatrudniającego prokuratorów, należy: 

1) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta 

budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia; 
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2) prowadzenie rachunkowości; 

3) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem 

zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych; 

4) obsługa administracyjno-gospodarcza; 

5) prowadzenie inwestycji i remontów; 

6) prowadzenie spraw socjalno-bytowych; 

7) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

W prokuraturach apelacyjnych istnieje również możliwość tworzenia dodatkowych działów, 

tj. Samodzielnego Działu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, w skład którego może 

wchodzić kancelaria tajna (§ 32 ust. 1 Regulaminu). 

 

 

2. PROKURATURY OKRĘGOWE 

 

Prokuratury okręgowe tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch 

prokuratur rejonowych (art. 17 ust. 12 ProkU). W 2011 roku, którego dotyczą niniejsze 

badania, na terenie kraju znajdowało się 45 prokuratur okręgowych oraz dwa ośrodki 

zamiejscowe prokuratur okręgowych
37

. 

Prokuraturą okręgową kieruje prokurator okręgowy (art. 17 ust. 7 ProkU). Mogą nią 

także kierować, w zakresie ustalonym przez prokuratora okręgowego, jego zastępcy (art. 17 

ust. 11 ProkU). 

Podstawowymi zadaniami prokuratur okręgowych są: 

 zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na 

podstawie ustawy przed sądem okręgowym, 

 prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o 

poważne przestępstwa kryminalne i gospodarcze, 

 sprawowanie nadzoru instancyjnego i służbowego nad postępowaniami 

prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, 

 prowadzenie wizytacji prokuratur rejonowych (art. 17 ust. 6 ProkU). 

                                                           
37

 Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2011 roku, s. 19 – 

http://www.pg.gov.pl/upload_doc/000003370.pdf. 
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Zgodnie z art. 17 ust. 17 ProkU w prokuraturach okręgowych tworzy się wydziały 

oraz – samodzielne lub wchodzące w skład wydziałów - działy. Regulację tę uszczegóławia § 

36 Regulaminu, który zezwala na utworzenie następujących wydziałów: 

I. Wydział Organizacyjny; 

II. Wydział Postępowania Sądowego; 

III. Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym; 

IV. Wydział do spraw Informatyzacji i Analiz; 

V. Wydział Śledczy; 

VI. Wydział do spraw Przestępczości Gospodarczej; 

VII. Wydział Budżetowo-Administracyjny. 

 

Do zadań Wydziału I Organizacyjnego zgodnie z § 37 Regulaminu należą sprawy: 

1) organizacyjne i kadrowe; 

2) szkoleń prokuratorów i pozostałych pracowników prokuratury okręgowej i 

podległych jednostek organizacyjnych; 

3) kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe 

poprzez przeprowadzanie, w uzgodnieniu z jednostką nadrzędną, wizytacji, 

lustracji i badań akt oraz innych działań o charakterze kontrolnym i 

analitycznym; 

4) dokonywania ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych 

prokuraturach rejonowych; 

5) dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i 

podległych prokuratur rejonowych; 

6) skarg i wniosków; 

7) udostępniania informacji publicznej; 

8) kontaktów z mediami; 

9) sprawozdawczości i statystyki; 

10) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu. 

 

Na mocy § 38 Regulaminu do podstawowych zadań Wydziału II Postępowania Sądowego 

należy: 

1) udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym 

w sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, 
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gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia i w innych postępowaniach 

przewidzianych przez ustawy; 

2) nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu 

przed sądem; 

3) udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami 

administracyjnymi oraz w innych postępowaniach; 

4) udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i 

postępowaniu o ułaskawienie; 

5) kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego; 

6) analiza orzecznictwa sądu okręgowego oraz badanie zasadności i poziomu 

środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne. 

 

Zgodnie z § 39 Regulaminu do zadań Wydziału III Nadzoru nad Postępowaniem 

Przygotowawczym należy: 

1) sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych 

rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru 

procesowego; 

2) sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego i kontroli nad śledztwami i 

dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych; 

3) koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej 

przez inne organy; 

4) kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie 

badań akt, analiz informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz 

innych ustaleń; 

5) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych; 

6) obrót prawny z zagranicą; 

7) udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym 

w sprawach karnych. 

 

Z kolei do zadań Wydziału V Śledczego, w którym prowadzone są postępowania 

przygotowawcze, zgodnie z § 40 Regulaminu należy: 

1) prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym 

organom w sprawach o poważne przestępstwa o charakterze kryminalnym; 
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2) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa 

w pkt 1, rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sądowych 

w postępowaniu przygotowawczym. 

 

Postępowania przygotowawcze prowadzone są również w Wydziale VI do spraw 

Przestępczości Gospodarczej, do którego właściwości na mocy § 41 Regulaminu należy: 

1) prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym 

organom w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przestępstwa skarbowe i inne przestępstwa o charakterze 

gospodarczym; 

2) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa 

w pkt 1, rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sądowych 

w postępowaniu przygotowawczym. 

 

Regulamin przewiduje także możliwość nietworzenia w danej prokuraturze okręgowej 

Wydziału Śledczego lub Wydziału do spraw Przestępczości Gospodarczej. W takim wypadku 

zadania w zakresie prowadzenia śledztw i występowania w tych sprawach przed sądem 

pierwszej instancji realizuje się w Wydziale Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, 

który w tych jednostkach otrzymuje nazwę Wydziału Postępowania Przygotowawczego (§ 42 

Regulaminu). 

 

Natomiast do zadań Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego zgodnie z § 43 Regulaminu 

należy: 

1) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta 

budżetu trzeciego stopnia; 

2) prowadzenie rachunkowości; 

3) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem 

zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych; 

4) obsługa administracyjno-gospodarcza; 

5) prowadzenie inwestycji i remontów; 

6) prowadzenie spraw socjalno-bytowych; 

7) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Zgodnie z § 44 Regulaminu do zadań Samodzielnego Działu do spraw Informatyzacji i Analiz 

należy: 

1) wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez prokuratora 

okręgowego danymi w systemach informatycznych; 

2) koordynowanie wprowadzania do praktyki w prokuraturach okręgowych 

ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych; 

3) prowadzenie stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji 

Kryminalnych oraz Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego; 

4) zapewnienie technicznej obsługi czynności dokonywanych w postępowaniu 

karnym z zastosowaniem technik informatycznych; 

5) zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych 

oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i podległych 

prokuraturach rejonowych; 

6) dokonywanie analizy kryminalnej; 

7) prowadzenie strony internetowej prokuratury okręgowej; 

8) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

W prokuraturach okręgowych funkcjonują także na mocy § 45 Regulaminu Samodzielne 

Działy do spraw Ochrony Informacji Niejawnych. 

 

 

3. PROKURATURY REJONOWE 

 

Prokuratury rejonowe tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin, a w 

uzasadnionych przypadkach może być utworzona więcej niż jedna prokuratura rejonowa w 

obrębie tej samej gminy (art. 17 ust. 12 ProkU). W 2011 roku, którego dotyczą niniejsze 

badania, na terenie kraju znajdowało się 357 prokuratur rejonowych z 5 ośrodkami 

zamiejscowymi
38

. 

Prokuraturą rejonową kieruje prokurator rejonowy (art. 17 ust. 9 ProkU). Mogą nią 

także kierować, w zakresie ustalonym przez prokuratora rejonowego, jego zastępcy (art. 17 

ust. 11 ProkU). 

Do podstawowych zadań prokuratur rejonowych należy: 

                                                           
38

 Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2011 roku, s. 19 – 

http://www.pg.gov.pl/upload_doc/000003370.pdf. 
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 zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na 

podstawie ustawy przed sądem rejonowym, 

 prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych z wyłączeniem 

spraw pozostających we właściwości prokuratur okręgowych  (art. 17 ust. 8 

ProkU). 

Zgodnie z art. 17 ust. 17 ProkU w prokuraturach rejonowych mogą być tworzone 

działy lub sekcje. Regulację tę uszczegóławia § 50 Regulaminu, który zezwala na utworzenie 

działów dla określonego rodzaju spraw lub dla spraw z określonego obszaru właściwości. 

Sekcje mogą być tworzone w działach o obsadzie kadrowej przekraczającej 12 prokuratorów 

(§ 51 Regulaminu). Natomiast w tych prokuraturach rejonowych, w których obsada kadrowa 

przekracza 8 prokuratorów wydziela się stanowisko pracy, tworzy sekcję lub dział do 

prowadzenia śledztw (§ 52 Regulaminu). Możliwe jest także wydzielenie stanowiska pracy 

lub utworzenie działu do spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych oraz 

administracyjnych, gdy uzasadnia to liczba wpływających wniosków w tych sprawach, 

wymagających podjęcia czynności przez prokuratora (§ 53 Regulaminu). 
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ROZDZIAŁ II 

 

ANALIZA DANYCH DOTYCZĄCYCH BADANYCH PROKURATUR 

APELACYJNYCH, OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH 

 

 

1. PROKURATURA APELACYJNA W GDAŃSKU 
 

 

WPROWADZENIE 
 

Dane dotyczące Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku i podlegające analizie w 

niniejszym rozdziale zostały przesłane przez Prokuraturę Apelacyjną w Gdańsku w dniu 10 

stycznia 2013 roku (Ap I IP 9/12).  

 

1.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY APELACYJNEJ 

W GDAŃSKU 

SKŁAD OSOBOWY PROKURATURY APELACYJNEJ W GDAŃSKU  

W 2011 ROKU 

WYDZIAŁ LICZBA 

PROKURATORÓW 

Kierownictwo jednostki 3 

Wydział I Organizacji Pracy Prokuratur 8 

Wydział II Postępowania Sądowego 13 

Wydział III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym 14 

Wydział IV do spraw Wizytacji i Okresowej Oceny 

Prokuratorów 

5 

Wydział V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji 17 

Wydział VI Budżetowo-Administracyjny 0 

SUMA: 60 

Tabela 1.1. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki
39

 w poszczególnych 

wydziałach Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku w 2011 roku.  

Jeżeli dana osoba była zatrudniona lub wykonywała obowiązki w więcej niż jednym wydziale w 2011 

roku, to przyporządkowana została do tego wydziału, w którym była zatrudniona lub wykonywała 

obowiązki najdłużej. Jeżeli nie było możliwe zastosowanie powyższego kryterium to uwzględniano 

daną osobę w pierwszej kolejności w wydziale, w którym prowadzone były postępowania 

przygotowawcze (V), a jeśli i to kryterium nie mogło znaleźć zastosowania to została 

przyporządkowana do pierwszego z wydziałów w kolejności. 

                                                           
39

 W niniejszym opracowaniu posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki 

w odniesieniu do wszystkich prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. Termin ten obejmuje bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku (np. 

delegowanych do innej jednostki w całym 2011 roku), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku (np. 

delegowanych do tej jednostki z innych jednostek). 
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Wykres 1.1. W Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku w 2011 roku było zatrudnionych lub 

wykonywało obowiązki 60 prokuratorów. Na wykresie ujęto wszystkich prokuratorów, którzy, 

chociaż przez krótki okres, wykonywali obowiązki w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku, bądź też 

byli w niej zatrudnieni. Uwzględniono nawet takie osoby, które nie przepracowały faktycznie ani 

jednego dnia w jednostce jak np. prokurator AI z Wydziału III, który był delegowany do Brukseli w 

okresie od 01.01 do 30.06.2011 roku, następnie w okresie od 1.07 do 31.07 przebywał na urlopie 

wypoczynkowym i zwolnieniu lekarskim a następnie od dnia 01.08.2011 do końca roku został 

delegowany do Prokuratury Generalnej (por. tabela 1.3. – zał. 1.1). 

 

 

Wykres 1.2. Spośród 60 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Apelacyjnej w Gdańsku w 2011 roku, 5 prokuratorów było zatrudnionych w innych jednostkach 

(Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku – 4 osoby oraz Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Północ – 1 

osoba) i delegowanych do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. Są to: 

3 
8 

13 

14 

5 

17 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku w 2011 roku  

z podziałem na wydziały 

Kierownictwo jednostki 

Wydział I 

Wydział II 

Wydział III 

Wydział IV 

Wydział V 

39 

16 

5 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku w 2011 roku  

ze wskazaniem delegacji 

zatrudnieni w PA Gdańsk i 
wykonujący obowiązki tylko w tej 
jednostce 

zatrudnieni w PA Gdańsk i 
delegowani do innych jednostek 

zatrudnieni w innych jednostkach 
i delegowani do PA Gdańsk 
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Prokurator BI  – delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator BJ  – delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator BK  – delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator BL  – delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator BM  – delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Ponadto 16 prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku było delegowanych w 2011 roku do 

innych jednostek, z czego zdecydowana większość na cały okres trwania 2011 roku. Są to: 

Prokurator A – z Wydziału III delegowany do Prokuratury Okręgowej we Włocławku (1.01-

13.09.2011) 

Prokurator C  – z Wydziału I delegowany do Prokuratury Generalnej (cały 2011) 

Prokurator D – z Wydziału I delegowany do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy (cały 2011) 

Prokurator E  – z Wydziału I delegowany do Prokuratury Generalnej (cały 2011) 

Prokurator M – z Wydziału II delegowany do Prokuratury Okręgowej w Słupsku (1.01-31.03.2011) 

Prokurator N – z Wydziału II delegowany do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku (cały 2011) 

Prokurator W – z Wydziału II delegowany do Prokuratury Generalnej (cały 2011) 

Prokurator Y – z Wydziału III delegowany do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy (cały 2011) 

Prokurator AB – z Wydziału III delegowany do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy (cały 2011) 

Prokurator AD – z Wydziału III delegowany do Prokuratury Generalnej (cały 2011) 

Prokurator AG – z Wydziału III delegowany do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy (cały 2011) 

Prokurator AI – z Wydziału III delegowany do Brukseli (1.01-30.06.2011) oraz do Prokuratury 

Generalnej (1.08-31.12.2011) 

Prokurator AL – z Wydziału IV delegowany do Prokuratury Generalnej (cały 2011) 

Prokurator AM – z Wydziału IV delegowany do Prokuratury Generalnej (cały 2011) 

Prokurator AW – z Wydziału V delegowany do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy (cały 2011) 

Prokurator BB – z Wydziału V delegowany do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku (cały 2011) 

 

 

Wykres 1.3. Wykres przedstawia stosunek liczby prokuratorów zatrudnionych w Wydziale V 

Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku do prokuratorów delegowanych do Wydziału V Prokuratury 

Apelacyjnej w Gdańsku. 

  

12 

5 

Liczba prokuratorów zatrudnionych w Wydziale V  
Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku w stosunku do liczby 

prokuratorów delegowanych do tego Wydziału w 2011 roku 

Prokuratorzy zatrudnieni w 
Wydziale V Prokuratury 
Apelacyjnej w Gdańsku 

Prokuratorzy delegowani do 
Wydziału V Prokuratury 
Apelacyjnej w Gdańsku 
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1.2. POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 2011 

ROKU W PROKURATURZE APELACYJNEJ W GDAŃSKU 
 

Zakończone postępowanie przygotowawcze na potrzeby niniejszego opracowania 

należy rozumieć jako każde postępowanie, które zostało wykreślone z repertorium Ds. oraz 

bazy SIP jako: 

1) zawisłe przed sądem (akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie 

przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o 

umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego),  

2) umorzone,  

3) załatwione w inny sposób (błędny wpis, inne zakończenie, połączenie wewnętrzne, 

połączenie zewnętrzne, przekazanie innemu organowi, przekazanie prokuratorowi 

wojskowemu, przekazanie innej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, 

przekazanie sądowi rodzinnemu), 

4) inne (odmowa wszczęcia postępowania, przekazanie ścigania za granicę, zawieszenie 

postępowania). 

 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

W PROKURATURZE APELACYJNEJ W GDAŃSKU W 2011 ROKU 

 

miesiąc 

liczba postępowań 

zakończonych w 2011 roku 

liczba postępowań zakończonych  

w 2011 roku w okresach  

od 25go do ostatniego dnia miesiąca 

styczeń 0 0 

luty 5 3 

marzec 5 2 

kwiecień 2 1 

maj 3 0 

czerwiec 12 6 

lipiec 2 0 

sierpień 0 0 

wrzesień 6 2 

październik 4 0 

listopad 6 2 

grudzień 25 16 

SUMA 70 32 
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Tabela 1.2. Tabela przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze 

Apelacyjnej w Gdańsku w kolejnych miesiącach 2011 roku oraz po 25tym dniu każdego miesiąca 

2011 roku. 

 

 
Wykres 1.4. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w kolejnych 

miesiącach 2011 roku. W 2011 roku w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku zakończono 70 

postępowań przygotowawczych. Widoczny jest wyraźny wzrost liczby zakończonych postępowań 

przygotowawczych w czerwcu, a zwłaszcza w grudniu 2011 roku. 

 

 

Wykres 1.5. Wykres przedstawia terminy zakończenia postępowań przygotowawczych prowadzonych 

w kolejnych miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku. Na wykresie wyróżniono 

postępowania przygotowawcze zakończone po 25tym dniu każdego miesiąca 2011 roku. Wyraźnie 
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zakończone w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku  
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Postępowania przygotowawcze zakończone  
w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku 

po 25tym dniu każdego miesiąca  
w stosunku do spraw zakończonych w każdym miesiącu 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego 
miesiąca 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego 
miesiąca 2011 roku 
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widoczna jest tendencja do kończenia postępowań przygotowawczych w ostatnich dniach czerwca i 

grudnia 2011 roku. 

 

 

 

Wykres 1.6. Spośród 70 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze 

Apelacyjnej w Gdańsku 32 postępowania zakończono po 25tym dniu każdego miesiąca 2011 roku, co 

stanowi 46 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 

 

 

 
Wykres 1.7. Spośród 70 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze 

Apelacyjnej w Gdańsku w czerwcu i grudniu zakończono 37 postępowań, co stanowi 53 % ogółu 

zakończonych postępowań przygotowawczych. 
 

54% 

46% 

Postępowania przygotowawcze zakończone  
w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku 

po 25tym dniu każdego miesiąca w stosunku do wszystkich 
postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego miesiąca 
2011 roku - 38 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego 
miesiąca 2011 roku - 32 

53% 

47% 

Postępowania przygotowawcze zakończone  
w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku 

w czerwcu i grudniu oraz w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w czerwcu i grudniu 2011 roku - 37 

postępowania przygotowawcze zakończone w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku - 33 
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1.3. CHARAKTERYSTYKA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

ZAKOŃCZONYCH W PROKURATURZE APELACYJNEJ W 

GDAŃSKU W 2011 ROKU 

 
Dane obrazujące kwalifikację prawną czynów stanowiących przedmiot zakończonych 

postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku w 2011 roku zostały 

przedstawione w tabeli 1.4. – zał. 1.2. Na podstawie tych danych określono rodzaje 

postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze Apelacyjnej w 

Gdańsku z uwzględnieniem najczęściej występujących kwalifikacji prawnych.  

 

 
Wykres 1.8. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 

Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku w 2011 roku pogrupowanych według najczęściej występujących 

kwalifikacji prawnych czynu będącego przedmiotem postępowania.  
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 Wykres 1.9. Wykres przedstawia czas trwania postępowań przygotowawczych zakończonych przez 

prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku w 2011 roku liczony od czasu wpływu do 

jednostki. Zwraca uwagę, że ponad połowa wszystkich postępowań przygotowawczych zakończonych 

w 2011 roku (39 z 70) była prowadzona lub nadzorowana w jednostce przez okres krótszy niż 3 

miesiące. 

 

Wykres 1.10. Wykres przedstawia czas trwania postępowań przygotowawczych zakończonych przez 

prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku w 2011 roku liczony według procesowego czasu 

trwania postępowania. Najczęściej postępowania przygotowawcze w tej jednostce trwały od 1 roku do 

2 lat (31 postępowań).  
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było prowadzone lub nadzorowane w jednostce) 



43 

 

 
Wykres 1.11. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 

Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku w 2011 roku pogrupowanych według formy prowadzenia 

postępowania. Z wykresu wynika, że zdecydowana większość postępowań zakończonych w jednostce 

w 2011 roku była śledztwami powierzonymi w całości do prowadzenia Policji bądź innym organom 

postępowania przygotowawczego (68). Dwa razy wydano w jednostce w 2011 roku po 

przeprowadzeniu czynności sprawdzających postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.  
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1.4. OBCIĄŻENIE PROKURATORÓW POSTĘPOWANIAMI 

PRZYGOTOWAWCZYMI W PROKURATURZE APELACYJNEJ W 

GDAŃSKU W 2011 ROKU 

 

 

 

Wykres 1.12. W Wydziale V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury 

Apelacyjnej w Gdańsku, w którym prowadzone są postępowania przygotowawcze, w 2011 roku było 

zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 17 prokuratorów, co stanowi 28 % ogólnej liczby 

prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (60). 

Prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w pozostałych wydziałach Prokuratury 

Apelacyjnej w Gdańsku, w których wykonywane są inne zadania niż prowadzenie postępowań 

przygotowawczych, było w tym czasie 43, tj. 72 %.  
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Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V 
w stosunku do pozostałych prokuratorów  

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku w 2011 roku 

prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V - 17 

prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w pozostałych wydziałach - 43 
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Wykres 1.13. W Wydziale V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury 

Apelacyjnej w Gdańsku, w którym prowadzone są postępowania przygotowawcze, w 2011 roku 15 

prokuratorów faktycznie prowadziło postępowania przygotowawcze, co stanowi 37 % ogólnej liczby 

prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (41). Prokuratorów 

faktycznie wykonujących inne zadania niż prowadzenie postępowań przygotowawczych w 

pozostałych wydziałach Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, było w tym czasie 26, tj. 63 %. 

Powyższe liczby i odsetki obliczone zostały w następujący sposób. Przyjęto założenie, że prokurator 

faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo 

faktycznie wykonujące inne zadania to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 roku w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku i 

podzielono ją przez 12. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, która 

odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, oznacza to, że pomimo zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 roku 60 prokuratorów (43 prokuratorów w Wydziałach 

I-IV oraz 17 prokuratorów w Wydziale V) faktycznie wykonywało obowiązki 41 prokuratorów (26 

prokuratorów w Wydziałach I-IV oraz 15 prokuratorów w Wydziale V). 

Obliczając liczbę prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze 

uwzględniono liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w Wydziale V, niezależnie od 

tego czy prokurator wykonujący obowiązki w Wydziale V w 2011 roku zakończył w tym czasie 

jakiekolwiek postępowanie przygotowawcze. 

 

 

37% 

63% 

Prokuratorzy faktycznie prowadzący 
postępowania przygotowawcze  w stosunku do prokuratorów 

faktycznie wykonujących inne zadania w 2011 roku 
w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku 

prokuratorzy faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze - 15 

prokuratorzy faktycznie wykonujący inne zadania - 26 
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Wykres 1.14. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

w Wydziale V ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. Postępowania 

przygotowawcze były prowadzone wyłącznie w tym wydziale, podczas gdy prokuratorzy wykonujący 

obowiązki w pozostałych wydziałach wykonywali inne zadania niż prowadzenie postępowań 

przygotowawczych. Na wykresie ujęto również trzech prokuratorów, którzy, mimo że w 2011 roku 

byli zatrudnieni w Wydziale V, nie zakończyli żadnego postępowania przygotowawczego. Są to: 

prokurator AX (naczelnik wydziału), prokurator AW oraz prokurator BB (delegowani do innych 

jednostek w całym 2011 roku). Jednocześnie wskazano czteroosobowy zespół prokuratorów 

prowadzących postępowania przygotowawcze. 
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Wykres 1.15. Wykres przedstawia liczbę wokand prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Wydziale V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w 

Gdańsku w 2011 roku. Zwraca uwagę duże zróżnicowanie w liczbie obsadzonych wokand przez 

poszczególnych prokuratorów, które tylko częściowo daje się uzasadnić pełnieniem funkcji w 

wydziale oraz krótszym okresem zatrudnienia czy delegacjami. Prokuratorów BI, BJ, BK, BM, którzy 

tworzyli zespół i na wykresie 1.14 zostali ujęci zbiorczo ze względu na fakt, że razem zakończyli 3 

postępowania, na niniejszym wykresie przedstawiono osobno. 
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 Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku w 2011 roku 

Prokurator BG 

Prokurator BE 

Prokurator BA 

Prokurator AU 

Prokurator BL 

Prokurator AZ 

Prokurator BF 

Prokurator BD 

Prokurator AY 

Prokurator BC 

Prokurator BI 

Prokurator BM 

Prokurator BJ 

Prokurator BK 

Prokurator AX 

Prokurator AW 

Prokurator BB 



48 

 

 

Wykres 1.16. Wykres przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych oraz liczbę 

wokand obsadzonych przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Wydziale V 

ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku w 2011 roku.  
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PODSUMOWANIE (Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku) 
 

W Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku funkcjonowało w 2011 roku sześć 

wydziałów, w ramach których prowadzenie postępowań przygotowawczych powierzone 

zostało prokuratorom zatrudnionym lub wykonującym obowiązki w Wydziale V do spraw 

Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.  

Na podstawie danych dotyczących Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku z 2011 roku 

ustalono, że w jednostce było zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 60 prokuratorów.  

Zatrudnionych w jednostce było 55 prokuratorów. Natomiast 16 prokuratorów nie 

wykonywało obowiązków przez część lub całość 2011 roku w Prokuraturze Apelacyjnej w 

Gdańsku albowiem byli delegowani do innych jednostek (tak wyższego, jak i niższego rzędu 

lub do innych instytucji). Aż 14 osób przebywało na delegacji w całym 2011 roku. Dwóch 

pozostałych prokuratorów było delegowanych poza jednostkę na okres 8,5 miesięcy 

(prokurator A) oraz 3 miesięcy (prokurator M).  

Jednocześnie do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku z jednostek niższego rzędu 

delegowanych było w 2011 roku 5 prokuratorów.  

 

W Wydziale V na ogólną liczbę 17 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w 2011 roku 5 prokuratorów było delegowanych do tego Wydziału. Wszystkie 

delegacje trwały przez cały 2011 rok. 

Wśród 17 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w 2011 roku w 

Wydziale V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji 15 wykonywało obowiązki 

w Wydziale V przez cały rok. Dwóch prokuratorów było delegowanych z Wydziału do 

innych jednostek na cały 2011 rok (prokurator AW do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy 

oraz prokurator BB do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku).  

 

W związku z faktem, że nie wszyscy z 60 prokuratorów, którzy byli zatrudnieni lub 

wykonywali obowiązki w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku czyniło to przez cały okres 

2011 roku, odwołanie się wyłącznie do tej liczby jest niewystarczające. Na podstawie 

uzyskanych danych dotyczących liczby miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w 

Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku ustalono zatem, że w podanym okresie faktycznie 

wykonywało obowiązki 41 prokuratorów, z czego 15 prokuratorów faktycznie prowadziło 

postępowania przygotowawcze a 26 prokuratorów wykonywało inne zadania niż prowadzenie 

postępowań przygotowawczych. Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie wykonujący 
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obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo faktycznie 

wykonujące inne zadania to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez 

prokuratorów wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 roku w Prokuraturze 

Apelacyjnej w Gdańsku i podzielono ją przez 12. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten 

sposób uzyskano liczbę, która odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy faktycznie 

wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, oznacza to, że pomimo 

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 roku 60 prokuratorów (43 

prokuratorów w Wydziałach I-IV oraz 17 prokuratorów w Wydziale V) faktycznie 

wykonywało obowiązki 41 prokuratorów (26 prokuratorów w Wydziałach I-IV oraz 15 

prokuratorów w Wydziale V). Obliczając liczbę prokuratorów faktycznie prowadzących 

postępowania przygotowawcze uwzględniono liczbę miesięcy przepracowanych przez 

prokuratorów w Wydziale V, niezależnie od tego czy prokurator wykonujący obowiązki w 

Wydziale V w 2011 roku zakończył w tym czasie jakiekolwiek postępowanie 

przygotowawcze. 

Z powyższego wynika, że spośród prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki 

w 2011 roku w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku (41) wykonywaniem innych zadań niż 

prowadzenie postępowań przygotowawczych zajmowało się 63 % prokuratorów (26). 

Natomiast biorąc pod uwagę wszystkich prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku w 2011 roku odsetek prokuratorów 

nieprowadzących postępowań przygotowawczych wynosił 72 %. 

Wskazana powyżej liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku jest istotna, gdyż pozwala dostrzec zdecydowanie 

odmienne kształtowanie się liczby postępowań przygotowawczych, które zostały zakończone 

w 2011 r. w przeliczeniu na liczbę prokuratorów: 

 zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce, 

 faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce, 

 którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze, 

 faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce. 

W 2011 roku w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku zakończono 70 postępowań 

przygotowawczych. Wszystkie zostały zakończone przez prokuratorów wykonujących 

obowiązki w Wydziale V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. W zależności od 
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przyjętych założeń można na podstawie powyżej zaprezentowanych danych wskazać, iż 

prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w jednostce kończą rocznie: 

 1,16 postępowań przygotowawczych – 70/60 (wszyscy prokuratorzy 

zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w jednostce), 

 1,71 postępowań przygotowawczych – 70/41 (wszyscy prokuratorzy 

faktycznie wykonujący obowiązki w jednostce), 

 5 postępowań przygotowawczych – 70/14 (wszyscy prokuratorzy, którzy 

zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze), 

 4,66 postępowań przygotowawczych – 70/15 (tylko prokuratorzy faktycznie 

prowadzący postępowania przygotowawcze w jednostce). 

Powyższe dane obrazują, że obliczanie obciążenia prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wyłącznie w odniesieniu do liczby prokuratorów 

zatrudnionych w danej jednostce oraz delegowanych do tej jednostki bez uwzględnienia tego, 

ile czasu faktycznie wykonywali swoje obowiązki w tej jednostce oraz czy zajmowali się 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych nie odzwierciedla wiernie rzeczywistości w 

tej materii. 

 

Spośród 70 zakończonych w 2011 roku postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku dostrzega się tendencję do kończenia 

spraw w statystycznych okresach czerwca oraz grudnia. Aż 37 postępowań 

przygotowawczych zakończono bowiem tylko w tych dwóch miesiącach, co stanowi 53 % 

wszystkich zakończonych postępowań przygotowawczych w 2011 roku. Podczas gdy 

przykładowo we wrześniu, październiku oraz listopadzie zakończono odpowiednio 6, 4 i 6 

postępowań, w grudniu liczba zakończonych postępowań przewyższa je cztero- lub nawet 

pięciokrotnie (25 postępowań przygotowawczych zakończonych w grudniu). 

Zwraca także uwagę tendencja do intensyfikowania wydawania decyzji 

merytorycznych w sprawie w końcowych dniach niektórych miesięcy. Aż 32 postępowania 

przygotowawcze zostały zakończone w 2011 roku po 25tym dniu każdego miesiąca, co 

stanowi 46 % ogółu ukończonych postępowań w 2011 roku. Wyraźnie widoczne jest to 

zwłaszcza w czerwcu, w którym na 12 zakończonych postępowań przygotowawczych połowa 

została zakończona po 25tym czerwca oraz w grudniu, w którym na 25 zakończonych 

postępowań przygotowawczych aż 16 postępowań zakończono po 25tym grudnia. 
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Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V do spraw 

Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku w 2011 roku 

zakończyli postępowania o zróżnicowanym charakterze, jeżeli chodzi o kwalifikację prawną 

czynów nimi objętych. Najczęściej sprawy te dotyczyły przestępstw z art. 56 NarkU (12) i 55 

NarkU (6) oraz art. 286 k.k. (7), art. 258 k.k. (4), a także art. 229 k.k. (4). Podkreślenia 

wymaga, że uwagi dotyczące kwalifikacji prawnych zostały poczynione w oparciu o pierwszą 

z kwalifikacji wskazanych w przesłanych przez Prokuraturę Apelacyjną w Gdańsku danych 

dotyczących czynu (czynów) będącego przedmiotem danego postępowania.  

 

Czas trwania postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku, liczony od dnia wpływu sprawy do jednostki do dnia 

jej zakończenia był zróżnicowany i wynosił: 

 od 0 do 3 miesięcy – 39 postępowań 

 od 3 do 6 miesięcy – 3 postępowania 

 od 6 do 12 miesięcy – 10 postępowań 

 od 1 roku do 2 lat – 13 postępowań 

 od 2 do 5 lat – 5 postępowań 

 powyżej 5 lat – 0 postępowań. 

Zwraca uwagę, że ponad połowa wszystkich postępowań przygotowawczych 

zakończonych w 2011 roku (39 z 70) była prowadzona lub nadzorowana w jednostce przez 

okres krótszy niż 3 miesiące. 

Natomiast procesowy czas trwania postępowań przygotowawczych zakończonych w 

2011 roku w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku, liczony od dnia wszczęcia postępowania 

do dnia jego zakończenia wynosił: 

 od 0 do 3 miesięcy – 3 postępowania 

 od 3 do 6 miesięcy – 1 postępowanie 

 od 6 do 12 miesięcy – 14 postępowań 

 od 1 roku do 2 lat – 31 postępowań 

 od 2 do 5 lat – 21 postępowań 

 powyżej 5 lat – 0 postępowań. 

Najczęściej postępowania przygotowawcze w tej jednostce trwały od 1 roku do 2 lat 

(31 postępowań). 
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Zdecydowana większość postępowań przygotowawczych zakończonych w 

Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku w 2011 roku (70) była śledztwami powierzonymi w 

całości do prowadzenia Policji bądź innym organom postępowania przygotowawczego (68). 

Pozostałe 2 postępowania zakończone zostały na etapie czynności sprawdzających. 

 

Można dostrzec, że liczba postępowań, które w 2011 roku zakończyli prokuratorzy 

Wydziału V Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku była zróżnicowana. Różnice te jednak nie 

uprawniają do formułowania wniosków w zakresie ewentualnych nierównomierności w 

obciążeniu prokuratorów prowadzeniem postępowań przygotowawczych. 

 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V ds. Przestępczości 

Zorganizowanej i Korupcji wzięli udział w 2011 roku w 1140 wokandach. Uczestnictwo 

poszczególnych prokuratorów w wokandach nie rozkładało się równomiernie. Przykładowo 

prokurator BG wziął udział w 164 wokandach a prokurator BK tylko w 10 wokandach. 

Dostrzegalne są zatem istotne rozbieżności w obciążeniu prokuratorów tym obowiązkiem. 
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2. PROKURATURA APELACYJNA W KRAKOWIE 

 

WPROWADZENIE 

 

Dane dotyczące Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie i podlegające analizie w 

niniejszym rozdziale zostały przesłane przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie w dniu 22 

listopada 2012 roku, w dniu 8 stycznia 2013 r., w dniu 22 maja 2013 r. oraz w dniu 6 czerwca 

2013 r. (I IP 11/12). 

 

2.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY APELACYJNEJ W 

KRAKOWIE 

 

SKŁAD OSOBOWY PROKURATURY APELACYJNEJ W KRAKOWIE  

W 2011 ROKU 

WYDZIAŁ LICZBA 

PROKURATORÓW 

Kierownictwo jednostki 4 

Wydział I Organizacji Pracy Prokuratur 5 

Wydział II Postępowania Sądowego 12 

Wydział III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym 10 

Wydział IV do spraw Wizytacji i Okresowej Oceny 

Prokuratorów 

3 

Wydział V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji 17 

Wydział VI Budżetowo-Administracyjny 0 

SUMA: 51 

Tabela 2.1. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki
40

 w poszczególnych 

wydziałach Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie.  

Jeżeli dana osoba była zatrudniona lub wykonywała obowiązki w więcej niż jednym wydziale w 2011 

r., to przyporządkowana została do tego wydziału, w którym była zatrudniona lub wykonywała 

obowiązki najdłużej. Jeżeli nie było możliwe zastosowanie powyższego kryterium to uwzględniano 

daną osobę w pierwszej kolejności w wydziale, w którym prowadzone były postępowania 

przygotowawcze (V), a jeśli i to kryterium nie mogło znaleźć zastosowania to została 

przyporządkowana do pierwszego z wydziałów w kolejności.   

W tabeli uwzględniono prokuratorów wykonujących obowiązki w 2011 r. w więcej niż jednym 

wydziale. Są to: 

Prokurator I – wykazany w Wydziale I oraz V (cały 2011) – w tabeli ujęty w Wydziale V 

Prokurator J – wykazany w Wydziale I oraz III (cały 2011) – w tabeli ujęty w Wydziale I 

                                                           
40

 W niniejszym opracowaniu posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki 

w odniesieniu do wszystkich prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. Termin ten obejmuje bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie (np. 

delegowanych do innej jednostki w całym 2011 r.), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie (np. 

delegowanych do tej jednostki z innych jednostek). 
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Prokurator CC – wykazany w Wydziale III (do 21.08.2011) oraz IV (22.08-31.12.2011) – w tabeli 

ujęty w Wydziale III. 

 

Wykres 2.1. W Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie w 2011 roku było zatrudnionych lub 

wykonywało obowiązki 51 prokuratorów. Na wykresie ujęto wszystkich prokuratorów, którzy choćby 

przez krótki okres wykonywali obowiązki w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie bądź też byli w 

niej zatrudnieni. Uwzględniono nawet takie osoby, które nie przepracowały faktycznie ani jednego 

dnia w jednostce jak np. Prokurator JJ z Wydziału IV, który był przez cały 2011 r. delegowany do 

Prokuratury Generalnej (por. tabela 2.3. – zał. 2.1). 

 

 

Wykres 2.2. Spośród 51 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 
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Apelacyjnej w Krakowie w 2011 roku, 17 prokuratorów było zatrudnionych w innych jednostkach i 

delegowanych do Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. Są to: 

Prokurator B – Zastępca Prokuratora Apelacyjnego (cały 2011) 

Prokurator N – delegowany do Wydziału II (01.01.2011-15.02.2011) 

Prokurator S – delegowany do Wydziału II (14.02.2011-31.12.2011) 

Prokurator U - delegowany do Wydziału II (04.04.2011-03.06.2011) 

Prokurator GG - delegowany do Wydziału III (07.09.2011-19.10.2011) 

Prokurator Ż - delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator PP - delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator RR - delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator SS - delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator TT - delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator WW - delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator UU - delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator XX - delegowany do Wydziału V (01.01.2011-25.07.2011) 

Prokurator YY - delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator ZZ - delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator ŻŻ - delegowany do Wydziału V (15.04.2011-31.05.2011) 

Prokurator ŹŹ - delegowany do Wydziału V (16.08.2011-31.12.2011) 

Ponadto 9 prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie było delegowanych w 2011 r. do 

innych jednostek oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Są to: 

Prokurator D - delegowany do Prokuratury Generalnej (28.02.2011-31.12.2011) 

Prokurator Ł – delegowany do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie (01.01.2011-28.02.2011) 

Prokurator O - delegowany do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie (01.01.2011-28.02.2011) 

Prokurator T – delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (01.01.2011-30.09.2011) 

Prokurator DD - delegowany do Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu (01.01.2011-28.02.2011) 

Prokurator II – delegowany do Prokuratury Generalnej (16.10.2011-31.12.2011) 

Prokurator JJ - delegowany do Prokuratury Generalnej (cały 2011) 

Prokurator OO – delegowany do Prokuratury Okręgowej w Kielcach (01.01.2011-28.02.2011) 

Prokurator W – delegowany do Prokuratury Generalnej (28.02.2011-31.12.2011) 

W danych przekazanych przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie wskazano, że Prokurator W był 

ponadto delegowany do Wydziału II Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie w okresie 01.01.2011-

28.02.2011. Na wykresie, ze względu na okres delegacji do Prokuratury Generalnej, został on 

uwzględniony wśród prokuratorów zatrudnionych w jednostce i delegowanych do innych jednostek. 
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Wykres 2.3. Wykres przestawia stosunek liczby prokuratorów zatrudnionych w Wydziale V 

Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, w którym prowadzone są postępowania przygotowawcze, do 

prokuratorów delegowanych do Wydziału V Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. 
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2.2. POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 2011 

ROKU W PROKURATURZE APELACYJNEJ W KRAKOWIE 
 

Zakończone postępowanie przygotowawcze na potrzeby niniejszego opracowania 

należy rozumieć jako każde postępowanie, które zostało wykreślone z repertorium Ds. oraz 

bazy SIP jako: 

1) zawisłe przed sądem (akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie 

przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o 

umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego),  

2) umorzone,  

3) załatwione w inny sposób (błędny wpis, inne zakończenie, połączenie wewnętrzne, 

połączenie zewnętrzne, przekazanie innemu organowi, przekazanie prokuratorowi 

wojskowemu, przekazanie innej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, 

przekazanie sądowi rodzinnemu) 

4) inne (odmowa wszczęcia postępowania, przekazanie ścigania za granicę, zawieszenie 

postępowania). 

 

 LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

W PROKURATURZE APELACYJNEJ W KRAKOWIE W 2011 ROKU 

 

miesiąc 

liczba postępowań 

zakończonych w 2011 roku 

liczba postępowań zakończonych  

w 2011 roku w okresach  

od 25go do ostatniego dnia miesiąca 

styczeń 1 0 

luty 2 1 

marzec 3 0 

kwiecień 6 1 

maj 3 1 

czerwiec 10 4 

lipiec 1 0 

sierpień 3 0 

wrzesień 5 1 

październik 4 2 

listopad 5 2 

grudzień 14 9 

SUMA: 57 21 
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Tabela 2.2. Tabela przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze 

Apelacyjnej w Krakowie w kolejnych miesiącach 2011 r. oraz w okresach od 25tego do ostatniego 

dnia każdego miesiąca 2011 r.  

 

 
Wykres 2.4. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w kolejnych 

miesiącach 2011 roku. W 2011 roku w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie zakończono 57 

postępowań przygotowawczych. Można dostrzec, że miesiącami, w których zakończono najwięcej 

postępowań przygotowawczych, jest czerwiec i grudzień. Natomiast najmniej postępowań 

przygotowawczych zakończonych zostało w styczniu oraz lipcu. 

 

 

Wykres 2.5. Wykres przedstawia terminy zakończenia postępowań przygotowawczych prowadzonych 

w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie w kolejnych miesiącach 2011 roku. Na wykresie wyróżniono 
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postępowania przygotowawcze zakończone po 25tym dniu każdego miesiąca. Można dostrzec, że w 

szczególności w grudniu znacząca liczba postępowań przygotowawczych została zakończona w ciągu 

pięciu ostatnich dni tego miesiąca.  

 

Wykres 2.6. Spośród 57 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze 

Apelacyjnej w Krakowie 21 postępowań zakończono po 25tym dniu każdego miesiąca 2011 roku, co 

stanowi 37 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 

 

Wykres 2.7. Spośród 57 postępowań przygotowawczych zakończonych w Prokuraturze Apelacyjnej 

w Krakowie w 2011 roku w czerwcu i grudniu zakończono łącznie 24 postępowań, co stanowi 42% 

ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 

63% 

37% 

Postępowania przygotowawcze zakończone 
 w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie  

po 25tym dniu każdego miesiąca  w stosunku do wszystkich 
postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego miesiąca 
2011 roku - 36 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego 
miesiąca 2011 roku - 21 

42% 

58% 

Postępowania przygotowawcze zakończone w Prokuraturze 
Apelacyjnej w Krakowie w czerwcu i grudniu  
oraz w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w czerwcu i grudniu 2011 roku - 24 

postępowania przygotowawcze zakończone w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku - 33 
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2.3. CHARAKTERYSTYKA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

ZAKOŃCZONYCH W PROKURATURZE APELACYJNEJ W 

KRAKOWIE W 2011 ROKU 

 
Dane obrazujące kwalifikację prawną czynów stanowiących przedmiot zakończonych 

postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie zostały 

przedstawione w tabeli 2.4. – zał. 2.2. Na podstawie tych danych określono rodzaje 

postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze Apelacyjnej w 

Krakowie  z uwzględnieniem najczęściej występujących kwalifikacji prawnych. 

 

 

 
Wykres 2.8. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 

Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie w 2011 roku pogrupowanych według najczęściej 

występujących kwalifikacji prawnych czynu będącego przedmiotem postępowania. 
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Wykres 2.9. Wykres przedstawia czas trwania postępowań przygotowawczych zakończonych przez 

prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie w 2011 roku liczony od czasu wpływu do 

jednostki. Wszystkie postępowania zakończone w 2011 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie 

trwały poniżej 1 roku. Zdecydowana większość postępowań zakończonych w 2011 r. trwała poniżej 

miesiąca (36 postępowań, w tym 13 postępowań zakończonych w ciągu jednego dnia po wpływie do 

jednostki). 

 

Wykres 2.10. Wykres przedstawia czas trwania wszystkich postępowań przygotowawczych 

prowadzonych przez prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie w 2011 roku liczony według 
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procesowego czasu trwania postępowania. Zwraca uwagę, że największą liczbę zakończonych w 2011 

r. postępowań przygotowawczych stanowiły postępowania, które trwały powyżej 5 lat. 

 

 
 

Wykres 2.11. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 

Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie w 2011 roku pogrupowanych według formy prowadzenia 

postępowania. Z wykresu wynika, że wszystkie postępowania zakończone w jednostce w 2011 roku 

były śledztwami, z czego zdecydowana większość stanowiła śledztwa własne. 
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2.4. OBCIĄŻENIE PROKURATORÓW POSTĘPOWANIAMI 

PRZYGOTOWAWCZYMI W PROKURATURZE APELACYJNEJ W 

KRAKOWIE W 2011 ROKU 

 
 

Wykres 2.12. W Wydziale V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury 

Apelacyjnej w Krakowie, w którym prowadzone są postępowania przygotowawcze, w 2011 roku było 

zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 17 prokuratorów, co stanowi 33 % ogólnej liczby 

prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (51).  

Prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w pozostałych wydziałach Prokuratury 

Apelacyjnej w Krakowie, w których wykonywane są inne zadania niż prowadzenie postępowań 

przygotowawczych, było w tym czasie 34, tj. 67%.  
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Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki  
w Wydziale V w stosunku do pozostałych prokuratorów  

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki  
w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie w 2011 roku 

prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V - 17 

prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w pozostałych wydziałach - 34 
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Wykres 2.13. W Wydziale V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury 

Apelacyjnej w Krakowie, w którym prowadzone są postępowania przygotowawcze, w 2011 roku 

faktycznie prowadziło postępowania przygotowawcze 14 prokuratorów, co stanowi 35 % ogólnej 

liczby prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (40) – por. zał. 

2.1 – podpis pod tabelą 2.3. 

Prokuratorów faktycznie wykonujących inne zadania niż prowadzenie postępowań przygotowawczych 

w pozostałych wydziałach Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, było w tym czasie 26, tj. 65%.  

Powyższe liczby i odsetki obliczone zostały w następujący sposób. Przyjęto założenie, że prokurator 

faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo 

faktycznie wykonujący inne zadania, to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy 2011 r. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie i 

podzielono ją przez 12 miesięcy. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, która 

odzwierciedla prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie oznacza to, że pomimo zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w 2011 r. 51 prokuratorów (34 prokuratorów w Wydziałach I-IV i 17 

prokuratorów w Wydziale V), faktycznie wykonywało obowiązki 40 prokuratorów (26 w Wydziałach 

I-IV i 14 w Wydziale V). Obliczając liczbę prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania 

przygotowawcze uwzględniono liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w Wydziale V 

niezależnie od tego czy prokurator wykonujący obowiązki w Wydziale V w 2011 r. zakończył w tym 

czasie jakiekolwiek postępowanie przygotowawcze. 
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postępowania przygotowawcze w stosunku do prokuratorów 
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Wykres 2.14. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

w Wydziale V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w 

Krakowie. Postępowania przygotowawcze były prowadzone wyłącznie w tym wydziale, podczas gdy 

prokuratorzy wykonujący obowiązki w pozostałych wydziałach wykonywali inne zadania. Na 

wykresie ujęto również dwóch prokuratorów, którzy mimo że w 2011 r. byli zatrudnieni lub 

wykonywali obowiązki w Wydziale V nie zakończyli żadnego postępowania przygotowawczego. Są 

to: 

Prokurator WW – delegowany do Wydziału V na okres 2011 r. 

Prokurator ŻŻ – delegowany do Wydziału V na okres 15.04-31.05.2011 
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Wykres 2.15. Wykres przedstawia liczbę wokand prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Wydziale V Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie w 2011 r.  
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Wykres 2.16. Wykres przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych oraz liczbę 

wokand obsadzonych przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Wydziale V 

Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie w 2011 r.  
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PODSUMOWANIE (Prokuratura Apelacyjna w Krakowie) 
 

 

W Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie funkcjonowało w 2011 r. sześć wydziałów, 

w ramach których prowadzenie postępowań przygotowawczych powierzone zostało 

prokuratorom zatrudnionym lub wykonującym obowiązki w Wydziale V do spraw 

Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.  

Na podstawie danych dotyczących Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie z 2011 roku 

ustalono, że w jednostce było zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 51 prokuratorów.  

Zatrudnionych w jednostce i wykonujących w niej obowiązki w 2011 r. było 25 

prokuratorów. Natomiast 9 prokuratorów nie wykonywało obowiązków przez część lub 

całość 2011 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie albowiem byli delegowani do innych 

jednostek (tak wyższego, jak i niższego rzędu) lub do innych instytucji. Jedna osoba 

odbywała delegację w całym okresie 2011 roku. Pozostałe delegacje miały zróżnicowany 

charakter (od dwóch miesięcy do dziesięciu miesięcy). Jednocześnie zwraca uwagę, że na 51 

prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze Apelacyjnej w 

Krakowie w 2011 r. 17 prokuratorów było delegowanych do tej jednostki. Były to w 

większości delegacje na okres całego 2011 r. Większość z nich (12) była także delegacjami do 

Wydziału V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.  

 

W Wydziale V na ogólną liczbę 17 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w 2011 r. aż 12 prokuratorów było delegowanych do tego Wydziału. Aż 9 

delegacji było delegacjami na cały badany okres 2011 r.  

Wśród 17 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Wydziale V 

do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji 12 wykonywało obowiązki w Wydziale 

przez cały rok. Pozostałych 5 prokuratorów wykonywało obowiązki w 2011 r. odpowiednio: 

od 1.03.2011 r. do 31.12.2011 r., od 1.01.2011 r. do 25.07.2011 r., od 15.04.2011 r. do 

31.05.2011 r., od 16.08.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz od 01.01.-6.01, 22.01.-13.04, 13.06-

31.12.2011 r. 

 

W związku z faktem, że nie wszyscy z 51 prokuratorów, którzy byli zatrudnieni lub 

wykonywali obowiązki w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie czyniło to przez cały okres 

2011 r., odwołanie się wyłącznie do tej liczby jest niewystarczające. Na podstawie 

uzyskanych danych dotyczących liczby miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w 

Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie ustalono zatem, że w podanym okresie faktycznie 



70 

 

wykonywało obowiązki 40 prokuratorów, z czego 14 prokuratorów faktycznie prowadziło 

postępowania przygotowawcze a 26 prokuratorów wykonywało inne zadania niż prowadzenie 

postępowań przygotowawczych. Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie wykonujący 

obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo faktycznie 

wykonujący inne zadania, to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy 2011 r. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w 

Krakowie i podzielono ją przez 12 miesięcy. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób 

uzyskano liczbę, która odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali 

obowiązki przez cały 2011 rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie oznacza to, że pomimo 

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w 2011 r. 51 prokuratorów (34 prokuratorów w 

Wydziałach I-IV i 17 prokuratorów w Wydziale V), faktycznie wykonywało obowiązki 40 

prokuratorów (26 w Wydziałach I-IV i 14 w Wydziale V). Obliczając liczbę prokuratorów 

faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze uwzględniono liczbę miesięcy 

przepracowanych przez prokuratorów w Wydziale V niezależnie od tego czy prokurator 

wykonujący obowiązki w Wydziale V w 2011 r. zakończył w tym czasie jakiekolwiek 

postępowanie przygotowawcze. 

Z powyższego wynika, że spośród prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki 

w 2011 roku w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie (40) wykonywaniem innych zadań niż 

prowadzenie postępowań przygotowawczych zajmowało się 65% prokuratorów (26). 

Natomiast biorąc pod uwagę wszystkich prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie w 2011 roku odsetek prokuratorów 

nieprowadzących postępowań przygotowawczych wynosił 67%. 

Wskazana powyżej liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie jest istotna, gdyż pozwala dostrzec zdecydowanie 

odmienne kształtowanie się liczby postępowań przygotowawczych, które zostały zakończone 

w 2011 r. w przeliczeniu na liczbę prokuratorów: 

 zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce, 

 faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce, 

 którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze w jednostce, 

 faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce. 
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W 2011 roku w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie zakończono w sumie 57 

postępowań przygotowawczych. Wszystkie zostały zakończone przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w Wydziale V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. W 

zależności od przyjętych założeń można na podstawie powyżej zaprezentowanych danych 

wskazać, iż prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w jednostce kończą rocznie: 

 1,12 postępowania przygotowawczego – 57/51 (wszyscy prokuratorzy 

zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w jednostce)  

 1,42 postępowania przygotowawczego – 57/40 (wszyscy prokuratorzy 

faktycznie wykonujący obowiązki w jednostce) 

 3,8 postępowań przygotowawczych – 57/15 (wszyscy prokuratorzy, którzy 

zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze w jednostce) 

 4,07 postępowań przygotowawczych – 57/14 (tylko prokuratorzy faktycznie 

prowadzący postępowania przygotowawcze w jednostce) 

Powyższe dane obrazują, że obliczanie obciążenia prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wyłącznie w odniesieniu do liczby prokuratorów 

zatrudnionych w danej jednostce oraz delegowanych do tej jednostki, bez uwzględnienia tego 

ile czasu faktycznie wykonywali oni swoje obowiązki w tej jednostce oraz czy zajmowali się 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych, nie odzwierciedla wiernie rzeczywistości w 

tej materii. 

 

Spośród 57 zakończonych w 2011 roku postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie najwięcej spraw zakończono w 

statystycznych okresach czerwca oraz grudnia. 24 postępowania przygotowawcze zakończono 

tylko w tych dwóch miesiącach, co stanowi 42% wszystkich zakończonych postępowań 

przygotowawczych w 2011 roku. Zwraca także uwagę, że najmniej spraw kończono w 

styczniu i lipcu, a więc zaraz po okresach statystycznych. Wyraźnie widać, szczególnie w 

grudniu, wzrost liczby zakończonych spraw. 

Zwraca uwagę tendencja do intensyfikowania wydawania decyzji merytorycznych w 

sprawie w końcowych dniach niektórych miesięcy. Wskazać można w tym wypadku przede 

wszystkim grudzień, w trakcie którego aż 9 z zakończonych 14 postępowań zakończono w 

ostatnich pięciu dniach tego miesiąca. Ogólnie 21 postępowań przygotowawczych zostało 

zakończonych w 2011 roku po 25tym dniu każdego miesiąca, co stanowi 37% ogółu 

ukończonych postępowań w 2011 roku.  
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Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V do spraw 

Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie w 2011 roku 

zakończyli postępowania o zróżnicowanym charakterze, jeżeli chodzi o kwalifikację prawną 

czynów nimi objętych. Najczęściej sprawy te dotyczyły przestępstw z art. 286 k.k. – 7 

postępowań oraz art. 258 k.k. – 6 postępowań. Podkreślenia wymaga, że uwagi dotyczące 

kwalifikacji prawnych zostały poczynione w oparciu o pierwszą ze wskazanych, w 

przesłanych przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie danych, kwalifikacji czynu (czynów) 

będącego przedmiotem danego postępowania. 

 

Czas trwania postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie, liczony od dnia wpływu sprawy do jednostki był 

zróżnicowany i wynosił: 

 od 0 do 3 miesięcy – 50 postępowań 

 od 3 do 6 miesięcy – 4 postępowania 

 od 6 do 12 miesięcy – 3 postępowania 

 od 1 roku do 2 lat – 0 postępowań 

 od 2 do 5 lat – 0 postępowań 

 powyżej 5 lat – 0 postępowań. 

Jak wynika z przedstawionych danych na ogólną liczbę 57 postępowań 

przygotowawczych aż 36 postępowań przygotowawczych zostało zakończonych w terminie 

krótszym niż jeden miesiąc od dnia wpływu sprawy do jednostki. Natomiast 13 postępowań 

zakończonych zostało w ciągu jednego dnia po wpływie do jednostki. 

Zwraca uwagę, że procesowy czas trwania postępowań bardzo istotnie odbiegał od 

przedstawionego powyżej czasu ich trwania od wpływu do Prokuratury Apelacyjnej w 

Krakowie. Wynosił on bowiem: 

 od 0 do 3 miesięcy – 1 postępowanie 

 od 3 do 6 miesięcy – 0 postępowań 

 od 6 do 12 miesięcy – 2 postępowania 

 od 1 roku do 2 lat – 4 postępowania 

 od 2 do 5 lat – 17 postępowań 

 powyżej 5 lat – 33 postępowania. 
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W 2011 r. wszystkie postępowania zakończone w Prokuratury Apelacyjnej w 

Krakowie były prowadzone w formie śledztwa. 35 z nich stanowiły śledztwa własne, 18 

powierzone w całości a 4 powierzone w części organom ścigania. 

 

Można dostrzec, że liczba postępowań, które w 2011 roku zakończyli prokuratorzy 

Wydziału V Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, była zróżnicowana. Różnice te jednak nie 

uprawniają do formułowania wniosków w zakresie ewentualnych nierównomierności w 

obciążeniu prokuratorów prowadzeniem postępowań przygotowawczych.  

 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V ds. Przestępczości 

Zorganizowanej i Korupcji wzięli udział w 2011 roku w 418 wokandach. Uczestnictwo 

poszczególnych prokuratorów w wokandach nie rozkładało się równomiernie. Przykładowo 

prokurator ŁŁ wziął udział w 84 wokandach a prokurator OO, XX oraz ŻŻ w żadnej. 

Dostrzegalne są zatem istotne rozbieżności w obciążeniu prokuratorów tym obowiązkiem. 
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3. PROKURATURA APELACYJNA WE WROCŁAWIU 

 

 

Prokurator Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 15 lutego 2013 roku w odpowiedzi na 

wniosek o udzielenie informacji publicznej odmówił udzielenia informacji niezbędnych do 

przeprowadzenia badań i dotyczących Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu (sygn. akt Ap I 

IP 12/12). Prokurator Generalny w dniu 28 marca 2013 roku utrzymał w mocy decyzję 

Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu (sygn. akt PG VII Ip O/3/13). W związku z 

powyższym badania nie zawierają danych dotyczących Prokuratury Apelacyjnej we 

Wrocławiu. Sprawa zasadności odmowy dostępu do informacji publicznej zostanie 

rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.  
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4. PROKURATURA OKRĘGOWA W GDAŃSKU 

 

WPROWADZENIE 

 

Dane dotyczące Prokuratury Okręgowej w Gdańsku i podlegające analizie w 

niniejszym rozdziale zostały przesłane przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku z dnia 11 

stycznia 2013 roku oraz 13 maja 2013 roku (IP 29/12). 

 

 

4.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W 

GDAŃSKU 
 

 

SKŁAD OSOBOWY PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GDAŃSKU W 2011 ROKU 

 

WYDZIAŁ 

LICZBA 

PROKURATORÓW 

Kierownictwo jednostki 3 

Wydział I Organizacyjny 20 

Wydział II Postępowania Sądowego 18 

Wydział III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym 12 

Wydział IV do spraw Informatyzacji i Analiz 1 

Wydział V Śledczy 16 

Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej 13 

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny 0 

SUMA: 83 

Tabela 4.1. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki
41

 w poszczególnych 

wydziałach Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.  

Jeżeli dana osoba była zatrudniona lub wykonywała obowiązki w więcej niż jednym wydziale w 2011 

r., to przyporządkowana została do tego wydziału, w którym była zatrudniona lub wykonywała 

obowiązki najdłużej. Jeżeli nie było możliwe zastosowanie powyższego kryterium to uwzględniano 

daną osobę w pierwszej kolejności w wydziale, w którym prowadzone były postępowania 

przygotowawcze (V lub VI), a jeśli i to kryterium nie mogło znaleźć zastosowania to została 

przyporządkowana do pierwszego z wydziałów w kolejności.   

W tabeli uwzględniono prokuratorów wykonujących obowiązki w 2011 r. w więcej niż jednym 

wydziale. Są to: 

Prokurator J – wykazany w dwóch wydziałach: VI (do 23.10.2011) oraz I (od 24.10.2011 r.) – w tabeli 

ujęty w Wydziale VI. 

Prokurator O – wykazany w dwóch wydziałach: VI (do 10.03.2011) oraz I (od 11.03.2011 r.) – w 

tabeli ujęty w Wydziale I. 

                                                           
41

 W niniejszym opracowaniu posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki 

w odniesieniu do wszystkich prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Termin ten obejmuje bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku (np. 

delegowanych do innej jednostki w całym 2011 r.), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązków w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku (np. 

delegowanych do tej jednostki z innych jednostek). 
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Prokurator Q – wykazany w dwóch wydziałach: III (do 31.05.2011) oraz I (od 1.06.2011 r.) – w tabeli 

ujęty w Wydziale I. 

Prokurator R – wykazany w dwóch wydziałach: V (do 11.08.2011) oraz I (od 12.08.2011) – w tabeli 

ujęty w Wydziale V. 

Prokurator Ź - wykazany w dwóch wydziałach: V (do 23.10.2011) oraz II (od 24.10.2011 r.) – w tabeli 

ujęty w Wydziale V. 

Prokurator AC - wykazany w trzech wydziałach: I (do 8.02.2011), III (od 9.02.2011 do 11.04.2011) 

oraz II (od 12.04.2011) – w tabeli ujęty w Wydziale II. 

Prokurator AH - wykazany w dwóch wydziałach: I (do 18.04.2011) oraz III (od 19.04.2011) – w tabeli 

ujęty w Wydziale III. 

Prokurator AŁ – wykazany w dwóch wydziałach: V (do 9.05.2011) oraz III (od 10.05.2011) – w tabeli 

ujęty w Wydziale III. 

Prokurator BĄ – wykazany w dwóch wydziałach: V (od 01.01.2011 do 11.08.2011 oraz od 24.10.2011 

do 31.12.2011) oraz I (od 12.08.2011 do 23.10.2011) – w tabeli ujęty w Wydziale V. 

 

 

Wykres 4.1. W Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku w 2011 roku było zatrudnionych lub 

wykonywało obowiązki 83 prokuratorów. Na wykresie ujęto wszystkich prokuratorów, którzy choćby 

przez krótki okres wykonywali obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku bądź też byli w niej 

zatrudnieni. Uwzględniono nawet takie osoby, które nie przepracowały faktycznie ani jednego dnia w 

jednostce jak np. Prokurator D z Wydziału I, który był przez cały 2011 rok zawieszony (por. tabela 

4.3. – zał. 4.1). 
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Wykres 4.2. Spośród 83 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Okręgowej w Gdańsku w 2011 roku, 8 prokuratorów było delegowanych do tej jednostki (z 

Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku – 2 osoby oraz z prokuratur rejonowych: w Gdyni, Gdańsku-

Śródmieście, Pruszczu Gdańskim, Sopocie – 6 osób). Są to: 

prokurator B  – zastępca Prokuratora Okręgowego (cały 2011) 

prokurator AB  – delegowany do Wydziału II – Naczelnik wydziału (cały 2011) 

prokurator AÓ  – delegowany do Wydziału III (cały 2011) 

prokurator AP – delegowany do Wydziału III (01.01-31.03.2011) 

prokurator AU – delegowany do Wydziału V (17.10-31.12.2011) 

prokurator AV  – delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

prokurator AŻ – delegowany do Wydziału V (11.07-31.12.2011) 

prokurator BD  – delegowany do Wydziału VI (07.06-31.12.2011) 

Ponadto 18 prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Gdańsku było delegowanych w 2011 r. do innych 

jednostek. Są to: 

prokurator Ę – z Wydziału I delegowany do Prokuratury Rejonowej w Gdyni (09.02-31.12.2011) 

prokurator F – z Wydziału I delegowany do Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie (01.01-

08.02.2011) 

prokurator G – z Wydziału I delegowany do Prokuratury Rejonowej w Pucku (cały 2011) 

prokurator H – z Wydziału I delegowany do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa (cały 2011) 

prokurator I – z Wydziału I delegowany do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście oraz 

Prokuratury Rejonowej w Malborku (cały 2011) 

prokurator K – z Wydziału I delegowany do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie (cały 2011) 

prokurator L – z Wydziału I delegowany do Prokuratury Okręgowej w Słupsku (01.01-06.02.2011) 

prokurator N – z Wydziału I delegowany do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście (cały 2011) 

prokurator Z – z Wydziału II delegowany do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku (18.07-17.09.2011) 

prokurator Ż – z Wydziału II delegowany do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku (21.11-31.12.2011) 

prokurator AĄ – z Wydziału II delegowany do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku (20.09-

19.11.2011) 

prokurator AC – z Wydziału I delegowany do Prokuratury Rejonowej w Malborku (01.01-08.02.2011) 

57 

18 

8 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku w 2011 roku  

ze wskazaniem delegacji 

zatrudnieni w PO Gdańsk i 
wykonujący obowiązki tylko w tej 
jednostce 

zatrudnieni w PO Gdańsk i 
delegowani do innych jednostek 

zatrudnieni w innych jednostkach 
i delegowani do PO Gdańsk 
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prokurator AH – z Wydziału I delegowany do Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie (01.01-

08.02.2011) 

prokurator AS – z Wydziału V delegowany do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku (cały 2011) 

prokurator  AŚ – z Wydziału V delegowany do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku (cały 2011) 

prokurator  AZ – z Wydziału V delegowany do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku (cały 2011) 

prokurator  BC – z Wydziału VI delegowany do Prokuratury Rejonowej w Tczewie (cały 2011) 

prokurator  BĆ – z Wydziału V delegowany do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku (cały 2011) 

 

 

 

Wykres 4.3. Wykres przestawia stosunek liczby prokuratorów zatrudnionych w Wydziale V i VI 

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, w których prowadzone są postępowania przygotowawcze, do 

prokuratorów delegowanych do Wydziału V i VI Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.  

W Wydziale V wykonywał także obowiązki prokurator AŁ w okresie 01.01-09.05.2011, następnie 

wykonujący obowiązki w Wydziale III. Natomiast w Wydziale VI wykonywał także obowiązki 

Prokurator O, który został zaliczony do Wydziału I w związku z faktem, że w Wydziale VI 

wykonywał obowiązki jedynie w okresie od 01.01-10.03.2011 roku. Por. opis pod tabelą 4.1. 

  

25 

4 

Liczba prokuratorów zatrudnionych w Wydziale V i VI 
Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w stosunku do liczby 

prokuratorów delegowanych do tych Wydziałów w 2011 roku  

Prokuratorzy zatrudnieni w 
Wydziale V i VI Prokuratury 
Okręgowej w Gdańsku 

Prokuratorzy delegowani do 
Wydziału V i VI Prokuratury 
Okręgowej w Gdańsku 
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4.2. POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 2011 

ROKU W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GDAŃSKU 

 

Zakończone postępowanie przygotowawcze na potrzeby niniejszego opracowania 

należy rozumieć jako każde postępowanie, które zostało wykreślone z repertorium Ds. oraz 

bazy SIP jako: 

1) zawisłe przed sądem (akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie 

przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o 

umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego),  

2) umorzone,  

3) załatwione w inny sposób (błędny wpis, inne zakończenie, połączenie wewnętrzne, 

połączenie zewnętrzne, przekazanie innemu organowi, przekazanie prokuratorowi 

wojskowemu, przekazanie innej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, 

przekazanie sądowi rodzinnemu), 

4) inne (odmowa wszczęcia postępowania, przekazanie ścigania za granicę, zawieszenie 

postępowania). 

 

POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE  

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GDAŃSKU W 2011 ROKU 

 

miesiąc 

Liczba postępowań 

zakończonych w 2011 roku 

Liczba postępowań zakończonych  

w 2011 roku w okresach  

od 25go do ostatniego dnia miesiąca 

styczeń 6 1 

luty 7 1 

marzec 11 5 

kwiecień 16 3 

maj 7 2 

czerwiec 23 13 

lipiec 4 1 

sierpień 6 2 

wrzesień 12 2 

październik 22 8 

listopad 12 4 

grudzień 37 22 

SUMA 163 64 
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Tabela 4.2. Tabela przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze 

Okręgowej w Gdańsku w kolejnych miesiącach 2011 r. oraz w okresach od 25tego do ostatniego dnia 

każdego miesiąca 2011 r.  

 

 
Wykres 4.4. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w kolejnych 

miesiącach 2011 roku. W 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku zakończono 163 

postępowania przygotowawcze. Wyraźnie widać, że miesiącami, w których zakończono najwięcej 

postępowań przygotowawczych, jest czerwiec i grudzień, a także październik. Natomiast najmniej 

spraw zakończonych zostało w lipcu (4) oraz styczniu i sierpniu (6). 
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Postępowania przygotowawcze  
zakończone w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku  

w kolejnych miesiącach 2011 roku 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień  
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Wykres 4.5. Wykres przedstawia terminy zakończenia postępowań przygotowawczych prowadzonych 

w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku w kolejnych miesiącach 2011 roku. Na wykresie wyróżniono 

postępowania przygotowawcze zakończone po 25tym dniu każdego miesiąca. Można dostrzec, że w 

czerwcu i grudniu znacząca liczba postępowań przygotowawczych została zakończona w ciągu pięciu 

ostatnich dni tych miesięcy. W przypadku czerwca jest to 13 postępowań przygotowawczych na 23 

zakończone, natomiast w przypadku grudnia są to 22 postępowania przygotowawcze na 37 

zakończonych. W żadnym innym miesiącu stosunek ten nie jest tak znaczny.  
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Postępowania przygotowawcze zakończone w Prokuraturze 
Okręgowej w Gdańsku po 25tym dniu każdego miesiąca  

w stosunku do postępowań przygotowawczych zakończonych  
w każdym miesiącu 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego miesiąca 
2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego 
miesiąca 2011 roku 
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Wykres 4.6. Spośród 163 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze 

Okręgowej w Gdańsku 64 postępowania zakończono po 25tym dniu każdego miesiąca 2011 roku, co 

stanowi 39 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 
 

 

 Wykres 4.7. Spośród 163 postępowań przygotowawczych zakończonych w Prokuraturze Okręgowej 

w Gdańsku w 2011 roku w czerwcu i grudniu zakończono łącznie 60 postępowań, co stanowi 37% 

ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 

 

61% 

39% 

Postępowania przygotowawcze zakończone w Prokuraturze 
Okręgowej w Gdańsku po 25tym dniu każdego miesiąca  

w stosunku do wszystkich postępowań przygotowawczych 
zakończonych w 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego miesiąca 
2011 roku - 99 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego 
miesiąca 2011 roku - 64 

37% 

63% 

Postępowania przygotowawcze zakończone  
w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku w czerwcu i grudniu  

oraz w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w czerwcu i grudniu 2011 roku - 60 

postępowania przygotowawcze zakończone w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku - 103 
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4.3. CHARAKTERYSTYKA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

ZAKOŃCZONYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W 

GDAŃSKU W 2011 ROKU 
 

Dane obrazujące kwalifikację prawną czynów stanowiących przedmiot zakończonych 

postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku zostały przedstawione 

w tabeli 4.4. – zał. 4.2. Na podstawie tych danych określono rodzaje postępowań 

przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku z 

uwzględnieniem najczęściej występujących kwalifikacji prawnych. 

 

 

Wykres 4.8. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 

Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku w 2011 roku pogrupowanych według najczęściej występujących 

kwalifikacji prawnych czynu będącego przedmiotem postępowania. 
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art. 56 NarkU 

art. 271 
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Wykres 4.9. Wykres przedstawia czas trwania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez 

prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w 2011 roku liczony od czasu wpływu do jednostki. 

Najwięcej postępowań zakończonych w 2011 r. trwało od 2 do 5 lat od wpływu sprawy do jednostki 

(40 postępowań) oraz od 1-2 lat od wpływu sprawy do jednostki (39 postępowań). 

 

Wykres 4.10. Wykres przedstawia czas trwania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez 

prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w 2011 roku liczony według procesowego czasu 

trwania postępowania.  
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Czas trwania postępowań przygotowawczych  
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Czas trwania postępowań przygotowawczych  
zakończonych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku w 2011 roku 

(okres w jakim postępowanie  
było prowadzone lub nadzorowane w jednostce) 
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Wykres 4.11. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 

Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku w 2011 roku pogrupowanych według formy prowadzenia 

postępowania. Z wykresu wynika, że wszystkie postępowania przygotowawcze zakończone w 

jednostce w 2011 roku były śledztwami, z czego zdecydowaną większość stanowiły śledztwa 

powierzone w całości (94 na 163 prowadzone postępowania). 
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4.4. OBCIĄŻENIE PROKURATORÓW POSTĘPOWANIAMI 

PRZYGOTOWAWCZYMI W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W 

GDAŃSKU W 2011 ROKU 

 

Wykres 4.12. W Wydziale V Śledczym oraz VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury 

Okręgowej w Gdańsku, w których prowadzone są postępowania przygotowawcze, w 2011 roku było 

zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 29 prokuratorów, co stanowi 35 % ogólnej liczby 

prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (83).  

Prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w pozostałych wydziałach Prokuratury 

Okręgowej w Gdańsku, w których wykonywane są inne zadania niż prowadzenie postępowań 

przygotowawczych, było w tym czasie 54, tj. 65%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

65% 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki  
w Wydziale V i VI w stosunku do pozostałych prokuratorów  

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki  
w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku w 2011 roku 

prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V i VI - 29 

prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w pozostałych wydziałach - 54 
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Wykres 4.13. W Wydziale V Śledczym oraz VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury 

Okręgowej w Gdańsku, w których prowadzone są postępowania przygotowawcze, w 2011 roku 

faktycznie prowadziło postępowania przygotowawcze 21 prokuratorów, co stanowi 34% ogólnej 

liczby prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (62) – por. zał. 

4.1 – podpis pod tabelą 4.3.  

Prokuratorów faktycznie wykonujących inne zadania niż prowadzenie postępowań przygotowawczych 

w pozostałych wydziałach Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, było w tym czasie 41, tj. 66%.  

Powyższe liczby i odsetki obliczone zostały w następujący sposób. Przyjęto założenie, że prokurator 

faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo 

faktycznie wykonujący inne zadania, to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy 2011 r. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 r. w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku i 

podzielono ją przez 12 miesięcy. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, która 

odzwierciedla prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oznacza to, że pomimo zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w 2011 r. 83 prokuratorów (54 prokuratorów w Wydziałach I-IV i 29 

prokuratorów w Wydziale V i VI), faktycznie wykonywało obowiązki 62 prokuratorów (41 w 

Wydziałach I-IV i 21 w Wydziale V i VI). Obliczając liczbę prokuratorów faktycznie prowadzących 

postępowania przygotowawcze uwzględniono liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

w Wydziale V i VI niezależnie od tego czy prokurator wykonujący obowiązki w Wydziale V i VI w 

2011 r. zakończył w tym czasie jakiekolwiek postępowanie przygotowawcze. 

 
 

 

34% 

66% 

Prokuratorzy faktycznie prowadzący  
postępowania przygotowawcze w stosunku do prokuratorów 

faktycznie wykonujących inne zadania w 2011 roku w 
Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku 

prokuratorzy faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze - 21 

prokuratorzy faktycznie wykonujący inne zadania - 41 
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Wykres 4.14. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

Wydziale V Śledczym oraz VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w 

Gdańsku. Postępowania przygotowawcze były prowadzone wyłącznie w tych wydziałach, podczas 

gdy prokuratorzy wykonujący obowiązki w pozostałych wydziałach wykonywali inne zadania. Na 

wykresie ujęto również czterech prokuratorów, którzy mimo że w 2011 r. byli zatrudnieni lub 
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wykonywali obowiązki w Wydziale V lub VI to nie zakończyli żadnego postępowania 

przygotowawczego. Są to: 

Prokurator BĄ – Wydział V (01.01-11.08.2011, 24.10-31.12.2011) 

Prokurator BI – Wydziału VI (cały 2011) 

Prokurator BE – Wydziału VI (cały 2011) 

Prokurator O – Wydział VI (01.01-10.03.2011) 

 

 
Wykres 4.15. Wykres przedstawia liczbę wokand prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Wydziale V i VI Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w 2011 r. 
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Wykres 4.16. Wykres przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych oraz liczbę 

wokand obsadzonych przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Wydziale V 

i VI Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w 2011 r. 
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PODSUMOWANIE (Prokuratura Okręgowa w Gdańsku) 
 

 

W Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku funkcjonowało w 2011 r. siedem wydziałów, 

w ramach których prowadzenie postępowań przygotowawczych powierzone zostało 

prokuratorom zatrudnionym lub wykonującym obowiązki w Wydziale V Śledczym oraz 

Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej. 

Na podstawie danych dotyczących Prokuratury Okręgowej w Gdańsku z 2011 roku 

ustalono, że w jednostce było zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 83 prokuratorów.  

Zatrudnionych w jednostce i wykonujących w niej obowiązki w 2011 r. było 57 

prokuratorów. Natomiast 18 prokuratorów nie wykonywało obowiązków przez część lub 

całość 2011 r. w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku albowiem byli delegowani do innych 

jednostek (tak wyższego, jak i niższego rzędu). Większość z tych delegacji było delegacjami 

na okres całego 2011 r. (10). Pozostałe były delegacjami trwającymi od ponad miesiąca do 

prawie dziewięciu miesięcy. Delegacje były związane z pełnieniem obowiązków prokuratora 

rejonowego (10) lub okręgowego (1), a także wykonywaniem obowiązków w Prokuraturze 

Apelacyjnej (7).  

Na 83 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Okręgowej w Gdańsku w 2011 r. 8 prokuratorów było delegowanych do tej jednostki. Były to 

w większości (4) delegacje kilkumiesięczne – odpowiednio na okres: 01.01-31.03.2011, 

17.10-31.12.2011, 11.07-31.12.2011 oraz 07.06-31.12.2011. Pozostałe delegacje (3) były 

całoroczne. Cztery delegacje były delegacjami do Wydziału V Śledczego (3) oraz Wydziału 

VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej (1). Pozostałe cztery delegacje były delegacjami 

do wydziału II (2) i III (1) oraz do pełnienia funkcji zastępcy Prokuratora Okręgowego. 

 

W Wydziale V i VI na ogólną liczbę 29 prokuratorów zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w 2011 r.
42

 czterech prokuratorów było delegowanych do tych 

Wydziałów. Tylko jedna z tych delegacji była delegacją na cały badany okres 2011 r.  

Wśród 29 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Wydziale V 

Śledczym oraz Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej 15 prokuratorów 

wykonywało obowiązki w tych wydziałach przez cały rok. 5 prokuratorów nie wykonywało 

obowiązków w Wydziale V i VI w 2011 r. ani jednego dnia w związku z delegacjami. Cztery 

                                                           
42

 W Wydziale V wykonywał także obowiązki prokurator AŁ w okresie od 01.01-09.05.2011, następnie 

wykonujący obowiązki w Wydziale III i do tego Wydziału zaliczony. Natomiast w Wydziale VI wykonywał 

także obowiązki Prokurator O, który został zaliczony do Wydziału I w związku z faktem, że w Wydziale VI 

wykonywał obowiązki jedynie w okresie od 01.01-10.03.2011 roku. Por. opis pod tabelą 4.1. 
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z tych delegacji była delegacjami do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. Pozostałych 9 

prokuratorów wykonywało obowiązki jedynie przez część 2011 r. 

 

W związku z faktem, że nie wszyscy z 83 prokuratorów, którzy byli zatrudnieni lub 

wykonywali obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku czyniło to przez cały okres 

2011 r., odwołanie się wyłącznie do tej liczby jest niewystarczające. Na podstawie 

uzyskanych danych dotyczących liczby miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w 

Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku ustalono zatem, że w podanym okresie faktycznie 

wykonywało obowiązki 62 prokuratorów, z czego 21 prokuratorów faktycznie prowadziło 

postępowania przygotowawcze a 41 prokuratorów wykonywało inne zadania niż prowadzenie 

postępowań przygotowawczych. Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie wykonujący 

obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo faktycznie 

wykonujący inne zadania, to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy 2011 r. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 r. w Prokuraturze Okręgowej w 

Gdańsku i podzielono ją przez 12 miesięcy. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób 

uzyskano liczbę, która odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali 

obowiązki przez cały 2011 rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oznacza to, że pomimo 

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w 2011 r. 83 prokuratorów (54 prokuratorów w 

Wydziałach I-IV i 29 prokuratorów w Wydziale V i VI), faktycznie wykonywało obowiązki 

62 prokuratorów (41 w Wydziałach I-IV i 21 w Wydziale V i VI). Obliczając liczbę 

prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze uwzględniono liczbę 

miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w Wydziale V i VI niezależnie od tego czy 

prokurator wykonujący obowiązki w Wydziale V i VI w 2011 r. zakończył w tym czasie 

jakiekolwiek postępowanie przygotowawcze. 

Z powyższego wynika, że spośród prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki 

w 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku (62) wykonywaniem innych zadań niż 

prowadzenie postępowań przygotowawczych zajmowało się 66% prokuratorów (41). 

Natomiast biorąc pod uwagę wszystkich prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku w 2011 roku odsetek prokuratorów 

nieprowadzących postępowań przygotowawczych wynosił 65 %. 

Wskazana powyżej liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku jest istotna, gdyż pozwala dostrzec zdecydowanie 
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odmienne kształtowanie się liczby postępowań przygotowawczych, które zostały zakończone 

w 2011 r. w przeliczeniu na liczbę prokuratorów: 

 zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce, 

 faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce, 

 którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze w jednostce, 

 faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce. 

W 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku zakończono w sumie 163 

postępowania przygotowawcze. Wszystkie zostały zakończone przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w Wydziale V Śledczym oraz Wydziale VI do Spraw 

Przestępczości Gospodarczej. W zależności od przyjętych założeń można na podstawie 

powyżej zaprezentowanych danych wskazać, iż prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący 

obowiązki w jednostce kończą rocznie: 

 1,96 sprawy – 163/83 (wszyscy prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący 

obowiązki w jednostce), 

 2,63 sprawy – 163/62 (wszyscy prokuratorzy faktycznie wykonujący 

obowiązki w jednostce), 

 7,4 postępowań przygotowawczych – 163/22 (wszyscy prokuratorzy, którzy 

zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze w jednostce), 

 7,76 sprawy – 163/21 (tylko prokuratorzy faktycznie prowadzący 

postępowania przygotowawcze w jednostce). 

Powyższe dane obrazują, że obliczanie obciążenia prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wyłącznie w odniesieniu do liczby prokuratorów 

zatrudnionych w danej jednostce oraz delegowanych do tej jednostki, bez uwzględnienia tego 

ile czasu faktycznie wykonywali oni swoje obowiązki w tej jednostce oraz czy zajmowali się 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych, nie odzwierciedla wiernie rzeczywistości w 

tej materii. 

 

Spośród 163 zakończonych w 2011 roku postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku najwięcej spraw zakończono w 

statystycznych okresach czerwca oraz grudnia. 60 postępowań przygotowawczych 

zakończono tylko w tych dwóch miesiącach, co stanowi 37 % wszystkich zakończonych 

postępowań przygotowawczych w 2011 roku. Zwraca także uwagę, że najmniej spraw, 

kończono w lipcu (4) oraz styczniu (6), a więc zaraz po okresach statystycznych. 6 spraw 
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zakończono także w sierpniu. Wyraźnie wydać bardzo znaczący wzrost spraw kończonych w 

okresach statystycznych.  

Zwraca uwagę tendencja do intensyfikowania wydawania decyzji merytorycznych w 

sprawie w końcowych dniach niektórych miesięcy. Wskazać można w tym wypadku przede 

wszystkim czerwiec i grudzień, a także październik. Ogólnie 64 postępowania 

przygotowawcze zostały zakończone w 2011 roku po 25tym dniu każdego miesiąca, co 

stanowi 39 % ogółu zakończonych postępowań w 2011 roku. Należy odnotować, że 

procentowy udział takich spraw, w ogólnej liczbie spraw zakończonych każdego miesiąca 

znacząco wzrasta w okresach statycznych – w czerwcu i grudniu. W przypadku czerwca jest 

to 13 spraw na 23 zakończone, natomiast w przypadku grudnia są to 22 sprawy na 37 

zakończonych. W żadnym innym miesiącu stosunek ten nie jest tak znaczny.  

 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V Śledczym oraz 

Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w 

2011 roku zakończyli postępowania o zróżnicowanym charakterze, jeżeli chodzi o 

kwalifikację prawną czynów nimi objętych. Zdecydowanie dominowały sprawy dotyczące 

przestępstwa z art. 286 k.k. (33 postępowania). W dalszej kolejności były to postępowania, 

których przedmiotem były czyny zakwalifikowane z art. 231 k.k. (15), 270 k.k. (13) oraz 279 

k.k. (11). Podkreślenia wymaga, że uwagi dotyczące kwalifikacji prawnych zostały 

poczynione w oparciu o pierwszą kwalifikację czynu (czynów) będącego przedmiotem 

danego postępowania wskazaną w przesłanych przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku 

danych. 

 

Czas trwania postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku, liczony od dnia wpływu sprawy do jednostki był 

zróżnicowany i wynosił: 

 od 0 do 3 miesięcy – 21 postępowań 

 od 3 do 6 miesięcy – 13 postępowań 

 od 6 do 12 miesięcy – 18 postępowań 

 od 1 roku do 2 lat – 39 postępowań 

 od 2 do 5 lat – 40 postępowań 

 powyżej 5 lat – 32 postępowania. 
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Jak wynika z przedstawionych danych na ogólną liczbę 163 postępowań 

przygotowawczych aż 72 postępowania przygotowawcze zostały zakończonych w terminie 

dłuższym niż 2 lata od dnia wpływu sprawy do jednostki. Nawet biorąc pod uwagę, że 

procesowy czas trwania tych postępowań był często krótszy, a zawieszenie postępowań 

powinno wynikać z czynników obiektywnych (np. ukrywania się podejrzanego), to jednak aż 

tak długi czas trwania postępowań liczony od dnia wpływu sprawy do jednostki jest 

niepokojący. 

Zwraca uwagę, że procesowy czas trwania postępowań istotnie odbiegał od 

przedstawionego powyżej czasu ich trwania od wpływu do Prokuratury Okręgowej w 

Gdańsku. Wynosił on bowiem: 

 od 0 do 3 miesięcy – 22 postępowania 

 od 3 do 6 miesięcy – 15 postępowań 

 od 6 do 12 miesięcy – 28 postępowań 

 od 1 roku do 2 lat – 49 postępowań 

 od 2 do 5 lat – 48 postępowań 

 powyżej 5 lat – 1 postępowanie. 

Uwaga ta odnosi się przede wszystkim do postępowań trwających ponad 5 lat. 

 

W 2011 r. zdecydowana większość postępowań zakończonych w Prokuraturze 

Okręgowej w Gdańsku była prowadzona w formie śledztwa (149 na 163 zakończone 

postępowania). W 12 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania po przeprowadzeniu 

czynności sprawdzających, a w dwóch zakończono postępowanie w inny sposób. Wśród 

prowadzonych śledztw zdecydowaną większość stanowiły śledztwa powierzone organom 

ścigania w całości (94 postępowania). 41 postępowań prowadzono w formie śledztw 

własnych, 14 zaś powierzonych w części organom ścigania. 

 

Można dostrzec, że liczba postępowań, które w 2011 roku zakończyli prokuratorzy 

Wydziału V i VI Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, była zróżnicowana. Widoczne są 

dysproporcje pomiędzy liczbą zakończonych spraw przez poszczególnych prokuratorów. W 

większości przypadków prokuratorzy z Wydziału V i VI zakończyli od 1 do 10 spraw. Można 

jednak dostrzec, że trzech prokuratorów zakończyło odpowiednio 13, 17 oraz 17 spraw. 
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Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V Śledczym oraz 

Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej wzięli udział w 2011 roku w 1661 

wokandach. Uczestnictwo poszczególnych prokuratorów w wokandach nie rozkładało się 

jednak równomiernie. Przykładowo prokurator BJ wziął udział w 117 wokandach a 

prokurator O i BI w żadnej. Dostrzegalne są zatem istotne rozbieżności w obciążeniu 

prokuratorów tym obowiązkiem. Trudno określić powody tego stanu rzeczy. Można jednak 

odnotować, że nie ma związku między liczbą zakończonych postępowań przygotowawczych 

a liczbą obsadzonych wokand. 
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5. PROKURATURA OKRĘGOWA WE WŁOCŁAWKU 
 

 

WPROWADZENIE 
 

Dane dotyczące Prokuratury Okręgowej we Włocławku i podlegające analizie w 

niniejszym rozdziale zostały przesłane przez Prokuraturę Okręgową we Włocławku w dniu 17 

grudnia 2012 roku (I IP 4/12).  

 

5.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY OKRĘGOWEJ 

WE WŁOCŁAWKU 

 

SKŁAD OSOBOWY PROKURATURY OKRĘGOWEJ WE WŁOCŁAWKU  

W 2011 ROKU 

WYDZIAŁ LICZBA 

PROKURATORÓW 

Kierownictwo jednostki 2 

Wydział I Organizacyjny 5 

Samodzielny Dział Postępowania Sądowego 4 

Wydział V Śledczy 7 

SUMA: 18 

Tabela 5.1. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki
43

 w poszczególnych 

wydziałach Prokuratury Okręgowej we Włocławku w 2011 roku.  

Jeżeli dana osoba była zatrudniona lub wykonywała obowiązki w więcej niż jednym wydziale w 2011 

roku, to przyporządkowana została do tego wydziału, w którym była zatrudniona lub wykonywała 

obowiązki najdłużej. Jeżeli nie było możliwe zastosowanie powyższego kryterium to uwzględniano 

daną osobę w pierwszej kolejności w wydziale, w którym prowadzone były postępowania 

przygotowawcze (V), a jeśli i to kryterium nie mogło znaleźć zastosowania, to została 

przyporządkowana do pierwszego z wydziałów w kolejności. 

 

                                                           
43

 W niniejszym opracowaniu posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki 

w odniesieniu do wszystkich prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Termin ten obejmuje 

bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku 

(np. delegowanych do innej jednostki w całym 2011 roku), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku (np. 

delegowanych do tej jednostki z innych jednostek). 
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Wykres 5.1. W Prokuraturze Okręgowej we Włocławku w 2011 roku było zatrudnionych lub 

wykonywało obowiązki 18 prokuratorów. Na wykresie ujęto wszystkich prokuratorów, którzy, 

chociaż przez krótki okres, wykonywali obowiązki w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku, bądź 

też byli w niej zatrudnieni. Uwzględniono nawet takie osoby, które nie przepracowały faktycznie ani 

jednego dnia w jednostce jak np. Prokurator S, który przez cały 2011 rok był delegowany do innej 

jednostki. 

 

 

 

Wykres 5.2. Spośród 18 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Okręgowej we Włocławku w 2011 roku, 1 prokurator był zatrudniony w innej jednostce i delegowany 

do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Jest to: 

Prokurator R  – delegowany do Wydziału V (25.10-31.12.2011) 

2 

5 

4 

7 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku w 2011 roku z 

podziałem na wydziały (działy) 

Kierownictwo jednostki 

I Wydział Organizacyjny 

Samodzielny Dział Postępowania 
Sądowego 

V Wydział Śledczy 

14 

3 
1 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku w 2011 roku  

ze wskazaniem delegacji 

zatrudnieni w PO Włocławek i 
wykonujący obowiązki tylko w tej 
jednostce 

zatrudnieni w PO Włocławek i 
delegowani do innych jednostek 

zatrudnieni w innych jednostkach 
i delegowani do PO Włocławek 
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Ponadto 3 prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Włocławku było delegowanych w 2011 roku do 

innych jednostek. Są to: 

Prokurator K  – z Wydziału I delegowany do Prokuratury Rejonowej (01.01-28.02.2011) 

Prokurator S – z Wydziału I delegowany do Prokuratury Rejonowej (2011) 

Prokurator O  – z Wydziału I delegowany do Prokuratury Rejonowej (01.01-28.02.2011) 

 

 

 

Wykres 5.3. Wykres przedstawia stosunek liczby prokuratorów zatrudnionych w Wydziale V 

Prokuratury Okręgowej we Włocławku, w którym prowadzone są postępowania przygotowawcze, do 

prokuratorów delegowanych do tego wydziału. 

  

6 

1 

Liczba prokuratorów zatrudnionych w Wydziale V  
Prokuratury Okręgowej we Włocławku w stosunku do liczby 
prokuratorów delegowanych do tego Wydziału w 2011 roku 

Prokuratorzy zatrudnieni w 
Wydziale V Prokuratury 
Okręgowej we Włocławku 

Prokuratorzy delegowani do 
Wydziału V Prokuratury 
Okręgowej we Włocławku 
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5.2. POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 2011 

ROKU W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ WE WŁOCŁAWKU 
 

Zakończone postępowanie przygotowawcze na potrzeby niniejszego opracowania 

należy rozumieć jako każde postępowanie, które zostało wykreślone z repertorium Ds. oraz 

bazy SIP jako: 

5) zawisłe przed sądem (akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie 

przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o 

umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego),  

6) umorzone,  

7) załatwione w inny sposób (błędny wpis, inne zakończenie, połączenie wewnętrzne, 

połączenie zewnętrzne, przekazanie innemu organowi, przekazanie prokuratorowi 

wojskowemu, przekazanie innej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, 

przekazanie sądowi rodzinnemu), 

8) inne (odmowa wszczęcia postępowania, przekazanie ścigania za granicę, zawieszenie 

postępowania). 

 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ WE WŁOCŁAWKU W 2011 ROKU 

 

miesiąc 

liczba postępowań 

zakończonych w 2011 roku 

liczba postępowań zakończonych  

w 2011 roku w okresach  

od 25go do ostatniego dnia miesiąca 

styczeń 0 0 

luty 1 1 

marzec 6 2 

kwiecień 1 1 

maj 3 1 

czerwiec 8 6 

lipiec 1 1 

sierpień 6 1 

wrzesień 3 2 

październik 5 0 

listopad 13 2 

grudzień 15 12 

SUMA 62 29 
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Tabela 5.2. Tabela przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze 

Okręgowej we Włocławku w kolejnych miesiącach 2011 roku oraz po 25tym dniu każdego miesiąca 

2011 roku. 

 

 

 
Wykres 5.4. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w kolejnych 

miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku. W 2011 roku zakończono łącznie 

62 postępowania przygotowawcze. Wyraźnie widoczny jest wzrost liczby kończonych postępowań 

pod koniec roku, tj. w listopadzie i grudniu, a także w czerwcu. 

 

 

 
Wykres 5.5. Wykres przedstawia terminy zakończenia postępowań przygotowawczych prowadzonych 

w kolejnych miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku. Na wykresie 

wyróżniono postępowania przygotowawcze zakończone po 25tym dniu każdego miesiąca 2011 roku. 

Widoczna jest tendencja do kończenia postępowań przygotowawczych w ostatnich dniach każdego 

miesiąca, a szczególnie w czerwcu i grudniu. 
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Wykres 5.6. Spośród 62 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze 

Okręgowej we Włocławku 29 postępowań zakończono po 25tym dniu każdego miesiąca 2011 roku, co 

stanowi 47 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 

 

 

 
Wykres 5.7. Spośród 62 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze 

Okręgowej we Włocławku w czerwcu i grudniu zakończono łącznie 23 postępowania, co stanowi      

37 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 

  

53% 

47% 

Postępowania przygotowawcze zakończone  
w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku 

po 25tym dniu każdego miesiąca  
w stosunku do wszystkich postępowań przygotowawczych 

zakończonych w 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego miesiąca 
2011 roku - 33 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego 
miesiąca 2011 roku - 29 

37% 

63% 

Postępowania przygotowawcze zakończone w Prokuraturze 
Okręgowej we Włocławku 

w czerwcu i grudniu oraz w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w czerwcu i grudniu 2011 roku - 23 

postępowania przygotowawcze zakończone w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku - 39 
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5.3. CHARAKTERYSTYKA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

ZAKOŃCZONYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ WE 

WŁOCŁAWKU W 2011 ROKU 

 
Dane obrazujące kwalifikację prawną czynów stanowiących przedmiot zakończonych 

postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku w 2011 roku 

zostały przedstawione w tabeli 5.4. – zał. 5.2. Na podstawie tych danych określono rodzaje 

postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej we 

Włocławku z uwzględnieniem najczęściej występujących kwalifikacji prawnych.  

 

 
Wykres 5.8. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 

Prokuraturze Okręgowej we Włocławku w 2011 roku pogrupowanych według najczęściej 

występujących kwalifikacji prawnych czynu będącego przedmiotem postępowania.  
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 Wykres 5.9. Wykres przedstawia czas trwania wszystkich postępowań przygotowawczych 

prowadzonych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Włocławku w 2011 roku liczony od 

czasu wpływu do jednostki. Z wykresu wynika, iż najczęściej postępowania przygotowawcze były 

nadzorowane lub prowadzone w jednostce w okresie od 6 miesięcy do 1 roku.  

 

 Wykres 5.10. Wykres przedstawia czas trwania wszystkich postępowań przygotowawczych 

zakończonych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Włocławku w 2011 roku liczony 
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według procesowego czasu trwania postępowania. Z wykresu wynika, że najczęściej postępowania 

przygotowawcze trwały od 6 miesięcy do 1 roku.  

 

 
 

Wykres 5.11. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 

Prokuraturze Okręgowej we Włocławku w 2011 roku pogrupowanych według formy prowadzenia 

postępowania. Wszystkie postępowania przygotowawcze zakończone w 2011 roku w jednostce (poza 

2 postępowaniami, które zakończone zostały na etapie czynności sprawdzających) były śledztwami. 

Spośród wszystkich śledztw aż 44 postępowania były śledztwami powierzonymi w całości a 6 

postępowań było śledztwami własnymi. Natomiast spośród 10 śledztw powierzonych w części 6 

powierzono w określonym zakresie a w 4 przypadkach powierzono dokonanie poszczególnych 

czynności śledztwa.  
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5.4. OBCIĄŻENIE PROKURATORÓW POSTĘPOWANIAMI 

PRZYGOTOWAWCZYMI W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ WE 

WŁOCŁAWKU W 2011 ROKU 

 

 

Wykres 5.12. W Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej we Włocławku, w którym 

prowadzone są postępowania przygotowawcze, w 2011 roku było zatrudnionych lub wykonywało 

obowiązki 7 prokuratorów, co stanowi 39 % ogólnej liczby prokuratorów zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (18). Prokuratorów zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w pozostałych wydziałach i działach Prokuratury Okręgowej we 

Włocławku, w których wykonywane są inne zadania niż prowadzenie postępowań przygotowawczych, 

było w tym czasie 11, tj. 61 %.  

 

 

 

39% 
61% 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V 
w stosunku do pozostałych prokuratorów  

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku w 2011 roku 

prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V - 7 

prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w pozostałych wydziałach - 11 

37% 

63% 

Prokuratorzy faktycznie prowadzący 
postępowania przygotowawcze w stosunku do prokuratorów 

faktycznie wykonujących inne zadania w 2011 roku 
w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku 

prokuratorzy faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze - 6 

prokuratorzy faktycznie wykonujący inne zadania - 10 
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Wykres 5.13. W Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej we Włocławku, w którym 

prowadzone są postępowania przygotowawcze, w 2011 roku 6 prokuratorów faktycznie prowadziło 

postępowania przygotowawcze, co stanowi 37 % ogólnej liczby prokuratorów faktycznie 

wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (16). Prokuratorów faktycznie wykonujących 

inne zadania niż prowadzenie postępowań przygotowawczych w pozostałych wydziałach i działach 

Prokuratury Okręgowej we Włocławku, było w tym czasie 10, tj. 63 %. 

Powyższe liczby i odsetki obliczone zostały w następujący sposób. Przyjęto założenie, że prokurator 

faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo 

faktycznie wykonujące inne zadania to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej we 

Włocławku i podzielono ją przez 12. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, 

która odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 

rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Okręgowej we Włocławku, oznacza to, że pomimo zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 roku 18 prokuratorów (11 prokuratorów w Wydziale I i 

Samodzielnym Dziale Postępowania Sądowego oraz 7 prokuratorów w Wydziale V) faktycznie 

wykonywało obowiązki 16 prokuratorów (10 prokuratorów w Wydziale I i Samodzielnym Dziale 

Postępowania Sądowego oraz 6 prokuratorów w Wydziale V). 

Obliczając liczbę prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze 

uwzględniono liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w Wydziale V, niezależnie od 

tego czy prokurator wykonujący obowiązki w Wydziale V w 2011 roku zakończył w tym czasie 

jakiekolwiek postępowanie przygotowawcze. 

 

 

 
Wykres 5.14. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

w Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Postępowania przygotowawcze były 

prowadzone wyłącznie w tym wydziale, podczas gdy prokuratorzy wykonujący obowiązki w 

pozostałych wydziałach wykonywali inne zadania niż prowadzenie postępowań przygotowawczych.  
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Wykres 5.15. Wykres przedstawia liczbę wokand prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej we Włocławku w 2011 roku. W sumie 

wokand obsadzonych przez prokuratorów wykonujących obowiązki w tym wydziale w 2011 roku było 

257. 
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Wykres 5.16. Wykres przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych oraz liczbę 

wokand obsadzonych przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Wydziale V 

Śledczym Prokuratury Okręgowej we Włocławku w 2011 roku.  
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PODSUMOWANIE (Prokuratura Okręgowa we Włocławku) 
 

W Prokuraturze Okręgowej we Włocławku funkcjonował w 2011 roku Wydział I 

Organizacyjny, Samodzielny Dział Postępowania Sądowego oraz Wydział V Śledczy. 

Prowadzenie postępowań przygotowawczych powierzone zostało prokuratorom zatrudnionym 

lub wykonującym obowiązki w Wydziale V Śledczym.  

Na podstawie danych dotyczących Prokuratury Okręgowej we Włocławku ustalono, 

że w 2011 roku w jednostce było zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 18 prokuratorów.  

Zatrudnionych w jednostce było 17 prokuratorów. Natomiast 3 prokuratorów nie 

wykonywało obowiązków przez część lub całość 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej we 

Włocławku albowiem byli delegowani do pełnienia funkcji w prokuraturach rejonowych. 

Prokurator S odbywał delegację w całym 2011 roku, natomiast dwóch pozostałych 

prokuratorów było delegowanych poza jednostkę na okres 2 miesięcy (prokurator O oraz K).  

Jednocześnie do Prokuratury Okręgowej we Włocławku z prokuratury rejonowej 

delegowany był w 2011 roku 1 prokurator.  

 

W Wydziale V na ogólną liczbę 7 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w 2011 roku 1 prokurator był delegowany do tego Wydziału  na okres 2,5 miesiąca 

(25.10-31.12.2011). 

Wśród 7 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w 2011 roku w 

Wydziale V Śledczym 4 osoby wykonywały obowiązki przez cały rok. Natomiast Prokurator 

O był delegowany do pełnienia funkcji w prokuraturze rejonowej na 2 miesiące (01.01-

28.02), Prokurator G od 15.10.2011 został przeniesiony do pełnienia funkcji w Wydziale I 

Organizacyjnym jako Wizytator, a Prokurator R był delegowany z innej jednostki na okres 

2,5 miesiąca. 

 

W związku z faktem, że nie wszyscy z 18 prokuratorów, którzy byli zatrudnieni lub 

wykonywali obowiązki w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku czyniło to przez cały okres 

2011 roku, odwołanie się wyłącznie do tej liczby jest niewystarczające. Na podstawie 

uzyskanych danych dotyczących liczby miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w 

Prokuraturze Okręgowej we Włocławku ustalono zatem, że w podanym okresie faktycznie 

wykonywało obowiązki 16 prokuratorów, z czego 6 prokuratorów faktycznie prowadziło 

postępowania przygotowawcze a 10 prokuratorów wykonywało inne zadania niż prowadzenie 

postępowań przygotowawczych. Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie wykonujący 
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obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo faktycznie 

wykonujące inne zadania to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez 

prokuratorów wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 roku w Prokuraturze 

Okręgowej we Włocławku i podzielono ją przez 12. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten 

sposób uzyskano liczbę, która odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy faktycznie 

wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Okręgowej we Włocławku, oznacza to, że pomimo 

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 roku 18 prokuratorów (7 

prokuratorów w Wydziale V oraz 11 w pozostałych jednostkach organizacyjnych) faktycznie 

wykonywało obowiązki 16 prokuratorów (6 prokuratorów w Wydziale V oraz 10 w 

pozostałych jednostkach organizacyjnych). Obliczając liczbę prokuratorów faktycznie 

prowadzących postępowania przygotowawcze uwzględniono liczbę miesięcy 

przepracowanych przez prokuratorów w Wydziale V, niezależnie od tego czy prokurator 

wykonujący obowiązki w Wydziale V w 2011 roku zakończył w tym czasie jakiekolwiek 

postępowanie przygotowawcze. 

Z powyższego wynika, że spośród prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki 

w 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku (16) wykonywaniem innych zadań 

niż prowadzenie postępowań przygotowawczych zajmowało się 63 % prokuratorów (10). 

Natomiast biorąc pod uwagę wszystkich prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku w 2011 roku odsetek prokuratorów 

nieprowadzących postępowań przygotowawczych wynosił 61 % (11 osób). 

Wskazana powyżej liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Okręgowej we Włocławku jest istotna, gdyż pozwala dostrzec zdecydowanie 

odmienne kształtowanie się liczby postępowań przygotowawczych, które zostały zakończone 

w 2011 r. w przeliczeniu na liczbę prokuratorów: 

 zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce, 

 faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce, 

 którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze, 

 faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce. 

W 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku zakończono w sumie 62 

postępowania przygotowawcze. Wszystkie zostały zakończone przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w Wydziale V Śledczym. W zależności od przyjętych założeń 
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można na podstawie powyżej zaprezentowanych danych wskazać, iż prokuratorzy zatrudnieni 

lub wykonujący obowiązki w jednostce kończą rocznie: 

 3,4 postępowań przygotowawczych – 62/18 (wszyscy prokuratorzy zatrudnieni 

lub wykonujący obowiązki w jednostce), 

 3,87 postępowań przygotowawczych – 62/16 (wszyscy prokuratorzy 

faktycznie wykonujący obowiązki w jednostce), 

 8,86 postępowań przygotowawczych – 62/7 (wszyscy prokuratorzy, którzy 

zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze), 

 10,33 postępowań przygotowawczych – 62/6 (tylko prokuratorzy faktycznie 

prowadzący postępowania przygotowawcze w jednostce). 

Powyższe dane obrazują, że obliczanie obciążenia prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wyłącznie w odniesieniu do liczby prokuratorów 

zatrudnionych w danej jednostce oraz delegowanych do tej jednostki bez uwzględnienia tego, 

ile czasu faktycznie wykonywali swoje obowiązki w tej jednostce oraz czy zajmowali się 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych nie odzwierciedla wiernie rzeczywistości w 

tej materii. 

 

Spośród 62 zakończonych w 2011 roku postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku dostrzega się tendencję do 

kończenia spraw w statystycznych okresach czerwca oraz grudnia. Aż 23 postępowania 

przygotowawcze zakończono bowiem tylko w tych dwóch miesiącach, co stanowi 37 % 

wszystkich zakończonych postępowań przygotowawczych w 2011 roku. Podkreślić należy, że 

o ile w czerwcu zakończono 8 postępowań przygotowawczych, a w grudniu aż 15, to w takich 

miesiącach jak styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec oraz wrzesień zakończono ich od 0 do 3. 

Zwraca także uwagę tendencja do intensyfikowania wydawania decyzji 

merytorycznych w sprawie w końcowych dniach niektórych miesięcy. Ogólnie 29 

postępowań przygotowawczych zostało zakończonych w 2011 roku po 25tym dniu każdego 

miesiąca, co stanowi 47 % ogółu zakończonych postępowań w 2011 roku. Wyraźnie 

widoczne jest to zwłaszcza w czerwcu, w którym na 8 zakończonych postępowań 

przygotowawczych aż 6 zostało zakończonych po 25tym czerwca oraz w grudniu, w którym 

na 15 zakończonych postępowań przygotowawczych aż 12 zakończono po 25tym grudnia. 

 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V Śledczym 

Prokuratury Okręgowej we Włocławku w 2011 roku zakończyli postępowania o 
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zróżnicowanym charakterze, jeżeli chodzi o kwalifikację prawną czynów nimi objętych. 

Najczęściej sprawy te dotyczyły przestępstw z art. 65 k.k.s., art. 258 i 286 k.k. oraz art. 56 

NarkU. Podkreślenia wymaga, że uwagi dotyczące kwalifikacji prawnych zostały poczynione 

w oparciu o pierwszą kwalifikację czynu (czynów) będącego przedmiotem danego 

postępowania wskazaną w przesłanych przez Prokuraturę Okręgową we Włocławku danych.  

 

Czas trwania postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Okręgowej we Włocławku, liczony od dnia wpływu sprawy do jednostki do dnia 

jej zakończenia, wynosił od 2 lat, 5 miesięcy i 8 dni do 14 dni. Jak wynika z przedstawionych 

danych na 62 postępowania przygotowawcze zakończone w 2011 roku: 

 8 zakończono w terminie od 0 do 3 miesięcy; 

 17 zakończono w terminie od 3 do 6 miesięcy; 

 19 zakończono w terminie od 6 do 12 miesięcy; 

 17 zakończono w terminie od 1 roku do 2 lat, 

 1 zakończono w terminie od 2 do 5 lat, 

 0 zakończono w terminie powyżej 5 lat. 

Natomiast procesowy czas trwania postępowań przygotowawczych zakończonych w 

2011 roku w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku, liczony od dnia wszczęcia 

postępowania do dnia jego zakończenia wynosił: 

 od 0 do 3 miesięcy – 8 postępowań 

 od 3 do 6 miesięcy – 17 postępowań 

 od 6 do 12 miesięcy – 20 postępowań 

 od 1 roku do 2 lat – 15 postępowań 

 od 2 do 5 lat – 2 postępowania 

 powyżej 5 lat – 0 postępowań. 

Na przykładzie Prokuratury Okręgowej we Włocławku nie widać wyraźnego rozdźwięku 

pomiędzy czasami prowadzenia lub nadzorowania sprawy w jednostce a procesowym czasem 

trwania postępowań zakończonych w 2011 roku. Procesowy czas trwania postępowań był 

więc jednocześnie realnym czasem, w jakim dane postępowanie było prowadzone bądź 

nadzorowane w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku. 

 

Wszystkie postępowania przygotowawcze zakończone w 2011 roku w Prokuraturze 

Okręgowej we Włocławku (poza 2 postępowaniami, które zakończone zostały na etapie 
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czynności sprawdzających) były śledztwami. Spośród wszystkich śledztw aż 44 postępowania 

były śledztwami powierzonymi w całości a 6 postępowań było śledztwami własnymi. 

Natomiast spośród 10 śledztw powierzonych w części 6 powierzono w określonym zakresie a 

w 4 przypadkach powierzono dokonanie poszczególnych czynności śledztwa. 

 

Można dostrzec, że liczba postępowań, które w 2011 roku zakończyli prokuratorzy 

Wydziału V Śledczego Prokuratury Okręgowej we Włocławku była zróżnicowana. Różnice te 

jednak nie uprawniają do formułowania wniosków w zakresie ewentualnych 

nierównomierności w obciążeniu prokuratorów prowadzeniem postępowań 

przygotowawczych. 

 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V Prokuratury 

Okręgowej we Włocławku wzięli udział w 2011 roku w 257 wokandach. Uczestnictwo 

poszczególnych prokuratorów w wokandach nie rozkładało się równomiernie, przykładowo 

Prokurator C wziął udział w 52 wokandach, Prokurator H w 58, natomiast Prokurator N w 24, 

Prokurator R w 15, a prokurator BK w 10 wokandach. Dostrzegalne są zatem istotne 

rozbieżności w obciążeniu prokuratorów tym obowiązkiem. Tylko częściowo można je 

uzasadnić czynnikami obiektywnymi, np. faktem, że nie wszyscy prokuratorzy wykonywali 

swoje obowiązki w Wydziale V Śledczym przez cały 2011 roku, np. Prokurator R tylko przez 

okres 2,5 miesiąca. 
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6. PROKURATURA OKRĘGOWA W KRAKOWIE 

 

WPROWADZENIE 

 

Dane dotyczące Prokuratury Okręgowej w Krakowie i podlegające analizie w 

niniejszym rozdziale zostały przesłane przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie w dniu 29 

stycznia 2012 roku oraz w dniu 29 maja 2013 r. (I IP 33/12). 

 

 

6.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W 

KRAKOWIE 
 

 

SKŁAD OSOBOWY PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KRAKOWIE W 2011 

ROKU 

 

WYDZIAŁ 

LICZBA 

PROKURATORÓW 

Kierownictwo jednostki 3 

Wydział I Organizacyjny 8 

Wydział II Postępowania Sądowego 17 

Wydział III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym 11 

Wydział IV do spraw Informatyzacji i Analiz 1 

Wydział V Śledczy 26 

Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej 25 

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny 0 

SUMA: 91 

Tabela 6.1. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki
44

 w poszczególnych 

wydziałach Prokuratury Okręgowej w Krakowie.  

Jeżeli dana osoba była zatrudniona lub wykonywała obowiązki w więcej niż jednym wydziale w 2011 

r., to przyporządkowana została do tego wydziału, w którym była zatrudniona lub wykonywała 

obowiązki najdłużej. Jeżeli nie było możliwe zastosowanie powyższego kryterium to uwzględniano 

daną osobę w pierwszej kolejności w wydziale, w którym prowadzone były postępowania 

przygotowawcze (V lub VI), a jeśli i to kryterium nie mogło znaleźć zastosowania to została 

przyporządkowana do pierwszego z wydziałów w kolejności.   

W tabeli uwzględniono prokuratora wykonującego obowiązki w 2011 r. w więcej niż jednym 

wydziale. Jest to: 

Prokurator J – wykazany w Wydziale I (19.09-31.12.2011) i II (01.01-18.09.2011) – w tabeli ujęty w 

Wydziale II. 

                                                           
44

 W niniejszym opracowaniu posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki 

w odniesieniu do wszystkich prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Termin ten obejmuje bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie (np. 

delegowanych do innej jednostki w całym 2011 r.), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie (np. 

delegowanych do tej jednostki z innych jednostek). 
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Wykres 6.1. W Prokuraturze Okręgowej w Krakowie w 2011 roku było zatrudnionych lub 

wykonywało obowiązki 91 prokuratorów. Na wykresie ujęto wszystkich prokuratorów, którzy choćby 

przez krótki okres wykonywali obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie bądź też byli w niej 

zatrudnieni. Uwzględniono nawet takie osoby, które nie przepracowały faktycznie ani jednego dnia w 

jednostce jak np. Prokurator AH z Wydziału III, który był przez cały 2011 r. delegowany do 

Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie (por. tabela 6.3. – zał. 6.1). 

 

 

Wykres 6.2. Spośród 91 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Okręgowej w Krakowie w 2011 roku, 21 prokuratorów było zatrudnionych w innych jednostkach i 

delegowanych do Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Są to: 

Prokurator AB - delegowany do Wydziału II (cały 2011) 

3 8 

17 

11 

1 

26 

25 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie w 2011 roku  

z podziałem na wydziały 

Kierownictwo jednostki 

Wydział I 

Wydział II 

Wydział III 

Wydział IV 

Wydział V 

Wydział VI 

50 

20 

21 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie w 2011 roku  

ze wskazaniem delegacji 

zatrudnieni w PO Kraków i 
wykonujący obowiązki tylko w tej 
jednostce 

zatrudnieni w PO Kraków i 
delegowani do innych jednostek 

zatrudnieni w innych jednostkach 
i delegowani do PO Kraków 
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Prokurator AC - delegowany do Wydziału II (cały 2011) 

Prokurator BH - delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator BI - delegowany do Wydziału V (01.01-31.08.2011) 

Prokurator BJ - delegowany do Wydziału V (01.01-07.04.2011) 

Prokurator BK - delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator BL - delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator BŁ - delegowany do Wydziału V (3.01.-31.12.2011) 

Prokurator BM - delegowany do Wydziału V (7.04-6.06.2011) 

Prokurator BN - delegowany do Wydziału V (1.07.-31.12.2011) 

Prokurator BO - delegowany do Wydziału V (1.09.-31.12.2011) 

Prokurator CH - delegowany do Wydziału VI (cały 2011) 

Prokurator CI - delegowany do Wydziału VI (cały 2011) 

Prokurator CJ - delegowany do Wydziału VI (cały 2011) 

Prokurator CK - delegowany do Wydziału VI (cały 2011) 

Prokurator CL - delegowany do Wydziału VI (cały 2011) 

Prokurator CŁ - delegowany do Wydziału VI (cały 2011) 

Prokurator CM - delegowany do Wydziału VI (01.01-9.07.2011) 

Prokurator CN - delegowany do Wydziału VI (cały 2011) 

Prokurator CO - delegowany do Wydziału VI (cały 2011) 

Prokurator CP - delegowany do Wydziału VI (cały 2011) 

Ponadto 20 prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Krakowie było delegowanych w 2011 r. do 

innych jednostek, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Są 

to: 

Prokurator M – delegowany do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza oraz Prokuratury 

Rejonowej Kraków Prądnik Biały (cały 2011) 

Prokurator P – delegowany do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza (cały 2011)  

Prokurator AH – delegowany do Prokuratury Apelacyjnej (cały 2011) 

Prokurator AP – delegowany do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście-Zachód (cały 2011) 

Prokurator AS – delegowany do Prokuratury Apelacyjnej (cały 2011) 

Prokurator AU – delegowany do Prokuratury Apelacyjnej (cały 2011) 

Prokurator AW - delegowany do Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze (cały 2011) 

Prokurator AX – delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (01.07.-31.12.2011) 

Prokurator AY – delegowany do Prokuratury Apelacyjnej (01.03-31.12.2011) 

Prokurator BA – delegowany do Prokuratury Apelacyjnej (cały 2011) 

Prokurator BB – delegowany do Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej (cały 2011) 

Prokurator BC – delegowany do Prokuratury Apelacyjnej (cały 2011) 

Prokurator BG – delegowany do Prokuratury Apelacyjnej (cały 2011) 

Prokurator BR – delegowany do Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie (cały 2011) 

Prokurator BS – delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości (cały 2011) 

Prokurator BT – delegowany do Prokuratury Apelacyjnej (cały 2011) 

Prokurator BX – delegowany do Prokuratury Apelacyjnej (cały 2011) 

Prokurator CD – delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości (cały 2011) 

Prokurator CF – delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości (cały 2011) 

Prokurator CG – delegowany do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu (cały 2011) 
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Wykres 6.3. Wykres przestawia stosunek liczby prokuratorów zatrudnionych w Wydziale V i VI 

Prokuratury Okręgowej w Krakowie, w których prowadzone są postępowania przygotowawcze, do 

prokuratorów delegowanych do Wydziału V i VI Prokuratury Okręgowej w Krakowie. 

  

32 

19 

Liczba prokuratorów zatrudnionych w Wydziale V i VI 
Prokuratury Okręgowej w Krakowie w stosunku do liczby 

prokuratorów delegowanych do tych Wydziałów w 2011 roku  

Prokuratorzy zatrudnieni w 
Wydziale V i VI Prokuratury 
Okręgowej w Krakowie 

Prokuratorzy delegowani do 
Wydziału V i VI Prokuratury 
Okręgowej w Krakowie 
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6.2. POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 2011 

ROKU W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W KRAKOWIE 
 

 

Zakończone postępowanie przygotowawcze na potrzeby niniejszego opracowania 

należy rozumieć jako każde postępowanie, które zostało wykreślone z repertorium Ds. oraz 

bazy SIP jako: 

1) zawisłe przed sądem (akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie 

przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o 

umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego),  

2) umorzone,  

3) załatwione w inny sposób (błędny wpis, inne zakończenie, połączenie wewnętrzne, 

połączenie zewnętrzne, przekazanie innemu organowi, przekazanie prokuratorowi 

wojskowemu, przekazanie innej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, 

przekazanie sądowi rodzinnemu), 

4) inne (odmowa wszczęcia postępowania, przekazanie ścigania za granicę, zawieszenie 

postępowania). 

 

POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE  

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W KRAKOWIE W 2011 ROKU 

 

miesiąc 

Liczba postępowań 

zakończonych w 2011 roku 

Liczba postępowań zakończonych  

w 2011 roku w okresach  

od 25go do ostatniego dnia miesiąca 

styczeń 9 2 

luty 10 1 

marzec 15 3 

kwiecień 8 4 

maj 16 12 

czerwiec 38 27 

lipiec 9 5 

sierpień 15 6 

wrzesień 13 4 

październik 14 7 

listopad 15 5 

grudzień 33 23 

SUMA 195 99 
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Tabela 6.2. Tabela przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze 

Okręgowej w Krakowie w kolejnych miesiącach 2011 r. oraz w okresach od 25tego do ostatniego dnia 

każdego miesiąca 2011 r.  

 

 

 
Wykres 6.4. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w kolejnych 

miesiącach 2011 roku. W 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie zakończono 195 

postępowań przygotowawczych. Wyraźnie widać, że miesiącami, w których zakończono najwięcej 

postępowań przygotowawczych, jest czerwiec i grudzień (przynajmniej ponad dwa razy więcej 

postępowań niż w innych miesiącach). Natomiast najmniej postępowań zakończonych zostało po 

okresach statystycznych – w styczniu i lipcu (9), a także w kwietniu (8). 

 

9 10 
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38 

9 
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13 14 15 

33 

Postępowania przygotowawcze  
zakończone w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie  

w kolejnych miesiącach 2011 roku 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień  
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Wykres 6.5. Wykres przedstawia terminy zakończenia postępowań przygotowawczych prowadzonych 

w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie w kolejnych miesiącach 2011 roku. Na wykresie wyróżniono 

postępowania przygotowawcze zakończone po 25tym dniu każdego miesiąca. Można dostrzec, że w 

czerwcu i grudniu, a także w maju, znacząca liczba postępowań przygotowawczych została 

zakończona w ciągu pięciu ostatnich dni tych miesięcy. W przypadku czerwca jest to 27 postępowań 

przygotowawczych na 38 zakończonych, natomiast w przypadku grudnia są to 23 postępowania 

przygotowawcze na 33 zakończone. W maju liczby te wynoszą odpowiednio 12 i 16.  
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Postępowania przygotowawcze zakończone w Prokuraturze 
Okręgowej w Krakowie po 25tym dniu każdego miesiąca  

w stosunku do postępowań przygotowawczych zakończonych  
w każdym miesiącu 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego miesiąca 
2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego 
miesiąca 2011 roku 
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Wykres 6.6. Spośród 195 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze 

Okręgowej w Krakowie 99 postępowań zakończono po 25tym dniu każdego miesiąca 2011 roku, co 

stanowi 51 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 

 

 

 Wykres 6.7. Spośród 195 postępowań przygotowawczych zakończonych w Prokuraturze Okręgowej 

w Krakowie w 2011 roku w czerwcu i grudniu zakończono 71 postępowań, co stanowi 64% ogółu 

zakończonych postępowań przygotowawczych. 

 

 

49% 
51% 

Postępowania przygotowawcze zakończone  
w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie 

po 25tym dniu każdego miesiąca  
w stosunku do wszystkich postępowań przygotowawczych 

zakończonych w 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego miesiąca 
2011 roku - 96 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego 
miesiąca 2011 roku - 99 

36% 

64% 

Postępowania przygotowawcze zakończone  
w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie 

w czerwcu i grudniu oraz w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w czerwcu i grudniu 2011 roku - 71 

postępowania przygotowawcze zakończone w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku - 124 



123 

 

6.3. CHARAKTERYSTYKA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

ZAKOŃCZONYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W 

KRAKOWIE W 2011 ROKU 
 

 

Dane obrazujące kwalifikację prawną czynów stanowiących przedmiot zakończonych 

postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie zostały 

przedstawione w tabeli 6.4. – zał. 6.2. Na podstawie tych danych określono rodzaje 

postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w 

Krakowie z uwzględnieniem najczęściej występujących kwalifikacji prawnych. 

 

 

Wykres 6.8. Wykres przedstawia liczbę spraw zakończonych w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie 

w 2011 roku pogrupowanych według najczęściej występujących kwalifikacji prawnych czynu 

będącego przedmiotem postępowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

7 

7 

7 

7 

9 

11 

18 

20 

39 

Rodzaje postępowań przygotowawczych  
zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie  
z uwzględnieniem najczęściej występujących kwalifikacji prawnych 

art. 286 

art. 271 

art. 270  

art. 258 

art. 298 

art. 228 

art. 233 

art. 279 

art. 296 



124 

 

 

Wykres 6.9. Wykres przedstawia czas trwania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez 

prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Krakowie w 2011 roku liczony od czasu wpływu do 

jednostki. Najwięcej zakończonych w 2011 r. postępowań trwało powyżej 5 lat od wpływu sprawy do 

jednostki (71 postępowań). 

 

Wykres 6.10. Wykres przedstawia czas trwania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez 

prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Krakowie w 2011 roku liczony według procesowego czasu 

trwania postępowania. Procesowy czas trwania największej liczby postępowań (66) wynosił 2-5 lat. 
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Wykres 6.11. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 

Prokuraturze Okręgowej w Krakowie w 2011 roku pogrupowanych według formy prowadzenia 

postępowania. Z wykresu wynika, że zdecydowana większość postępowań zakończonych w jednostce 

w 2011 roku była śledztwami, wśród których dominowały śledztwa powierzone w całości (125 na 195 

prowadzonych postępowań). 
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6.4. OBCIĄŻENIE PROKURATORÓW POSTĘPOWANIAMI 

PRZYGOTOWAWCZYMI W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W 

KRAKOWIE W 2011 ROKU 

 

 

Wykres 6.12. W Wydziale V Śledczym oraz VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury 

Okręgowej w Krakowie, w których prowadzone są postępowania przygotowawcze, w 2011 roku było 

zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 51 prokuratorów, co stanowi 56 % ogólnej liczby 

prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (91).  

Prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w pozostałych wydziałach Prokuratury 

Okręgowej w Krakowie, w których wykonywane są inne zadania niż prowadzenie postępowań 

przygotowawczych, było w tym czasie 40, tj. 44 %.  
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w Wydziale V i VI w stosunku do pozostałych prokuratorów  

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki  
w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie w 2011 roku 

prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V i VI - 51 

prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w pozostałych wydziałach - 40 



127 

 

 

 

Wykres 6.13. W Wydziale V Śledczym oraz VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury 

Okręgowej w Krakowie, w których prowadzone są postępowania przygotowawcze, w 2011 roku 

faktycznie prowadziło postępowania przygotowawcze 31 prokuratorów, co stanowi 47 % ogólnej 

liczby prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (66) – por. zał. 

6.1 – podpis pod tabelą 6.3. 

Prokuratorów faktycznie wykonujących inne zadania niż prowadzenie postępowań przygotowawczych 

w pozostałych wydziałach Prokuratury Okręgowej w Krakowie, było w tym czasie 35, tj. 53 %.  

Powyższe liczby i odsetki obliczone zostały w następujący sposób. Przyjęto założenie, że prokurator 

faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo 

faktycznie wykonujący inne zadania, to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy 2011 r. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 r. w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie i 

podzielono ją przez 12 miesięcy. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, która 

odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Okręgowej w Krakowie oznacza to, że pomimo zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w 2011 r. 91 prokuratorów (40 prokuratorów w Wydziałach I-IV i 51 

prokuratorów w Wydziale V i VI), faktycznie wykonywało obowiązki 66 prokuratorów (35 w 

Wydziałach I-IV i 31 w Wydziale V i VI). Obliczając liczbę prokuratorów faktycznie prowadzących 

postępowania przygotowawcze uwzględniono liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

w Wydziale V i VI niezależnie od tego czy prokurator wykonujący obowiązki w Wydziale V i VI w 

2011 r. zakończył w tym czasie jakiekolwiek postępowanie przygotowawcze. 
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Wykres 6.14. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

Wydziale V Śledczym oraz VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w 

Krakowie. Postępowania przygotowawcze były prowadzone wyłącznie w tych wydziałach, podczas 

gdy prokuratorzy wykonujący obowiązki w pozostałych wydziałach wykonywali inne zadania. Na 

wykresie ujęto również dwóch prokuratorów, którzy mimo że w 2011 r. byli zatrudnieni lub 

wykonywali obowiązki w Wydziale V lub VI nie zakończyli żadnego postępowania 

przygotowawczego. Są to: 

Prokurator BE – Naczelnik Wydziału V  

Prokurator BU – Naczelnik Wydziału VI 
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Wykres 6.15. Wykres przedstawia liczbę wokand prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Wydziale V i VI Prokuratury Okręgowej w Krakowie w 2011 r. 
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Wykres 6.16. Wykres przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych oraz liczbę 

wokand obsadzonych przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Wydziale V 

i VI Prokuratury Okręgowej w Krakowie w 2011 r.  
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PODSUMOWANIE (Prokuratura Okręgowa w Krakowie) 
 

 

W Prokuraturze Okręgowej w Krakowie funkcjonowało w 2011 r. siedem wydziałów, 

w ramach których prowadzenie postępowań przygotowawczych powierzone zostało 

prokuratorom zatrudnionym lub wykonującym obowiązki w Wydziale V Śledczym oraz 

Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej. 

Na podstawie danych dotyczących Prokuratury Okręgowej w Krakowie z 2011 roku 

ustalono, że w jednostce było zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 91 prokuratorów.  

Zatrudnionych w jednostce i wykonujących w niej obowiązki w 2011 r. było 50 

prokuratorów. Natomiast 20 prokuratorów nie wykonywało obowiązków przez część lub 

całość 2011 r. w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie albowiem byli delegowani do innych 

jednostek (tak wyższego, jak i niższego rzędu) lub do innych instytucji. Zdecydowana 

większość z tych delegacji było delegacjami na okres całego 2011 r. (18). Pozostałe dwie były 

delegacjami na sześć miesięcy oraz na dziesięć miesięcy. Delegacje były w większości 

związane z pełnieniem obowiązków prokuratora rejonowego (7) lub wykonywaniem 

obowiązków w Prokuraturze Apelacyjnej (9). Pozostałe były delegacjami do Ministerstwa 

Sprawiedliwości (3) oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (1). 

Jednocześnie zwraca uwagę, że na 91 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie w 2011 r. 21 prokuratorów było 

delegowanych do tej jednostki. Były to w większości delegacje na okres całego 2011 r. (14). 

Pozostałe były delegacjami na okres od dwóch miesięcy do prawie roku. 

Zdecydowana większość z delegacji było delegacjami do Wydziału V Śledczego (9) 

oraz Wydziału VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej (10). 

 

W Wydziale V i VI na ogólną liczbę 51 prokuratorów zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w 2011 r. aż 19 prokuratorów było delegowanych do tych 

Wydziałów. Wśród tych ostatnich aż 12 było delegowanych na cały badany okres 2011 r.  

Wśród 51 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Wydziale V 

Śledczym oraz Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej 28 wykonywało 

obowiązki w Wydziale przez cały rok. 16 prokuratorów nie wykonywało obowiązków w 

Wydziale V i VI w 2011 r. ani jednego dnia w związku z delegacjami. Połowa z tych 

delegacji była delegacjami do Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. Pozostałych 7 

prokuratorów wykonywało obowiązki jedynie przez część 2011 r. (w okresie od dwóch do 

ośmiu miesięcy). 
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W związku z faktem, że nie wszyscy z 91 prokuratorów, którzy byli zatrudnieni lub 

wykonywali obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie czyniło to przez cały okres 

2011 r., odwołanie się wyłącznie do tej liczby jest niewystarczające. Na podstawie 

uzyskanych danych dotyczących liczby miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w 

Prokuraturze Okręgowej w Krakowie ustalono zatem, że w podanym okresie faktycznie 

wykonywało obowiązki 66 prokuratorów, z czego 31 prokuratorów faktycznie prowadziło 

postępowania przygotowawcze a 35 prokuratorów wykonywało inne zadania niż prowadzenie 

postępowań przygotowawczych. Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie wykonujący 

obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo faktycznie 

wykonujący inne zadania, to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy 2011 r. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 r. w Prokuraturze Okręgowej w 

Krakowie i podzielono ją przez 12 miesięcy. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób 

uzyskano liczbę, która odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali 

obowiązki przez cały 2011 rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Okręgowej w Krakowie oznacza to, że pomimo 

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w 2011 r. 91 prokuratorów (40 prokuratorów w 

Wydziałach I-IV i 51 prokuratorów w Wydziale V i VI), faktycznie wykonywało obowiązki 

66 prokuratorów (35 w Wydziałach I-IV i 31 w Wydziale V i VI). Obliczając liczbę 

prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze uwzględniono liczbę 

miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w Wydziale V i VI niezależnie od tego czy 

prokurator wykonujący obowiązki w Wydziale V i VI w 2011 r. zakończył w tym czasie 

jakiekolwiek postępowanie przygotowawcze. 

Z powyższego wynika, że spośród prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki 

w 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie (66) wykonywaniem innych zadań niż 

prowadzenie postępowań przygotowawczych zajmowało się 53 % prokuratorów (35). 

Natomiast biorąc pod uwagę wszystkich prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie w 2011 roku odsetek prokuratorów 

nieprowadzących postępowań przygotowawczych wynosił 44 %. 

Wskazana powyżej liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Okręgowej w Krakowie jest istotna, gdyż pozwala dostrzec zdecydowanie 

odmienne kształtowanie się liczby postępowań przygotowawczych, które zostały zakończone 

w 2011 r. w przeliczeniu na liczbę prokuratorów: 
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 zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce, 

 faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce, 

 którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze w jednostce, 

 faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce. 

W 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie zakończono w sumie 195 

postępowań przygotowawczych. Wszystkie zostały zakończone przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w Wydziale V Śledczym oraz Wydziale VI do Spraw 

Przestępczości Gospodarczej. W zależności od przyjętych założeń można na podstawie 

powyżej zaprezentowanych danych wskazać, iż prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący 

obowiązki w jednostce kończą rocznie: 

 2,14 postępowań przygotowawczych – 195/91 (wszyscy prokuratorzy 

zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w jednostce)  

 2,95 postępowań przygotowawczych – 195/66 (wszyscy prokuratorzy 

faktycznie wykonujący obowiązki w jednostce) 

 5,9 postępowań przygotowawczych – 195/33 (wszyscy prokuratorzy, którzy 

zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze w jednostce) 

 6,29 postępowań przygotowawczych – 195/31 (tylko prokuratorzy faktycznie 

prowadzący postępowania przygotowawcze w jednostce). 

Powyższe dane obrazują, że obliczanie obciążenia prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wyłącznie w odniesieniu do liczby prokuratorów 

zatrudnionych w danej jednostce oraz delegowanych do tej jednostki, bez uwzględnienia tego 

ile czasu faktycznie wykonywali oni swoje obowiązki w tej jednostce oraz czy zajmowali się 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych, nie odzwierciedla wiernie rzeczywistości w 

tej materii. 

 

Spośród 195 zakończonych w 2011 roku postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie najwięcej spraw zakończono w 

statystycznych okresach czerwca oraz grudnia. 71 postępowań przygotowawczych 

zakończono tylko w tych dwóch miesiącach, co stanowi 36 % wszystkich zakończonych 

postępowań przygotowawczych w 2011 roku. Zwraca także uwagę, że najmniej postępowań 

przygotowawczych, poza kwietniem (8), zakończono w styczniu i lipcu (9), a więc zaraz po 

okresach statystycznych. Wyraźnie zatem wydać bardzo znaczący wzrost kończonych 
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postępowań przygotowawczych w okresach statystycznych. Było ich przynajmniej ponad 

dwukrotnie więcej niż w innych miesiącach 2011 r. 

Zwraca uwagę tendencja do intensyfikowania wydawania decyzji merytorycznych w 

sprawie w końcowych dniach niektórych miesięcy. Wskazać można w tym wypadku przede 

wszystkim czerwiec i grudzień, a także maj. Ogólnie 99 postępowań przygotowawczych 

zostało zakończonych w 2011 roku po 25tym dniu każdego miesiąca, co stanowi 51 % ogółu 

zakończonych postępowań w 2011 roku. Należy odnotować, że procentowy udział takich 

spraw, w ogólnej liczbie spraw zakończonych każdego miesiąca znacząco wzrasta w okresach 

statystycznych – w czerwcu i grudniu. Postępowania przygotowawcze zakończone po 25tym 

każdego z tych miesięcy stanowią ok. 70% wszystkich postępowań przygotowawczych 

zakończonych w tych miesiącach. 

 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V Śledczym oraz 

Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie w 

2011 roku zakończyli postępowania o zróżnicowanym charakterze, jeżeli chodzi o 

kwalifikację prawną czynów nimi objętych. Zdecydowanie dominowały sprawy dotyczące 

przestępstwa z art. 286 k.k. (39 postępowań). W dalszej kolejności były to postępowania, 

których przedmiotem były czyny zakwalifikowane z art. 271 k.k. (20), 270 k.k. (18) oraz 258 

k.k. (11). Podkreślenia wymaga, że uwagi dotyczące kwalifikacji prawnych zostały 

poczynione w oparciu o pierwszą kwalifikację czynu (czynów) będącego przedmiotem 

danego postępowania wskazaną w przesłanych przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie 

danych. 

 

Czas trwania postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, liczony od dnia wpływu sprawy do jednostki był 

zróżnicowany i wynosił: 

 od 0 do 3 miesięcy – 33 postępowania 

 od 3 do 6 miesięcy – 6 postępowań 

 od 6 do 12 miesięcy – 8 postępowań 

 od 1 roku do 2 lat – 44 postępowania 

 od 2 do 5 lat – 33 postępowania 

 powyżej 5 lat – 71 postępowań. 
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Jak wynika z przedstawionych danych na ogólną liczbę 195 postępowań 

przygotowawczych aż 71 postępowań przygotowawczych zostało zakończonych w terminie 

dłuższym niż 5 lat od dnia wpływu sprawy do jednostki. Nawet biorąc pod uwagę, że 

procesowy czas trwania tych postępowań był zasadniczo krótszy, a często zawieszenie 

postępowań wynika z czynników obiektywnych (np. ukrywania się podejrzanego), to jednak 

aż tak długi czas trwania postępowań liczony od dnia wpływu sprawy do jednostki jest 

niepokojący. 

Zwraca uwagę, że procesowy czas trwania postępowań bardzo istotnie odbiegał od 

przedstawionego powyżej czasu ich trwania od wpływu do Prokuratury Okręgowej w 

Krakowie. Wynosił on bowiem: 

 od 0 do 3 miesięcy – 27 postępowań 

 od 3 do 6 miesięcy – 6 postępowań 

 od 6 do 12 miesięcy – 21 postępowań 

 od 1 roku do 2 lat – 53 postępowania 

 od 2 do 5 lat – 66 postępowań 

 powyżej 5 lat – 22 postępowania. 

 

W 2011 r. zdecydowana większość postępowań zakończonych w Prokuraturze 

Okręgowej w Krakowie była prowadzona w formie śledztwa (178 na 195 wszystkich 

zakończonych postępowań). 12 postępowań prowadzonych było w formie dochodzenia, 

natomiast w 5 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania po przeprowadzeniu 

czynności sprawdzających. Wśród prowadzonych śledztw zdecydowaną większość stanowiły 

śledztwa powierzone organom ścigania w całości (125 postępowań). 36 postępowań 

prowadzono w formie śledztw własnych, zaś 17 powierzonych w części organom ścigania. 

 

Zauważyć należy, że liczba postępowań, które w 2011 roku zakończyli prokuratorzy 

Wydziału V i VI Prokuratury Okręgowej w Krakowie, była zróżnicowana. Widoczne są 

istotne dysproporcje pomiędzy liczbą zakończonych spraw przez poszczególnych 

prokuratorów. W większości przypadków prokuratorzy z Wydziału V i VI zakończyli od 1 do 

10 spraw. Można jednak dostrzec, że czterech prokuratorów zakończyło odpowiednio 15, 16, 

18 i 20 spraw. Różnice te nie uprawniają do formułowania jednoznacznych wniosków, choć 

wymagają refleksji z perspektywy racjonalnego i efektywnego obciążenia prokuratorów 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych. 
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Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V Śledczym oraz 

Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej wzięli udział w 2011 roku w 1591 

wokandach. Uczestnictwo poszczególnych prokuratorów w wokandach nie rozkładało się 

równomiernie. Przykładowo prokurator BL wziął udział w 90 wokandach a prokurator BU w 

jednej. Dostrzegalne są zatem istotne rozbieżności w obciążeniu prokuratorów tym 

obowiązkiem. Trudno określić powody tego stanu rzeczy. Można jednak odnotować, że nie 

ma związku pomiędzy liczbą zakończonych postępowań przygotowawczych a liczbą 

obsadzonych wokand. 
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7. PROKURATURA OKRĘGOWA W TARNOWIE 
 

 

WPROWADZENIE 
 

Dane dotyczące Prokuratury Okręgowej w Tarnowie i podlegające analizie w 

niniejszym rozdziale zostały przesłane przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie w dniu 5 

grudnia 2012 roku oraz w dniu 14 czerwca 2013 roku (I IP 3/12).  

 

7.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W 

TARNOWIE 

 

SKŁAD OSOBOWY PROKURATURY OKRĘGOWEJ W TARNOWIE  

W 2011 ROKU 

WYDZIAŁ LICZBA 

PROKURATORÓW 

Kierownictwo jednostki 2 

Wydział I Organizacyjny 8 

Wydział II Postępowania Sądowego 7 

Wydział V Śledczy 6 

SUMA: 23 

Tabela 7.1. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki
45

 w poszczególnych 

wydziałach Prokuratury Okręgowej w Tarnowie w 2011 roku.  

Jeżeli dana osoba była zatrudniona lub wykonywała obowiązki w więcej niż jednym wydziale w 2011 

roku, to przyporządkowana została do tego wydziału, w którym była zatrudniona lub wykonywała 

obowiązki najdłużej. Jeżeli nie było możliwe zastosowanie powyższego kryterium to uwzględniano 

daną osobę w pierwszej kolejności w wydziale, w którym prowadzone były postępowania 

przygotowawcze (V), a jeśli i to kryterium nie mogło znaleźć zastosowania, to została 

przyporządkowana do pierwszego z wydziałów w kolejności. 

 

                                                           
45

 W niniejszym opracowaniu posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki 

w odniesieniu do wszystkich prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. Termin ten obejmuje bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie (np. 

delegowanych do innej jednostki w całym 2011 roku), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie (np. 

delegowanych do tej jednostki z innych jednostek). 
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Wykres 7.1. W Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie w 2011 roku było zatrudnionych lub 

wykonywało obowiązki 23 prokuratorów. Na wykresie ujęto wszystkich prokuratorów, którzy, 

chociaż przez krótki okres, wykonywali obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie, bądź też 

byli w niej zatrudnieni. Uwzględniono nawet takie osoby, które nie przepracowały faktycznie ani 

jednego dnia w jednostce jak np. Prokuratorzy C, S, T, U, którzy przez cały 2011 rok byli delegowani 

do innych jednostek. 

 

 

 

Wykres 7.2. Spośród 23 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Okręgowej w Tarnowie w 2011 roku, 5 prokuratorów było zatrudnionych w innych jednostkach i 

delegowanych do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. Są to: 

Prokurator R  – delegowany do Wydziału I (01.01-14.12.2011) 

Prokurator H  – delegowany do Wydziału II (cały 2011) 

2 

8 

7 

6 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie w 2011 roku z podziałem 

na wydziały 

Kierownictwo jednostki 

I Wydział Organizacyjny 

II Wydział Postępowania 
Sądowego 

V Wydział Śledczy 

14 4 

5 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie w 2011 roku  

ze wskazaniem delegacji 

zatrudnieni w PO Tarnów i 
wykonujący obowiązki tylko w tej 
jednostce 

zatrudnieni w PO Tarnów i 
delegowani do innych jednostek 

zatrudnieni w innych jednostkach 
i delegowani do PO Tarnów 
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Prokurator I  – delegowany do Wydziału II (01.01-30.06.2011) 

Prokurator W  – delegowany do Wydziału II (18.08-31.12.2011) 

Prokurator Z  – delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Ponadto 4 prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Tarnowie było delegowanych na cały okres 2011 

roku do innych jednostek. Są to: 

Prokurator C – z Wydziału I delegowany do Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie (cały 2011) 

Prokurator S  – z Wydziału I delegowany do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego (cały 2011) 

Prokurator T – z Wydziału II delegowany do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego (cały 2011) 

Prokurator U  – z Wydziału I delegowany do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego (cały 2011) 

 

 

 

 

Wykres 7.3. Wykres przedstawia stosunek liczby prokuratorów zatrudnionych w Wydziale V 

Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, w którym prowadzone są postępowania przygotowawcze, do 

prokuratorów delegowanych do tego wydziału. 

  

5 

1 

Liczba prokuratorów zatrudnionych w Wydziale V  
Prokuratury Okręgowej w Tarnowie w stosunku do liczby 

prokuratorów delegowanych do tego Wydziału w 2011 roku 

Prokuratorzy zatrudnieni w 
Wydziale V Prokuratury 
Okręgowej w Tarnowie 

Prokuratorzy delegowani do 
Wydziału V Prokuratury 
Okręgowej w Tarnowie 
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7.2. POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 2011 

ROKU W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W TARNOWIE 
 

Zakończone postępowanie przygotowawcze na potrzeby niniejszego opracowania 

należy rozumieć jako każde postępowanie, które zostało wykreślone z repertorium Ds. oraz 

bazy SIP jako: 

1) zawisłe przed sądem (akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie 

przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o 

umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego),  

2) umorzone,  

3) załatwione w inny sposób (błędny wpis, inne zakończenie, połączenie wewnętrzne, 

połączenie zewnętrzne, przekazanie innemu organowi, przekazanie prokuratorowi 

wojskowemu, przekazanie innej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, 

przekazanie sądowi rodzinnemu), 

4) inne (odmowa wszczęcia postępowania, przekazanie ścigania za granicę, zawieszenie 

postępowania). 

 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W TARNOWIE W 2011 ROKU 

 

miesiąc 

liczba postępowań 

zakończonych w 2011 roku 

liczba postępowań zakończonych  

w 2011 roku w okresach  

od 25go do ostatniego dnia miesiąca 

styczeń 1 0 

luty 1 0 

marzec 3 0 

kwiecień 2 0 

maj 2 1 

czerwiec 5 2 

lipiec 0 0 

sierpień 0 0 

wrzesień 3 2 

październik 1 0 

listopad 3 1 

grudzień 9 4 

SUMA 30 10 
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Tabela 7.2. Tabela przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze 

Okręgowej w Tarnowie w kolejnych miesiącach 2011 roku oraz po 25tym dniu każdego miesiąca 

2011 roku. 

 

 

 
Wykres 7.4. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w kolejnych 

miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie. W 2011 roku zakończono 30 

postępowań przygotowawczych. Wyraźnie widoczny jest wzrost liczby zakończonych postępowań w 

czerwcu a zwłaszcza w grudniu 2011 r. 

 

 

 

Wykres 7.5. Wykres przedstawia terminy zakończenia postępowań przygotowawczych prowadzonych 

w kolejnych miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie. Na wykresie wyróżniono 

postępowania przygotowawcze zakończone po 25tym dniu każdego miesiąca 2011 roku. 

1 1 

3 
2 2 

5 

0 0 

3 

1 

3 

9 

Postępowania przygotowawcze  
zakończone w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie 

w kolejnych miesiącach 2011 roku 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień  

0 
2 
4 
6 
8 

10 

Postępowania przygotowawcze 
zakończone w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie 

po 25tym dniu każdego miesiąca  
w stosunku do spraw zakończonych w każdym miesiącu 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego 
miesiąca 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego 
miesiąca 2011 roku 
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Wykres 7.6. Spośród 30 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze 

Okręgowej w Tarnowie, 10 postępowań przygotowawczych zakończono po 25tym dniu każdego 

miesiąca 2011 roku, co stanowi 33 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 

 

 

 
Wykres 7.7. Spośród 30 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze 

Okręgowej w Tarnowie w czerwcu i grudniu zakończono łącznie 14 postępowań, co stanowi 47 % 

ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 

 

67% 

33% 

Postępowania przygotowawcze 
zakończone w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie 

po 25tym dniu każdego miesiąca  
w stosunku do wszystkich postępowań przygotowawczych 

zakończonych w 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego miesiąca 
2011 roku - 20 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego 
miesiąca 2011 roku - 10 

47% 

53% 

Postępowania przygotowawcze 
zakończone w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie 

w czerwcu i grudniu oraz w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w czerwcu i grudniu 2011 roku - 14 

postępowania przygotowawcze zakończone w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku - 16 
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7.3. CHARAKTERYSTYKA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

ZAKOŃCZONYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W 

TARNOWIE W 2011 ROKU 

 
Dane obrazujące kwalifikację prawną czynów stanowiących przedmiot zakończonych 

postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie w 2011 roku zostały 

przedstawione w tabeli 7.4. – zał. 7.2. Na podstawie tych danych określono rodzaje 

postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w 

Tarnowie z uwzględnieniem najczęściej występujących kwalifikacji prawnych.  

 

 
 

Wykres 7.8. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 

Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie w 2011 roku pogrupowanych według najczęściej występujących 

kwalifikacji prawnych czynu będącego przedmiotem postępowania. 
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Rodzaje postępowań przygotowawczych  
zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie 
z uwzględnieniem najczęściej występujących kwalifikacji prawnych 

art. 230a 

art. 231 

art. 270 

art. 271 

art. 258 

art. 156 

art. 286 



144 

 

 Wykres 7.9. Wykres przedstawia czas trwania wszystkich postępowań przygotowawczych 

prowadzonych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Tarnowie w 2011 roku liczony od czasu 

wpływu do jednostki. Z wykresu wynika, iż najczęściej postępowania przygotowawcze trwały od 1 

roku do 2 lat.  

 

 

 Wykres 7.10. Wykres przedstawia czas trwania wszystkich postępowań przygotowawczych 

prowadzonych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Tarnowie w 2011 roku liczony według 

procesowego czasu trwania postępowania. Najwięcej postępowań (11) zostało zakończonych po 

upływie od 1 roku do 2 lat ich procesowego czasu trwania. 
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pow. 5 lat 0 

Czas trwania postępowań przygotowawczych  
zakończonych w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie w 2011 roku 

(procesowy czasu trwania postępowania) 
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6 mies.-1 rok 5 

1-2 lata 11 

2-5 lat 6 

pow. 5 lat 3 

Czas trwania postępowań przygotowawczych  
zakończonych w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie w 2011 roku 

(okres w jakim postępowanie  
było prowadzone lub nadzorowane w jednostce) 
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Wykres 7.11. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 

Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie w 2011 roku pogrupowanych według formy prowadzenia 

postępowania. Z wykresu wynika, że wszystkie postępowania zakończone w jednostce w 2011 roku 

były śledztwami, z czego zdecydowana większość stanowiły śledztwa powierzone w całości organom 

ścigania. 
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Forma postępowań przygotowawczych  
zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie 

śledztwo własne 

śledztwo pow. w całości 

śledztwo pow. w części 

dochodzenie 

czynności sprawdzające 
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7.4. OBCIĄŻENIE PROKURATORÓW POSTĘPOWANIAMI 

PRZYGOTOWAWCZYMI W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W 

TARNOWIE W 2011 ROKU 

 

 

Wykres 7.12. W Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, w którym prowadzone 

są postępowania przygotowawcze, w 2011 roku było zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 6 

prokuratorów, co stanowi 26 % ogólnej liczby prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w jednostce w tym okresie (23). Prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 

w pozostałych wydziałach Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, w których wykonywane są inne 

zadania niż prowadzenie postępowań przygotowawczych, było w tym czasie 17, tj. 74 %.  

 

 

 

Wykres 7.13. W Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, w którym prowadzone 

są postępowania przygotowawcze, w 2011 roku 6 prokuratorów faktycznie prowadziło postępowania 

26% 

74% 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V 
w stosunku do pozostałych prokuratorów  
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prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V - 6 

prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w pozostałych wydziałach - 17 
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przygotowawcze, co stanowi 35 % ogólnej liczby prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki 

w jednostce w tym okresie (17). Prokuratorów faktycznie wykonujących inne zadania niż prowadzenie 

postępowań przygotowawczych w pozostałych wydziałach Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, było 

w tym czasie 11, tj. 65 % (zob. zał. 7.1. – podpis pod tabelą 7.3.). 

Powyższe liczby i odsetki obliczone zostały w następujący sposób. Przyjęto założenie, że prokurator 

faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo 

faktycznie wykonujące inne zadania to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie i 

podzielono ją przez 12. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, która 

odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, oznacza to, że pomimo zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 roku 23 prokuratorów (17 prokuratorów w Wydziałach 

I i II oraz 6 prokuratorów w Wydziale V) faktycznie wykonywało obowiązki 17 prokuratorów (11 

prokuratorów w Wydziałach I i II oraz 6 prokuratorów w Wydziale V). 

Obliczając liczbę prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze 

uwzględniono liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w Wydziale V, niezależnie od 

tego czy prokurator wykonujący obowiązki w Wydziale V w 2011 roku zakończył w  tym czasie 

jakiekolwiek postępowanie przygotowawcze.  

 

 

 
Wykres 7.14. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

w Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. Postępowania przygotowawcze były 

prowadzone wyłącznie w tym wydziale, podczas gdy prokuratorzy wykonujący obowiązki w 

pozostałych wydziałach wykonywali inne zadania niż prowadzenie postępowań przygotowawczych. 

Na wykresie ujęto również prokuratora N, który, mimo że w 2011 roku był zatrudniony w Wydziale 

V, nie zakończył żadnego postępowania przygotowawczego. Jak wynika z danych uzyskanych z 

Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, wynikało to z faktu, że w 2011 roku zajmował się prowadzeniem 

wielowątkowego i wielopodmiotowego postępowania przygotowawczego, które zostało zakończone 

dopiero w 2012 roku skierowaniem 10 aktów oskarżenia łącznie przeciwko 111 osobom. 
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Wykres 7.15. Wykres przedstawia liczbę wokand prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej w Tarnowie w 2011 roku. W sumie 

wokand obsadzonych przez prokuratorów wykonujących obowiązki w tym wydziale 2011 roku było 

215. 

 

 

 

Wykres 7.16. Wykres przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych oraz liczbę 

wokand obsadzonych przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Wydziale V 

Śledczym Prokuratury Okręgowej w Tarnowie w 2011 roku.  
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PODSUMOWANIE (Prokuratura Okręgowa w Tarnowie) 
 

W Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie funkcjonowały w 2011 roku trzy wydziały, w 

ramach których prowadzenie postępowań przygotowawczych powierzone zostało 

prokuratorom zatrudnionym lub wykonującym obowiązki w Wydziale V Śledczym.  

Na podstawie danych dotyczących Prokuratury Okręgowej w Tarnowie z 2011 roku 

ustalono, że w jednostce było zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 23 prokuratorów.  

Zatrudnionych w jednostce i wykonujących w niej obowiązki w 2011 r. było 14 

prokuratorów. Natomiast 4 prokuratorów nie wykonywało obowiązków przez część lub 

całość 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie albowiem byli delegowani do 

innych jednostek (tak wyższego, jak i niższego rzędu). Wszystkie delegacje odbywały się w 

całym 2011 roku. Równocześnie 5 prokuratorów było delegowanych do Prokuratury 

Okręgowej w Tarnowie z innych jednostek na cały 2011 rok (Prokuratorzy R, H, Z) oraz na 

część tego roku (Prokurator I w okresie 01.01-30.06 oraz Prokurator W w okresie 18.08-

31.12).  

 

Na ogólną liczbę 6 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w 2011 

roku w Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej w Tarnowie 1 prokurator był 

delegowany do tego Wydziału. Delegacja obejmowała cały 2011 rok. Wszyscy prokuratorzy, 

łącznie z delegowanym, wykonywali obowiązki w Wydziale V przez cały 2011 rok.  

 

W związku z faktem, że nie wszyscy z 23 prokuratorów, którzy byli zatrudnieni lub 

wykonywali obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie czyniło to przez cały okres 

2011 roku, odwołanie się wyłącznie do tej liczby jest niewystarczające. Na podstawie 

uzyskanych danych dotyczących liczby miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w 

Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie ustalono zatem, że w podanym okresie faktycznie 

wykonywało obowiązki 17 prokuratorów, z czego 6 prokuratorów faktycznie prowadziło 

postępowania przygotowawcze a 11 prokuratorów wykonywało inne zadania niż prowadzenie 

postępowań przygotowawczych. Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie wykonujący 

obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo faktycznie 

wykonujące inne zadania to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez 

prokuratorów wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 roku w Prokuraturze 

Okręgowej w Tarnowie i podzielono ją przez 12. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób 
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uzyskano liczbę, która odzwierciedla prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali obowiązki 

przez cały 2011 rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, oznacza to, że pomimo 

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 roku 23 prokuratorów (17 

prokuratorów w Wydziałach I-II oraz 6 prokuratorów w Wydziale V) faktycznie wykonywało 

obowiązki 17 prokuratorów (11 prokuratorów w Wydziałach I-II oraz 6 prokuratorów w 

Wydziale V). Obliczając liczbę prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania 

przygotowawcze uwzględniono liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w 

Wydziale V, niezależnie od tego czy prokurator wykonujący obowiązki w Wydziale V w 

2011 roku zakończył w tym czasie jakiekolwiek postępowanie przygotowawcze. 

Z powyższego wynika, że spośród prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki 

w 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie (17) wykonywaniem innych zadań niż 

prowadzenie postępowań przygotowawczych zajmowało się 65 % prokuratorów (11). 

Natomiast biorąc pod uwagę wszystkich prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie w 2011 roku (23) odsetek prokuratorów 

nieprowadzących postępowań przygotowawczych wynosił 74 %. 

Wskazana powyżej liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie jest istotna, gdyż pozwala dostrzec zdecydowanie 

odmienne kształtowanie się liczby postępowań przygotowawczych, które zostały zakończone 

w 2011 r. w przeliczeniu na liczbę prokuratorów: 

 zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce, 

 faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce, 

 którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze, 

 faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce. 

W 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie zakończono 30 postępowań 

przygotowawczych. Wszystkie zostały zakończone przez prokuratorów wykonujących 

obowiązki w Wydziale V Śledczym. W zależności od przyjętych założeń można na podstawie 

powyżej zaprezentowanych danych wskazać, iż prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący 

obowiązki w jednostce kończą rocznie: 

 1,3 postępowań przygotowawczych – 30/23 (wszyscy prokuratorzy zatrudnieni 

lub wykonujący obowiązki w jednostce), 

 1,76 postępowań przygotowawczych – 30/17 (wszyscy prokuratorzy 

faktycznie wykonujący obowiązki w jednostce),  
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 6 postępowań przygotowawczych – 30/5 (wszyscy prokuratorzy, którzy 

zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze), 

 5 postępowań przygotowawczych – 30/6 (tylko prokuratorzy faktycznie 

prowadzący postępowania przygotowawcze w jednostce). 

Powyższe dane obrazują, że obliczanie obciążenia prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wyłącznie w odniesieniu do liczby prokuratorów 

zatrudnionych w danej jednostce oraz delegowanych do tej jednostki bez uwzględnienia tego, 

ile czasu faktycznie wykonywali swoje obowiązki w tej jednostce oraz czy zajmowali się 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych nie odzwierciedla wiernie rzeczywistości w 

tej materii. 

 

Spośród 30 zakończonych w 2011 roku postępowań przygotowawczych aż 14 

zakończono tylko w czerwcu i grudniu. Stanowi to 47 % wszystkich zakończonych 

postępowań przygotowawczych w 2011 roku. W grudniu 2011 r. zakończono 9 postępowań 

przygotowawczych, podczas gdy w pozostałych miesiącach 2011 roku (z wyłączeniem 

czerwca) zakończono od 0 do 3 postępowań przygotowawczych.  

Zwraca także uwagę tendencja do intensyfikowania wydawania decyzji 

merytorycznych w sprawie w końcowych dniach grudnia. Ogólnie 30 postępowań 

przygotowawczych zostało zakończonych w 2011 roku po 25tym dniu każdego miesiąca, co 

stanowi 33 % ogółu zakończonych postępowań w 2011 roku.  

 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V Śledczym 

Prokuratury Okręgowej w Tarnowie w 2011 roku zakończyli postępowania o zróżnicowanym 

charakterze, jeżeli chodzi o kwalifikację prawną czynów nimi objętych. Najczęściej sprawy te 

dotyczyły przestępstw z art. 230a k.k. (5) oraz z art. 231, 270, 271 k.k. (po 3 postępowania). 

Podkreślenia wymaga, że uwagi dotyczące kwalifikacji prawnych zostały poczynione w 

oparciu o pierwszą kwalifikację czynu (czynów) będącego przedmiotem danego 

postępowania wskazaną w przesłanych przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie danych.  

 

Czas trwania postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie, liczony od dnia wpływu sprawy do jednostki był 

zróżnicowany i wynosił: 

 od 0 do 3 miesięcy – 1 postępowanie 

 od 3 do 6 miesięcy – 4 postępowania 
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 od 6 do 12 miesięcy – 5 postępowań 

 od 1 roku do 2 lat – 11 postępowania 

 od 2 do 5 lat – 6 postępowań 

 powyżej 5 lat – 3 postępowania. 

Natomiast procesowy czas trwania postępowań przygotowawczych zakończonych w 

2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie, liczony od dnia wszczęcia postępowania 

do dnia jego zakończenia wynosił: 

 od 0 do 3 miesięcy – 3 postępowania 

 od 3 do 6 miesięcy – 4 postępowania 

 od 6 do 12 miesięcy – 5 postępowań 

 od 1 roku do 2 lat – 11 postępowania 

 od 2 do 5 lat – 8 postępowań 

 powyżej 5 lat – 0 postępowań. 

 

Wszystkie postępowania przygotowawcze zakończone w Prokuraturze Okręgowej w 

Tarnowie w 2011 roku (30) były śledztwami. Spośród nich 8 postępowań stanowiły śledztwa 

własne a 22 powierzone w całości. 

 

Można dostrzec, że liczba postępowań, które w 2011 roku zakończyli prokuratorzy 

Wydziału V Prokuratury Okręgowej w Tarnowie była zróżnicowana (np. Prokurator Z – 11 a 

Prokurator O – 2). Różnice te jednak, w związku z niedużą liczbą zakończonych w jednostce 

w 2011 roku postępowań (30) nie uprawniają do formułowania wniosków w zakresie 

ewentualnych nierównomierności w obciążeniu prokuratorów prowadzeniem postępowań 

przygotowawczych. 

 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V Śledczym 

Prokuratury Okręgowej w Tarnowie wzięli udział w 2011 roku w 215 wokandach. 

Uczestnictwo poszczególnych prokuratorów w wokandach nie rozkładało się równomiernie, 

przykładowo prokurator M wziął udział w 69 wokandach a prokurator O w zaledwie 9 

wokandach, przy czym obaj wykonywali swoje obowiązki w jednostce w całym 2011 roku. 

Jak wynika z danych przekazanych przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie prokuratorzy 

wykonujący swoje obowiązki w Wydziale V brali udział w wokandach dotyczących spraw, 

które sami prowadzili i zakończyli. Wyjątkiem jest Prokurator N, który uczestniczył w 2011 
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roku w rozprawach i posiedzeniach dotyczących spraw prowadzonych i zakończonych przez 

inne osoby. W związku z tym nierównomierne obciążenie wokandami poszczególnych 

prokuratorów wynikać może z różnej liczby trwających postępowań w sprawach 

zakończonych przez poszczególnych prokuratorów przed 2011 rokiem i w jego trakcie. 
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8. PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU 
 

 

WPROWADZENIE 
 

Dane dotyczące Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i podlegające analizie w 

niniejszym rozdziale zostały przesłane przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu w dniu 21 

stycznia 2013 roku oraz 5, 14 i 17 czerwca 2013 roku (I IP 4/13).  

 

8.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY OKRĘGOWEJ 

WE WROCŁAWIU 

 

SKŁAD OSOBOWY PROKURATURY OKRĘGOWEJ WE WROCŁAWIU  

W 2011 ROKU 

 

WYDZIAŁ 

LICZBA 

PROKURATORÓW 

Kierownictwo jednostki 3 

Wydział I Organizacyjny 5 

Wydział II Postępowania Sądowego 15 

Wydział III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym 9 

Wydział IV do spraw Informatyzacji i Analiz 1 

Wydział V Śledczy 13 

Wydział VI do spraw Przestępczości Gospodarczej 14 

Wydział VII Budżetowo-Organizacyjny 0 

SUMA: 60 

Tabela 8.1. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki
46

 w poszczególnych 

wydziałach Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w 2011 roku.  

Jeżeli dana osoba była zatrudniona lub wykonywała obowiązki w więcej niż jednym wydziale w 2011 

roku, to przyporządkowana została do tego wydziału, w którym była zatrudniona lub wykonywała 

obowiązki najdłużej. Jeżeli nie było możliwe zastosowanie powyższego kryterium to uwzględniano 

daną osobę w pierwszej kolejności w wydziale, w którym prowadzone były postępowania 

przygotowawcze (V i VI), a jeśli i to kryterium nie mogło znaleźć zastosowania, to została 

przyporządkowana do pierwszego z wydziałów w kolejności. 

 

 

 

                                                           
46

 W niniejszym opracowaniu posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki 

w odniesieniu do wszystkich prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Termin ten obejmuje 

bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu (np. 

delegowanych do innej jednostki w całym 2011 roku), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu (np. 

delegowanych do tej jednostki z innych jednostek). 



155 

 

 

Wykres 8.1. W Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu w 2011 roku było zatrudnionych lub 

wykonywało obowiązki 60 prokuratorów. Na wykresie ujęto wszystkich prokuratorów, którzy, 

chociaż przez krótki okres, wykonywali obowiązki w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, bądź 

też byli w niej zatrudnieni. Uwzględniono nawet takie osoby, które nie przepracowały faktycznie ani 

jednego dnia w jednostce jak np. Prokurator AM, który przez cały 2011 rok był delegowany do 

pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w innej jednostce. Jeżeli dana osoba była zatrudniona w 

jednym wydziale a następnie w drugim w przeciągu 2011 roku została uwzględniona tylko raz, a 

przyporządkowana została do tego wydziału, w którym pracowała dłużej (np. Prokurator H 

zatrudniony w okresie od 1.01.2011 do 03.04.2011 w Wydziale III, a następnie do końca roku w 

Wydziale I, został wykazany na wykresie jako zatrudniony w Wydziale I). 

 

 

 

Wykres 8.2. Spośród 60 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Okręgowej we Wrocławiu w 2011 roku, 15 prokuratorów było zatrudnionych w innych jednostkach i 

delegowanych do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Są to: 
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Prokurator AF – delegowany do Wydziału III (cały 2011) 

Prokurator AO – delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator AP – delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator AQ – delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator AR – delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator AS – delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator AT – delegowany do Wydziału V (cały 2011) 

Prokurator BF – delegowany do Wydziału VI (cały 2011) 

Prokurator BG – delegowany do Wydziału VI (cały 2011) 

Prokurator BH – delegowany do Wydziału VI (cały 2011) 

Prokurator S – delegowany do Wydziału II (30.06-01.11.2011) 

Prokurator T – delegowany do Wydziału II (19.07-09.09.2011) 

Prokurator U – delegowany do Wydziału II (19.10-02.11.2011) 

Prokurator W – delegowany do Wydziału II (20.09-19.10.2011) 

Prokurator V – delegowany do Wydziału II (04.07-18.07.2011) 

Także 10 prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu było delegowanych na część bądź cały 

2011 rok do innych jednostek. Są to: 

Prokurator R – z Wydziału II delegowany do Prokuratury Rejonowej (01.01-31.08.2011) 

Prokurator AD – z Wydziału III delegowany do Prokuratury Rejonowej (01.01-07.07.2011) oraz do 

Prokuratury Apelacyjnej (15.11-31.12.2011) 

Prokurator AE – z Wydziału III delegowany do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego (01.01-

31.08.2011) 

Prokurator AL – z Wydziału V delegowany do Prokuratury Apelacyjnej (cały 2011) 

Prokurator AM – z Wydziału V delegowany do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego (cały 2011) 

Prokurator AN – z Wydziału V delegowany a następnie przeniesiony do Prokuratury Apelacyjnej 

(cały 2011) 

Prokurator BB – z Wydziału VI delegowany do Prokuratury Apelacyjnej (04.07-31.12.2011) 

Prokurator BC – z Wydziału VI delegowany do Prokuratury Apelacyjnej (cały 2011) 

Prokurator BD – z Wydziału VI delegowany do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego (cały 

2011) 

Prokurator BE – z Wydziału VI delegowany do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego (cały 2011) 
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Wykres 8.3. Wykres przedstawia stosunek liczby prokuratorów zatrudnionych w Wydziałach V i VI 

Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu do prokuratorów delegowanych do Wydziałów V i VI 

Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. 
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8.2. POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 2011 

ROKU W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ WE WROCŁAWIU 
 

Zakończone postępowanie przygotowawcze na potrzeby niniejszego opracowania 

należy rozumieć jako każde postępowanie, które zostało wykreślone z repertorium Ds. oraz 

bazy SIP jako: 

1) zawisłe przed sądem (akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie 

przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o 

umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego),  

2) umorzone,  

3) załatwione w inny sposób (błędny wpis, inne zakończenie, połączenie wewnętrzne, 

połączenie zewnętrzne, przekazanie innemu organowi, przekazanie prokuratorowi 

wojskowemu, przekazanie innej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, 

przekazanie sądowi rodzinnemu), 

4) inne (odmowa wszczęcia postępowania, przekazanie ścigania za granicę, zawieszenie 

postępowania). 

 

  POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE  

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ WE WROCŁAWIU W 2011 ROKU 

 

miesiąc 

Liczba postępowań 

zakończonych w 2011 roku 

Liczba postępowań zakończonych  

w 2011 roku w okresach  

od 25go do ostatniego dnia miesiąca 

styczeń 9 5 

luty 14 5 

marzec 17 4 

kwiecień 9 4 

maj 15 7 

czerwiec 37 22 

lipiec 14 2 

sierpień 21 4 

wrzesień 15 4 

październik 12 4 

listopad 21 6 

grudzień 31 13 

SUMA: 215 80 

Tabela 8.2. Tabela przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze 

Okręgowej we Wrocławiu w kolejnych miesiącach 2011 roku oraz po 25tym dniu każdego miesiąca 

2011 roku. 
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Wykres 8.4. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w kolejnych 

miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu. W 2011 roku zakończono łącznie 

215 postępowań przygotowawczych. Wyraźnie widoczny jest wzrost liczby zakończonych 

postępowań w czerwcu oraz grudniu. 

 

 

 
Wykres 8.5. Wykres przedstawia terminy zakończenia postępowań przygotowawczych prowadzonych 

w kolejnych miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu. Na wykresie 

wyróżniono postępowania przygotowawcze zakończone po 25tym dniu każdego miesiąca 2011 roku. 

Widoczna jest tendencja do kończenia postępowań przygotowawczych w ostatnich dniach każdego 

miesiąca, a szczególnie w czerwcu i grudniu. Spośród 37 postępowań zakończonych w czerwcu, 
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ponad połowę (22 postępowania) zakończono po 25tym czerwca. W grudniu było to odpowiednio 31 i 

13 postępowań. 

 

 

Wykres 8.6. Spośród 215 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze 

Okręgowej we Wrocławiu 80 postępowań zakończono po 25tym dniu każdego miesiąca 2011 roku, co 

stanowi 37 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 

 

 

 
Wykres 8.7. Spośród 215 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze 

Okręgowej we Wrocławiu w czerwcu i grudniu zakończono 68 postępowań, co stanowi 32 % ogółu 

zakończonych postępowań przygotowawczych w 2011 roku.  

63% 

37% 
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zakończone w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu 

po 25tym dniu każdego miesiąca  
w stosunku do wszystkich postępowań przygotowawczych 

zakończonych w 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego miesiąca 
2011 roku - 135 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego 
miesiąca 2011 roku - 80 

32% 
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Postępowania przygotowawcze  
zakończone w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu 

w czerwcu i grudniu 
i w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w czerwcu i grudniu 2011 roku - 68 

postępowania przygotowawcze zakończone w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku - 147 
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8.3. CHARAKTERYSTYKA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

ZAKOŃCZONYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ WE 

WROCŁAWIU W 2011 ROKU 

 
Dane obrazujące kwalifikację prawną czynów stanowiących przedmiot zakończonych 

postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu w 2011 roku 

zostały przedstawione w tabeli 8.4. – zał. 8.2. Na podstawie tych danych określono rodzaje 

postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej we 

Wrocławiu z uwzględnieniem najczęściej występujących kwalifikacji prawnych.  

 

 
Wykres 8.8. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 

Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu w 2011 roku pogrupowanych według najczęściej 

występujących kwalifikacji prawnych czynu będącego przedmiotem postępowania. 
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 Wykres 8.9. Wykres przedstawia czas trwania wszystkich postępowań przygotowawczych 

prowadzonych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w 2011 roku liczony od 

czasu wpływu do jednostki. Z wykresu wynika, iż najczęściej postępowania przygotowawcze trwały 

od 0 do 3 miesięcy oraz powyżej 5 lat.  

 

 

 Wykres 8.10. Wykres przedstawia czas trwania wszystkich postępowań przygotowawczych 

prowadzonych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w 2011 roku liczony 

według procesowego czasu trwania postępowania. Z wykresu wynika, że najwięcej postępowań 

przygotowawczych zostało zakończonych w okresie do 3 miesięcy (57) oraz od 2 lat do 5 lat (62). 
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Wykres 8.11. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 

Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu w 2011 roku pogrupowanych według formy prowadzenia 

postępowania. Zdecydowana większość postępowań przygotowawczych zakończonych w jednostce w 

2011 roku była śledztwami w całości powierzonymi Policji lub innym uprawnionym organom (146). 
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8.4. OBCIĄŻENIE PROKURATORÓW POSTĘPOWANIAMI 

PRZYGOTOWAWCZYMI W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ WE 

WROCŁAWIU W 2011 ROKU 

 

 

Wykres 8.12. W Wydziale V Śledczym oraz w Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej 

Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, w których prowadzone są postępowania przygotowawcze, w 

2011 roku było zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 27 prokuratorów, co stanowi 45 % ogólnej 

liczby prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (60). 

Prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w pozostałych wydziałach Prokuratury 

Okręgowej we Wrocławiu, w których wykonywane są inne zadania niż prowadzenie postępowań 

przygotowawczych, było w tym czasie 33, tj. 55 %.  

 

 

 

Wykres 8.13. W Wydziale V Śledczym oraz Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej 

Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, w których prowadzone są postępowania przygotowawcze, w 
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prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziałach V i VI - 27 
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prokuratorzy faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze - 20 

prokuratorzy faktycznie wykonujący inne zadania - 28 



165 

 

2011 roku 20 prokuratorów faktycznie prowadziło postępowania przygotowawcze, co stanowi 42 % 

ogólnej liczby prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (48). 

Prokuratorów faktycznie wykonujących inne zadania niż prowadzenie postępowań przygotowawczych 

w pozostałych wydziałach Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, było w tym czasie 28, tj. 58 %. 

Powyższe liczby i odsetki obliczone zostały w następujący sposób. Przyjęto założenie, że prokurator 

faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo 

faktycznie wykonujące inne zadania to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej we 

Wrocławiu i podzielono ją przez 12. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, 

która odzwierciedla prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, oznacza to, że pomimo zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 roku 60 prokuratorów (33 prokuratorów w Wydziałach 

I-IV oraz 27 prokuratorów w Wydziałach V i VI) faktycznie wykonywało obowiązki 48 prokuratorów 

(28 prokuratorów w Wydziałach I-IV oraz 20 prokuratorów w Wydziałach V-VI). 

Obliczając liczbę prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze 

uwzględniono liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w Wydziałach V i VI, 

niezależnie od tego czy prokurator wykonujący obowiązki w Wydziałach V i VI w 2011 roku 

zakończył w tym czasie jakiekolwiek postępowanie przygotowawcze. 
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Wykres 8.14. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

w Wydziale V Śledczym oraz Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej 

we Wrocławiu. Postępowania przygotowawcze były prowadzone wyłącznie w tych wydziałach, 

podczas gdy prokuratorzy wykonujący obowiązki w pozostałych wydziałach wykonywali inne zadania 

niż prowadzenie postępowań przygotowawczych. Wyjątkiem jest prokurator Z, który był zatrudniony 

w 2011 roku w Wydziale III i pełnił jednocześnie funkcję Rzecznika Prasowego. Równocześnie 
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jednak, mimo, że nie pracował w tym czasie ani w Wydziale V i VI zakończył 11 postępowań 

przygotowawczych. Jak wskazała Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, ten wyjątkowy stan wynikał 

z faktu, że Prokurator Z przed objęciem funkcji w Wydziale III pracował w Wydziale VI i w 2011 

roku, pomimo przeniesienia, kończył postępowania przygotowawcze, które wcześniej prowadził. 

 

 
Wykres 8.15. Wykres przedstawia liczbę wokand prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Wydziale V Śledczym oraz Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury 

Okręgowej we Wrocławiu w 2011 roku.  
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Wykres 8.16. Wykres przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych oraz liczbę 

wokand obsadzonych przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Wydziale V 

Śledczym oraz Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu 

w 2011 roku. Na wykresie ujęto także Prokuratora Z wykonującego obowiązki w Wydziale III (zob. 

komentarz do wykresu 8.14.  
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PODSUMOWANIE (Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu) 
 

W Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu funkcjonowało w 2011 roku siedem 

wydziałów, w ramach których prowadzenie postępowań przygotowawczych powierzone 

zostało prokuratorom zatrudnionym lub wykonującym obowiązki w Wydziale V Śledczym 

oraz Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej.  

Na podstawie danych dotyczących Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu z 2011 roku 

ustalono, że w jednostce było zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 60 prokuratorów.  

Zatrudnionych i wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 r. było 35 

prokuratorów. Natomiast 10 prokuratorów nie wykonywało obowiązków w 2011 roku w 

Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu albowiem byli delegowani do pełnienia funkcji w 

prokuraturach rejonowych lub byli delegowani do Prokuratury Apelacyjnej. Aż 6 delegacji 

obejmowało cały 2011 rok. 

Jednocześnie do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu było delegowanych w 2011 

roku aż 15 prokuratorów, z czego 10 delegacji obejmowało cały 2011 rok.  

 

W Wydziale V Śledczym oraz Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej 

Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu na ogólną liczbę 27 prokuratorów zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w 2011 roku 9 prokuratorów było delegowanych do tego Wydziału. 

Wszyscy byli delegowani przez cały 2011 rok.  

Jednocześnie na 27 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w 2011 

roku w Wydziale V Śledczym oraz Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury 

Okręgowej we Wrocławiu 19 prokuratorów wykonywało obowiązki przez cały rok. 

Natomiast 5 prokuratorów (Prokurator AL, AM, BC, BD, BE) było delegowanych z tych 

wydziałów poza Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu na cały 2011 rok, a dalszych dwóch 

pozostawało delegowanych na krótszy okres (Prokurator AN – 01.01-15.11 oraz Prokurator 

BB – 04.07-31.12). Prokurator AJ przebywał w okresie 01.01-03.03 na zwolnieniu lekarskim.  

 

W związku z faktem, że nie wszyscy z 60 prokuratorów, którzy byli zatrudnieni lub 

wykonywali obowiązki w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu czyniło to przez cały okres 

2011 roku, odwołanie się wyłącznie do tej liczby jest niewystarczające. Na podstawie 

uzyskanych danych dotyczących liczby miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w 

Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu ustalono zatem, że w podanym okresie faktycznie 

wykonywało obowiązki 48 prokuratorów, z czego 20 prokuratorów faktycznie prowadziło 
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postępowania przygotowawcze a 28 prokuratorów wykonywało inne zadania niż prowadzenie 

postępowań przygotowawczych. Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie wykonujący 

obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo faktycznie 

wykonujące inne zadania to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez 

prokuratorów wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 roku w Prokuraturze 

Okręgowej we Wrocławiu i podzielono ją przez 12. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten 

sposób uzyskano liczbę, która odzwierciedla prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali 

obowiązki przez cały 2011 rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, oznacza to, że pomimo 

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 roku 60 prokuratorów (27 

prokuratorów w Wydziałach V i VI oraz 33 w pozostałych wydziałach) faktycznie 

wykonywało obowiązki 48 prokuratorów (20 prokuratorów w Wydziałach V i VI oraz 28 w 

pozostały wydziałach). Obliczając liczbę prokuratorów faktycznie prowadzących 

postępowania przygotowawcze uwzględniono liczbę miesięcy przepracowanych przez 

prokuratorów w Wydziałach V i VI w 2011 roku, niezależnie od tego czy prokurator 

wykonujący obowiązki w Wydziałach V i VI zakończył w tym czasie jakiekolwiek 

postępowanie przygotowawcze. 

Z powyższego wynika, że spośród prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki 

w 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu (48) wykonywaniem innych zadań 

niż prowadzenie postępowań przygotowawczych zajmowało się 58 % prokuratorów (28). 

Natomiast biorąc pod uwagę wszystkich prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu w 2011 roku odsetek prokuratorów 

nieprowadzących postępowań przygotowawczych wynosił 55 % (33 osoby). 

Wskazana powyżej liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu jest istotna, gdyż pozwala dostrzec zdecydowanie 

odmienne kształtowanie się liczby postępowań przygotowawczych, które zostały zakończone 

w 2011 r. w przeliczeniu na liczbę prokuratorów: 

 zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce, 

 faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce, 

 którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze, 

 faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce. 
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W 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu zakończono w sumie 215 

postępowań przygotowawczych. Wszystkie zostały zakończone przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w Wydziale V Śledczym oraz w Wydziale VI ds. Przestępczości 

Gospodarczej. W zależności od przyjętych założeń można na podstawie powyżej 

zaprezentowanych danych wskazać, iż prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w 

jednostce kończą rocznie: 

 3,58 postępowań przygotowawczych – 215/60 (wszyscy prokuratorzy 

zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w jednostce), 

 4,48 postępowań przygotowawczych – 215/48 (wszyscy prokuratorzy 

faktycznie wykonujący obowiązki w jednostce), 

 9,77 postępowań przygotowawczych – 215/22 (wszyscy prokuratorzy, którzy 

zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze), 

 10,75 postępowań przygotowawczych – 215/20 (tylko prokuratorzy faktycznie 

prowadzący postępowania przygotowawcze w jednostce). 

Powyższe dane obrazują, że obliczanie obciążenia prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wyłącznie w odniesieniu do liczby prokuratorów 

zatrudnionych w danej jednostce oraz delegowanych do tej jednostki bez uwzględnienia tego, 

ile czasu faktycznie wykonywali swoje obowiązki w tej jednostce oraz czy zajmowali się 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych nie odzwierciedla wiernie rzeczywistości w 

tej materii. 

 

Spośród 215 zakończonych w 2011 roku postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu aż 68 postępowań 

przygotowawczych zakończono w czerwcu i grudniu, co stanowi 32 % wszystkich 

zakończonych postępowań przygotowawczych w 2011 roku. Podkreślić należy, że o ile w 

czerwcu zakończono aż 37 postępowań przygotowawczych a w grudniu 31, to w pozostałych 

miesiącach zakończono ich od 9 do 21. 

Zwraca także uwagę tendencja do intensyfikowania wydawania decyzji 

merytorycznych w sprawie w końcowych dniach niektórych miesięcy. Ogólnie 80 

postępowań przygotowawczych zostało zakończonych w 2011 roku po 25tym dniu każdego 

miesiąca, co stanowi 37 % ogółu ukończonych postępowań w 2011 roku. Wyraźnie widoczne 

jest to zwłaszcza w czerwcu, w którym na 37 zakończonych postępowań przygotowawczych 
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ponad połowę (22 postępowania) zakończono po 25tym czerwca oraz w grudniu, w którym na 

31 zakończonych postępowań przygotowawczych 13 zakończono po 25tym grudnia. 

 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziałach V Śledczym oraz 

VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w 2011 roku 

zakończyli postępowania o zróżnicowanym charakterze, jeżeli chodzi o kwalifikację prawną 

czynów nimi objętych. Najczęściej sprawy te dotyczyły przestępstw z art. 286 k.k. (29), art. 

231 k.k. (25), art. 258 k.k. (19) oraz art. 276 k.k. (15). Podkreślenia wymaga, że uwagi 

dotyczące kwalifikacji prawnych zostały poczynione w oparciu o pierwszą kwalifikację czynu 

(czynów) będącego przedmiotem danego postępowania wskazaną w przesłanych przez 

Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu danych. 

  

Czas trwania postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, liczony od dnia wpływu sprawy do jednostki do dnia 

jej zakończenia kształtował się nierównomiernie. Jak wynika z przedstawionych danych na 

215 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku: 

 47 zakończono w terminie od 0 do 3 miesięcy; 

 23 zakończono w terminie od 3 do 6 miesięcy; 

 29 zakończono w terminie od 6 do 12 miesięcy; 

 36 zakończono w terminie od 1 roku do 2 lat, 

 32 zakończono w terminie od 2 lat do 5 lat, 

 48 zakończono w terminie powyżej 5 lat. 

Natomiast procesowy czas trwania postępowań przygotowawczych zakończonych w 

2011 roku w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, liczony od dnia wszczęcia 

postępowania do dnia jej zakończenia kształtował się następująco: 

 57 zakończono w terminie od 0 do 3 miesięcy; 

 16 zakończono w terminie od 3 do 6 miesięcy; 

 32 zakończono w terminie od 6 do 12 miesięcy; 

 26 zakończono w terminie od 1 roku do 2 lat, 

 62 zakończono w terminie od 2 lat do 5 lat, 

 22 zakończono w terminie powyżej 5 lat. 
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Zdecydowana większość postępowań przygotowawczych zakończonych w 

Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu w 2011 roku stanowiła śledztwa w całości 

powierzone Policji lub innym upoważnionym organom (146 na 215 postępowań 

przygotowawczych). 

 

Można dostrzec, że liczba postępowań, które w 2011 roku zakończyli prokuratorzy 

Wydziałów V i VI Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu była zróżnicowana. Różnice te 

jednak nie uprawniają do formułowania wniosków w zakresie ewentualnych 

nierównomierności w obciążeniu prokuratorów prowadzeniem postępowań 

przygotowawczych. 

 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Prokuraturze Okręgowej we 

Wrocławiu wzięli udział w 2011 roku w 1608 wokandach. Uczestnictwo poszczególnych 

prokuratorów w wokandach nie rozkładało się równomiernie. Przykładowo Prokuratorzy AS, 

AR, BF, AI wzięli udział w 103-104 wokandach rocznie, podczas gdy Prokurator AV wziął 

udział w 57 wokandach, Prokurator AX - 63, a Prokurator AY w 65. Wszyscy wymienieni 

pracowali w całym 2011 roku w swoich wydziałach nie będąc delegowanymi do innej 

jednostki (jak np. Prokurator BB delegowany do Prokuratury Apelacyjnej na okres 6 miesięcy 

– 54 wokandy) i nie pełnili żadnej funkcji w jednostce (jak np. Prokuratorzy AH i AU będący 

Naczelnikami Wydziału V i VI). Dostrzegalne są zatem istotne rozbieżności w obciążeniu 

prokuratorów omawianym obowiązkiem. Jednakże przy braku wiedzy w odniesieniu do 

charakteru wokand (czasu trwania, stopnia skomplikowania sprawy itp.) nie sposób postawić 

diagnozy, dlaczego niektórzy prokuratorzy wzięli w 2011 roku udział w 104 wokandach a 

inni w 24. 
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9. PROKURATURA OKRĘGOWA W OPOLU 
 

 

WPROWADZENIE 
 

Dane dotyczące Prokuratury Okręgowej w Opolu i podlegające analizie w niniejszym 

rozdziale zostały przesłane przez Prokuraturę Okręgową w Opolu w dniu 7 lutego 2013 roku 

oraz 5 czerwca 2013 roku (IP 11/12).  

 

9.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W 

OPOLU 

 

SKŁAD OSOBOWY PROKURATURY OKRĘGOWEJ W OPOLU W 2011 ROKU 

 

WYDZIAŁ 

LICZBA 

PROKURATORÓW 

Kierownictwo jednostki 3 

Wydział I Organizacyjny 4 

Wydział II Postępowania Sądowego 9 

Wydział III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym 6 

Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz 1 

Wydział V Śledczy 8 

Wydział VI do spraw Przestępczości Gospodarczej 11 

SUMA: 42 

Tabela 9.1. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki
47

 w poszczególnych 

wydziałach Prokuratury Okręgowej w Opolu w 2011 roku.  

Jeżeli dana osoba była zatrudniona lub wykonywała obowiązki w więcej niż jednym wydziale w 2011 

roku, to przyporządkowana została do tego wydziału, w którym była zatrudniona lub wykonywała 

obowiązki najdłużej. Jeżeli nie było możliwe zastosowanie powyższego kryterium to uwzględniano 

daną osobę w pierwszej kolejności w wydziale, w którym prowadzone były postępowania 

przygotowawcze (V i VI), a jeśli i to kryterium nie mogło znaleźć zastosowania, to została 

przyporządkowana do pierwszego z wydziałów w kolejności. 

 

 

 

                                                           
47

 W niniejszym opracowaniu posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki 

w odniesieniu do wszystkich prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Opolu. Termin ten obejmuje bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w Prokuraturze Okręgowej w Opolu (np. 

delegowanych do innej jednostki w całym 2011 roku), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Opolu, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej w Opolu (np. 

delegowanych do tej jednostki z innych jednostek). 
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Wykres 9.1. W Prokuraturze Okręgowej w Opolu w 2011 roku było zatrudnionych lub wykonywało 

obowiązki 42 prokuratorów. Na wykresie ujęto wszystkich prokuratorów, którzy, chociaż przez krótki 

okres, wykonywali obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Opolu, bądź też byli w niej zatrudnieni. 

Uwzględniono nawet takie osoby, które nie przepracowały faktycznie ani jednego dnia w jednostce 

jak np. Prokurator AD z Wydziału V Śledczego, który przez cały 2011 rok był delegowany do 

pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w innej jednostce. 

 

 

 

Wykres 9.2. Spośród 42 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Okręgowej w Opolu w 2011 roku, 6 prokuratorów było zatrudnionych w innej jednostce i 

delegowanych do Prokuratury Okręgowej w Opolu w całym 2011 roku. Są to: 

prokurator A – delegowany do p.f. Prokuratora Okręgowego z Prokuratury Apelacyjnej (cały 2011) 

prokurator AF – delegowany do Wydziału V z Prokuratury Rejonowej (cały 2011) 

3 
4 

9 

6 1 

8 

11 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Okręgowej w Opolu w 2011 roku  

z podziałem na wydziały (działy) 
Kierownictwo jednostki 

I Wydział 

II Wydział 

III Wydział 

Samodzielny Dział ds. 
Informatyzacji i Analiz 

V Wydział 

VI Wydział 

27 

7 

8 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki   
w Prokuraturze Okręgowej w Opolu w 2011 roku  

ze wskazaniem delegacji 

zatrudnieni w PO Opole i  
wykonujący obowiązki tylko w tej 
jednostce 

zatrudnieni w PO Opole i 
delegowani do innych jednostek 

zatrudnieni w innych jednostkach 
i delegowani do PO Opole 
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prokurator AG – delegowany do Wydziału V z Prokuratury Rejonowej (cały 2011) 

prokurator AP – delegowany do Wydziału VI z Prokuratury Rejonowej w Opolu (cały 2011) 

prokurator AR – delegowany do Wydziału VI z Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu (cały 

2011) 

prokurator AS – delegowany do Wydziału VI z Prokuratury Rejonowej w Brzegu (cały 2011). 

Ponadto dwóch innych prokuratorów (wykazanych na wykresie jako delegowani z innych jednostek), 

będąc zatrudnionymi przez większość roku w innych jednostkach, było delegowanych do Prokuratury 

Okręgowej w Opolu a następnie od dnia 16.11.2011 zostali zatrudnieni w Prokuraturze Okręgowej w 

Opolu. Są to: 

prokurator N  – delegowany do Wydziału II z innej jednostki (01.05-15.11.2011) 

prokurator AO – delegowany do Wydziału VI z Prokuratury Rejonowej w Opolu (19.04-15.11.2011) 

Ponadto 7 prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Opolu było delegowanych w 2011 roku do innych 

jednostek, z czego aż 6 prokuratorów na cały 2011 rok. Są to: 

prokurator I – z Wydziału I delegowany do innej jednostki (1.01-31.03.2011) 

prokurator AD – z Wydziału V delegowany do p.f. Prokuratora Rejonowego (cały 2011) 

prokurator AE – z Wydziału V delegowany do p.f. Prokuratora Rejonowego (cały 2011) 

prokurator AJ – z Wydziału VI delegowany do p.f. Prokuratora Rejonowego w Oleśnie (cały 2011) 

prokurator AK – z Wydziału VI delegowany do p.f. Prokuratora Rejonowego w Opolu (cały 2011) 

prokurator AL – z Wydziału VI delegowany do p.f. Prokuratora Rejonowego w Głubczycach (cały 

2011) 

prokurator AN – z Wydziału VI delegowany do Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu (cały 2011) 

 

 

 

Wykres 9.3. Wykres przedstawia stosunek liczby prokuratorów zatrudnionych w Wydziałach V i VI 

Prokuratury Okręgowej w Opolu, w których prowadzone są postępowania przygotowawcze, do 

prokuratorów delegowanych do tych wydziałów. 

  

13 

6 

Liczba prokuratorów zatrudnionych w Wydziałach V  i VI 
Prokuratury Okręgowej w Opolu w stosunku do liczby 

prokuratorów delegowanych do tych wydziałów w 2011 roku 

Prokuratorzy zatrudnieni w 
Wydziałach V i VI Prokuratury 
Okręgowej w Opolu 

Prokuratorzy delegowani do 
Wydziałów V i VI Prokuratury 
Okręgowej w Opolu 
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9.2. POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 2011 

ROKU W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W OPOLU 
 

Zakończone postępowanie przygotowawcze na potrzeby niniejszego opracowania 

należy rozumieć jako każde postępowanie, które zostało wykreślone z repertorium Ds. oraz 

bazy SIP jako: 

1) zawisłe przed sądem (akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie 

przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o 

umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego),  

2) umorzone,  

3) załatwione w inny sposób (błędny wpis, inne zakończenie, połączenie wewnętrzne, 

połączenie zewnętrzne, przekazanie innemu organowi, przekazanie prokuratorowi 

wojskowemu, przekazanie innej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, 

przekazanie sądowi rodzinnemu), 

4) inne (odmowa wszczęcia postępowania, przekazanie ścigania za granicę, zawieszenie 

postępowania). 

 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W OPOLU W 2011 ROKU 

 

miesiąc 

liczba postępowań 

zakończonych w 2011 roku 

liczba postępowań zakończonych  

w 2011 roku w okresach  

od 25go do ostatniego dnia miesiąca 

styczeń 12 5 

luty 10 0 

marzec 5 0 

kwiecień 8 0 

maj 6 3 

czerwiec 19 17 

lipiec 2 1 

sierpień 11 3 

wrzesień 13 2 

październik 11 3 

listopad 11 3 

grudzień 18 13 

SUMA 126 50 
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Tabela 9.2. Tabela przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze 

Okręgowej w Opolu w kolejnych miesiącach 2011 roku oraz po 25tym dniu każdego miesiąca 2011 

roku. 

 

 

 
Wykres 9.4. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w kolejnych 

miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Opolu. W 2011 roku zakończono łącznie 126 

postępowań przygotowawczych. Wyraźnie widoczny jest wzrost liczby postępowań zakończonych w 

czerwcu i grudniu. 

 

 

 
Wykres 9.5. Wykres przedstawia terminy zakończenia postępowań przygotowawczych prowadzonych 

w kolejnych miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Opolu. Na wykresie wyróżniono 

postępowania przygotowawcze zakończone po 25tym dniu każdego miesiąca 2011 roku. Widoczna 

jest tendencja do kończenia postępowań przygotowawczych w ostatnich dniach czerwca i grudnia. 
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Wykres 9.6. Spośród 126 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze 

Okręgowej w Opolu 50 postępowań przygotowawczych zakończono po 25tym dniu każdego miesiąca 

2011 roku, co stanowi 40 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych w 2011 roku. 

 

 

 
Wykres 9.7. Spośród 126 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze 

Okręgowej w Opolu w czerwcu i grudniu zakończono 37 postępowań, co stanowi 29 % ogółu 

zakończonych postępowań przygotowawczych. 
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9.3. CHARAKTERYSTYKA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

ZAKOŃCZONYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W OPOLU W 

2011 ROKU 

 
Dane obrazujące kwalifikację prawną czynów stanowiących przedmiot zakończonych 

postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Okręgowej w Opolu w 2011 roku zostały 

przedstawione w tabeli 9.4. – zał. 9.2. Na podstawie tych danych określono rodzaje 

postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w 

Opolu z uwzględnieniem najczęściej występujących kwalifikacji prawnych.  

 

 
Wykres 9.8. Wykres przedstawia liczbę spraw zakończonych w Prokuraturze Okręgowej w Opolu w 

2011 roku pogrupowanych według najczęściej występujących kwalifikacji prawnych czynu będącego 

przedmiotem postępowania.  
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Wykres 9.9. Wykres przedstawia czas trwania postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 

roku przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Opolu liczony od czasu wpływu do jednostki. 

Najwięcej postępowań przygotowawczych zostało zakończonych w ciągu 0-3 miesięcy od wpływu do 

jednostki 

 

 Wykres 9.10. Wykres przedstawia czas trwania postępowań przygotowawczych zakończonych przez 

prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Opolu w 2011 roku liczony według procesowego czasu 

trwania postępowania. Najwięcej postępowań przygotowawczych trwało od 1 roku do 2 lat. 
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Wykres 9.11. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 

Prokuraturze Okręgowej w Opolu w 2011 roku pogrupowanych według formy prowadzenia 

postępowania. Zdecydowana większość postępowań przygotowawczych zakończonych w jednostce w 

2011 roku prowadzone była w formie śledztwa powierzonego przez w całości organom ścigania (91). 
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9.4. OBCIĄŻENIE PROKURATORÓW POSTĘPOWANIAMI 

PRZYGOTOWAWCZYMI W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W 

OPOLU W 2011 ROKU 

 

 

Wykres 9.12. W Wydziale V Śledczym oraz w Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej 

Prokuratury Okręgowej w Opolu, w których prowadzone są postępowania przygotowawcze, w 2011 

roku było zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 19 prokuratorów, co stanowi 45 % ogólnej liczby 

prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (42). 

Prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w pozostałych wydziałach Prokuratury 

Okręgowej w Opolu, w których wykonywane są inne zadania niż prowadzenie postępowań 

przygotowawczych było w tym czasie 23, tj. 55 %.  

 

 

 

Wykres 9.13. W Wydziale V Śledczym oraz Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej 

Prokuratury Okręgowej w Opolu, w których prowadzone są postępowania przygotowawcze, w 2011 
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184 

 

roku 12 prokuratorów faktycznie prowadziło postępowania przygotowawcze, co stanowi 35 % liczby 

prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (34). Prokuratorów 

faktycznie wykonujących inne zadania niż prowadzenie postępowań przygotowawczych w 

pozostałych wydziałach Prokuratury Okręgowej w Opolu, było w tym czasie 22, tj. 65 %. 

Powyższe liczby i odsetki obliczone zostały w następujący sposób. Przyjęto założenie, że prokurator 

faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo 

faktycznie wykonujące inne zadania to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Opolu i 

podzielono ją przez 12. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, która 

odzwierciedla prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Okręgowej w Opolu, oznacza to, że pomimo zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 roku 42 prokuratorów (23 prokuratorów w Wydziałach 

I-IV oraz 19 prokuratorów w Wydziałach V i VI) faktycznie wykonywało obowiązki 34 prokuratorów 

(22 prokuratorów w Wydziałach I-IV oraz 12 prokuratorów w Wydziałach V i VI). 

Obliczając liczbę prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze 

uwzględniono liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w Wydziałach V i VI, 

niezależnie od tego, czy prokurator wykonujący obowiązki w Wydziałach V i VI w 2011 roku 

zakończył w  tym czasie jakiekolwiek postępowanie przygotowawcze. 
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Wykres 9.14. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

w Wydziale V Śledczym oraz w Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury 

Okręgowej w Opolu. Postępowania przygotowawcze były prowadzone wyłącznie w tych wydziałach, 

podczas gdy prokuratorzy wykonujący obowiązki w pozostałych wydziałach wykonywali inne zadania 

niż prowadzenie postępowań przygotowawczych. W Wydziale V zakończono 94 postępowania 

przygotowawcze, natomiast w Wydziale VI – 32 postępowania. W sumie zakończono 126 postępowań 

przygotowawczych. 
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Wykres 9.15. Wykres przedstawia liczbę wokand prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Wydziale V Śledczym oraz Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury 

Okręgowej w Opolu w 2011 roku. W sumie wokand obsadzonych przez prokuratorów wykonujących 

obowiązki w tych wydziałach było 359 (110 wokand w Wydziale V oraz 249 w Wydziale VI). 
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Wykres 9.16. Wykres przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych oraz liczbę 

wokand obsadzonych przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Wydziale V 

Śledczym oraz Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Opolu w 

2011 roku.  
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PODSUMOWANIE (Prokuratura Okręgowa w Opolu) 
 

W Prokuraturze Okręgowej w Opolu funkcjonowało w 2011 roku pięć wydziałów 

oraz jeden samodzielny dział. Prowadzenie postępowań przygotowawczych powierzone 

zostało prokuratorom zatrudnionym lub wykonującym obowiązki w Wydziale V Śledczym 

oraz Wydziale VI do spraw Przestępczości Gospodarczej.  

Na podstawie danych dotyczących Prokuratury Okręgowej w Opolu z 2011 roku 

ustalono, że w jednostce było zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 42 prokuratorów.  

Zatrudnionych w jednostce i wykonujących w niej obowiązki w 2011 r. było 27 

prokuratorów. Natomiast 7 prokuratorów nie wykonywało obowiązków w Prokuraturze 

Okręgowej w Opolu przez część lub całość 2011 roku albowiem byli delegowani do innych 

jednostek. Większość prokuratorów (6) przebywało na delegacji przez cały 2011 rok, 

natomiast 1 prokurator (Prokurator I) był delegowany na okres 3 miesięcy (01.01-31.03). 

Spośród 6 prokuratorów delegowanych na cały 2011 rok do innych jednostek 5 prokuratorów 

było delegowanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji Prokuratora Rejonowego 

natomiast Prokurator AN był delegowany do Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu. Zwraca 

uwagę, że wszystkie delegacje długoterminowe (6 prokuratorów) miały miejsce z Wydziałów 

V i VI Prokuratury Okręgowej w Opolu. 

Jednocześnie do Prokuratury Okręgowej w Opolu z innych jednostek było 

delegowanych w 2011 roku 8 prokuratorów. Spośród tej grupy aż 6 prokuratorów było 

delegowanych na cały 2011 rok, w tym prokurator A (prokurator Prokuratury Apelacyjnej 

delegowany do pełnienia funkcji Prokuratora Okręgowego). Dwie pozostałe delegacje 

dotyczyły krótszych okresów (Prokurator N – 5,5 miesiąca oraz Prokurator AO – 7 miesięcy) 

i obie przerodziły się w stałe zatrudnienie dla delegowanych prokuratorów jeszcze w 2011 

roku (Prokurator N w Wydziale II a Prokurator AO w Wydziale VI). Zwraca uwagę, że 

spośród 8 prokuratorów delegowanych w 2011 roku do Prokuratury Okręgowej w Opolu aż 6 

delegacji dotyczyło Wydziału V i VI.  

 

W Wydziałach V i VI Prokuratury Okręgowej w Opolu na ogólną liczbę 19 

prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w 2011 roku 6 prokuratorów było 

delegowanych do tych wydziałów. Na cały 2011 rok delegowanych było 5 prokuratorów 

(Prokurator AP, AR, AS, AF, AG), natomiast Prokurator AO był delegowany na okres 7,5 

miesiąca (19.04-20.11), po czym został zatrudniony w Prokuraturze Okręgowej w Opolu.  
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Jednocześnie na 19 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w 2011 

roku w Wydziałach V i VI Prokuratury Okręgowej w Opolu 11 osób wykonywało obowiązki 

przez cały rok. Prokuratorzy AD, AE z Wydziału V oraz Prokuratorzy AJ, AK, AL, AN z 

Wydziału VI byli delegowani do innych jednostek przez cały 2011 rok. Natomiast dwóch 

innych prokuratorów (Prokurator AA i AO) wykonywało swoje obowiązki w jednostce 

jedynie przez część 2011 roku. 

 

W związku z faktem, że nie wszyscy z 42 prokuratorów, którzy byli zatrudnieni lub 

wykonywali obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Opolu czyniło to przez cały okres 2011 

roku, odwołanie się wyłącznie do tej liczby jest niewystarczające. Na podstawie uzyskanych 

danych dotyczących liczby miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w Prokuraturze 

Okręgowej w Opolu ustalono zatem, że w podanym okresie faktycznie wykonywało 

obowiązki 34 prokuratorów, z czego 12 prokuratorów faktycznie prowadziło postępowania 

przygotowawcze a 22 prokuratorów wykonywało inne zadania niż prowadzenie postępowań 

przygotowawczych. Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie wykonujący obowiązki, tj. 

faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo faktycznie wykonujące inne 

zadania to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 miesięcy w roku. 

Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów wykonujących 

obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Opolu i 

podzielono ją przez 12. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, która 

odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 

rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Okręgowej w Opolu, oznacza to, że pomimo 

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 roku 42 prokuratorów (19 

prokuratorów w Wydziałach V i VI oraz 23 w pozostałych wydziałach) faktycznie 

wykonywało obowiązki 34 prokuratorów (12 prokuratorów w Wydziałach V i VI oraz 22 w 

pozostałych wydziałach). Obliczając liczbę prokuratorów faktycznie prowadzących 

postępowania przygotowawcze uwzględniono liczbę miesięcy przepracowanych przez 

prokuratorów w Wydziałach V i VI, niezależnie od tego czy prokurator wykonujący 

obowiązki w Wydziałach V i VI w 2011 roku zakończył w tym czasie jakiekolwiek 

postępowanie przygotowawcze. 

Z powyższego wynika, że spośród prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki 

w 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Opolu (34) wykonywaniem innych zadań niż 

prowadzenie postępowań przygotowawczych zajmowało się 65 % prokuratorów (22). 
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Natomiast biorąc pod uwagę wszystkich prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Opolu w 2011 roku odsetek prokuratorów 

nieprowadzących postępowań przygotowawczych wynosił 55 % (23 osoby). 

Wskazana powyżej liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Okręgowej w Opolu jest istotna, gdyż pozwala dostrzec zdecydowanie 

odmienne kształtowanie się liczby postępowań przygotowawczych, które zostały zakończone 

w 2011 r. w przeliczeniu na liczbę prokuratorów: 

 zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce, 

 faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce, 

 którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze, 

 faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce. 

W 2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Opolu zakończono w sumie 126 

postępowań przygotowawczych. Wszystkie zostały zakończone przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w Wydziale V Śledczym oraz w Wydziale VI ds. Przestępczości 

Gospodarczej. W zależności od przyjętych założeń można na podstawie powyżej 

zaprezentowanych danych wskazać, iż prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w 

jednostce kończą rocznie: 

 3 postępowania przygotowawcze – 126/42 (wszyscy prokuratorzy zatrudnieni 

lub wykonujący obowiązki w jednostce),  

 3,7 postępowań przygotowawczych – 126/34 (wszyscy prokuratorzy 

faktycznie wykonujący obowiązki w jednostce),  

 9,69 postępowań przygotowawczych – 126/13 (wszyscy prokuratorzy, którzy 

zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze),  

 10,5 postępowań przygotowawczych – 126/12 (tylko prokuratorzy faktycznie 

prowadzący postępowania przygotowawcze w jednostce). 

Powyższe dane obrazują, że obliczanie obciążenia prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wyłącznie w odniesieniu do liczby prokuratorów 

zatrudnionych w danej jednostce oraz delegowanych do tej jednostki bez uwzględnienia tego, 

ile czasu faktycznie wykonywali swoje obowiązki w tej jednostce oraz czy zajmowali się 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych nie odzwierciedla wiernie rzeczywistości w 

tej materii. 
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Spośród 126 zakończonych w 2011 roku postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Opolu aż 37 zakończono tylko w tych dwóch 

miesiącach – czerwcu i grudniu – co stanowi 29 % wszystkich zakończonych w 2011 r. 

postępowań przygotowawczych. W czerwcu zakończono 19 postępowań a w grudniu 18, 

podczas gdy w pozostałych miesiącach 2011 roku ukończono od 2 do 13 postępowań 

przygotowawczych. 

Ogólnie 50 postępowań przygotowawczych zostało zakończonych w 2011 roku po 

25tym dniu każdego miesiąca, co stanowi 40 % ogółu postępowań przygotowawczych 

ukończonych w 2011 roku. Szczególną uwagę zwraca tendencja do intensyfikowania 

wydawania decyzji merytorycznych w sprawie w końcowych dniach niektórych miesięcy. 

Wyraźnie widoczne jest to zwłaszcza w czerwcu, w którym na 19 zakończonych postępowań 

przygotowawczych aż 17 zostało zakończonych po 25tym czerwca oraz w grudniu, w którym 

na 18 zakończonych postępowań przygotowawczych aż 13 zakończono po 25tym grudnia. 

 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V Śledczym oraz w 

Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Opolu w 2011 roku 

zakończyli postępowania przygotowawcze o zróżnicowanym charakterze, jeżeli chodzi o 

kwalifikację prawną czynów nimi objętych. Najczęściej postępowania te dotyczyły 

przestępstw z art. 286 k.k. (17), art. 63 NarkU (15), art. 62 NarkU (11), art. 52 NarkU (11) 

oraz art. 297 k.k. (10). Podkreślenia wymaga, że uwagi dotyczące kwalifikacji prawnych 

zostały poczynione w oparciu o pierwszą kwalifikację czynu (czynów) będącego 

przedmiotem danego postępowania wskazaną w przesłanych przez Prokuraturę Okręgową w 

Opolu danych.  

 

Jak wynika z danych przedstawionych przez Prokuraturę Okręgową w Opolu, czas 

trwania postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w tej jednostce, liczony 

od dnia wpływu sprawy do jednostki do dnia jej zakończenia, wynosił: 

 od 0 do 3 miesięcy – 44 postępowania 

 od 3 do 6 miesięcy – 12 postępowań 

 od 6 do 12 miesięcy – 9 postępowań 

 od 1 roku do 2 lat – 32 postępowania 

 od 2 do 5 lat – 26 postępowań 

 powyżej 5 lat – 3 postępowania. 
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Natomiast procesowy czas trwania postępowań przygotowawczych zakończonych w 

2011 roku w Prokuraturze Okręgowej w Opolu, liczony od dnia wszczęcia postępowania do 

dnia jego zakończenia wynosił: 

 od 0 do 3 miesięcy – 22 postępowania 

 od 3 do 6 miesięcy – 6 postępowań 

 od 6 do 12 miesięcy – 10 postępowań 

 od 1 roku do 2 lat – 43 postępowania 

 od 2 do 5 lat – 34 postępowań 

 powyżej 5 lat – 11 postępowań. 

 

Zdecydowana większość postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

w Prokuraturze Okręgowej w Opolu prowadzona była w formie śledztwa powierzonego przez 

prokuratora w całości do prowadzenia Policji bądź innym uprawnionym organom (91).  

 

Analiza uzyskanych danych pozwala dostrzec, że liczba postępowań, które w 2011 

roku zakończyli poszczególni prokuratorzy Wydziału V Śledczego oraz Wydziału VI ds. 

Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Opolu była zróżnicowana. Większość 

prokuratorów, którzy prowadzili postępowania przygotowawcze w 2011 roku zakończyła od 

3 do 12 postępowań. Natomiast zwraca uwagę, że Prokurator AC zakończył w tym samym 

okresie aż 57 postępowań. Wobec tak dużej różnicy w zakończonych postępowaniach 

przygotowawczych pomiędzy Prokuratorem AC a pozostałymi prokuratorami, tylko 

częściowo można uzasadnić taki stan rzeczy ewentualnymi wyłączeniami kolejnych wątków 

jednego postępowania kończonych w 2011 roku odrębnymi decyzjami merytorycznymi.  

Zwraca również uwagę, że w Wydziale V w 2011 roku zakończono 94 postępowania, 

podczas gdy w Wydziale VI zostały zakończone 32 postępowania. Taki stan rzeczy wynika z 

wyjątkowego obciążenia zakończonymi postępowaniami przygotowawczymi Prokuratora AC 

opisanego powyżej (57 postępowań). 

 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Wydziale V i VI Prokuratury 

Okręgowej w Opolu wzięli udział w 2011 roku w 359 wokandach. Zwraca uwagę 

nierównomierne obciążenie poszczególnych prokuratorów wokandami, np. Prokurator AF – 

16, Prokurator AA – 12, a Prokurator AI – 60 czy Prokurator AM – 53. Zwraca również 

uwagę duża dysproporcja w liczbie wokand obsadzonych przez prokuratorów Wydziału V i 
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Wydziału VI w całym 2011 roku (Wydział V – 94 wokandy natomiast Wydział VI – 265 

wokand). Dysproporcji nie tłumaczy różnica w liczbie prokuratorów zatrudnionych i 

wykonujących obowiązki w tych wydziałach (Wydział V – 8 prokuratorów, Wydział VI – 

11), zwłaszcza, że liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w tych 

jednostkach wynosiła po 6 w każdym z tych wydziałów. 
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10. PROKURATURA REJONOWA GDAŃSK – ŚRÓDMIEŚCIE 

 

 

WPROWADZENIE 
 

Dane dotyczące Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Śródmieście i podlegające analizie 

w niniejszym rozdziale zostały przesłane przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk – Śródmieście 

w dniu 31 stycznia 2013 roku oraz w dniu 15 marca 2013 roku oraz 20 czerwca 2013 roku (IP 

10/12).  

 

10.1 . STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY REJONOWEJ 

GDAŃSK – ŚRÓDMIEŚCIE  

 

SKŁAD OSOBOWY PROKURATURY REJONOWEJ GDAŃSK - ŚRÓDMIEŚCIE  

W 2011 ROKU 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA LICZBA 

PROKURATORÓW 

Kierownictwo jednostki 3 

Prokuratorzy - dział śledztw 4 

Pozostali prokuratorzy  25 

Stanowisko do spraw cywilnych i administracyjnych 1 

SUMA: 33 

Tabela 10.1. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki
48

 w Prokuraturze 

Rejonowej Gdańsk – Śródmieście w 2011 roku.  

 

Spośród 33 prokuratorów 3 osoby (Prokurator A, B, C) pełniły funkcję Prokuratora 

Rejonowego i jego zastępców. W jednostce utworzone zostały 3 działy: 

 Dział 1 Ds. obejmujący właściwość II Komisariatu Policji w Gdańsku – pracowali w 

nim prokuratorzy: D (kierownik działu), F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, AJ. 

 Dział 2 Ds. obejmujący właściwość I i VII Komisariatu Policji w Gdańsku – 

pracowali w nim prokuratorzy: E (kierownik działu), P, R, S, T, U, W, X, Y, Z, AA, 

AB, AC. 

 Dział 3 Ds. śledczy – pracowali w nim prokuratorzy: AD, AE, AF, AG 

                                                           
48

 W niniejszym opracowaniu posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki 

w odniesieniu do wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Śródmieście. Termin ten obejmuje 

bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – 

Śródmieście (np. delegowanych do innej jednostki w całym 2011 roku), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – Śródmieście, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – 

Śródmieście (np. delegowanych do tej jednostki z innych jednostek). 
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Jeden prokurator (AH) nie prowadził referatu karnego zajmując się sprawami z 

zakresu prawa cywilnego i administracyjnego.  

 

 

 

Wykres 10.1. W Prokuraturze Rejonowej Gdańsk - Śródmieście w 2011 roku było zatrudnionych lub 

wykonywało obowiązki 33 prokuratorów. Na wykresie ujęto wszystkich prokuratorów, którzy, 

chociaż przez krótki okres, wykonywali obowiązki w 2011 r. w jednostce bądź też byli w niej 

zatrudnieni.  
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Wykres 10.2. Spośród 33 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Rejonowej Gdańsk – Śródmieście w 2011 roku, 1 prokurator był zatrudniony w innej jednostce i 

delegowany do Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Śródmieście. Był to: 

Prokurator A  – delegowany do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego (cały 2011) 

Ponadto 2 prokuratorów Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Śródmieście było delegowanych w 2011 

roku do innych jednostek. Byli to: 

Prokurator O  – delegowany do innej jednostki (01.06-31.12.2011) 

Prokurator AG  – delegowany do innej jednostki (01.01-01.11.2011) 
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10.2. POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 2011 

ROKU W PROKURATURZE REJONOWEJ GDAŃSK – 

ŚRÓDMIEŚCIE  
 

Zakończone postępowanie przygotowawcze na potrzeby niniejszego opracowania 

należy rozumieć jako każde postępowanie, które zostało wykreślone z repertorium Ds. oraz 

bazy SIP jako: 

1) zawisłe przed sądem (akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie 

przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o 

umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego),  

2) umorzone,  

3) załatwione w inny sposób (błędny wpis, inne zakończenie, połączenie wewnętrzne, 

połączenie zewnętrzne, przekazanie innemu organowi, przekazanie prokuratorowi 

wojskowemu, przekazanie innej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, 

przekazanie sądowi rodzinnemu), 

4) inne (odmowa wszczęcia postępowania, przekazanie ścigania za granicę, zawieszenie 

postępowania). 

 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

W PROKURATURZE REJONOWEJ GDAŃSK - ŚRÓDMIEŚCIE W 2011 ROKU 

 

miesiąc 

liczba postępowań 

zakończonych w 2011 roku 

liczba postępowań zakończonych  

w 2011 roku w okresach  

od 25go do ostatniego dnia miesiąca 

styczeń 272 103 

luty 439 122 

marzec 541 203 

kwiecień 445 222 

maj 453 207 

czerwiec 630 284 

lipiec 324 120 

sierpień 392 181 

wrzesień 651 337 

październik 477 250 

listopad 640 326 

grudzień 694 314 

SUMA 5958 2669 
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Tabela 10.2. Tabela przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowaw1czych w 

Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – Śródmieście w kolejnych miesiącach 2011 roku oraz po 25tym 

dniu każdego miesiąca 2011 roku. 

 

 

 
Wykres 10.3. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w kolejnych 

miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – Śródmieście. W 2011 roku zakończono 

łącznie 5958 postępowań przygotowawczych. Widoczny jest wzrost liczby kończonych postępowań w 

czerwcu oraz grudniu, a także pod koniec kwartału pierwszego i trzeciego, tj. w marcu i wrześniu. 

 

 

 
Wykres 10.4. Wykres przedstawia terminy zakończenia postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w kolejnych miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – Śródmieście. 

Na wykresie wyróżniono postępowania przygotowawcze zakończone po 25tym dniu każdego miesiąca 
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miesiąca 2011 roku 
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2011 roku. Wyraźnie widoczną jest tendencja do wzmożonego kończenia spraw w ostatnich dniach 

każdego miesiąca. 

 

 

 

Wykres 10.5. Spośród 5958 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – Śródmieście 2669 postępowań zakończono po 25tym dniu każdego 

miesiąca 2011 roku, co stanowi 45 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 

 

 

 
Wykres 10.6. Spośród 5958 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – Śródmieście w czerwcu i grudniu zakończono 1324 postępowania, 

co stanowi 22 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 

  

55% 

45% 

Postępowania przygotowawcze 
zakończone w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk - Śródmieście 

po 25tym dniu każdego miesiąca w stosunku  
do postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego miesiąca 2011 
roku - 3289 
postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego miesiąca 
2011 roku - 2669 

22% 

78% 

Postępowania przygotowawcze zakończone  
w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk - Śródmieście 

w czerwcu i grudniu oraz w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku 

ilość spraw zakończonych w czerwcu i grudniu 2011 roku - 1324 

ilość spraw zakończonych w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku - 4634 
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10.3. OBCIĄŻENIE PROKURATORÓW POSTĘPOWANIAMI 

PRZYGOTOWAWCZYMI W PROKURATURZE REJONOWEJ 

GDAŃSK – ŚRÓDMIEŚCIE W 2011 ROKU 

 

 

Wykres 10.7. W Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – Śródmieście w 2011 roku było zatrudnionych lub 

wykonywało obowiązki 4 prokuratorów, których obowiązki nie polegały na prowadzeniu postępowań 

przygotowawczych, co stanowi 12 % ogólnej liczby prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w jednostce w tym okresie (33). Byli to Prokurator Rejonowy (Prokurator A) oraz jego 

zastępcy (Prokurator B i C), a także Prokurator AH prowadzący sprawy cywilne i administracyjne.  
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prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki polegające na prowadzeniu postępowań 
przygotowawczych - 29 

prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki nie polegające na prowadzeniu postępowań 
przygotowawczych - 4 

93% 

7% 

Prokuratorzy faktycznie prowadzący 
postępowania przygotowawcze w stosunku do prokuratorów 

faktycznie wykonujących inne zadania  
w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk - Śródmieście w 2011 roku 

prokuratorzy faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze - 26 

prokuratorzy faktycznie wykonujący inne zadania - 2 
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Wykres 10.8. W Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – Śródmieście w 2011 roku 26 prokuratorów 

faktycznie prowadziło postępowania przygotowawcze, co stanowi 93 % ogólnej liczby prokuratorów 

faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (28). Prokuratorów faktycznie 

wykonujących inne zadania niż prowadzenie postępowań przygotowawczych w Prokuraturze 

Rejonowej Gdańsk – Śródmieście, było w tym czasie 2, tj. 7 %. 

Powyższe liczby i odsetki obliczone zostały w następujący sposób. Przyjęto założenie, że prokurator 

faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo 

faktycznie wykonujące inne zadania to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – 

Śródmieście i podzielono ją przez 12. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, 

która odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 

rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Śródmieście, oznacza to, że pomimo 

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 roku 33 prokuratorów faktycznie 

wykonywało obowiązki 28 prokuratorów, w tym 26 faktycznie prowadziło postępowania 

przygotowawcze. 
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Wykres 10.9. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

w Prokuraturze Okręgowej Gdańsk - Śródmieście. Nierównomierne obciążenie prokuratorów wynika 

m.in. z funkcji jaką pełnili w jednostce oraz faktycznego czasu wykonywania obowiązków w 

jednostce determinowanego zatrudnieniem na część 2011 roku, delegacjami oraz przedłużającymi się 

zwolnieniami lekarskimi.  

Prokuratorzy pełniący funkcje w jednostce: 

Prokurator A – Prokurator Rejonowy (0 zakończonych postępowań przygotowawczych) 

Prokurator B – Zastępca Prokuratora Rejonowego (0 zakończonych postępowań przygotowawczych) 

Prokurator C – Zastępca Prokuratora Rejonowego (0 zakończonych postępowań przygotowawczych) 

Prokurator D – kierownik działu Ds. 1 (5 zakończonych postępowań przygotowawczych) 

Prokurator E – kierownik działu Ds. 2 (16 zakończonych postępowań przygotowawczych) 

Prokurator AH – stanowisko do spraw cywilnych i administracyjnych (0 zakończonych postępowań 

przygotowawczych) 

Prokuratorzy z innych względów nieprowadzący postępowań przygotowawczych przez cały 2011 rok: 

Prokurator F – zwolnienie lekarskie przez 5,5 miesiąca (139 zakończonych postępowań 

przygotowawczych) 

Prokurator O – delegacja na okres 7 miesięcy do innej jednostki (66 zakończonych postępowań 

przygotowawczych) 

Prokurator W – zwolnienie lekarskie przez 5 miesięcy (122 zakończone postępowania 

przygotowawcze) 

Prokurator AA – zatrudniony na 10 miesięcy (228 zakończonych postępowań przygotowawczych) 

Prokurator AE – zwolnienie lekarskie przez 3,5 miesiąca (45 zakończonych postępowań 

przygotowawczych) 

Prokurator AG – delegacja w całym okresie zatrudnienia (0 zakończonych postępowań 

przygotowawczych) 

Prokurator AI – zatrudniony na 10,5 miesiąca (224 zakończone postępowania przygotowawcze) 

Ponadto prokuratorzy AD, AE, AF i AG prowadzili referaty śledcze w ramach Działu Śledztw 

(jednocześnie Prokurator AG był w całym okresie swojego zatrudnienia w jednostce delegowany do 

innej jednostki). 
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Wykres 10.10. Wykres przedstawia liczbę wokand prokuratorów wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Rejonowej Gdańsk - Śródmieście w 2011 roku. W sumie wokand obsadzonych przez 

prokuratorów wykonujących obowiązki w tym wydziale w 2011 roku było 1653. 

Nierównomierne obciążenie wokandami prokuratorów wynika z tych samych przyczyn, które zostały 

wskazane w opisie wykresu 10.9.  

Podkreślenia wymaga, że Prokurator AH prowadził referat pozakarny (sprawy cywilne i 

administracyjne) i w związku z tym również obsadzał wokandy, które jednakże dotyczyły spraw z 

tego zakresu i nie były związane z zakończonymi postępowaniami przygotowawczymi w jednostce i 

jako takie nie zostały wskazane na wykazie. 
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Wykres 10.11. Wykres przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych oraz liczbę 

wokand obsadzonych przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Rejonowej Gdańsk - Śródmieście w 2011 roku. Brak jest korelacji pomiędzy liczbą zakończonych 

postępowań a uczestniczeniem w wokandach.  

  



208 

 

PODSUMOWANIE (Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście) 
 

Na podstawie danych dotyczących Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Śródmieście 

ustalono, że w 2011 roku w jednostce było zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 33 

prokuratorów i asesorów. Spośród tej grupy 3 prokuratorów pełniło – w różnych okresach 

2011 roku – funkcję Prokuratora Rejonowego (Prokurator A) i jego zastępców (Prokurator B i 

C). W jednostce utworzono 3 działy o charakterze terytorialnym oraz problemowym. Dział 1 

Ds. obejmował właściwość II Komisariatu Policji w Gdańsku i pracowali w nim 

prokuratorzy: D (kierownik działu), F, G, H, I, J, K, L, M, N, O oraz AJ. Dział 2 Ds. 

obejmował właściwość I i VII Komisariatu Policji w Gdańsku i pracowali w nim  

prokuratorzy: E (kierownik działu), P, R, S, T, U, W, X, Y, Z, AA, AB oraz AC. Natomiast 

Dział 3 Ds. był działem śledczym i pracowali w nim prokuratorzy: AD, AE, AF oraz AG. 

Jeden prokurator (AH) nie prowadził referatu karnego zajmując się sprawami z zakresu prawa 

cywilnego i administracyjnego.   

 

Zatrudnionych w jednostce było 32 prokuratorów. Prokurator A pełniący funkcję 

Prokuratora Rejonowego był delegowany z innej jednostki na cały okres 2011 r. Natomiast 2 

prokuratorów, będąc zatrudnionymi w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – Śródmieście, nie 

wykonywało w tej jednostce obowiązków przez część 2011 roku albowiem byli delegowani 

do innych jednostek. Byli to: Prokurator O w okresie 7 miesięcy (01.06-31.12.2011) oraz 

Prokurator AG w całym okresie swojego 10-miesięcznego zatrudnienia w jednostce (01.01-

01.11.2011). 

 

W związku z faktem, że nie wszyscy z 33 prokuratorów, którzy byli zatrudnieni lub 

wykonywali obowiązki w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk - Śródmieście czyniło to przez 

cały 2011 rok, odwołanie się wyłącznie do tej liczby jest niewystarczające. Na podstawie 

uzyskanych danych dotyczących liczby miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w 

Prokuraturze Rejonowej Gdańsk - Śródmieście ustalono zatem, że w podanym okresie 

faktycznie wykonywało obowiązki 28 prokuratorów, z czego 26 prokuratorów faktycznie 

prowadziło postępowania przygotowawcze a 2 prokuratorów wykonywało inne zadania niż 

prowadzenie postępowań przygotowawczych. Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie 

wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo 

faktycznie wykonujące inne zadania to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki 

przez 12 miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez 
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prokuratorów wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 roku w Prokuraturze 

Rejonowej Gdańsk - Śródmieście i podzielono ją przez 12. Uzyskany wynik zaokrąglono. W 

ten sposób uzyskano liczbę, która odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy faktycznie 

wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. 

Z powyższego wynika, że spośród prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki 

w 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk - Śródmieście (28) wykonywaniem innych 

zadań niż prowadzenie postępowań przygotowawczych zajmowało się 7 % prokuratorów (2). 

Natomiast biorąc pod uwagę wszystkich prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk - Śródmieście w 2011 roku (33) odsetek 

prokuratorów nieprowadzących postępowań przygotowawczych wynosił 12 % (4 osoby). 

Wskazana powyżej liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Gdańsk - Śródmieście jest istotna, gdyż pozwala dostrzec zdecydowanie 

odmienne kształtowanie się liczby postępowań przygotowawczych, które zostały zakończone 

w 2011 r. w przeliczeniu na liczbę prokuratorów: 

 zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce, 

 faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce, 

 którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze, 

 faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce. 

W 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk - Śródmieście zakończono 5958 

postępowań przygotowawczych. W zależności od przyjętych założeń można na podstawie 

powyżej zaprezentowanych danych wskazać, iż prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący 

obowiązki w jednostce kończą rocznie: 

 180,54 postępowania przygotowawcze – 5958/33 (wszyscy prokuratorzy 

zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w jednostce), tj. 15,04 postępowań 

miesięcznie, 

 212,78 postępowania przygotowawcze – 5958/28 (wszyscy prokuratorzy 

faktycznie wykonujący obowiązki w jednostce), tj. 17,73 postępowań 

miesięcznie 

 212,78 postępowania przygotowawcze – 5958/28 (wszyscy prokuratorzy, 

którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie w jednostce), tj. 17,73 

postępowań miesięcznie, 
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 229,15 spraw – 5958/26 (tylko prokuratorzy faktycznie prowadzący 

postępowania przygotowawcze w jednostce), tj. 19.09 postępowań 

miesięcznie. 

Powyższe dane obrazują, że obliczanie obciążenia prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wyłącznie w odniesieniu do liczby prokuratorów 

zatrudnionych w danej jednostce oraz delegowanych do tej jednostki bez uwzględnienia tego, 

ile czasu faktycznie wykonywali swoje obowiązki w tej jednostce oraz czy zajmowali się 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych nie odzwierciedla wiernie rzeczywistości w 

tej materii. 

 

Spośród 5958 zakończonych w 2011 roku postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk - Śródmieście w dwóch miesiącach 2011 

roku – czerwcu i grudniu – zakończono 1324 postępowania przygotowawcze, co stanowi 22 

% wszystkich zakończonych postępowań przygotowawczych w jednostce w 2011 roku. 

Tendencja ta, w porównaniu do innych jednostek w kraju, nie jest jednak aż tak wyraźnie 

widoczna. 

Zwraca także uwagę tendencja do intensyfikowania wydawania decyzji 

merytorycznych w sprawie w końcowych dniach poszczególnych miesięcy. Ogólnie 2669 

postępowania przygotowawcze zostały zakończone w 2011 roku po 25tym dniu każdego 

miesiąca, co stanowi 45 % ogółu ukończonych postępowań w 2011 roku.  

 

Prokuratorzy prowadzący postępowania przygotowawcze w Prokuraturze Rejonowej 

Gdańsk – Śródmieście zakończyli w 2011 roku 5958 postępowań przygotowawczych. 

Obciążenie poszczególnych prokuratorów i asesorów nie rozkładało się równomiernie. W 

związku z przyjętym podziałem zadań w jednostce, osoby pełniące w niej funkcje 

kierownicze oraz kierowników działów w zasadzie nie prowadziły postępowań (Prokuratorzy 

A, B, C, D, E). Także Prokurator AH, który prowadził postępowania z zakresu prawa 

cywilnego i administracyjnego, w związku z powierzonymi mu obowiązkami nie prowadził 

spraw karnych. Z kolei postępowania prowadzone w ramach Działu Śledztw cechują się 

większym ciężarem gatunkowym, w związku z czym wymagały poświęcenia większej ilości 

czasu niż postępowania prowadzone w formie dochodzeń. Dlatego też prokuratorzy pracujący 

w dziale śledztw (Prokuratorzy AD, AE, AF, AG) zakończyli stosunkowo mniej postępowań 

przygotowawczych. Jednocześnie Prokuratorzy F, O, W, AA, AE, AG oraz AI z różnych 
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względów (delegacje oraz przedłużające się zwolnienia lekarskie) zakończyli mniej 

postępowań przygotowawczych w 2011 roku niż prokuratorzy pracujący przez cały 2011 rok. 

Powyższe jednak tylko częściowo uzasadnia nierównomierne obciążenie 

poszczególnych prokuratorów zakończonymi postępowaniami przygotowawczymi. Brak jest 

bowiem przyczyn, dla których niektórzy prokuratorzy wykonujący swoje obowiązki przez 

cały 2011 rok zakończyli ponad 300 postępowań przygotowawczych a inni około 150, tj. o 

połowę mniej. 

 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Prokuraturze Rejonowej 

Gdańsk - Śródmieście wzięli udział w 2011 roku w 1653 wokandach. Uczestnictwo 

poszczególnych prokuratorów w wokandach nie rozkładało się równomiernie i tylko w części 

jest uzasadnione przyczynami podnoszonymi powyżej (pełnienie funkcji w jednostce, 

przedłużające się zwolnienia lekarskie, delegacje).  

Brak jest także korelacji pomiędzy liczbą zakończonych postępowań 

przygotowawczych a liczbą wokand, w których dany prokurator wziął udział w 2011 roku. 

Niezależnie od liczby zakończonych postępowań liczba wokand przydzielonych 

prokuratorom oscylowała pomiędzy 48 a 99. 
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11. PROKURATURA REJONOWA WE WŁOCŁAWKU 

 

 

WPROWADZENIE 
 

Dane dotyczące Prokuratury Rejonowej we Włocławku i podlegające analizie w 

niniejszym rozdziale zostały przesłane przez Prokuraturę Rejonową we Włocławku w dniu w 

dniu 5 lutego 2013 roku oraz 20 czerwca 2013 roku (IP 3/12).  

 

11.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY REJONOWEJ WE 

WŁOCŁAWKU  

 

SKŁAD OSOBOWY PROKURATURY REJONOWEJ WE WŁOCŁAWKU  

W 2011 ROKU 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA LICZBA 

PROKURATORÓW 

Kierownictwo jednostki 4 

Prokuratorzy – dział śledztw 4 

Pozostali prokuratorzy 15 

Stanowisko do spraw cywilnych i administracyjnych 1 

SUMA: 24 

Tabela 11.1. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki
49

 w Prokuraturze 

Rejonowej we Włocławku w 2011 roku.  

 

Spośród 24 prokuratorów 4 osoby (Prokurator A, B, C, D) pełniły funkcję Prokuratora 

Rejonowego i jego zastępców. W jednostce wyodrębniono następujące działy: 

 Dział 1 Ds. – śledczy – pracowali w nim prokuratorzy P, T, U, X a nadzór nad nim 

sprawował Zastępca Prokuratora Rejonowego – Prokurator D. 

 Dział 2 Ds. obejmujący działalność posterunków Policji z terenu powiatu 

włocławskiego. 

 Działy 3 Ds. – 6 Ds. obejmujące działalność 4 sekcji dochodzeniowo-śledczych 

Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. 

                                                           
49

 W niniejszym opracowaniu posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki 

w odniesieniu do wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej we Włocławku. Termin ten obejmuje 

bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku 

(np. delegowanych do innej jednostki w całym 2011 roku), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku (np. 

delegowanych do tej jednostki z innych jednostek). 
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Prokuratorzy zatrudnieni w jednostce nie byli jednoznacznie przypisani do prowadzenia 

postępowań w ramach danego działu, jednakże Prokuratorzy G, J, Ł, M prowadzili 

postępowania w ramach Działu 2 Ds. i tylko pojedyncze postępowania z działów pozostałych, 

Prokuratorzy H, I, K, L, N, O, R, S oraz Y postępowania z Działów 3 Ds. – 6 Ds., natomiast 

Prokuratorzy E i F prowadzili referaty obejmujące sprawy ze wszystkich działów oprócz 

śledczego. 

Jeden prokurator (W) nie prowadził referatu karnego zajmując się praktycznie 

wyłącznie sprawami z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, jednakże, mimo to, w 

2011 roku zakończył 1 postępowanie przygotowawcze. 

 

 

Wykres 11.1. W Prokuraturze Rejonowej we Włocławku w 2011 roku było zatrudnionych lub 

wykonywało obowiązki 24 prokuratorów. Na wykresie ujęto wszystkich prokuratorów, którzy, 

chociaż przez krótki okres, wykonywali obowiązki w jednostce. W jednostce wyodrębniono 

stanowisko do prowadzenia spraw z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Prokurator W, 

który objął to stanowisko, zakończył w 2011 roku także jedno postępowanie przygotowawcze. 

 

 

 

 

4 
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Wykres 11.2. Spośród 24 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Rejonowej we Włocławku w 2011 roku, 1 prokurator był zatrudniony w tej jednostce i delegowany do 

Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Był to: 

Prokurator X  – delegowany do Prokuratury Okręgowej we Wrocławku (25.10-31.12.2011) 
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11.2. POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 2011 

ROKU W PROKURATURZE REJONOWEJ WE WŁOCŁAWKU  
 

Zakończone postępowanie przygotowawcze na potrzeby niniejszego opracowania 

należy rozumieć jako każde postępowanie, które zostało wykreślone z repertorium Ds. oraz 

bazy SIP jako: 

1) zawisłe przed sądem (akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie 

przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o 

umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego),  

2) umorzone,  

3) załatwione w inny sposób (błędny wpis, inne zakończenie, połączenie wewnętrzne, 

połączenie zewnętrzne, przekazanie innemu organowi, przekazanie prokuratorowi 

wojskowemu, przekazanie innej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, 

przekazanie sądowi rodzinnemu), 

4) inne (odmowa wszczęcia postępowania, przekazanie ścigania za granicę, zawieszenie 

postępowania). 

 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

W PROKURATURZE REJONOWEJ WE WŁOCŁAWKU W 2011 ROKU 

 

miesiąc 

liczba postępowań 

zakończonych w 2011 roku 

liczba postępowań zakończonych  

w 2011 roku w okresach  

od 25go do ostatniego dnia miesiąca 

styczeń 354 128 

luty 473 157 

marzec 701 263 

kwiecień 551 251 

maj 693 319 

czerwiec 798 355 

lipiec 367  171 

sierpień 559 219 

wrzesień 620 270 

październik 548 275 

listopad 560 226 

grudzień 941 465 

SUMA 7165 3099 
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Tabela 11.2. Tabela przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze 

Rejonowej we Włocławku w kolejnych miesiącach 2011 roku oraz po 25tym dniu każdego miesiąca 

2011 roku. 

 

 

 
Wykres 11.3. Wykres przedstawia wykaz wszystkich postępowań przygotowawczych zakończonych 

w kolejnych miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku. W 2011 roku 

zakończono łącznie 7165 postępowań przygotowawczych. Widoczny jest wzrost liczby kończonych 

postępowań w czerwcu a zwłaszcza w grudniu, a także pod koniec kwartału pierwszego oraz – 

nieznacznie - trzeciego, tj. w marcu i wrześniu. 

 

 

 
Wykres 11.4. Wykres przedstawia terminy zakończenia postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w kolejnych miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku. Na 
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wykresie wyróżniono postępowania przygotowawcze zakończone po 25tym dniu każdego miesiąca 

2011 roku. Widoczna jest tendencja do wzmożonego kończenia spraw w ostatnich dniach każdego 

miesiąca. 

 

 

 

Wykres 11.5. Spośród 7165 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Rejonowej we Włocławku 3099 postępowań zakończono po 25tym dniu każdego 

miesiąca 2011 roku, co stanowi 43 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych w tym 

okresie. 
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Postępowania przygotowawcze 
zakończone w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku 

po 25tym dniu każdego miesiąca w stosunku do wszystkich 
postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego miesiąca 2011 
roku - 4066 
postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego miesiąca 
2011 roku - 3099 

24% 

76% 

Postępowania przygotowawcze zakończone  
w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku 

w czerwcu i grudniu oraz w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w czerwcu i grudniu 2011 roku - 1739 

postępowania przygotowawcze zakończone w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku - 5426 
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Wykres 11.6. Spośród 7165 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – Śródmieście w czerwcu i grudniu zakończono łącznie 1739 

postępowania, co stanowi 24 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych.  
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11.3. OBCIĄŻENIE PROKURATORÓW POSTĘPOWANIAMI 

PRZYGOTOWAWCZYMI W PROKURATURZE REJONOWEJ WE 

WŁOCŁAWKU W 2011 ROKU 

 

W Prokuraturze Rejonowej we Włocławku w 2011 roku było zatrudnionych lub 

wykonywało obowiązki 24 prokuratorów.  

Z kolei 22 prokuratorów tej jednostki faktycznie wykonywało obowiązki w jednostce. 

Tyle samo też faktycznie prowadziło postępowania przygotowawcze w jednostce albowiem 

ze względu na mały odsetek prokuratorów wykonujących inne zadania niż prowadzenie 

postępowań przygotowawczych (0,125) przyjąć należy, że wszyscy prokuratorzy faktycznie 

wykonujący obowiązki w jednostce, faktycznie prowadzili w niej postępowania 

przygotowawcze. Powyższe zostało obliczone w oparciu o tabelę 11.3 – zał. 11.1. 
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Wykres 11.7. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku. Nierównomierne obciążenie prokuratorów wynika m.in. z 

funkcji jaką pełnili w jednostce oraz faktycznego czasu wykonywania obowiązków w jednostce 

determinowanego zatrudnieniem na część 2011 roku, delegacjami oraz zwolnieniami lekarskimi.  

Prokuratorzy pełniący funkcje w jednostce: 

Prokurator A – Prokurator Rejonowy (12 zakończonych postępowań przygotowawczych) 

Prokurator B – Zastępca Prokuratora Rejonowego i Prokurator Rejonowy (0 zakończonych 

postępowań przygotowawczych) 

Prokurator C – Zastępca Prokuratora Rejonowego (64 zakończone postępowania przygotowawcze) 

Prokurator D – Zastępca Prokuratora Rejonowego (49 zakończonych postępowań przygotowawczych) 

Prokurator W – stanowisko do spraw cywilnych i administracyjnych (1 zakończone postępowanie 

przygotowawcze) 
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Prokuratorzy z innych względów nieprowadzący postępowań przygotowawczych przez cały 2011 rok: 

Prokurator E – zwolnienie lekarskie przez okres 3 miesięcy (280 zakończonych postępowań 

przygotowawczych) 

Prokurator Ł – zwolnienie lekarskie przez okres 1,5 miesiąca (297 zakończonych postępowań 

przygotowawczych) 

Prokurator M – zatrudniony przez 11 miesięcy 2011 oraz zwolnienie lekarskie w okresie 2 miesięcy 

(338 zakończonych postępowań przygotowawczych). 

Ponadto prokuratorzy P, T, U, X prowadzili referaty śledcze w ramach Działu Śledztw (jednocześnie 

Prokurator X w okresie 2 miesięcy 2011 roku był delegowany do Prokuratury Okręgowej we 

Włocławku). 
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Wykres 11.8. Wykres przedstawia liczbę wokand prokuratorów wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Rejonowej we Włocławku w 2011 roku. W sumie wokand obsadzonych przez 

prokuratorów wykonujących obowiązki w tej jednostce w 2011 roku było 1397. 

Nierównomierne obciążenie prokuratorów wokandami wynika z tych samych przyczyn, które zostały 

wskazane w opisie wykresu 11.7.  

Podkreślenia wymaga, że Prokurator W prowadził referat pozakarny (sprawy cywilne i 

administracyjne) i w związku z tym również obsadzał wokandy, które jednakże dotyczyły spraw z 

tego zakresu i nie były związane z zakończonymi postępowaniami przygotowawczymi w jednostce i 

jako takie nie zostały wskazane na wykazie. 
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Wykres 11.9. Wykres przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych oraz liczbę 

wokand obsadzonych przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Rejonowej we Włocławku w 2011 roku. Brak jest korelacji pomiędzy liczbą zakończonych 

postępowań a uczestniczeniem w wokandach.  

Liczba wokand, w których brał udział Prokurator W zajmujący się prowadzeniem spraw z zakresu 

prawa cywilnego i administracyjnego, nie obejmuje wokand innych niż z zakresu prawa karnego, w 

których brał udział. 
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PODSUMOWANIE (Prokuratura Rejonowa we Włocławku) 
 

Na podstawie uzyskanych danych dotyczących Prokuratury Rejonowej we Włocławku 

ustalono, że w 2011 roku w jednostce było zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 24 

prokuratorów i asesorów. Spośród tej grupy 4 prokuratorów pełniło – w różnych okresach 

2011 roku – funkcję Prokuratora Rejonowego (Prokurator A i B) i jego zastępców (Prokurator 

B, C, D). W jednostce utworzono 6 działów. Dział 1 Ds. miał charakter śledczy  i pracowali w 

nim prokuratorzy P, T, U, X a nadzór nad nim sprawował Zastępca Prokuratora Rejonowego 

– Prokurator D. Dział 2 Ds. obejmował właściwość posterunków Policji z terenu powiatu 

włocławskiego, natomiast Działy od 3 Ds. do 6 Ds. obejmowały działalność czterech sekcji 

dochodzeniowo-śledczych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Prokuratorzy 

zatrudnieni w jednostce nie byli jednoznacznie przypisani do prowadzenia postępowań w 

ramach danego działu. Prokuratorzy G, J, Ł, M prowadzili postępowania w ramach Działu 2 

Ds. i tylko pojedyncze postępowania z działów pozostałych, Prokuratorzy H, I, K, L, N, O, R, 

S oraz Y prawie wyłącznie postępowania w ramach Działów 3 Ds. – 6 Ds., natomiast 

Prokuratorzy E i F prowadzili referaty obejmujące sprawy ze wszystkich działów oprócz 

śledczego. Jeden prokurator (Prokurator W) nie prowadził referatu karnego zajmując się 

sprawami z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, jednakże, mimo to, w 2011 roku 

ukończył 1 postępowanie przygotowawcze. 

 

W Prokuraturze Rejonowej we Włocławku zatrudnionych było 24 prokuratorów. 

Tylko jedna osoba – Prokurator X była delegowana do innej jednostki (Prokuratury 

Okręgowej we Włocławku) i to zaledwie na 2 miesiące 2011 roku (25.10-31.12.2011). 

 

W związku z faktem, że nie wszyscy z 24 prokuratorów, którzy byli zatrudnieni lub 

wykonywali obowiązki w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku czyniło to przez cały 2011 

rok, odwołanie się wyłącznie do tej liczby jest niewystarczające. Na podstawie uzyskanych 

danych dotyczących liczby miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w Prokuraturze 

Rejonowej we Włocławku ustalono zatem, że w podanym okresie faktycznie wykonywało 

obowiązki 22 prokuratorów i wszystkie te osoby zajmowały się prowadzeniem postępowań 

przygotowawczych
50

. Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie wykonujący obowiązki, tj. 

faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo faktycznie wykonujące inne 

                                                           
50

 Ze względu na mały odsetek prokuratorów wykonujących inne zadania niż prowadzenie postępowań 

przygotowawczych (0,125) przyjąć należy, że wszyscy prokuratorzy faktycznie wykonujący obowiązki w 

jednostce, faktycznie prowadzili w niej postępowania przygotowawcze. 
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zadania to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 miesięcy w roku. 

Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów wykonujących 

obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku i 

podzielono ją przez 12. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, która 

odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 

rok. 

Wskazana powyżej liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Rejonowej we Włocławku jest istotna, gdyż pozwala dostrzec odmienne 

kształtowanie się liczby postępowań przygotowawczych, które zostały zakończone w 2011 r. 

w przeliczeniu na liczbę prokuratorów: 

 zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce, 

 faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce, 

 którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze,  

 faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce. 

W 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku zakończono w sumie 7165 

postępowań przygotowawczych. W zależności od przyjętych założeń można na podstawie 

powyżej zaprezentowanych danych wskazać, iż prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący 

obowiązki w jednostce kończą rocznie: 

 298,54 postępowań przygotowawczych – 7165/24 (wszyscy prokuratorzy 

zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w jednostce), tj. miesięcznie 24,88 

postępowań miesięcznie, 

 325,68 postępowań przygotowawczych – 7165/22 (wszyscy prokuratorzy 

faktycznie wykonujący obowiązki w jednostce), tj. miesięcznie 27,14 

postępowań miesięcznie, 

 311,52 postępowań przygotowawczych – 7165/23 (wszyscy prokuratorzy, 

którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze), tj. 

miesięcznie 25,96 postępowań miesięcznie, 

 325,68 postępowań przygotowawczych – 7165/22 (tylko prokuratorzy 

faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze w jednostce), tj. 

miesięcznie 27,14 postępowań miesięcznie. 

Powyższe dane obrazują, że obliczanie obciążenia prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wyłącznie w odniesieniu do liczby prokuratorów 

zatrudnionych w danej jednostce oraz delegowanych do tej jednostki bez uwzględnienia tego, 
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ile czasu faktycznie wykonywali swoje obowiązki w tej jednostce oraz czy zajmowali się 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych nie odzwierciedla wiernie rzeczywistości w 

tej materii. 

    

Spośród 7165 zakończonych w 2011 roku postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku w dwóch miesiącach 2011 roku – 

czerwcu i grudniu – zakończono 1739 postępowania przygotowawcze, co stanowi 24 % 

wszystkich zakończonych postępowań przygotowawczych w jednostce w 2011 roku. Odsetek 

powyższy jednak, w porównaniu do innych jednostek w kraju, nie jest znaczny. 

Zwraca także uwagę tendencja do intensyfikowania wydawania decyzji 

merytorycznych w sprawie w końcowych dniach niektórych miesięcy. Ogólnie 3099 

postępowań przygotowawczych zostały zakończone w 2011 roku po 25tym dniu każdego 

miesiąca, co stanowi 43 % ogółu ukończonych postępowań w 2011 roku.  

 

Prokuratorzy prowadzący postępowania przygotowawcze w Prokuraturze Rejonowej 

we Włocławku zakończyli w 2011 roku 7165 postępowań przygotowawczych. Obciążenie 

poszczególnych prokuratorów nie rozkładało się równomiernie. W związku z przyjętym 

podziałem zadań w jednostce, osoby pełniące w niej funkcje kierownicze w zasadzie nie 

prowadziły postępowań albo prowadziły ich stosunkowo niewiele (Prokuratorzy A, B, C, D, 

E). Także Prokurator W, który prowadził postępowania z zakresu prawa cywilnego i 

administracyjnego, w związku z powierzonymi mu obowiązkami praktycznie nie prowadził 

spraw karnych (zakończył jedno postępowanie przygotowawcze). Z kolei postępowania 

prowadzone w ramach Działu Śledztw, cechujące się największym ciężarem gatunkowym, 

wymagały poświęcenia większej ilości czasu niż postępowania prowadzone w formie 

dochodzeń. Dlatego też prokuratorzy pracujący w dziale śledztw (Prokuratorzy P, T, U, X) 

zakończyli stosunkowo mniej postępowań. Jednocześnie Prokuratorzy E, Ł, M ze względu na 

przedłużające się zwolnienia lekarskie zakończyli mniej postępowań przygotowawczych w 

2011 roku niż prokuratorzy pracujący przez cały 2011 rok. 

Powyższe tylko częściowo uzasadnia nierównomierne obciążenie poszczególnych 

prokuratorów zakończonymi postępowaniami przygotowawczymi. Brak jest bowiem 

przyczyn, dla których niektórzy prokuratorzy wykonujący swoje obowiązki przez cały 2011 

rok zakończyli ponad 500 postępowań przygotowawczych a inni około 350. 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Prokuraturze Rejonowej we 

Włocławku wzięli udział w 2011 roku w 1397 wokandach, w tym wskazanych przez 
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jednostkę jako wokandy z zakresu postępowania wykonawczego. Uczestnictwo 

poszczególnych prokuratorów w wokandach nie rozkładało się równomiernie i tylko w części 

jest uzasadnione przyczynami podnoszonymi powyżej (pełnienie funkcji w jednostce, 

przedłużające się zwolnienia lekarskie, delegacje).  

Brak jest także korelacji pomiędzy liczbą zakończonych postępowań 

przygotowawczych a liczbą wokand, w których dany prokurator wziął udział w 2011 roku.  
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12. PROKURATURA REJONOWA W KARTUZACH 

 

 

WPROWADZENIE 
 

Dane dotyczące Prokuratury Rejonowej w Kartuzach i podlegające analizie w 

niniejszym rozdziale zostały przesłane przez Prokuraturę Rejonową w Kartuzach w dniu 22 

stycznia 2013 roku oraz 17 czerwca 2013 r. (IP 10/12).  

 

12.1.  STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY REJONOWEJ W 

KARTUZACH  

 

SKŁAD OSOBOWY PROKURATURY REJONOWEJ W KARTUZACH  

W 2011 ROKU 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA LICZBA 

PROKURATORÓW 

Kierownictwo jednostki 2 

Prokuratorzy  7 

SUMA: 9 

Tabela 12.1. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki
51

 w Prokuraturze 

Rejonowej w Kartuzach w 2011 roku. Ze względu na wielkość jednostki nie został w niej 

wyodrębniony dział śledztw i nie wprowadzono żadnych odrębnych działów. Nie zostało także 

utworzone osobne stanowisko do spraw cywilnych i administracyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 W niniejszym opracowaniu posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki 

w odniesieniu do wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Kartuzach. Termin ten obejmuje bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach (np. 

delegowanych do innej jednostki w całym 2011 roku), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach (np. 

delegowanych do tej jednostki z innych jednostek). 



230 

 

 

 

 
Wykres 12.1. W Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach w 2011 roku było zatrudnionych lub 

wykonywało obowiązki 9 prokuratorów. Na wykresie ujęto wszystkich prokuratorów, którzy, chociaż 

przez krótki okres, wykonywali obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach, bądź też byli w 

niej zatrudnieni.  

 

 

W 2011 r. w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach zatrudnionych było 8 prokuratorów 

i jeden asesor prokuratorski. Wszystkie te osoby wykonywały obowiązki przez cały 2011 r. w 

Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach. Żadna z nich zatem nie była delegowana do innych 

jednostek. Także z innych jednostek nie było prokuratora delegowanego do Prokuratury 

Rejonowej w Kartuzach. 

 

 

  

2 

7 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach w 2011 roku 

Kierownictwo jednostki 

Prokuratorzy 
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12.2. POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 2011 

ROKU W PROKURATURZE REJONOWEJ W KARTUZACH 
 

Zakończone postępowanie przygotowawcze na potrzeby niniejszego opracowania 

należy rozumieć jako każde postępowanie, które zostało wykreślone z repertorium Ds. oraz 

bazy SIP jako: 

1) zawisłe przed sądem (akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie 

przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o 

umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego),  

2) umorzone,  

3) załatwione w inny sposób (błędny wpis, inne zakończenie, połączenie wewnętrzne, 

połączenie zewnętrzne, przekazanie innemu organowi, przekazanie prokuratorowi 

wojskowemu, przekazanie innej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, 

przekazanie sądowi rodzinnemu), 

4) inne (odmowa wszczęcia postępowania, przekazanie ścigania za granicę, zawieszenie 

postępowania). 

 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

W PROKURATURZE REJONOWEJ W KARTUZACH W 2011 ROKU 

 

miesiąc 

liczba postępowań 

zakończonych w 2011 roku 

liczba postępowań zakończonych  

w 2011 roku w okresach  

od 25go do ostatniego dnia miesiąca 

styczeń 162 69 

luty 182 78 

marzec 244 126 

kwiecień 204 103 

maj 255 146 

czerwiec 289 149 

lipiec 160 69 

sierpień 259 116 

wrzesień 298 149 

październik 234 106 

listopad 233 115 

grudzień 292 111 

SUMA 2812 1337 
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Tabela 12.2. Tabela przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze 

Rejonowej w Kartuzach w kolejnych miesiącach 2011 roku oraz po 25tym dniu każdego miesiąca 

2011 roku. 

 

 
Wykres 12.3. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w kolejnych 

miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach. W 2011 roku zakończono łącznie 2812 

postępowań przygotowawczych. Brak jest wyraźnej zależności pomiędzy liczbą zakończonych 

postępowań przygotowawczych a miesiącem w jakim zostały one zakończone. 
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przygotowawczych zakończonych w każdym miesiącu 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego 
miesiąca 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego 
miesiąca 2011 roku 
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Wykres 12.4. Wykres przedstawia terminy zakończenia postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w kolejnych miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach. Na 

wykresie wyróżniono postępowania przygotowawcze zakończone po 25tym dniu każdego miesiąca 

2011 roku. Wyraźnie widoczna jest tendencja do wzmożonego kończenia spraw w ostatnich dniach 

każdego miesiąca. W większości miesięcy odsetek ten wynosi ok. 40-50% postępowań 

przygotowawczych. 

 

 

Wykres 12.5. Spośród 2812 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach 1337 postępowań zakończono po 25tym dniu każdego miesiąca 

2011 roku, co stanowi 48 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 

 

 
Wykres 12.6. Spośród 2812 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach w czerwcu i grudniu zakończono łącznie 581 postępowania, co 

stanowi 21 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 

  

52% 

48% 

Postępowania przygotowawcze 
zakończone w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach 

po 25tym dniu każdego miesiąca  
w stosunku do wszystkich postępowań zakończonych w 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego miesiąca 2011 
roku - 1475 
postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego miesiąca 
2011 roku - 1337 

21% 

79% 

Postępowania przygotowawcze zakończone  
w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach 

w czerwcu i grudniu oraz w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w czerwcu i grudniu 2011 roku - 581 

postępowania przygotowawcze zakończone w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku - 2231 
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12.3. OBCIĄŻENIE PROKURATORÓW POSTĘPOWANIAMI 

PRZYGOTOWAWCZYMI W PROKURATURZE REJONOWEJ W 

KARTUZACH W 2011 ROKU 

 
 

W Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach w 2011 r. wszyscy zatrudnieni i wykonujący 

w niej obowiązki prokuratorzy prowadzili postępowania przygotowawcze (9 prokuratorów). 

 

 
Wykres 12.7. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach. Zwraca uwagę w miarę równomierne rozłożenie liczby 

prowadzonych postępowań przygotowawczych na poszczególnych prokuratorów. Choć w liczbach 

bezwzględnych widoczne są wyraźne różnice (np. Prokurator C – 288 postępowań przygotowawczych 

a Prokurator G – 383), to jednak charakter prowadzonych postępowań przygotowawczych w 

prokuraturach rejonowych nie pozwala na stwierdzenie, że jest to wynikiem wadliwości 

organizacyjnych. Jedynie Prokurator A zakończył w 2011 r. wyraźnie mniejszą od pozostałych 

prokuratorów liczbę postępowań przygotowawczych (126). Wiąże się to jednak z faktem, że był w 

tym okresie Prokuratorem Rejonowym w Kartuzach. 
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Zakończone postępowania przygotowawcze 
przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki  

w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach w 2011 roku 

Prokurator G 
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Prokurator H 
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Prokurator E 

Prokurator I 

Prokurator C 

Prokurator A 
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. 

Wykres 12.8. Wykres przedstawia liczbę wokand prokuratorów wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach w 2011 roku. W sumie wokand obsadzonych przez 

prokuratorów wykonujących obowiązki w tej jednostce w 2011 roku było 3008
52

. Zaobserwowane 

rozbieżności nie pozwalają na sformułowanie jednoznacznych wniosków odnośnie do podziału pracy 

pomiędzy prokuratorów w jednostce. Warto zauważyć jednak, że najwięcej wokand zostało 

obsadzonych przez Prokuratora A, który był w 2011 r. Prokuratorem Rejonowym. Choć więc 

prokurator ten zakończył w 2011 r. najmniej postępowań przygotowawczych, to w największym 

zakresie sprawował obowiązki związane z pełnieniem funkcji oskarżyciela przed sądem. 

 

 

                                                           
52

 Zwraca uwagę, że liczba wokand w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach znacznie różni się od liczby wokand 

w innych badanych jednostkach. Dane takie zostały przekazane przez Prokuraturę Rejonową w Kartuzach, a 

różnica prawdopodobnie wynika z faktu obliczenia liczby spraw, w których brali udział prokuratorzy 

Prokuratury Rejonowej w Kartuzach. 
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Wykres 12.9. Wykres przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych oraz liczbę 

wokand obsadzonych przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Rejonowej w Kartuzach w 2011 roku.  
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PODSUMOWANIE (Prokuratura Rejonowa w Kartuzach) 
 

 

Na podstawie danych dotyczących Prokuratury Rejonowej w Kartuzach ustalono, że w 

2011 roku w jednostce było zatrudnionych 8 prokuratorów i 1 asesor prokuratorski. Jeden 

prokurator pełnił funkcję Prokuratora Rejonowego. Jeden z prokuratorów pełnił ponadto 

funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego. Wszystkie wskazane powyżej osoby były 

zatrudnione w jednostce i wykonywały w niej obowiązki przez cały 2011 r. 

W Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach w 2011 r. brak było dłuższych absencji w 

pracy zatrudnionych prokuratorów. Zauważyć należy jedynie, że Prokurator B przebywał na 

zwolnieniu lekarskim w okresach: 5-16.01.2011 r., 7-11.02.2011 r., Prokurator C w okresach 

17-21.01.2011 r., 2-11.05.2011 r. a Prokurator E w okresie 6.06-11.07.2011 r. W związku z 

powyższym liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce
53

, po 

zaokrągleniu nie różniła się od liczby prokuratorów zatrudnionych w jednostce. Wszyscy 

prokuratorzy w 2011 r. prowadzili postępowania przygotowawcze.    

 

W 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach zakończono 2812 postępowania 

przygotowawcze. Prokuratorzy zatrudnieni w jednostce kończą rocznie 312,4 postępowań 

przygotowawczych. Średnio miesięcznie każdy z prokuratorów zakończył 26,03 postępowań 

przygotowawczych.  

 

Spośród 2812 zakończonych w 2011 roku postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach najwięcej spraw zakończono we 

wrześniu (298) oraz w statystycznych okresach czerwca oraz grudnia (odpowiednio 289 i 

292). 581 postępowań przygotowawczych zakończono w czerwcu i grudniu, co stanowi 21 % 

wszystkich zakończonych postępowań przygotowawczych w 2011 roku. Brak jest wyraźnej 

zależności pomiędzy liczbą zakończonych postępowań przygotowawczych a miesiącem w 

jakim zostały one zakończone. 

Zwraca uwagę wyraźna tendencja do intensyfikowania wydawania decyzji 

merytorycznych w sprawie w końcowych dniach poszczególnych miesięcy 2011 r. W 

większości miesięcy odsetek ten wynosi ok. 40-50% postępowań przygotowawczych. Ogólnie 

                                                           
53

 Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania 

przygotowawcze albo faktycznie wykonujący inne zadania, to prokurator, który wykonywał powyższe 

obowiązki przez 12 miesięcy 2011 r. 
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1337 postępowań przygotowawczych zostało zakończonych w 2011 roku po 25tym dniu 

każdego miesiąca, co stanowi 48 % ogółu ukończonych postępowań w 2011 roku.  

 

Można dostrzec, że liczba postępowań, które w 2011 roku zakończyli prokuratorzy 

Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, była zróżnicowana i wahała się od 126 – Prokurator A 

do 383 – Prokurator G. Zróżnicowanie to należy jednak ocenić jako w miarę równomierne. 

Choć w liczbach bezwzględnych widoczne są wyraźne różnice, to jednak charakter 

prowadzonych postępowań przygotowawczych w prokuraturach rejonowych nie pozwala na 

stwierdzenie, że jest to wynikiem wadliwości organizacyjnych. Jedynie Prokurator A 

zakończył w 2011 r. wyraźnie mniejszą od pozostałych liczbę postępowań przygotowawczych 

(126). Wiąże się to jednak z faktem, że był w tym okresem Prokuratorem Rejonowym w 

Kartuzach. 

 

Prokuratorzy zatrudnieni w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach wzięli udział w 

2011 roku w 3008 wokandach. Uczestnictwo poszczególnych prokuratorów w wokandach nie 

rozkładało się równomiernie. Przykładowo prokurator C wziął udział w 255 wokandach a 

prokurator A w 464. Zauważyć jednak należy, że poza Prokuratorem A liczba wokand 

obsadzonych przez prokuratorów zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach 

wahała się od 255 do 415. Różnice te nie uprawniają jednak do formułowania zarzutów 

dotyczących ewentualnych rozbieżności w obciążeniu prokuratorów omawianym 

obowiązkiem. Zwraca ponadto uwagę, że najwięcej wokand zostało obsadzonych przez 

Prokuratora A, który był w 2011 r. Prokuratorem Rejonowym. Choć więc prokurator ten 

zakończył w 2011 r. najmniej postępowań przygotowawczych, to w największym zakresie 

sprawował obowiązki związane z pełnieniem funkcji oskarżyciela przed sądem. Ponadto 

można odnotować, że nie ma związku pomiędzy liczbą zakończonych postępowań 

przygotowawczych a liczbą obsadzonych wokand. 
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13. PROKURATURA REJONOWA KRAKÓW ŚRÓDMIEŚCIE 

ZACHÓD  
 

 

WPROWADZENIE 
 

Dane dotyczące Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód i podlegające 

analizie w niniejszym rozdziale zostały przesłane przez Prokuraturę Rejonową Kraków 

Śródmieście Zachód w dniu 3 stycznia 2013 roku, 15 stycznia 2013 r. oraz w dniu 13 czerwca 

2013 roku (IP 31/12).  

 

13.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY REJONOWEJ 

KRAKÓW ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD  

 

SKŁAD OSOBOWY PROKURATURY REJONOWEJ 

KRAKÓW ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD W 2011 ROKU 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA LICZBA 

PROKURATORÓW 

Kierownictwo jednostki 3 

Prokuratorzy - dział śledztw 6 

Pozostali prokuratorzy  24 

Stanowisko do spraw cywilnych i administracyjnych 1 

SUMA: 34 

Tabela 13.1. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki
54

 w Prokuraturze 

Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w 2011 roku.  

 

 

W Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód funkcjonowało w 2011 r. 5 

działów. Zgodnie z informacją otrzymaną z Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście 

Zachód struktura tej jednostki wyglądała następująco: 

 Działy 1-3 oraz dział 5 („1 Ds.”, „2 Ds.”, „3 Ds.” oraz „5 Ds.”), w których 

rejestrowane są sprawy wszystkich kategorii. Kryterium podziału stanowi zakres 

                                                           
54

 W niniejszym opracowaniu posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki 

w odniesieniu do wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód. Termin ten 

obejmuje bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w Prokuraturze Rejonowej Kraków 

Śródmieście Zachód (np. delegowanych do innej jednostki w całym 2011 roku), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście 

Zachód, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście 

Zachód (np. delegowanych do tej jednostki z innych jednostek). 
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terytorialny według nazw ulic znajdujących się na obszarze właściwości Prokuratury 

Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód. 

 Dział 4 („4 Ds.”), w którym rejestrowane są sprawy najbardziej złożone lub w 

największym ciężarze gatunkowym (np. sprawy gospodarcze, zabójstwa, etc.), w 

dziale tym obowiązki wykonywali Prokuratorzy F, I, R, T, AD oraz U, który pełnił 

funkcję kierownika tego działu.. 

Prokuratorowi J powierzone zostało natomiast stanowisko do spraw cywilnych i 

administracyjnych. 

 

 

 
Wykres 13.1. W Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w 2011 roku było 

zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 34 prokuratorów. Na wykresie ujęto wszystkich 

prokuratorów, którzy, chociaż przez krótki okres, wykonywali obowiązki w Prokuraturze Rejonowej 

Kraków Śródmieście Zachód, bądź też byli w niej zatrudnieni.  
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Wykres 13.2. Spośród 34 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w 2011 roku 1 prokurator (Prokurator B) był zatrudniony w 

innej jednostce i delegowany do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód. 

Ponadto 6 prokuratorów było delegowanych w 2011 roku do innych jednostek. Byli to: 

Prokurator M  – delegowany do innej jednostki (01.07-31.12.2011) 

Prokurator Ż  – delegowany do innej jednostki (01.01-30.06.2011) 

Prokurator AE - delegowany do innej jednostki (cały 2011) 

Prokurator AF - delegowany do innej jednostki (01.01-31.07.2011 oraz 1.09-31.12.2011) 

Prokurator AG - delegowany do innej jednostki (cały 2011) 

Prokurator AH - delegowany do innej jednostki (cały 2011) 
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13.2. POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 2011 

ROKU W PROKURATURZE REJONOWEJ KRAKÓW 

ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD 
 

Zakończone postępowanie przygotowawcze na potrzeby niniejszego opracowania 

należy rozumieć jako każde postępowanie, które zostało wykreślone z repertorium Ds. oraz 

bazy SIP jako: 

1) zawisłe przed sądem (akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie 

przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o 

umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego),  

2) umorzone,  

3) załatwione w inny sposób (błędny wpis, inne zakończenie, połączenie wewnętrzne, 

połączenie zewnętrzne, przekazanie innemu organowi, przekazanie prokuratorowi 

wojskowemu, przekazanie innej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, 

przekazanie sądowi rodzinnemu), 

4) inne (odmowa wszczęcia postępowania, przekazanie ścigania za granicę, zawieszenie 

postępowania). 

 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

W PROKURATURZE REJONOWEJ KRAKÓW ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD  

W 2011 ROKU 

 

miesiąc 

liczba postępowań 

zakończonych w 2011 roku 

liczba postępowań zakończonych  

w 2011 roku w okresach  

od 25go do ostatniego dnia miesiąca 

styczeń 397 210 

luty 489 235 

marzec 684 333 

kwiecień 533 269 

maj 557 254 

czerwiec 764 429 

lipiec 394 143 

sierpień 492 190 

wrzesień 676 352 

październik 588 315 

listopad 585 296 
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grudzień 923 465 

SUMA 7082 3491 

Tabela 13.2. Tabela przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze 

Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w kolejnych miesiącach 2011 roku oraz po 25tym dniu 

każdego miesiąca 2011 roku. 

 

 

 
Wykres 13.3. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w kolejnych 

miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód. W 2011 roku 

zakończono łącznie 7082 postępowania przygotowawcze. Widoczny jest wyraźny wzrost liczby 

postępowań zakończonych w okresach statystycznych czerwca oraz grudnia, a także wzrost ich liczby 

w marcu i wrześniu. 
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. 

Wykres 13.4. Wykres przedstawia terminy zakończenia postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w kolejnych miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście 

Zachód. Na wykresie wyróżniono postępowania przygotowawcze zakończone po 25tym dniu każdego 

miesiąca 2011 roku. Zwraca uwagę, że każdego miesiąca około połowy lub ponad połowa postępowań 

przygotowawczych została zakończona w ciągu pięciu ostatnich dni miesiąca. 
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Wykres 13.5. Spośród 7082 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód 3491 postępowań zakończono po 25tym dniu 

każdego miesiąca 2011 roku, co stanowi 49 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 

 

 

 
Wykres 13.6. Spośród 7082 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w czerwcu i grudniu zakończono łącznie 1687 

postępowań, co stanowi 24 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 
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Postępowania przygotowawcze zakończone  
w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód 

po 25tym dniu każdego miesiąca  
w stosunku do wszystkich postępowań przygotowawczych 

zakończonych w 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego miesiąca 2011 
roku - 3591 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego miesiąca 
2011 roku - 3491 
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76% 

Postępowania przygotowawcze zakończone  
w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód 

w czerwcu i grudniu oraz w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w czerwcu i grudniu 2011 roku - 1687 

postępowania przygotowawcze zakończone w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku - 5395 
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13.3. OBCIĄŻENIE PROKURATORÓW POSTĘPOWANIAMI 

PRZYGOTOWAWCZYMI W PROKURATURZE REJONOWEJ 

KRAKÓW ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD W 2011 ROKU 

 

 

 

Wykres 13.7. W Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w 2011 roku było 

zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 4 prokuratorów, których obowiązki nie polegały na 

prowadzeniu postępowań przygotowawczych, co stanowi 12 % ogólnej liczby prokuratorów 

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (34). Byli to Prokurator 

Rejonowy B – Prokurator Rejonowy, Prokurator E oraz Prokurator W – Zastępcy Prokuratora 

Rejonowego, a także Prokurator J, który zajmował stanowisko do spraw cywilnych i 

administracyjnych. 

 

  

88% 
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Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki  
niepolegające na prowadzeniu postępowań przygotowawczych 

w stosunku do pozostałych prokuratorów  
zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 

w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód  
w 2011 roku 

prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki polegające na prowadzeniu postępowań 
przygotowawczych - 30 

prokuratorzy i asesorzy prokuratorscy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki nie polegające na 
prowadzeniu postępowań przygotowawczych - 4 
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Wykres 13.8. W Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w 2011 roku 24 prokuratorów 

faktycznie prowadziło postępowania przygotowawcze, co stanowi 86 % ogólnej liczby prokuratorów 

faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (28). Prokuratorów faktycznie 

wykonujący inne zadania niż prowadzenie postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Rejonowej 

Kraków Śródmieście Zachód, było w tym czasie 4, tj. 14%. 

Powyższe liczby i odsetki obliczone zostały w następujący sposób. Przyjęto założenie, że prokurator 

faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo 

faktycznie wykonujące inne zadania to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej Kraków 

Śródmieście Zachód i podzielono ją przez 12. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano 

liczbę, która odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 

2011 rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód, oznacza to, że pomimo, że w 

jednostce w 2011 roku było zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 34 prokuratorów, faktycznie 

wykonywało obowiązki 28 prokuratorów, w tym 24 faktycznie prowadzących postępowania 

przygotowawcze. 
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Wykres 13.9. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód.  
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Nierównomierne obciążenie prokuratorów prowadzeniem postępowań przygotowawczych wynika z 

funkcji jaką pełnili w jednostce, faktycznego czasu wykonywania obowiązków w jednostce 

determinowanego zatrudnieniem na część 2011 roku, delegacjami oraz zwolnieniami lekarskimi lub 

urlopem macierzyńskim a także faktem wykonywania obowiązków w dziale śledztw. Uwaga 

powyższa odnosi się do: 

Prokurator A – Prokurator Rejonowy (0 zakończonych postępowań przygotowawczych) 

Prokurator E – Zastępca Prokuratora Rejonowego (0 zakończonych postępowań przygotowawczych) 

Prokurator W – Zastępca Prokuratora Rejonowego (0 zakończonych postępowań przygotowawczych) 

Prokurator AE – delegowany na cały okres zatrudnienia w 2011 r. do innej jednostki 

Prokurator AF – delegowany do innej jednostki w okresach: 01.01-31.07.2011 oraz 1.09-31.12.2011 

Prokurator AG – delegowany na cały okres zatrudnienia w 2011 r. do innej jednostki 

Prokurator AH – delegowany na cały okres zatrudnienia w 2011 r. do innej jednostki 

Prokurator F – wykonujący obowiązki w dziale śledztw 

Prokurator I – wykonujący obowiązki w dziale śledztw  

Prokurator R – wykonujący obowiązki w dziale śledztw 

Prokurator T – wykonujący obowiązki w dziale śledztw 

Prokurator U – wykonujący obowiązki w dziale śledztw 

Prokurator AD – wykonujący obowiązki w dziale śledztw 

Prokurator M – wykonujący obowiązki w jednostce przez okres 6 miesięcy w związku z delegacją do 

innej jednostki 

Prokurator S – wykonujący obowiązki w jednostce przez okres 9 miesięcy w związku z delegacją do 

innej jednostki 

Prokurator Ż – wykonujący obowiązki w jednostce przez okres 6 miesięcy w związku z delegacją do 

innej jednostki 

Prokurator AB – wykonujący obowiązki w jednostce przez okres 8,5 miesiąca w związku z 

przebywaniem na urlopie macierzyńskim 

Prokurator J – stanowisko do spraw cywilnych i administracyjnych. 

Poza wskazanymi wyjątkami zwraca uwagę równomierne rozłożenie liczby zakończonych 

postępowań przygotowawczych pomiędzy prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 

w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w 2011 roku. 
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Wykres 13.10. Wykres przedstawia liczbę wokand prokuratorów wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w 2011 roku. W sumie wokand obsadzonych 

przez prokuratorów wykonujących obowiązki w tej prokuraturze było w 2011 roku 1196. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

27 

30 

32 

35 

36 

38 

40 

40 

40 

41 

43 

43 

46 

47 

47 

49 

49 

51 

52 

54 

54 

57 

57 

58 

61 

61 

Wokandy obsadzone przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej 
Kraków Śródmieście Zachód 

Prokurator L 

Prokurator Z 

Prokurator O 

Prokurator A 

Prokurator C 

Prokurator K 

Prokurator Ź 

Prokurator H 

Prokurator N 

Prokurator G 

Prokurator AD 

Prokurator R 

Prokurator T 

Prokurator P 

Prokurator I 

Prokurator AC 

Prokurator AI 

Prokurator F 

Prokurator U 

Prokurator AA 

Prokurator D 

Prokurator S 

Prokurator AB 

Prokurator Ł 

Prokurator M 

Prokurator Ż 

Prokurator AF 

Prokurator B 

Prokurator E 

Prokurator W 

Prokurator J 

Prokurator AE 

Prokurator AG 

Prokurator AH 



251 

 

Nierównomierne obciążenie wokandami prokuratorów wynika głównie z tych samych przyczyn, które 

zostały wskazane w opisie wykresu 13.9. W innych przypadkach brak jest podstaw do formułowania 

wniosków dotyczących przyczyn owych nierównomierności.  
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Wykres 13.11. Wykres przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych oraz liczbę 

wokand obsadzonych przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w 2011 roku.  
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PODSUMOWANIE (Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód) 
 

Na podstawie danych dotyczących Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście 

Zachód z 2011 roku ustalono, że w jednostce było zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 

33 prokuratorów i 1 asesor. W Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód 

funkcjonowało w 2011 r. 5 działów, w tym dział śledztw, w którym pracowało 6 

prokuratorów. Jednemu prokuratorowi powierzono prowadzenie spraw cywilnych, ze 

stosunków pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnych. Jeden prokurator pełnił 

funkcję Prokuratora Rejonowego, natomiast dwóch prokuratorów pełniło funkcję Zastępcy 

Prokuratora Rejonowego. Pięciu prokuratorów było kierownikami działów.  

W jednostce przez cały 2011 rok było zatrudnionych 34 prokuratorów. W związku z 

delegacjami do innych jednostek 6 prokuratorów nie wykonywało obowiązków w jednostce w 

2011 r. Trzy z powyższych delegacji były delegacjami na okres całego 2011 r., jedna na okres 

jedenastu miesięcy a dwie pozostałe na okresy sześciomiesięczne. Wśród zatrudnionych w 

2011 r. w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód prokuratorów czterech 

przebywało na zwolnieniu lekarskim przez odpowiednio 2,5 miesiąca, miesiąc, 2 miesiące 

oraz półtora miesiąca. Jeden prokurator przebywał na urlopie macierzyńskim przez 3,5 

miesiąca. 

 

W związku z faktem, że nie wszyscy z 34 prokuratorów, którzy byli zatrudnieni lub 

wykonywali obowiązki w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód czyniło to 

przez cały okres 2011 r., odwołanie się wyłącznie do tej liczby jest niewystarczające. Na 

podstawie uzyskanych danych dotyczących liczby miesięcy przepracowanych przez 

prokuratorów w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód ustalono zatem, że w 

podanym okresie faktycznie wykonywało obowiązki 28 prokuratorów, z czego 24 

prokuratorów faktycznie prowadziło postępowania przygotowawcze a 4 prokuratorów 

(Prokurator Rejonowy, zastępcy Prokuratora Rejonowego oraz Prokurator J zajmujący się 

sprawami cywilnymi i administracyjnymi) wykonywał0 inne zadania niż prowadzenie 

postępowań przygotowawczych. Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie wykonujący 

obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo faktycznie 

wykonujący inne zadania, to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy 2011 r. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 r. w Prokuraturze Rejonowej Kraków 

Śródmieście Zachód i podzielono ją przez 12 miesięcy. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten 
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sposób uzyskano liczbę, która odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy faktycznie 

wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. Obliczając liczbę prokuratorów faktycznie 

prowadzących postępowania przygotowawcze uwzględniono liczbę miesięcy 

przepracowanych przez prokuratorów, którzy zakończyli przynamniej jedno postępowanie 

przygotowawcze oraz tych, którzy nie zakończyli żadnego postępowania przygotowawczego 

ze względu na delegację do innych jednostek.  

Z powyższego wynika, że spośród prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki 

w 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód (28) wykonywaniem 

innych zadań niż prowadzenie postępowań przygotowawczych zajmowało się 14% 

prokuratorów (4). Natomiast biorąc pod uwagę wszystkich prokuratorów zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w 2011 

roku odsetek prokuratorów nieprowadzących postępowań przygotowawczych wynosił 12 %. 

Wskazana powyżej liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód jest istotna, gdyż pozwala dostrzec 

zdecydowanie odmienne kształtowanie się liczby postępowań przygotowawczych, które 

zostały zakończone w 2011 r. w przeliczeniu na liczbę prokuratorów: 

 zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce, 

 faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce, 

 którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze w jednostce, 

 faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce. 

W 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód zakończono w 

sumie 7082 postępowań przygotowawczych. W zależności od przyjętych założeń można na 

podstawie powyżej zaprezentowanych danych wskazać, iż prokuratorzy zatrudnieni lub 

wykonujący obowiązki w jednostce kończą rocznie: 

 208,29 postępowań przygotowawczych – 7082/34 (wszyscy prokuratorzy 

zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w jednostce), tj. 17,36 postępowań 

miesięcznie  

 252,93 postępowań przygotowawczych – 7082/28 (wszyscy prokuratorzy 

faktycznie wykonujący obowiązki w jednostce) ), tj. 21,08 postępowań 

miesięcznie  

 262,3 postępowań przygotowawczych – 7082/27 (wszyscy prokuratorzy, 

którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze w 

jednostce), tj. 21,86 postępowań miesięcznie  
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 295,08 postępowań przygotowawczych – 7082/24 (tylko prokuratorzy 

faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze w jednostce), tj. 24,59 

postępowań miesięcznie. 

Powyższe dane obrazują, że obliczanie obciążenia prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wyłącznie w odniesieniu do liczby prokuratorów 

zatrudnionych w danej jednostce oraz delegowanych do tej jednostki, bez uwzględnienia tego 

ile czasu faktycznie wykonywali oni swoje obowiązki w tej jednostce oraz czy zajmowali się 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych, nie odzwierciedla wiernie rzeczywistości w 

tej materii. 

 

Spośród 7082 zakończonych w 2011 roku postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód najwięcej spraw 

zakończono w statystycznych okresach czerwca oraz grudnia. 1687 postępowań 

przygotowawczych zakończono tylko w tych dwóch miesiącach, co stanowi 24 % wszystkich 

zakończonych postępowań przygotowawczych w 2011 roku. Widoczny jest także wzrost 

liczby postępowań zakończonych w marcu i wrześniu. Zwraca ponadto uwagę, że najmniej 

postępowań zakończono w styczniu oraz lipcu (odpowiednio 397 i 394).  

Warto podkreślić, że aż 49% wszystkich postępowań przygotowawczych zakończone 

w 2011 r. stanowiły postępowania zakończone w okresie po 25tym dniu każdego miesiąca. 

Na zakończonych w 2011 r. 7082 postępowania było to aż 3491 postępowań. Proporcje 

pomiędzy sprawami zakończonymi przed i po 25tym dniu każdego kolejnego miesiąca, poza 

lipcem (36,3%) i sierpniem (38,6%) nie odbiegały znacznie od wskazanej powyżej średniej. 

 

Można dostrzec, że liczba postępowań, które w 2011 roku zakończyli prokuratorzy 

Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód, była zróżnicowana. Widoczne są 

dysproporcje pomiędzy liczbą zakończonych spraw przez poszczególnych prokuratorów (od 

388 do 5 spraw zakończonych w 2011 r.). Nierównomierne obciążenie prokuratorów 

prowadzenie postępowań przygotowawczych wynika w pierwszej kolejności z funkcji jaką 

prokuratorzy pełnili w jednostce. Prokurator Rejonowy oraz dwóch zastępców Prokuratora 

Rejonowego nie zakończyło w 2011 r. żadnego postępowania przygotowawczego. 

Zróżnicowanie w liczbie spraw wynika także z faktu wykonywania obowiązków w dziale 

śledztw. Zatrudnieni w nim prokuratorzy zakończyli w 2011 r. odpowiednio 51, 52, 56, 58, 59 

i 61 spraw, podczas gdy pozostali prokuratorzy wykonujący obowiązki przez cały 2011 r. 

poza działem śledztw zakończyli od 304 do 388 postępowań. Nierównomierność w 
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obciążeniu zakończonymi postępowaniami przygotowawczymi wynikała ponadto z 

faktycznego czasu wykonywania obowiązków w jednostce determinowanego delegacjami do 

innych jednostek oraz zwolnieniami lekarskimi i urlopem macierzyńskim (Prokuratorzy AB, 

AF, S, M, Ż). Ponadto w związku z delegacją na cały okres 2011 r. do innych jednostek 

Prokurator AE, Prokurator AG, Prokurator AH nie zakończyli żadnego postępowania 

przygotowawczego. Żadnego postępowania przygotowawczego nie zakończył także 

Prokurator J, który w 2011 r. prowadził sprawy z repertorium Pc i Pa. Poza wskazanymi 

wyjątkami zwraca uwagę równomierne rozłożenie liczby zakończonych postępowań 

przygotowawczych pomiędzy prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w 2011 roku. 

 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Prokuraturze Rejonowej 

Kraków Śródmieście Zachód wzięli udział w 2011 roku w 1196 wokandach. Uczestnictwo 

poszczególnych prokuratorów w wokandach nie rozkładało się jednak równomiernie. Nie 

wykonywali tego obowiązku Prokurator Rejonowy, jego dwóch zastępców, Prokurator J 

(dział pozakarny) oraz Prokurator AE, Prokurator AG, Prokurator AH, którzy byli delegowani 

do innych jednostek na cały 2011 r. Prokurator AF, który był także delegowany do innej 

jednostki przez jedenaście miesięcy 2011 r. obsadził 8 wokand. W odniesieniu do pozostałych 

prokuratorów liczba wokand wahała się od 27 do 61. W odniesieniu do prokuratorów, którzy 

wykonywali obowiązki w jednostce przez cały 2011 r. liczby te wynoszą odpowiednio od 40 

do 61 wokand. Można zatem stwierdzić, że obowiązki związane z pełnieniem funkcji 

oskarżyciela publicznego przed sądem były rozłożone pomiędzy prokuratorów Prokuratury 

Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w miarę równo. Można jednak odnotować, że nie ma 

związku pomiędzy liczbą zakończonych postępowań przygotowawczych a liczbą 

obsadzonych wokand. 
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14. PROKURATURA REJONOWA W TARNOWIE 

 

 

WPROWADZENIE 
 

Dane dotyczące Prokuratury Rejonowej w Tarnowie i podlegające analizie w 

niniejszym rozdziale zostały przesłane przez Prokuraturę Rejonową w Tarnowie w dniu 22 

listopada 2012 roku, 20 grudnia 2012 r. oraz w dniu 14 czerwca 2013 roku (IP 2/12 oraz IP 

3/12).  

 

14.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY REJONOWEJ W 

TARNOWIE  

 

SKŁAD OSOBOWY PROKURATURY REJONOWEJ W TARNOWIE  

W 2011 ROKU 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA LICZBA 

PROKURATORÓW 

Kierownictwo jednostki 3 

Prokuratorzy - dział śledztw 3 

Pozostali prokuratorzy  18 

Stanowisko do spraw cywilnych i administracyjnych 1 

SUMA: 25 

Tabela 14.1. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki
55

 w Prokuraturze 

Rejonowej w Tarnowie w 2011 roku.  

 

W Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie funkcjonowały w 2011 r. 4 działy. Zgodnie z 

informacją otrzymaną z Prokuratury Rejonowej w Tarnowie struktura tej jednostki wyglądała 

następująco: 

 Dział 1 – „1 Ds.”, w którym rejestrowane są sprawy o przestępstwa przeciwko mieniu 

oraz o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnione w granicach 

administracyjnych miasta Tarnowa i gminy Tarnów, kieruje nim Zastępca Prokuratora 

Rejonowego; 

 Dział 2 – „2 Ds.”, w którym rejestrowane są sprawy o przestępstwa przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji oraz wszystkie inne przestępstwa popełnione poza 

                                                           
55

 W niniejszym opracowaniu posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki 

w odniesieniu do wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Tarnowie. Termin ten obejmuje bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie (np. 

delegowanych do innej jednostki w całym 2011 roku), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie (np. 

delegowanych do tej jednostki z innych jednostek). 
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granicami administracyjnymi miasta Tarnowa i gminy Tarnów objętymi właściwością 

miejscową Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, kieruje nim Prokurator E; 

 Dział 3 – „3 Ds.”, w którym rejestrowane są sprawy prowadzone przez inne organy w 

zakresie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz wszystkie inne przestępstwa 

popełnione w granicach administracyjnych miasta Tarnowa i gminy Tarnów za 

wyjątkiem spraw z Działu 1, kieruje nim Zastępca Prokuratora Rejonowego; 

 Dział 4 – „4 Ds.”, w którym rejestrowane są śledztwa własne oraz powierzone do 

prowadzenia innym organom w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o 

charakterze kryminalnym, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa 

skarbowe i inne przestępstwa o charakterze gospodarczym. Kieruje nim Zastępca 

Prokuratora Rejonowego. W dziale pracują: Prokurator F, Prokurator G oraz 

Prokurator P. 

W Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie utworzono samodzielne stanowisko do spraw 

cywilnych, ze stosunków pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnych, które 

objął Prokurator H. 

 

 

 
Wykres 14.1. W Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie w 2011 roku było zatrudnionych lub 

wykonywało obowiązki 25 prokuratorów. Na wykresie ujęto wszystkich prokuratorów, którzy chociaż 

przez krótki okres wykonywali obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie, bądź też byli w niej 

zatrudnieni.  

 

 

 

3 
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1 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie w 2011 roku 

Kierownictwo jednostki 

Prokuratorzy - dział śledztw 

Pozostali prokuratorzy 

Samodzielne stanowisko do 
spraw cywilnych i 
administracyjnych 
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Wykres 14.2. Spośród 25 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Rejonowej w Tarnowie w 2011 roku, 3 prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Tarnowie było 

delegowanych w 2011 roku do innych jednostek. Byli to: 

Prokurator D  – delegowany do innej jednostki (01.01-14.12.2011) 

Prokurator I  – delegowany do innej jednostki (16.08-31.12.2011) 

Prokurator S – delegowany do innej jednostki (01.03-30.08.2011) 

 

 

 

  

22 

3 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie w 2011 roku  

ze wskazaniem delegacji 

zatrudnieni w PR Tarnów i 
wykonujący obowiązki tylko w tej 
jednostce 

zatrudnieni w PR Tarnów i 
delegowani do innych jednostek 
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14.2. POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 2011 

ROKU W PROKURATURZE REJONOWEJ W TARNOWIE 
 

Zakończone postępowanie przygotowawcze na potrzeby niniejszego opracowania 

należy rozumieć jako każde postępowanie, które zostało wykreślone z repertorium Ds. oraz 

bazy SIP jako: 

1) zawisłe przed sądem (akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie 

przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o 

umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego),  

2) umorzone,  

3) załatwione w inny sposób (błędny wpis, inne zakończenie, połączenie wewnętrzne, 

połączenie zewnętrzne, przekazanie innemu organowi, przekazanie prokuratorowi 

wojskowemu, przekazanie innej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, 

przekazanie sądowi rodzinnemu), 

4) inne (odmowa wszczęcia postępowania, przekazanie ścigania za granicę, zawieszenie 

postępowania). 

 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

W PROKURATURZE REJONOWEJ W TARNOWIE W 2011 ROKU 

 

miesiąc 

liczba postępowań 

zakończonych w 2011 roku 

liczba postępowań zakończonych  

w 2011 roku w okresach  

od 25go do ostatniego dnia miesiąca 

styczeń 277 90 

luty 345 70 

marzec 449 171 

kwiecień 420 144 

maj 485 174 

czerwiec 841 334 

lipiec 347 115 

sierpień 426 120 

wrzesień 532 181 

październik 483 159 

listopad 521 176 

grudzień 765 261 

SUMA 5891 1995 
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Tabela 14.2. Tabela przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze 

Rejonowej w Tarnowie w kolejnych miesiącach 2011 roku oraz po 25tym dniu każdego miesiąca 2011 

roku. 

 

 
Wykres 14.3. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w kolejnych 

miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie. W 2011 roku zakończono łącznie 5891 

postępowań przygotowawczych. Widoczny jest zdecydowany wzrost liczby zakończonych 

postępowań w czerwcu oraz grudniu. 

 

. 

Wykres 14.4. Wykres przedstawia terminy zakończenia postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w kolejnych miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie. Na 
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przygotowawczych zakończonych w każdym miesiącu 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego 
miesiąca 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego 
miesiąca 2011 roku 
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wykresie wyróżniono postępowania przygotowawcze zakończone po 25tym dniu każdego miesiąca 

2011 roku.  

 

 

Wykres 14.5. Spośród 5891 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie 1995 postępowań zakończono po 25tym dniu każdego miesiąca 

2011 roku, co stanowi 34 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 
 

 

 
Wykres 14.6. Spośród 5891 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie w czerwcu i grudniu zakończono łącznie 1324 postępowania, co 

stanowi 27 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 

  

66% 

34% 

Postępowania przygotowawcze zakończone  
w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie po 25tym dniu  

każdego miesiąca w stosunku do wszystkich postępowań 
przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego miesiąca 2011 
roku - 3896 
postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego miesiąca 
2011 roku - 1995 

27% 

73% 

Postępowania przygotowawcze zakończone  
w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie 

w czerwcu i grudniu oraz w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w czerwcu i grudniu 2011 roku - 1606 

postępowania przygotowawcze zakończone w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku - 4285 
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14.3. OBCIĄŻENIE PROKURATORÓW POSTĘPOWANIAMI 

PRZYGOTOWAWCZYMI W PROKURATURZE REJONOWEJ W 

TARNOWIE W 2011 ROKU 

 

 

Wykres 14.7. W Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie w 2011 roku był zatrudniony 1 prokurator, 

którego obowiązki nie polegały na prowadzeniu postępowań przygotowawczych. Był to Prokurator 

Rejonowy (Prokurator A). Stwierdzić należy zatem, że 4 % ogólnej liczby prokuratorów 

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (25) wykonywało obowiązki 

niepolegające na prowadzeniu postępowań przygotowawczych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96% 

4% 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki  
niepolegające na prowadzeniu postępowań przygotowawczych 

w stosunku do pozostałych prokuratorów  
zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
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Wykres 14.8. W Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie w 2011 roku 20 prokuratorów faktycznie 

prowadziło postępowania przygotowawcze, co stanowi 95 % ogólnej liczby prokuratorów faktycznie 

wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie (21). Prokurator faktycznie wykonujący inne 

zadania niż prowadzenie postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie, był 

w tym czasie 1, tj. 5 %. 

Powyższe liczby i odsetki obliczone zostały w następujący sposób. Przyjęto założenie, że prokurator 

faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo 

faktycznie wykonujące inne zadania to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie i 

podzielono ją przez 12. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, która 

odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, oznacza to, że pomimo zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 roku 25 prokuratorów faktycznie wykonywało 

obowiązki 21 prokuratorów, w tym 20 faktycznie prowadziło postępowania przygotowawcze. 
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postępowania przygotowawcze w stosunku do prokuratorów 
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Wykres 14.9. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie.  

Nierównomierne obciążenie prokuratorów prowadzeniem postępowań przygotowawczych wynika z 

funkcji jaką pełnili w jednostce, faktycznego czasu wykonywania obowiązków w jednostce 

determinowanego zatrudnieniem na część 2011 roku, delegacjami oraz zwolnieniami lekarskimi lub 
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urlopem macierzyńskim a także faktem wykonywania obowiązków w dziale śledztw. Uwaga 

powyższa odnosi się do: 

Prokurator A – Prokurator Rejonowy (0 zakończonych postępowań przygotowawczych) 

Prokurator B – Zastępca Prokuratora Rejonowego (2 zakończone postępowania przygotowawcze) 

Prokurator C – Zastępca Prokuratora Rejonowego (12 zakończonych postępowań przygotowawczych) 

Prokurator D – delegowany na cały okres zatrudnienia w 2011 r. do innej jednostki 

Prokurator F – wykonujący obowiązki w dziale śledztw 

Prokurator G – wykonujący obowiązki w dziale śledztw  

Prokurator P – wykonujący obowiązki w dziale śledztw 

Prokurator I – wykonujący obowiązki w jednostce przez okres 7,5 miesiąca w związku z delegacją do 

innej jednostki 

Prokurator O – wykonujący obowiązki w jednostce przez okres 2,5 miesiąca w związku z 

przebywaniem na zwolnieniu lekarskim 

Prokurator S – wykonujący obowiązki w jednostce przez okres 6 miesięcy w związku z delegacją do 

innej jednostki 

Prokurator W – wykonujący obowiązki w jednostce przez okres 8,5 miesiąca w związku z 

przebywaniem na urlopie macierzyńskim 

Prokurator Y – asesor prokuratorski wykonujący obowiązki w jednostce przez okres 5 miesięcy 

Prokurator X – asesor prokuratorski wykonujący obowiązki w jednostce przez okres 7 miesięcy 

Dostrzec można, że liczba postępowań przygotowawczych zakończonych przez Prokuratora E 

znacząco odbiega od liczby postępowań zakończonych przez innych prokuratorów zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie. Powyższe związane było z faktem, 

że Prokurator E prowadził głównie postępowania o przestępstwa z art. 178a k.k. 
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. 

Wykres 14.10. Wykres przedstawia liczbę wokand prokuratorów wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie w 2011 roku. W sumie wokand obsadzonych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w tej jednostce w 2011 roku było 1213. 

Nierównomierne obciążenie wokandami prokuratorów wynika głównie z tych samych przyczyn, które 

zostały wskazane w opisie wykresu 14.9. W pozostałym zakresie – w odniesieniu do prokuratorów 

wykonujących obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie przez cały 2011 r. – pomimo 

dostrzegalnych różnic (np. Prokurator R obsadził 52 wokandy a Prokurator Z – 82) trudno o 

jednoznaczne wnioski w tej materii.  
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Wykres 14.11. Wykres przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych oraz liczbę 

wokand obsadzonych przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Rejonowej w Tarnowie w 2011 roku.  
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PODSUMOWANIE (Prokuratura Rejonowa w Tarnowie) 
 

 

Na podstawie danych dotyczących Prokuratury Rejonowej w Tarnowie z 2011 roku 

ustalono, że w jednostce było zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 22 prokuratorów i 3 

asesorów. W Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie funkcjonowały w 2011 r. 4 działy, w tym 

dział śledztw, w którym pracowało 3 prokuratorów, oraz samodzielne stanowisko do spraw 

cywilnych, ze stosunków pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnych. Jeden 

prokurator pełnił funkcję Prokuratora Rejonowego. Dwóch prokuratorów pełniło funkcję 

Zastępcy Prokuratora Rejonowego, a jeden Kierownika Działu.  

21 prokuratorów i jeden asesor było zatrudnionych w jednostce przez cały 2011 r., 

natomiast 1 prokurator i 2 asesorów w okresie odpowiednio 11,5 miesiąca, 5 miesięcy i 7 

miesięcy. W związku z delegacjami do innych jednostek 3 prokuratorów nie wykonywało 

obowiązków w jednostce w 2011 r. Delegacje te trwały 11,5 miesiąca, 4,5 miesiąca oraz 6 

miesięcy. Wśród zatrudnionych w 2011 r. w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie 

prokuratorów jeden przebywał w 2011 r. na zwolnieniu lekarskim przez okres 9,5 miesiąca, a 

jeden na urlopie macierzyńskim przez 3,5 miesiąca. 

 

W związku z faktem, że nie wszyscy z 25 prokuratorów, którzy byli zatrudnieni lub 

wykonywali obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie czyniło to przez cały okres 

2011 r., odwołanie się wyłącznie do tej liczby jest niewystarczające. Na podstawie 

uzyskanych danych dotyczących liczby miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w 

Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie ustalono zatem, że w podanym okresie faktycznie 

wykonywało obowiązki 21 prokuratorów, z czego 20 prokuratorów faktycznie prowadziło 

postępowania przygotowawcze a 1 prokurator wykonywał inne zadania niż prowadzenie 

postępowań przygotowawczych. Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie wykonujący 

obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo faktycznie 

wykonujący inne zadania, to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 

miesięcy 2011 r. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 r. w Prokuraturze Rejonowej w 

Tarnowie i podzielono ją przez 12 miesięcy. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób 

uzyskano liczbę, która odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali 

obowiązki przez cały 2011 rok. Obliczając liczbę prokuratorów faktycznie prowadzących 

postępowania przygotowawcze uwzględniono liczbę miesięcy przepracowanych przez 

prokuratorów, którzy zakończyli przynamniej jedno postępowanie przygotowawcze oraz tych, 
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którzy nie zakończyli żadnego postępowania przygotowawczego ze względu na delegację do 

innych jednostek.  

Z powyższego wynika, że spośród prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki 

w 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie (21) wykonywaniem innych zadań niż 

prowadzenie postępowań przygotowawczych zajmowało się 5% prokuratorów (1). Natomiast 

biorąc pod uwagę wszystkich prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie w 2011 roku odsetek prokuratorów nieprowadzących 

postępowań przygotowawczych wynosił 4 %. 

Wskazana powyżej liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie jest istotna, gdyż pozwala dostrzec zdecydowanie 

odmienne kształtowanie się liczby postępowań przygotowawczych, które zostały zakończone 

w 2011 r. w przeliczeniu na liczbę prokuratorów: 

 zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce, 

 faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce, 

 którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze w jednostce, 

 faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce. 

W 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie zakończono w sumie 5891 

postępowań przygotowawczych. W zależności od przyjętych założeń można na podstawie 

powyżej zaprezentowanych danych wskazać, iż prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący 

obowiązki w jednostce kończą rocznie: 

 235,64 postępowań przygotowawczych – 5891/25 (wszyscy prokuratorzy 

zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w jednostce), tj. 19,64 postępowań 

miesięcznie,  

 280,52 postępowań przygotowawczych – 5891/21 (wszyscy prokuratorzy 

faktycznie wykonujący obowiązki w jednostce) ), tj. 23,38 postępowań 

miesięcznie,  

 256,13 postępowań przygotowawczych – 5891/23 (wszyscy prokuratorzy, 

którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze w 

jednostce), tj. 21,34 postępowań miesięcznie,  

 294,55 postępowań przygotowawczych – 5891/20 (tylko prokuratorzy 

faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze w jednostce), tj. 24,55 

postępowań miesięcznie. 
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Powyższe dane obrazują, że obliczanie obciążenia prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wyłącznie w odniesieniu do liczby prokuratorów 

zatrudnionych w danej jednostce oraz delegowanych do tej jednostki, bez uwzględnienia tego 

ile czasu faktycznie wykonywali oni swoje obowiązki w tej jednostce oraz czy zajmowali się 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych, nie odzwierciedla wiernie rzeczywistości w 

tej materii. 

 

Spośród 5891 zakończonych w 2011 roku postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie najwięcej spraw zakończono w 

statystycznych okresach czerwca oraz grudnia. 1606 postępowań przygotowawczych 

zakończono tylko w tych dwóch miesiącach, co stanowi 27 % wszystkich zakończonych 

postępowań przygotowawczych w 2011 roku. Zwraca także uwagę, że najmniej spraw, 

zakończono w styczniu (277). Wyraźnie wydać bardzo znaczący wzrost spraw zakończonych 

w okresach statystycznych.  

Zwraca uwagę, że aż 34% wszystkich postępowań przygotowawczych zakończonych 

w 2011 r. stanowiły postępowania zakończone w okresie po 25tym dniu każdego miesiąca. 

Na zakończonych w 2011 r. 5891 postępowań było to aż 1995 postępowań. Proporcje 

pomiędzy sprawami zakończonymi przed i po 25tym dniu każdego kolejnego miesiąca, poza 

sierpniem (28%) nie odbiegały znacznie od wskazanej powyżej średniej. 

 

Można dostrzec, że liczba postępowań, które w 2011 roku zakończyli prokuratorzy 

Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, była zróżnicowana. Widoczne są dysproporcje pomiędzy 

liczbą zakończonych spraw przez poszczególnych prokuratorów (od 845 do 2 spraw 

zakończonych w 2011 r.). Nierównomierne obciążenie prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wynika w pierwszej kolejności z funkcji jaką prokuratorzy 

pełnili w jednostce. Prokurator Rejonowy nie zakończył w 2011 r. żadnego postępowania 

przygotowawczego, natomiast jego zastępcy zakończyli odpowiednio 2 oraz 12 postępowań 

przygotowawczych. Zróżnicowanie w liczbie spraw wynika także z faktu wykonywania 

obowiązków w dziale śledztw. Zatrudnieni w nim prokuratorzy zakończyli w 2011 r. 

odpowiednio 54, 66 i 89 spraw, podczas gdy pozostali prokuratorzy wykonujący obowiązki 

przez cały 2011 r. poza działem śledztw zakończyli od 204 do 845 postępowań. 

Nierównomierność w obciążeniu zakończonymi postępowaniami przygotowawczymi 

wynikała ponadto z faktycznego czasu wykonywania obowiązków w jednostce 

determinowanego zatrudnieniem na część 2011 roku, delegacjami oraz zwolnieniami 
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lekarskimi lub urlopem macierzyńskim. Na koniec warto także dostrzec, że liczba postępowań 

przygotowawczych zakończonych przez Prokuratora E znacząco odbiega od liczby 

postępowań zakończonych przez innych prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie. Powyższe związane było z faktem, że 

Prokurator E prowadził głównie postępowania o przestępstwa z art. 178a k.k. 

 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w 

Tarnowie wzięli udział w 2011 roku w 1213 wokandach. Uczestnictwo poszczególnych 

prokuratorów w wokandach nie rozkładało się jednak równomiernie. Nie wykonywali tego 

obowiązku Prokurator Rejonowy, jeden z zastępców oraz Prokurator I, który jednak przez 7,5 

miesiąca wykonywał obowiązki w jednostce. Drugi z zastępców Prokuratora Rejonowego 

obsadził 10 wokand. Ze względu na delegację w toku całego okresu zatrudnienia w 2011 r. 

wokand nie obsadzał także Prokurator D. W odniesieniu do pozostałych prokuratorów liczba 

wokand wahała się od 11 do 82. Poza faktem wykonywania obowiązków w jednostce przez 

niecały 2011 r. trudno jest określić powody tego stanu rzeczy. Można jednak odnotować, że 

nie ma związku pomiędzy liczbą zakończonych postępowań przygotowawczych a liczbą 

obsadzonych wokand. 
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15. PROKURATURA REJONOWA W MIECHOWIE 

 

 

WPROWADZENIE 
 

Dane dotyczące Prokuratury Rejonowej w Miechowie i podlegające analizie w 

niniejszym rozdziale zostały przesłane przez Prokuraturę Rejonową w Miechowie w dniu 27 

grudnia 2012 roku (IP 9/12).  

 

15.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY REJONOWEJ W 

MIECHOWIE  

 

SKŁAD OSOBOWY PROKURATURY REJONOWEJ W MIECHOWIE  

W 2011 ROKU 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA LICZBA 

PROKURATORÓW 

Kierownictwo jednostki 1 

Prokuratorzy  4 

SUMA: 5 

Tabela 15.1. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki
56

 w Prokuraturze 

Rejonowej w Miechowie w 2011 roku. Ze względu na wielkość jednostki nie został w niej 

wyodrębniony dział śledztw i nie wprowadzono żadnych odrębnych działów. Nie zostało także 

utworzone osobne stanowisko do spraw cywilnych i administracyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

 W niniejszym opracowaniu posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki 

w odniesieniu do wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Miechowie. Termin ten obejmuje bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w Prokuraturze Rejonowej w Miechowie (np. 

delegowanych do innej jednostki w całym 2011 roku), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Miechowie, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej w Miechowie (np. 

delegowanych do tej jednostki z innych jednostek). 



274 

 

 
Wykres 15.1. W Prokuraturze Rejonowej w Miechowie w 2011 roku było zatrudnionych lub 

wykonywało obowiązki 5 prokuratorów. Na wykresie ujęto wszystkich prokuratorów, którzy, chociaż 

przez krótki okres, wykonywali obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Miechowie, bądź też byli w 

niej zatrudnieni.  

 

 

 
Wykres 15.2. Spośród 5 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Rejonowej w Miechowie w 2011 roku, 4 wykonywało obowiązki w tej jednostce przez cały 2011 r. 

Jeden prokurator był delegowany do innej jednostki. Był to: 

Prokurator F – delegowany do innej jednostki (8.12-31.12.2011) 
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jednostce 

zatrudnieni w PR w Miechowie i 
delegowani do innych jednostek 
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15.2. POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 2011 

ROKU W PROKURATURZE REJONOWEJ W MIECHOWIE 
 

Zakończone postępowanie przygotowawcze na potrzeby niniejszego opracowania 

należy rozumieć jako każde postępowanie, które zostało wykreślone z repertorium Ds. oraz 

bazy SIP jako: 

1) zawisłe przed sądem (akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie 

przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o 

umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego),  

2) umorzone,  

3) załatwione w inny sposób (błędny wpis, inne zakończenie, połączenie wewnętrzne, 

połączenie zewnętrzne, przekazanie innemu organowi, przekazanie prokuratorowi 

wojskowemu, przekazanie innej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, 

przekazanie sądowi rodzinnemu), 

4) inne (odmowa wszczęcia postępowania, przekazanie ścigania za granicę, zawieszenie 

postępowania). 

 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

W PROKURATURZE REJONOWEJ W MIECHOWIE W 2011 ROKU 

 

miesiąc 

liczba postępowań 

zakończonych w 2011 roku 

liczba postępowań zakończonych  

w 2011 roku w okresach  

od 25go do ostatniego dnia miesiąca 

styczeń 54 39 

luty 116 66 

marzec 112 58 

kwiecień 115 67 

maj 117 77 

czerwiec 137 86 

lipiec 72 54 

sierpień 74 49 

wrzesień 104 67 

październik 113 74 

listopad 98 57 

grudzień 118 53 

SUMA 1230 747 
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Tabela 15.2. Tabela przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze 

Rejonowej w Miechowie w kolejnych miesiącach 2011 roku oraz po 25tym dniu każdego miesiąca 

2011 roku. 

 

 
Wykres 15.3. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w kolejnych 

miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Miechowie. W 2011 roku zakończono łącznie 

1230 postępowań przygotowawczych. Generalnie brak jest wyraźnej zależności pomiędzy liczbą 

zakończonych postępowań przygotowawczych a miesiącem w jakim zostały one zakończone. 

Dostrzegalny jest jedynie istotny spadek liczby postępowań zakończonych w styczniu (54) oraz lipcu i 

sierpniu (odpowiednio 72 i 74 postępowania). Dostrzegalny jest także nieznaczny wzrost liczby spraw 

zakończonych w czerwcu (137). 
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Wykres 15.4. Wykres przedstawia terminy zakończenia postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w kolejnych miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Miechowie. Na 

wykresie wyróżniono postępowania przygotowawcze zakończone po 25tym dniu każdego miesiąca 

2011 roku. Wyraźnie widoczna jest tendencja do wzmożonego kończenia spraw w ostatnich dniach 

każdego miesiąca. W większości miesięcy odsetek ten wynosi ponad 50% postępowań 

przygotowawczych. 

 

 

Wykres 15.5. Spośród 1230 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Rejonowej w Miechowie 747 postępowań zakończono po 25tym dniu każdego miesiąca 

2011 roku, co stanowi 61 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 
 

 
Wykres 15.6. Spośród 1230 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Rejonowej w Miechowie w czerwcu i grudniu zakończono 255 postępowań, co stanowi 

21 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 
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Postępowania przygotowawcze zakończone  
w Prokuraturze Rejonowej w Miechowie po 25tym dniu  
każdego miesiąca w stosunku do wszystkich postępowań 

przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego miesiąca 2011 
roku - 483 
postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego miesiąca 
2011 roku - 747 

21% 

79% 

Postępowania przygotowawcze zakończone  
w Prokuraturze Rejonowej w Miechowie 

w czerwcu i grudniu oraz w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku 

ilość spraw zakończonych w czerwcu i grudniu 2011 roku - 255 

ilość spraw zakończonych w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku - 975 
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15.3. OBCIĄŻENIE PROKURATORÓW POSTĘPOWANIAMI 

PRZYGOTOWAWCZYMI W PROKURATURZE REJONOWEJ W 

MIECHOWIE W 2011 ROKU 

 

W Prokuraturze Rejonowej w Miechowie w 2011 r. wszyscy zatrudnieni i wykonujący 

w niej obowiązki prokuratorzy prowadzili postępowania przygotowawcze. 

 

 
Wykres 15.7. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

w Prokuraturze Rejonowej w Miechowie. Zwraca uwagę w miarę równomierne rozłożenie liczby 

prowadzonych postępowań przygotowawczych na poszczególnych prokuratorów. Choć w liczbach 

bezwzględnych widoczne są różnice (np. Prokurator F – 202 postępowania przygotowawcze a 

Prokurator C – 390), to jednak charakter prowadzonych postępowań przygotowawczych w 

prokuraturach rejonowych nie pozwala na stwierdzenie, że jest to wynikiem wadliwości 

organizacyjnych. Ponadto należy zauważyć, że najmniej postępowań zakończył w 2011 r. Prokurator 

F, który od 8.12.2011 r. nie wykonywał obowiązków w jednostce. Prokurator A natomiast, który 

zakończył 222 postępowania przygotowawcze był w badanym okresie Prokuratorem Rejonowym w 

Miechowie. 
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. 

Wykres 15.8. Wykres przedstawia liczbę wokand prokuratorów wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Rejonowej w Miechowie w 2011 roku. W sumie wokand obsadzonych przez 

prokuratorów wykonujących obowiązki w tej jednostce w 2011 roku było 293. Zwraca uwagę 

równomierne obciążenie wszystkich prokuratorów wokandami. 

 

 

Wykres 15.9. Wykres przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych oraz liczbę 

wokand obsadzonych przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Rejonowej w Miechowie w 2011 roku.  
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PODSUMOWANIE (Prokuratura Rejonowa w Miechowie) 
 

Na podstawie danych dotyczących Prokuratury Rejonowej w Miechowie ustalono, że 

w 2011 roku w jednostce było zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 5 prokuratorów. 

Jeden prokurator pełnił funkcję Prokuratora Rejonowego. Czterech prokuratorów było 

zatrudnionych w jednostce i wykonywało w niej obowiązki przez cały 2011 r. Jeden 

prokurator w okresie 8.12-31.12.2011 r. był delegowany do innej jednostki. 

W Prokuraturze Rejonowej w Miechowie w 2011 r. brak było, poza wspomnianą 

powyżej delegacją, dłuższych absencji w pracy zatrudnionych prokuratorów. W związku z 

powyższym liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce
57

, po 

zaokrągleniu nie różniła się od liczby prokuratorów zatrudnionych w jednostce. Wszyscy 

prokuratorzy w 2011 r. prowadzili postępowania przygotowawcze.    

 

W 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Miechowie zakończono w sumie 1230 

postępowań przygotowawczych. Prokuratorzy zatrudnieni w jednostce kończą rocznie średnio 

246 postępowań przygotowawczych. Średnio miesięcznie każdy z prokuratorów zakończył 

20,5 postępowania przygotowawczego.  

 

Spośród 1230 zakończonych w 2011 roku postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej w Miechowie najwięcej spraw zakończono we w 

statystycznych okresach czerwca oraz grudnia (odpowiednio 137 i 118). Wzrost liczby spraw 

nie był jednak w porównaniu do większości innych miesięcy znaczny. Dostrzegalny jest 

natomiast istotny spadek liczby postępowań zakończonych w styczniu (54) oraz lipcu i 

sierpniu (odpowiednio 72 i 74 postępowania).  

255 postępowań przygotowawczych zakończono w czerwcu i grudniu, co stanowi 21 

% wszystkich zakończonych postępowań przygotowawczych w 2011 roku. Brak jest 

wyraźnej zależności pomiędzy liczbą zakończonych postępowań przygotowawczych a 

miesiącem w jakim zostały one zakończone. 

Zwraca natomiast uwagę wyraźna tendencja do intensyfikowania wydawania decyzji 

merytorycznych w sprawie w końcowych dniach poszczególnych miesięcy 2011 r. W 

większości miesięcy odsetek ten wynosi ponad 50% postępowań przygotowawczych. W 

styczniu zaś odsetek ten wyniósł ponad 72%, a w maju prawie 74%. Jedynie w dwóch 

                                                           
57

 Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania 

przygotowawcze albo faktycznie wykonujący inne zadania, to prokurator, który wykonywał powyższe 

obowiązki przez 12 miesięcy 2011 r. 
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miesiącach – marcu i grudniu – wynosił on poniżej 50%. Ogólnie 747 postępowań 

przygotowawczych zostało zakończonych w 2011 roku po 25tym dniu każdego miesiąca, co 

stanowi 61 % ogółu ukończonych postępowań w 2011 roku.  

 

Można dostrzec, że liczba postępowań, które w 2011 roku zakończyli prokuratorzy 

Prokuratury Rejonowej w Miechowie, była zróżnicowana i wahała się od 202 – Prokurator F 

do 290 – Prokurator C. Zróżnicowanie to należy jednak ocenić jako równomierne. Choć w 

liczbach bezwzględnych widoczne są różnice, to jednak charakter prowadzonych postępowań 

przygotowawczych w prokuraturach rejonowych nie pozwala na stwierdzenie, że jest to 

wynikiem wadliwości organizacyjnych. Ponadto należy zauważyć, że najmniej postępowań 

zakończył w 2011 r. Prokurator F, który od 8.12.2011 r. nie wykonywał obowiązków w 

jednostce. Prokurator A natomiast, który zakończył 222 postępowania przygotowawcze był w 

badanym okresie Prokuratorem Rejonowym w Miechowie. 

 

Prokuratorzy zatrudnieni w Prokuraturze Rejonowej w Miechowie wzięli udział w 

2011 roku w 293 wokandach. Uczestnictwo poszczególnych prokuratorów w wokandach 

rozkładało się równomiernie.  
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16. PROKURATURA REJONOWA DLA WROCŁAWIA – STARE 

MIASTO 

 

 

WPROWADZENIE 
 

Dane dotyczące Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto i podlegające 

analizie w niniejszym rozdziale zostały przesłane przez Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia 

– Stare Miasto w dniu 15 stycznia 2013 roku oraz 5 marca 2013 roku (IP 1/13).  

 

16.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY REJONOWEJ DLA 

WROCŁAWIA – STARE MIASTO  

 

SKŁAD OSOBOWY PROKURATURY REJONOWEJ DLA WROCŁAWIA – STARE 

MIASTO W 2011 ROKU 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA LICZBA 

PROKURATORÓW 

Kierownictwo jednostki 3 

Prokuratorzy - dział śledztw 5 

Pozostali prokuratorzy  20 

Stanowisko do spraw cywilnych i administracyjnych 1 

SUMA: 29 

Tabela 16.1. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki
58

 w Prokuraturze 

Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto w 2011 roku.  

 

Spośród 29 prokuratorów 3 prokuratorów (Prokurator A, B, C) pełniło funkcję 

Prokuratora Rejonowego i jego zastępców. W Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare 

Miasto utworzono dwa działy: 1 Ds. oraz 2 Ds. Dział drugi obejmował postępowania 

przygotowawcze prowadzone w formie śledztw. Postępowania przygotowawcze w ramach 

tego działu prowadziło 5 prokuratorów, tj. Prokurator E, Ź, S, J oraz N. W jednostce 

utworzono także samodzielne stanowisko do spraw cywilnych i administracyjnych, ale 

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Stare Miasto nie podała, który z zatrudnionych w niej 

prokuratorów pełnił tę funkcję. 

                                                           
58

 W niniejszym opracowaniu posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki 

w odniesieniu do wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto. Termin ten 

obejmuje bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – 

Stare Miasto (np. delegowanych do innej jednostki w całym 2011 roku), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare 

Miasto, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – 

Stare Miasto (np. delegowanych do tej jednostki z innych jednostek). 
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Wykres 16.1. W Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto w 2011 roku było 

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 29 prokuratorów. Na wykresie ujęto wszystkich 

prokuratorów, którzy, chociaż przez krótki okres, wykonywali obowiązki w jednostce. Prokuratura 

Rejonowa dla Wrocławia – Stare Miasto nie udostępniła informacji odnośnie do obsadzenia 

stanowiska do prowadzenia spraw z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. 

 

 

Wykres 16.2. Spośród 29 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto w 2011 roku, 3 prokuratorów było zatrudnionych w 

Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto i delegowanych do innych jednostek. Byli to: 

Prokurator T  – delegowany do innej jednostki (07.02-31.07.2011) 

Prokurator Y  – delegowany do innej jednostki (01.06-31.12.2011) 

Prokurator AA  – delegowany do innej jednostki (01.01-01.11.2011) 
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Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia - Stare Miasto  

w 2011 roku  
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Dział śledztw 

Pozostali prokuratorzy 

Stanowisko do spraw cywilnych i 
administracyjnych 

26 

3 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia - Stare Miasto  

w 2011 roku ze wskazaniem delegacji 

zatrudnieni w PR Wrocław - Stare 
Miasto i wykonujący obowiązki 
tylko w tej jednostce 

zatrudnieni w PR Wrocław - Stare 
Miasto i delegowani do innych 
jednostek 
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16.2. POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 2011 

ROKU W PROKURATURZE REJONOWEJ DLA WROCŁAWIA – 

STARE MIASTO  
 

Zakończone postępowanie przygotowawcze na potrzeby niniejszego opracowania 

należy rozumieć jako każde postępowanie, które zostało wykreślone z repertorium Ds. oraz 

bazy SIP jako: 

1) zawisłe przed sądem (akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie 

przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o 

umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego),  

2) umorzone,  

3) załatwione w inny sposób (błędny wpis, inne zakończenie, połączenie wewnętrzne, 

połączenie zewnętrzne, przekazanie innemu organowi, przekazanie prokuratorowi 

wojskowemu, przekazanie innej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, 

przekazanie sądowi rodzinnemu), 

4) inne (odmowa wszczęcia postępowania, przekazanie ścigania za granicę, zawieszenie 

postępowania). 

 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH W 

PROKURATURZE REJONOWEJ DLA WROCŁAWIA – STARE MIASTO  

W 2011 ROKU 

 

miesiąc 

Liczba postępowań 

zakończonych w 2011 roku 

Liczba postępowań zakończonych  

w 2011 roku w okresach  

od 25go do ostatniego dnia miesiąca 

styczeń 247 85 

luty 326 74 

marzec 551 246 

kwiecień 483 157 

maj 607 265 

czerwiec 1187 436 

lipiec 258 91 

sierpień 248 107 

wrzesień 540 232 

październik 625 276 

listopad 649 293 

grudzień 1216 477 
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SUMA: 6937 2739 

Tabela 16.2. Tabela przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze 

Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto w kolejnych miesiącach 2011 roku oraz po 25tym dniu 

każdego miesiąca 2011 roku. 

 

 
Wykres 16.3. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w kolejnych 

miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto. W 2011 roku 

zakończono łącznie 6937 postępowań przygotowawczych. Bardzo wyraźnie widoczny jest wzrost 

liczby zakończonych postępowań w czerwcu oraz grudniu. 
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Wykres 16.4. Wykres przedstawia terminy zakończenia postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w kolejnych miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare 

Miasto. Na wykresie wyróżniono postępowania przygotowawcze zakończone po 25tym dniu każdego 

miesiąca 2011 roku. Wyraźnie widoczna jest tendencja do wzmożonego kończenia spraw w ostatnich 

dniach każdego miesiąca. Warto zwrócić uwagę, że w ostatnich dniach czerwca (436) i grudnia (477) 

zakończono więcej postępowań niż m.in. we wszystkich dniach stycznia (247) czy lipca (258). 

 

 

 

Wykres 16.5. Spośród 6937 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto 2739 postępowań zakończono po 25tym dniu 

każdego miesiąca 2011 roku, co stanowi 39 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 
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Wykres 16.6. Spośród 6937 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto w czerwcu i grudniu zakończono łącznie 2403 

postępowania, co stanowi 35 % ogółu zakończonych w 2011 postępowań przygotowawczych. 
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oraz  w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w czerwcu i grudniu 2011 roku - 2403 

postępowania przygotowawcze zakończone w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku - 4534 
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16.3. OBCIĄŻENIE PROKURATORÓW POSTĘPOWANIAMI 

PRZYGOTOWAWCZYMI W PROKURATURZE REJONOWEJ DLA 

WROCŁAWIA – STARE MIASTO W 2011 ROKU 

 

W Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto w 2011 roku było 

zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 29 prokuratorów. 

Prowadzeniem postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Rejonowej dla 

Wrocławia – Stare Miasto zajmowali się w wszyscy prokuratorzy, w tym kierownictwo 

jednostki. Jedynie osoby, które mimo zatrudnienia w 2011 roku w jednostce nie wykonywały 

w niej obowiązków nie zakończyły ani jednego postępowania przygotowawczego, jednakże 

nie ma podstaw, aby przyjąć, że gdyby wykonywały one swoje obowiązki w jednostce, to 

polegałyby one na wykonywaniu innych obowiązków niż prowadzenie postępowań 

przygotowawczych. Oznacza to, że przy założeniu, iż każdy prokurator wykonuje obowiązki 

przez pełne 12 miesięcy prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki polegające na 

prowadzeniu postępowań przygotowawczych było 21. 

Powyższe zostało obliczone w następujący sposób. Przyjęto założenie, że prokurator 

faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze 

albo faktycznie wykonujące inne zadania to prokurator, który wykonywał powyższe 

obowiązki przez 12 miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy 

przepracowanych przez prokuratorów wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 

roku w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto i podzielono ją przez 12. 

Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, która odzwierciedla liczbę 

prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. 

W odniesieniu do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto, oznacza to, 

że pomimo zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 roku 29 

prokuratorów faktycznie wykonywało obowiązki 21 prokuratorów, z której to grupy wszyscy 

zajmowali się prowadzeniem postępowań przygotowawczych. 
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Wykres 16.7. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto. Nierównomierne obciążenie prokuratorów 

wynika m.in. z funkcji jaką pełnili w jednostce oraz faktycznego czasu wykonywania obowiązków w 
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jednostce determinowanego zatrudnieniem na część 2011 roku, delegacjami oraz zwolnieniami 

lekarskimi.  

Prokuratorzy pełniący funkcje w jednostce: 

Prokurator B – Zastępca Prokuratora Rejonowego (109 zakończonych postępowań 

przygotowawczych) 

Prokurator C – Zastępca Prokuratora Rejonowego (32 zakończone postępowania przygotowawcze) 

Prokuratorzy z innych względów nieprowadzący postępowań przygotowawczych przez cały 2011 rok: 

Prokurator F – urlop macierzyński przez 4 miesiące (218 zakończonych postępowań 

przygotowawczych) 

Prokurator G – urlop macierzyński i zwolnienie lekarskie przez 7 miesięcy (114 zakończonych 

postępowań przygotowawczych) 

Prokurator H – zwolnienie lekarskie przez 4 miesiące (222 zakończone postępowania 

przygotowawcze) 

Prokurator Ł – zwolnienie lekarskie przez 3 miesiące (288 zakończonych postępowań 

przygotowawczych) 

Prokurator P – zwolnienie lekarskie przez 8 miesięcy (133 zakończone postępowania 

przygotowawcze) 

Prokurator T – zatrudnienie na 10,5 miesiąca, w trakcie których delegowany do innej jednostki przez 

5,5 miesiąca (173 zakończone postępowania przygotowawcze) 

Prokurator Ź – zwolnienie lekarskie przez 5 miesięcy (111 zakończonych postępowań 

przygotowawczych) 

Prokurator Y – delegacja w całym okresie zatrudnienia (0 zakończonych postępowań 

przygotowawczych) 

Prokurator X – urlop macierzyński i zwolnienie lekarskie w całym okresie zatrudnienia (0 

zakończonych postępowań przygotowawczych) 

Prokurator AA – delegacja w całym okresie zatrudnienia (0 zakończonych postępowań 

przygotowawczych) 

Prokurator AB – usprawiedliwiona nieobecność w całym okresie zatrudnienia (0 zakończonych 

postępowań przygotowawczych) 

Prokurator AC – zwolnienie lekarskie i urlop w okresie 10 miesięcy (2 zakończone postępowania 

przygotowawcze). 

Prokuratorzy E, Ź, S, J, N prowadzili postępowania w ramach działu śledztw, co również miało wpływ 

na zakończone przez nich postępowania przygotowawcze (odpowiednio 229, 111, 429, 162 oraz 161), 

aczkolwiek zastanawia liczba postępowań zakończonych przez Prokuratora S, zdecydowanie bardziej 

typowa dla prokuratorów prowadzących dochodzenia. 

Największe wątpliwości budzi natomiast liczba postępowań przygotowawczych zakończonych w 

2011 roku przez Prokuratora Rejonowego dla Wrocławia – Stare Miasto – Prokuratora A (587). 

Stwierdzona liczba postępowań, nie tylko na tle tej jednostki ale także w skali wszystkich badanych 

jednostek, wydaje się być zastanawiająca, zwłaszcza jak na osobę sprawującą kierownictwo w dużej 

prokuraturze rejonowej. 
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Wykres 16.8. Wykres przedstawia liczbę wokand prokuratorów wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto w 2011 roku. W sumie wokand obsadzonych 

przez prokuratorów wykonujących obowiązki w tym wydziale w 2011 roku było 1228. 

Nierównomierne obciążenie wokandami prokuratorów wynika z tych samych przyczyn, które zostały 

wskazane w opisie wykresu 16.7.  
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Wykres 16.9. Wykres przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych oraz liczbę 

wokand obsadzonych przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto w 2011 roku. Brak jest korelacji pomiędzy liczbą 

zakończonych postępowań a uczestniczeniem w wokandach.  
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PODSUMOWANIE (Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Stare Miasto) 
 

W 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto było 

zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 29 prokuratorów i asesorów. Spośród tej grupy 3 

prokuratorów pełniło przez cały 2011 rok funkcje Prokuratora Rejonowego (Prokurator A) 

oraz jego zastępców (Prokurator B oraz C). W jednostce utworzono dwa działy: 1 Ds. oraz 2 

Ds. Dział drugi obejmował postępowania przygotowawcze prowadzone w formie śledztw. 

Postępowania przygotowawcze w ramach tego działu prowadziło 5 prokuratorów, tj. 

Prokurator E, Ź, S, J oraz N. W jednostce utworzono także samodzielne stanowisko do spraw 

cywilnych i administracyjnych, ale Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Stare Miasto nie 

podała, który z zatrudnionych w niej prokuratorów pełnił tę funkcję. 

 

Spośród zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto 29 

prokuratorów, 3 prokuratorów było delegowanych w różnych okresach 2011 roku do innych 

jednostek. Byli to: Prokurator T delegowany na okres 5,5 miesiąca z 10 miesięcy, w których 

był zatrudniony w jednostce, Prokurator Y delegowany na 7 miesięcy oraz Prokurator AA 

delegowany w całym okresie 2011 roku.  

 

W związku z faktem, że nie wszyscy z 29 prokuratorów, którzy byli zatrudnieni lub 

wykonywali obowiązki w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto czyniło to 

przez cały 2011 rok, odwołanie się wyłącznie do tej liczby jest niewystarczające. Na 

podstawie uzyskanych danych dotyczących liczby miesięcy przepracowanych przez 

prokuratorów w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto ustalono zatem, że w 

podanym okresie faktycznie wykonywało obowiązki 21 prokuratorów i wszystkie te osoby 

zajmowały się prowadzeniem postępowań przygotowawczych. Przyjęto założenie, że 

prokurator faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania 

przygotowawcze albo faktycznie wykonujące inne zadania to prokurator, który wykonywał 

powyższe obowiązki przez 12 miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy 

przepracowanych przez prokuratorów wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 

roku w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto i podzielono ją przez 12. 

Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, która odzwierciedla liczbę 

prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. 

Wskazana powyżej liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto jest istotna, gdyż pozwala dostrzec 
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odmienne kształtowanie się liczby postępowań przygotowawczych, które zostały zakończone 

w 2011 r. w przeliczeniu na liczbę prokuratorów: 

 zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce, 

 faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce, 

 którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze,  

 faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce. 

 

W 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto zakończono w 

sumie 6937 postępowań przygotowawczych. W zależności od przyjętych założeń można na 

podstawie powyżej zaprezentowanych danych wskazać, iż prokuratorzy zatrudnieni lub 

wykonujący obowiązki w jednostce kończą rocznie: 

 239,21 zakończonych postępowań przygotowawczych – 6937/29 (wszyscy 

prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w jednostce), tj. 

miesięcznie 19,93 zakończone postępowania przygotowawcze, 

 330,33 zakończonych postępowań przygotowawczych – 6937/21 (wszyscy 

prokuratorzy faktycznie wykonujący obowiązki w jednostce), tj. miesięcznie 

27,52 zakończone postępowania przygotowawcze, 

 277,5 zakończonych postępowań przygotowawczych – 6937/25 (wszyscy 

prokuratorzy, którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie 

przygotowawcze w jednostce), tj. miesięcznie 23,12 zakończone postępowania 

przygotowawcze, 

 330,33 zakończonych postępowań przygotowawczych – 6937/21 (tylko 

prokuratorzy faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze w 

jednostce), tj. miesięcznie 27,52 zakończone postępowania przygotowawcze. 

Powyższe dane obrazują, że obliczanie obciążenia prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wyłącznie w odniesieniu do liczby prokuratorów 

zatrudnionych w danej jednostce bez uwzględnienia tego, ile czasu faktycznie wykonywali 

swoje obowiązki w tej jednostce nie odzwierciedla wiernie rzeczywistości w tej materii. 

 

Spośród 6937 zakończonych w 2011 roku postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto w statystycznych 

okresach czerwca oraz grudnia zakończono 2403 postępowania przygotowawcze, co stanowi 

35 % wszystkich zakończonych postępowań przygotowawczych w jednostce w 2011 roku. W 
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każdym z tych dwóch miesięcy zakończono prawie dwa razy więcej postępowań niż np. w 

maju czy listopadzie i aż cztery razy więcej niż w styczniu czy lipcu i sierpniu. Taki stan 

rzeczy musi budzić wątpliwości. 

Szczególną uwagę zwraca również tendencja do intensyfikowania wydawania decyzji 

merytorycznych w prowadzonych sprawach w końcowych dniach większości miesięcy 2011 

roku. Ogólnie aż 2739 postępowań przygotowawczych zostało zakończonych w 2011 roku po 

25tym dniu każdego miesiąca, co stanowi 39 % ogółu ukończonych postępowań w 2011 roku. 

Nie stanowi to co prawda na tle niektórych innych jednostek podlegających badaniu (np. 

Prokuratury Rejonowej w Strzelinie – 50 % postępowań kończonych po 25tym dniu każdego 

z miesięcy) najwyższego wyniku, ale jest rezultatem budzącym wątpliwości co do przyczyn 

oraz skutków takiego stanu rzeczy. 

 

W Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto w 2011 roku zakończono 

6937 postępowań przygotowawczych. Obciążenie prokuratorów zatrudnionych w jednostce 

nie rozkładało się równomiernie. Stwierdzić należy, że taki stan rzeczy częściowo da się 

uzasadnić takimi czynnikami jak funkcja, którą dany prokurator pełnił w jednostce (np. 

Prokuratorzy B i C - Zastępcy Prokuratora Rejonowego zakończyli odpowiednio 109 i 32 

postępowania przygotowawcze), faktycznym czasem wykonywania obowiązków w jednostce 

(np. Prokurator G przebywająca na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim przez 7 

miesięcy zakończyła 114 postępowań przygotowawczych, a Prokurator AA delegowany do 

innej jednostki w całym okresie zatrudnienia w 2011 roku – 0 postępowań 

przygotowawczych), a także rodzajem spraw, których prowadzeniem dany prokurator się 

zajmował (np. Prokurator Ź wykonujący swoje obowiązki w Dziale Śledztw zakończył 111 

postępowań przygotowawczych podczas gdy Prokurator L prowadzący głównie dochodzenia 

zakończył 477 postępowań przygotowawczych
59

). 

Analizując zakończone w 2011 roku postępowania przygotowawcze w Prokuraturze 

Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto i obciążenia nimi poszczególnych prokuratorów w 

największym stopniu zdziwienie budzi liczba zakończonych postępowań przygotowawczych 

przez Prokuratora A pełniącego funkcję Prokuratora Rejonowego dla Wrocławia – Stare 

Miasto (587 zakończonych postępowań). Taka liczba postępowań zakończona przez 

kierownika dużej jednostki (29 prokuratorów, 6937 zakończonych postępowań 

przygotowawczych) musi zastanawiać. Przykładowo w Prokuraturze Rejonowej – Gdańsk 

                                                           
59

 Zwrócić należy jednak uwagę, że Prokurator S – wskazany jako osoba wykonująca obowiązki w ramach 

Działu Śledztw – zakończył aż 429 postępowań przygotowawczych, co jest bardziej typowe dla prokuratorów 

prowadzących dochodzenia. 
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Śródmieście o podobnej wielkości (33 prokuratorów, 5958 zakończonych postępowań 

przygotowawczych) Prokurator Rejonowy (a także jego dwaj zastępcy) nie zakończyli ani 

jednego postępowania przygotowawczego). Być może taki stan rzeczy można wytłumaczyć 

innym rozkładem pozostałych obowiązków w jednostce i wyłączną realizacją przez 

kierownictwo Prokuratury Rejonowej – Gdańsk Śródmieście takich czynności jak np. 

realizacji pomocy prawnych czy sporządzanie wniosków o rozstrzygnięcie sporów 

kompetencyjnych, które w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto mogłyby 

być wykonywane przez wszystkich prokuratorów. Analiza charakteru postępowań 

przygotowawczych zakończonych w 2011 roku przez Prokuratora A z badanej jednostki 

pozwala stwierdzić, że wśród zakończonych 587 postępowań aż 584 stanowiły dochodzenia 

umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Co więcej, postanowienia te były w 

przytłaczającej większości wydawane bądź zatwierdzane
60

 przez Prokuratora A w czerwcu 

(262) oraz w grudniu (175) – łącznie 437. Budzi więc uzasadnione wątpliwości z jakich 

przyczyn akurat w tych dwóch miesiącach Prokurator Rejonowy tak dużej jednostki zajmował 

się tego rodzaju postępowaniami i jaka była jakość tych postępowań lub ich weryfikacji skoro 

najczęściej decyzje kończące postępowanie wydawane były w dniu rejestracji postępowania 

lub jeszcze zanim zostało ono zarejestrowane w jednostce. Skala zaobserwowanego zjawiska, 

szybkość z jaką po zarejestrowaniu sprawy w jednostce była ona umarzana, przedmiot tych 

postępowań w odniesieniu do ich kwalifikacji (zasadniczo przestępstwa przeciwko mieniu), a 

zwłaszcza termin w jakim zostały one w znakomitej większości zakończone (czerwiec i 

grudzień) pozwala postawić pytanie o zasadność zajmowania się nimi przez Prokuratora 

Rejonowego. Nie może także umknąć uwadze, że sprawy te być może mogłyby zostać 

zakończone umorzeniem rejestrowym, co nie wymagałoby ingerencji prokuratora. Istotne 

wątpliwości budzi ponadto realna możliwość oceny zasadności podejmowanej decyzji, skoro 

ilość zakończonych postępowań wyniosła w czerwcu 262 a w grudniu 175 postępowań. 

Zastanawiające jest także to, że Prokurator Rejonowy tak dużej jednostki mógł zakończyć aż 

tyle postępowań, gdy tymczasem inni prokuratorzy rejonowi porównywalnych jednostek 

prokuratury w ogóle postępowań przygotowawczych nie prowadzili.  

Na marginesie tylko dodać należy, że także Zastępca Prokuratora Rejonowego – 

Prokurator B na 109 zakończonych w 2011 roku postępowań przygotowawczych zakończył 

                                                           
60

 Brak jest danych co do podmiotu sporządzającego postanowienie o umorzeniu postępowania, tj. czy był to 

sam Prokurator A czy funkcjonariusz Policji, którego postanowienie było następnie zatwierdzane przez 

Prokuratora A. 
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aż 87 umorzeniem postępowania z powodu niewykrycia sprawcy w zdecydowanej większości 

(81) w ostatnich 5-ciu dniach listopada oraz w grudniu 2011 roku. 

 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w 

Strzelinie wzięli udział w 2011 roku w 1228 wokandach. Uczestnictwo poszczególnych 

prokuratorów w wokandach nie rozkładało się równomiernie i tylko w części jest uzasadnione 

przyczynami podnoszonymi już wcześniej (funkcja pełniona w jednostce, krótszy okres 

zatrudnienia, delegacje oraz przedłużające się zwolnienia lekarskie).  

Brak jest zauważalnej korelacji pomiędzy liczbą zakończonych postępowań 

przygotowawczych a liczbą wokand, w których dany prokurator wziął udział w 2011 roku.  
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17. PROKURATURA REJONOWA W OPOLU 

 

 

WPROWADZENIE 
 

Dane dotyczące Prokuratury Rejonowej w Opolu i podlegające analizie w niniejszym 

rozdziale zostały przesłane przez Prokuraturę Okręgową w Opolu w dniu 7 lutego 2013 roku 

oraz 22 czerwca 2013 roku (IP 11/12).  

 

17.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY REJONOWEJ W 

OPOLU  

 

SKŁAD OSOBOWY PROKURATURY REJONOWEJ W OPOLU  

W 2011 ROKU 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA LICZBA 

PROKURATORÓW 

Kierownictwo jednostki 4 

Prokuratorzy - dział śledztw 5 

Pozostali prokuratorzy  22 

Stanowisko do spraw cywilnych i administracyjnych 1 

SUMA: 32 

Tabela 17.1. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki
61

 w Prokuraturze 

Rejonowej w Opolu w 2011 roku.  

 

Spośród 32 prokuratorów 4 osoby (Prokurator A, B, C, D) pełniły (w różnych 

okresach) funkcję Prokuratora Rejonowego i jego zastępców, z czego jedna z nich pełniła 

jednocześnie funkcję Kierownika Działu Śledztw – 4 Ds. (Prokurator D). Natomiast 3 

prokuratorów (Prokurator E, F, G) pełniło funkcje kierowników pozostałych działów (1 Ds., 2 

Ds., 3 Ds.) utworzonych w jednostce na podstawie kryterium geograficznego. Ponadto pięciu 

prokuratorów (Prokurator L, M, Q, R oraz I) pracowało w dziale śledczym.  

W jednostce wyodrębniono także stanowisko do spraw cywilnych i administracyjnych, 

które objął Prokurator H.  

 

                                                           
61

 W niniejszym opracowaniu posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki 

w odniesieniu do wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Opolu. Termin ten obejmuje bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w Prokuraturze Rejonowej w Opolu (np. 

delegowanych do innej jednostki w całym 2011 roku), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Opolu, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej w Opolu (np. 

delegowanych do tej jednostki z innych jednostek). 
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Wykres 17.1. W Prokuraturze Rejonowej w Opolu w 2011 roku było zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki 32 prokuratorów. Na wykresie ujęto wszystkich prokuratorów, którzy, 

chociaż przez krótki okres, wykonywali obowiązki w jednostce. W jednostce wyodrębniono także 

stanowisko do spraw cywilnych i administracyjnych, które objął Prokurator H. 

 

 

 

Wykres 17.2. Spośród 32 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Rejonowej w Opolu w 2011 roku, 5 prokuratorów było zatrudnionych w tej jednostce i delegowanych 

do innej jednostki. Byli to:  

Prokurator D – delegowany do Prokuratury Okręgowej w Opolu (15.03-11.04.2011) 

Prokurator AD  – delegowany do Prokuratury Okręgowej w Opolu (cały 2011) 

Prokurator AE – delegowany do Prokuratury Okręgowej w Opolu (cały 2011) 

4 

5 

22 

1 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Rejonowej w Opolu w 2011 roku  

Kierownictwo jednostki 

Prokuratorzy - dział śledztw 

Pozostali prokuratorzy 

Stanowisko do spraw cywilnych i 
administracyjnych 

27 

5 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Rejonowej w Opolu w 2011 roku  

ze wskazaniem delegacji 

zatrudnieni w PR Opole i 
wykonujący obowiązki tylko w tej 
jednostce 

zatrudnieni w PR Opole i 
delegowani do innych jednostek 
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Prokurator AF – delegowany do Prokuratury Okręgowej w Opolu w całym okresie zatrudnienia 

(01.01-15.11.2011) a następnie przeniesiony do Prokuratury Okręgowej w Opolu 

Prokurator AG – delegowany do Prokuratury Okręgowej w Opolu w całym okresie zatrudnienia 

(01.01-15.11.2011) a następnie przeniesiony do Prokuratury Okręgowej w Opolu. 
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17.2. POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 2011 

ROKU W PROKURATURZE REJONOWEJ W OPOLU  
 

Zakończone postępowanie przygotowawcze na potrzeby niniejszego opracowania 

należy rozumieć jako każde postępowanie, które zostało wykreślone z repertorium Ds. oraz 

bazy SIP jako: 

1) zawisłe przed sądem (akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie 

przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o 

umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego),  

2) umorzone,  

3) załatwione w inny sposób (błędny wpis, inne zakończenie, połączenie wewnętrzne, 

połączenie zewnętrzne, przekazanie innemu organowi, przekazanie prokuratorowi 

wojskowemu, przekazanie innej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, 

przekazanie sądowi rodzinnemu), 

4) inne (odmowa wszczęcia postępowania, przekazanie ścigania za granicę, zawieszenie 

postępowania). 

 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

W PROKURATURZE REJONOWEJ W OPOLU W 2011 ROKU 

 

miesiąc 

liczba postępowań 

zakończonych w 2011 roku 

liczba postępowań zakończonych  

w 2011 roku w okresach  

od 25go do ostatniego dnia miesiąca 

styczeń 348 150 

luty 421 80 

marzec 738 332 

kwiecień 592 247 

maj 705 321 

czerwiec 1126 445 

lipiec 416 180 

sierpień 625 228 

wrzesień 760 379 

październik 654 369 

listopad 724 349 

grudzień 1143 508 

SUMA 8252 3588 
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Tabela 17.2. Tabela przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze 

Rejonowej w Opolu w kolejnych miesiącach 2011 roku oraz po 25tym dniu każdego miesiąca 2011 

roku. 

 

 

 
Wykres 17.3. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w kolejnych 

miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Opolu. W 2011 roku zakończono 8252 

postępowań przygotowawczych. Wyraźnie widoczny jest wzrost liczby zakończonych postępowań w 

czerwcu oraz grudniu, a także – nieznacznie – pod koniec kwartału pierwszego i trzeciego, tj. w marcu 

i wrześniu. 

 

 

 
Wykres 17.4. Wykres przedstawia terminy zakończenia postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w kolejnych miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Opolu. Na wykresie 

wyróżniono postępowania przygotowawcze zakończone po 25tym dniu każdego miesiąca 2011 roku. 

Widoczna jest tendencja do wzmożonego kończenia spraw w ostatnich dniach każdego miesiąca. 
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przygotowawczych zakończonych w każdym miesiącu 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego 
miesiąca 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego 
miesiąca 2011 roku 
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Wykres 17.5. Spośród 8252 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Rejonowej w Opolu 3588 postępowań zakończono po 25tym dniu każdego miesiąca 

2011 roku, co stanowi 43 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 

 

 

 
Wykres 17.6. Spośród 8252 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Rejonowej w Opolu w czerwcu i grudniu zakończono łącznie 2269 postępowania, co 

stanowi 27 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 

  

57% 

43% 

Postępowania przygotowawcze 
zakończone w Prokuraturze Rejonowej w Opolu 

po 25tym dniu każdego miesiąca w stosunku do wszystkich 
postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego miesiąca 2011 
roku - 4664 
postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego miesiąca 
2011 roku - 3588 

27% 

73% 

Postępowania przygotowawcze zakończone  
w Prokuraturze Rejonowej w Opolu 

w czerwcu i grudniu oraz w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w czerwcu i grudniu 2011 roku - 2269 

postępowania przygotowawcze zakończone w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku - 5983 
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17.3. OBCIĄŻENIE PROKURATORÓW POSTĘPOWANIAMI 

PRZYGOTOWAWCZYMI W PROKURATURZE REJONOWEJ W 

OPOLU W 2011 ROKU 

 

 

Wykres 17.7. W Prokuraturze Rejonowej w Opolu w 2011 roku było zatrudnionych lub wykonywało 

obowiązki 32 prokuratorów. Tylko 1 prokurator wykonywał obowiązki, które nie polegały na 

prowadzeniu postępowań przygotowawczych, co stanowi zaledwie 3 % ogólnej liczby prokuratorów 

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w tym okresie. Był to Zastępca Prokuratora 

Rejonowego – Prokurator B. Zwraca natomiast uwagę, że pozostałe osoby z kierownictwa jednostki 

(Prokuratorzy A oraz C) zakończyły w 2011 roku postępowania, jednakże, na tle pozostałych 

prokuratorów, były to ilości śladowe (odpowiednio 39 oraz 8 postępowań). Natomiast Prokurator D, 

który w 2011 roku pełnił funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego zakończył 103 postępowania 

przygotowawcze, co wynikało z faktu, że funkcję swoją objął 06.06.2011 roku a ponadto jednocześnie 

pełnił funkcję Kierownika Działu Śledztw.  

 

 

Ze względu na mały odsetek prokuratorów wykonujących inne zadania niż 

prowadzenie postępowań przygotowawczych (0,25) przyjąć należy, że wszyscy prokuratorzy 

faktycznie wykonujący obowiązki w jednostce, faktycznie prowadzili w niej postępowania 

przygotowawcze (24). 

 

 

 

97% 

3% 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki  
niepolegające na prowadzeniu postępowań przygotowawczych 

w stosunku do pozostałych prokuratorów  
zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 

w Prokuraturze Rejonowej w Opolu w 2011 roku 

prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki polegające na prowadzeniu postępowań 
przygotowawczych - 31 

prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki nie polegające na prowadzeniu postępowań 
przygotowawczych - 1 
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Wykres 17.8. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

w Prokuraturze Rejonowej w Opolu. Nierównomierne obciążenie prokuratorów wynika m.in. z funkcji 

jaką pełnili w jednostce oraz faktycznego czasu wykonywania obowiązków w jednostce 

determinowanego zatrudnieniem na część 2011 roku, delegacjami oraz zwolnieniami lekarskimi.  

Prokuratorzy pełniący funkcje w jednostce: 

Prokurator A – Prokurator Rejonowy (39 zakończonych postępowań przygotowawczych) 

Prokurator B – Zastępca Prokuratora Rejonowego (0 zakończonych postępowań przygotowawczych) 

Prokurator C – Zastępca Prokuratora Rejonowego (8 zakończonych postępowań przygotowawczych) 

Prokurator D – Zastępca Prokuratora Rejonowego od 06.06 oraz Kierownik Działu Śledztw, 

delegowany do Prokuratury Okręgowej w Opolu na okres 1 miesiąca i przebywający na zwolnieniu 

lekarskim przez 1 miesiąc (103 zakończonych postępowań) 

Prokurator H – stanowisko do spraw cywilnych i administracyjnych (44 zakończone postępowania 

przygotowawcze) 

Zwraca uwagę, że Kierownicy Działów Ds. w jednostce (Prokurator E, F, G) zakończyli stosunkowo 

dużą liczbę spraw (odpowiednio 615, 474, 929). W szczególności zastanawia duża liczba postępowań 

zakończonych przez Prokuratora G (929), która nie tylko na tle Prokuratury Rejonowej w Opolu, ale 

nawet w skali pozostałych przebadanych na potrzeby opracowania jednostek jest wysoka. 

Prokuratorzy z innych względów nieprowadzący postępowań przygotowawczych przez cały 2011 rok: 

Prokurator AB – zatrudniona w okresie 0,5 miesiąca na stanowisku asesora (3 zakończone 

postępowanie przygotowawcze) 

Prokurator AC – zatrudniona w okresie 2,5 miesiąca (15 zakończonych postępowań 

przygotowawczych) 

Prokurator K – przebywający na zwolnieniu lekarskim przez 7,5 miesiąca (98 zakończonych 

postępowań przygotowawczych) 

Prokurator T – przebywający na zwolnieniu lekarskim przez 2 miesiące (70 zakończonych 

postępowań przygotowawczych) 

Prokurator AD – delegacja do innej jednostki w całym okresie zatrudnienia (0 zakończonych 

postępowań przygotowawczych) 

Prokurator AE – delegacja do innej jednostki w całym okresie zatrudnienia (0 zakończonych 

postępowań przygotowawczych) 

Prokurator AF – delegacja do innej jednostki w całym okresie zatrudnienia (0 zakończonych 

postępowań przygotowawczych) 

Prokurator AG – delegacja do innej jednostki w całym okresie zatrudnienia (0 zakończonych 

postępowań przygotowawczych). 
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Wykres 17.9. Wykres przedstawia liczbę wokand prokuratorów wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Rejonowej w Opolu w 2011 roku. W sumie wokand obsadzonych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w tej jednostce w 2011 roku było 984. 

Nierównomierne obciążenie wokandami prokuratorów wynika z tych samych przyczyn, które zostały 

wskazane w opisie wykresu 17.8.  

Podkreślenia wymaga, że Prokurator H zajmował stanowisko do spraw cywilnych i 

administracyjnych. Z przekazanych w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej 

danych nie wynika czy wskazane 51 wokand dotyczyło spraw z tego zakresu czy też były to sprawy 

karne. Wobec braku powyższych danych wokandy Prokuratora H zostały uwzględnione na wykresie. 
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Wykres 17.10. Wykres przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych oraz liczbę 

wokand obsadzonych przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Rejonowej w Opolu w 2011 roku. Brak jest korelacji pomiędzy liczbą zakończonych postępowań a 

uczestniczeniem w wokandach.  
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PODSUMOWANIE (Prokuratura Rejonowa w Opolu) 
 

W Prokuraturze Rejonowej w Opolu w 2011 roku było zatrudnionych lub 

wykonywało obowiązki 32 prokuratorów i asesorów. W tej grupie 4 prokuratorów pełniło – w 

różnych okresach 2011 roku – funkcję Prokuratora Rejonowego i jego zastępców 

(Prokuratorzy A, B, C i D). Prokurator D dodatkowo pełnił także funkcję Kierownika Działu 

Śledztw. Natomiast 3 prokuratorów (Prokuratorzy E, F, G) pełniło funkcje kierowników 

działów. Podział na działy miał charakter terytorialny (1 Ds.-3 Ds.) oraz problemowy (4 Ds. – 

Dział Śledztw). Jeden prokurator (H) zajmował się sprawami z zakresu prawa cywilnego i 

administracyjnego, jednakże w 2011 roku ukończył 44 postępowania przygotowawcze. 

Spośród 32 prokuratorów zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej w Opolu, 5 

prokuratorów, oprócz kierownika Działu – Prokuratorem D, pracowało w Dziale Śledztw 

(Prokurator L, M, Q, R, I).  

Spośród 32 zatrudnionych w jednostce prokuratorów 5 osób nie wykonywało 

obowiązków przez część lub całość 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Opolu albowiem 

byli delegowani do Prokuratury Okręgowej w Opolu. Czterech prokuratorów (AD, AE, AF, 

AG) było delegowanych na cały okres zatrudnienia w Prokuraturze Rejonowej w Opolu, 

natomiast Prokurator D był delegowany na okres niespełna 1 miesiąca (15.03-11.04.2011). 

Jednocześnie do Prokuratury Rejonowej w Opolu nie był delegowany żaden 

prokurator.  

 

W związku z faktem, że nie wszyscy z 32 prokuratorów, którzy byli zatrudnieni lub 

wykonywali obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Opolu czyniło to przez cały okres 2011 

roku, odwołanie się wyłącznie do tej liczby jest niewystarczające. Na podstawie uzyskanych 

danych, dotyczących liczby miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w Prokuraturze 

Rejonowej w Opolu ustalono zatem, że w podanym okresie faktycznie wykonywało 

obowiązki 24 prokuratorów faktycznie prowadząc postępowania przygotowawcze. Przyjęto 

założenie, że prokurator faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący 

postępowania przygotowawcze albo faktycznie wykonujące inne zadania to prokurator, który 

wykonywał powyższe obowiązki przez 12 miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę 

miesięcy przepracowanych przez prokuratorów wykonujących obowiązki w jakimkolwiek 

okresie 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Opolu i podzielono ją przez 12. Uzyskany 

wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, która odzwierciedla liczbę prokuratorów, 

którzy faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. 



312 

 

W odniesieniu do Prokuratury Rejonowej w Opolu, oznacza to, że pomimo 

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 roku 32 prokuratorów 

faktycznie wykonywało obowiązki 24 prokuratorów. Obliczając liczbę prokuratorów 

faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze uwzględniono liczbę miesięcy 

przepracowanych przez prokuratorów w jednostce, nawet jeżeli dany prokurator wykonujący 

obowiązki w jednostce w 2011 roku zakończył w tym czasie jakiekolwiek postępowanie 

przygotowawcze. 

Ze względu na mały odsetek prokuratorów wykonujących inne zadania niż 

prowadzenie postępowań przygotowawczych (0,25) przyjąć należy, że wszyscy prokuratorzy 

faktycznie wykonujący obowiązki w jednostce, faktycznie prowadzili w niej postępowania 

przygotowawcze (24). Natomiast biorąc pod uwagę wszystkich prokuratorów zatrudnionych 

lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Opolu w 2011 roku (32) odsetek 

prokuratorów nieprowadzących postępowań przygotowawczych wynosił 3 % (1 osoba). 

Wskazana powyżej liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Rejonowej w Opolu jest istotna, gdyż pozwala dostrzec zdecydowanie odmienne 

kształtowanie się liczby postępowań przygotowawczych, które zostały zakończone w 2011 r. 

w przeliczeniu na liczbę prokuratorów: 

 zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce, 

 faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce, 

 którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze,  

 faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce. 

W 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Opolu zakończono w sumie 8252 

postępowania przygotowawcze. W zależności od przyjętych założeń można na podstawie 

powyżej zaprezentowanych danych wskazać, iż prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący 

obowiązki w jednostce kończą rocznie: 

 257,87 sprawy – 8252/32 (wszyscy prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący 

obowiązki w jednostce), tj. miesięcznie 21,49 zakończonych postępowań 

przygotowawczych, 

 343,83 sprawy – 8252/24 (wszyscy prokuratorzy faktycznie wykonujący 

obowiązki w jednostce), tj. miesięcznie 28,65 zakończonych postępowań 

przygotowawczych, 

 305,63 zakończonych postępowań przygotowawczych – 8252/27 (wszyscy 

prokuratorzy, którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie 
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przygotowawcze), tj. miesięcznie 25,47 zakończonych postępowań 

przygotowawczych 

 343,83 spraw – 8252/24 (tylko prokuratorzy faktycznie prowadzący 

postępowania przygotowawcze w jednostce), tj. miesięcznie 28,65 

zakończonych postępowań przygotowawczych. 

Powyższe dane obrazują, że obliczanie obciążenia prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wyłącznie w odniesieniu do liczby prokuratorów 

zatrudnionych w danej jednostce oraz delegowanych do tej jednostki bez uwzględnienia tego, 

ile czasu faktycznie wykonywali swoje obowiązki w tej jednostce oraz czy zajmowali się 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych nie odzwierciedla wiernie rzeczywistości w 

tej materii. 

 

Spośród 8252 zakończonych w 2011 roku postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej w Opolu aż 2269 postępowań przygotowawczych 

zakończono w statystycznych okresach czerwca oraz grudnia. Stanowi to 27 % wszystkich 

zakończonych postępowań przygotowawczych w 2011 roku. Podkreślić należy, że o ile w 

czerwcu zakończono 1126 postępowań przygotowawczych a w grudniu 1143, to każdym z 

pozostałych miesięcy zakończono nie więcej niż 760 postępowań przygotowawczych, a w 

takich miesiącach jak styczeń, luty oraz lipiec mniej niż 422 postępowania. 

Zwraca także szczególną uwagę tendencja do intensyfikowania wydawania decyzji 

merytorycznych w sprawie w końcowych dniach niektórych miesięcy. W sumie 3588  

postępowań przygotowawczych zostało zakończonych w 2011 roku po 25tym dniu każdego 

miesiąca, co stanowi 43 % ogółu zakończonych postępowań w 2011 roku.  

 

Można dostrzec, że liczba postępowań, które w 2011 roku zakończyli prokuratorzy 

Prokuratury Rejonowej w Opolu była zróżnicowana. Tylko częściowo taki stan rzeczy 

uzasadnić można czynnikami obiektywnymi (krótszym okresem zatrudnienia w jednostce, 

delegacjami, przedłużającymi się zwolnieniami lekarskimi, funkcją pełnioną w jednostce). 

Zwraca uwagę, że Kierownicy Działów Ds. w jednostce (Prokurator E, F, G) zakończyli 

stosunkowo dużą liczbę spraw (odpowiednio 615, 474, 929). W szczególności zastanawia 

duża liczba postępowań zakończonych przez Prokuratora G (929), która nie tylko na tle 

Prokuratury Rejonowej w Opolu, ale nawet w skali pozostałych przebadanych na potrzeby 

opinii jednostek jest niezmiernie wysoka. 
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Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w 

Opolu wzięli udział w 2011 roku w 984 wokandach. Uczestnictwo poszczególnych 

prokuratorów w wokandach nie rozkładało się równomiernie, przykładowo Prokurator J wziął 

udział w 69 wokandach a Prokurator X w 37. Dostrzegalne są zatem istotne rozbieżności w 

obciążeniu prokuratorów tym obowiązkiem. Tylko częściowo można je uzasadnić czynnikami 

niezależnymi np. faktem, że nie wszyscy prokuratorzy wykonywali swoje obowiązki w 

jednostce przez cały okres 2011 roku. 

Nie widać także korelacji pomiędzy liczbą zakończonych postępowań 

przygotowawczych a obciążeniem wokandami. 
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18. PROKURATURA REJONOWA W STRZELINIE 

 

 

WPROWADZENIE 
 

Dane dotyczące Prokuratury Rejonowej w Strzelinie i podlegające analizie w 

niniejszym rozdziale zostały przesłane przez Prokuraturę Rejonową w Strzelinie w dniu 15 

stycznia 2013 roku, 14 marca 2013 roku oraz 26 czerwca 2013 roku (IP 1/13).  

 

18.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY REJONOWEJ W 

STRZELINIE  

 

SKŁAD OSOBOWY PROKURATURY REJONOWEJ W STRZELINIE  

W 2011 ROKU 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA  LICZBA 

PROKURATORÓW 

Kierownictwo jednostki 3 

Prokuratorzy 2 

SUMA: 5 

Tabela 18.1. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki
62

 w Prokuraturze 

Rejonowej w Strzelinie w 2011 roku.  

 

Spośród 5 prokuratorów aż 3 osoby (Prokurator A, B, C) w różnych okresach pełniły 

funkcję Prokuratora Rejonowego i jego zastępcy. Ze względu na wielkość jednostki nie został 

w niej wyodrębniony dział śledztw i nie wprowadzono żadnych odrębnych działów.  

Jednocześnie w jednostce Prokurator E został oddelegowany do prowadzenia spraw z 

zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, jednakże ze względu na wielkość jednostki 

prokurator ten zajmował się równocześnie prowadzeniem postępowań przygotowawczych. 

 

                                                           
62

 W niniejszym opracowaniu posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki 

w odniesieniu do wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Strzelinie. Termin ten obejmuje bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie (np. 

delegowanych do innej jednostki w całym 2011 roku), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie (np. 

delegowanych do tej jednostki z innych jednostek). 
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Wykres 18.1. W Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie w 2011 roku było zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki 5 prokuratorów. Na wykresie ujęto wszystkich prokuratorów, którzy, 

chociaż przez krótki okres, wykonywali obowiązki w jednostce. W jednostce wyodrębniono 

stanowisko do prowadzenia spraw z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, jednakże 

prokurator E, który je objął jednocześnie prowadził także postępowania przygotowawcze. 

 

 

 

Wykres 18.2. Spośród 5 prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Rejonowej w Strzelinie w 2011 roku, 1 prokurator był zatrudniony w Prokuraturze Okręgowej we 

Wrocławiu i delegowany do Prokuratury Rejonowej w Strzelinie. Był to: 

Prokurator A  – delegowany z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu (01.01-31.08.2011) 

  

3 

2 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie w 2011 roku  

Kierownictwo jednostki 

Prokuratorzy 

23 

1 

Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 
w Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie w 2011 roku  

ze wskazaniem delegacji 

zatrudnieni w PR Strzelin i 
wykonujący obowiązki tylko w tej 
jednostce 

zatrudnieni w innej jednostce i 
delegowani do PR Strzelin 
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18.2. POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 2011 

ROKU W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELINIE  
 

Zakończone postępowanie przygotowawcze na potrzeby niniejszego opracowania 

należy rozumieć jako każde postępowanie, które zostało wykreślone z repertorium Ds. oraz 

bazy SIP jako: 

1) zawisłe przed sądem (akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie 

przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o 

umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego),  

2) umorzone,  

3) załatwione w inny sposób (błędny wpis, inne zakończenie, połączenie wewnętrzne, 

połączenie zewnętrzne, przekazanie innemu organowi, przekazanie prokuratorowi 

wojskowemu, przekazanie innej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, 

przekazanie sądowi rodzinnemu), 

4) inne (odmowa wszczęcia postępowania, przekazanie ścigania za granicę, zawieszenie 

postępowania). 

 

 LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELINIE W 2011 ROKU 

 

miesiąc 

Liczba postępowań 

zakończonych w 2011 roku 

Liczba postępowań zakończonych  

w 2011 roku w okresach  

od 25go do ostatniego dnia miesiąca 

styczeń 60 29 

luty 64 9 

marzec 79 46 

kwiecień 95 56 

maj 125 76 

czerwiec 150 68 

lipiec 75 41 

sierpień 91 54 

wrzesień 120 57 

październik 111 56 

listopad 132 62 

grudzień 151 72 

SUMA: 1253 626 
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Tabela 18.2. Tabela przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowaw1czych w 

Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie w kolejnych miesiącach 2011 roku oraz po 25tym dniu każdego 

miesiąca 2011 roku. 

Tabela została sporządzona w oparciu o dane przesłane przez Prokuraturę Rejonową w Strzelinie w 

odpowiedzi na pyt. 6 wniosku o udzielenie dostępu do informacji publicznej a zawierające informację 

o sumie postępowań zakończonych w 2011 roku w jednostce (1253). Liczba ta jest inna od sumy 

postępowań zakończonych przez prokuratorów wykonujących obowiązki w jednostce uzyskanej w 

oparciu o dane przekazane w odpowiedzi na pyt. 4 (1379). Nieścisłość ta nie została wyjaśniona przez 

Prokuraturę Rejonową w Strzelinie do dnia sporządzenia opracowania
63

. 

 

 

 
Wykres 18.3. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w kolejnych 

miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie. W 2011 roku zakończono łącznie 1253 

postępowania przygotowawcze. Widoczny jest stopniowy wzrost liczby kończonych postępowań w 

czerwcu oraz w grudniu. 

 

 

                                                           
63

 Prokuratura Rejonowa w Strzelinie podjęła próbę wyjaśnienia rozbieżności w liczbie zakończonych spraw 

podając w dniu 26 czerwca 2013 roku nową liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych (1278), 

jednakże liczba ta odbiegająca w dalszym ciągu od sumy postępowań zakończonych w 2011 roku w jednostce 

nie została uwzględniona w niniejszym opracowaniu. 
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Wykres 18.4. Wykres przedstawia terminy zakończenia postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w kolejnych miesiącach 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie. Na 

wykresie wyróżniono postępowania przygotowawcze zakończone po 25tym dniu każdego miesiąca 

2011 roku. Wykres wskazuje na wyraźne zwiększenie aktywności w kończeniu spraw w ostatnich 

dniach każdego miesiąca, a zwłaszcza pod koniec czerwca i grudnia. Spośród 150 postępowań 

zakończonych w czerwcu, aż 69 postępowań ukończono po 25tym czerwca. W grudniu było to 

odpowiednio 151 i 72 postępowania. 

 

 

 
Wykres 18.5. Spośród 1253 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie 626 postępowań zakończono po 25tym dniu każdego miesiąca 

2011 roku, co stanowi 50 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych w tym okresie. 
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postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 1go do 24go dnia każdego miesiąca 
2011 roku - 627 

postępowania przygotowawcze zakończone w okresie od 25go do ostatniego dnia każdego 
miesiąca 2011 roku - 626 
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Wykres 18.6. Spośród 1253 postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w 

Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie w czerwcu i grudniu zakończono łącznie 300 postępowania, co 

stanowi 24 % ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych.  

24% 

76% 

Postępowania przygotowawcze 
zakończone w Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie 

w czerwcu i grudniu oraz  w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku 

postępowania przygotowawcze zakończone w czerwcu i grudniu 2011 roku - 300 

postępowania przygotowawcze zakończone w pozostałych 10 miesiącach 2011 roku - 953 
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18.3. OBCIĄŻENIE PROKURATORÓW POSTĘPOWANIAMI 

PRZYGOTOWAWCZYMI W PROKURATURZE REJONOWEJ W 

STRZELINIE W 2011 ROKU 

 

W Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie w 2011 roku było zatrudnionych lub 

wykonywało obowiązki 5 prokuratorów. Z kolei 4 prokuratorów tej jednostki faktycznie 

wykonywało obowiązki w jednostce. Tyle samo też faktycznie prowadziło postępowania 

przygotowawcze w jednostce. 

Powyższe liczby obliczone zostały w następujący sposób. Przyjęto założenie, że 

prokurator faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania 

przygotowawcze albo faktycznie wykonujące inne zadania to prokurator, który wykonywał 

powyższe obowiązki przez 12 miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy 

przepracowanych przez prokuratorów wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 

roku w Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie i podzielono ją przez 12. Uzyskany wynik 

zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, która odzwierciedla prokuratorów, którzy 

faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. 

 

 
Wykres 18.7. Wykres przedstawia liczbę postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 

w Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie. Liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych przez 

każdego z prokuratorów wykonujących obowiązki w jednostce obliczono na podstawie wykazu spraw 

91 

127 

294 

417 

449 

Zakończone postępowania przygotowawcze 
przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki  

w Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie w 2011 roku 

Prokurator B 

Prokurator C 

Prokurator D 

Prokurator A 

Prokurator E 
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dla poszczególnych prokuratorów uzyskanych w odpowiedzi na pyt. 4
64

. Nierównomierne obciążenie 

prokuratorów wynika m.in. z funkcji jaką pełnili w jednostce oraz faktycznego czasu wykonywania 

obowiązków w jednostce determinowanego zatrudnieniem na część 2011 roku, delegacjami oraz 

przedłużającymi się zwolnieniami lekarskimi.  

Prokuratorzy pełniący funkcje w jednostce: 

Prokurator A – Prokurator Rejonowy, wykonujący obowiązki przez 8 miesięcy (127 zakończonych 

postępowań przygotowawczych) 

Prokurator B – Prokurator Rejonowy, wykonujący obowiązki przez 9,5 miesiąca (449 zakończonych 

postępowań przygotowawczych) 

Prokurator C – Zastępca Prokuratora Rejonowego (417 zakończonych postępowań 

przygotowawczych) 

Prokurator E – zwolnienie lekarskie oraz urlop macierzyński przez łączny okres 6,5 miesięcy (91 

zakończonych postępowań przygotowawczych) 

 

 

 
Wykres 18.8. Wykres przedstawia liczbę wokand prokuratorów wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie w 2011 roku. W sumie wokand obsadzonych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w tym wydziale w 2011 roku było 252. 

Nierównomierne obciążenie wokandami prokuratorów może wynikać m.in. z tych samych przyczyn, 

które zostały wskazane w opisie wykresu 18.7.  

 

 

                                                           
64

 Suma postępowań zakończonych przez wszystkich prokuratorów uzyskana w odpowiedzi na pyt.4 (1379) 

różni się od liczby zakończonych postępowań w jednostce podanej w odpowiedzi na pyt. 6 (1253). Zob. 

komentarz do wykresu 18.2. 

33 

37 

41 

61 

80 

Wokandy obsadzone w 2011 roku przez prokuratorów 
Prokuratury Rejonowej w Strzelinie w 2011 roku 

Prokurator D 

Prokurator C 

Prokurator B 

Prokurator E 

Prokurator A 
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Wykres 18.9. Wykres przedstawia liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych oraz liczbę 

wokand obsadzonych przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Prokuraturze 

Rejonowej w Strzelinie w 2011 roku. Brak jest korelacji pomiędzy liczbą zakończonych postępowań a 

uczestniczeniem w wokandach.  
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postępowania przygotowawcze wokandy 
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PODSUMOWANIE (Prokuratura Rejonowa w Strzelinie) 
 

Na podstawie uzyskanych danych dotyczących Prokuratury Rejonowej w Strzelinie 

ustalono, że w 2011 roku w jednostce było zatrudnionych lub wykonywało obowiązki 5 

prokuratorów. Spośród tej grupy 3 prokuratorów pełniło – w różnych okresach 2011 roku – 

funkcję Prokuratora Rejonowego (Prokurator A, B) i jego zastępców (Prokurator C). W 

jednostce, ze względu na jej rozmiar, nie utworzono żadnych działów, wszyscy prokuratorzy 

prowadzili zarówno śledztwa jak i dochodzenia. Jedna osoba, tj. Prokurator E, była 

oddelegowana do prowadzenia spraw z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, 

jednakże równocześnie prowadziła także postępowania karne. 

 

W Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie zatrudnionych było 5 prokuratorów. Tylko 

jedna osoba – Prokurator A była delegowana z innej jednostki (z Prokuratury Okręgowej we 

Wrocławiu). Delegacja na pewno miała miejsce w całym okresie wykonywania obowiązków 

w jednostce (01.01-31.08.2011). 

 

W związku z faktem, że nie wszyscy z 5 prokuratorów, którzy byli zatrudnieni lub 

wykonywali obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie czyniło to przez cały 2011 

rok, odwołanie się wyłącznie do tej liczby jest niewystarczające. Na podstawie uzyskanych 

danych dotyczących liczby miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w Prokuraturze 

Rejonowej w Strzelinie ustalono zatem, że w podanym okresie faktycznie wykonywało 

obowiązki 4 prokuratorów i wszystkie te osoby zajmowały się prowadzeniem postępowań 

przygotowawczych. Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie wykonujący obowiązki, tj. 

faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze albo faktycznie wykonujące inne 

zadania to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki przez 12 miesięcy w roku. 

Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów wykonujących 

obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie i 

podzielono ją przez 12. Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, która 

odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 

rok. 

Wskazana powyżej liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w 

Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie jest istotna, gdyż pozwala dostrzec odmienne 

kształtowanie się liczby postępowań przygotowawczych, które zostały zakończone w 2011 r. 

w przeliczeniu na liczbę prokuratorów: 
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 zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce, 

 faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce, 

 którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze,  

 faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce. 

 

W 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie zakończono w sumie 1253 

postępowań przygotowawczych. Liczbę tę ustalono w oparciu o dane uzyskane z Prokuratury 

Rejonowej w Strzelinie w dniu 15 stycznia 2013 roku w odpowiedzi na pyt. 6 wniosku o 

udostępnienie informacji publicznej. Liczba ta różni się od sumy zakończonych postępowań 

przygotowawczych obliczonych w oparciu o wykazy zakończonych postępowań dla każdego 

z prokuratorów wykonujących obowiązki w jednostce przesłanych 4 marca 2013 roku w 

odpowiedzi na pyt. 4 (1379), a także liczby zakończonych postępowań przesłanych w wyniku 

sprostowania powyższych danych (1278). W związku z nieścisłościami wynikającymi z 

nadsyłanych danych, które do dnia sporządzenia opracowania pozostają niepełne, przyjęto, że 

liczba zakończonych postępowań przygotowawczych w jednostce w 2011 roku wynosi 1253. 

 W zależności od przyjętych założeń można na podstawie powyżej zaprezentowanych 

danych wskazać średnie zakończonych postępowań przygotowawczych: 

 250,6 zakończonych postępowań przygotowawczych – 1253/5 (wszyscy 

prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w jednostce), tj. 

miesięcznie 20,88 zakończonych postępowań przygotowawczych 

 313,25 zakończonych postępowań przygotowawczych – 1253/4 (wszyscy 

prokuratorzy faktycznie wykonujący obowiązki w jednostce), tj. miesięcznie 

26,10 zakończonych postępowań przygotowawczych 

 250,6 zakończonych postępowań przygotowawczych – 1253/5 (wszyscy 

prokuratorzy, którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie 

przygotowawcze), tj. miesięcznie 20,88 zakończonych postępowań 

przygotowawczych 

 313,25 zakończonych postępowań przygotowawczych – 1253/4 (tylko 

prokuratorzy faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze w 

jednostce), tj. miesięcznie 26,10 zakończonych postępowań 

przygotowawczych 

Powyższe dane obrazują, że obliczanie obciążenia prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wyłącznie w odniesieniu do liczby prokuratorów 
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zatrudnionych w danej jednostce oraz delegowanych do tej jednostki bez uwzględnienia tego, 

ile czasu faktycznie wykonywali swoje obowiązki w tej jednostce oraz czy zajmowali się 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych nie odzwierciedla wiernie rzeczywistości w 

tej materii. 

 

Spośród 1253 zakończonych w 2011 roku postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie w statystycznych okresach czerwca 

oraz grudnia zakończono 300 postępowań przygotowawczych, co stanowi 24 % wszystkich 

zakończonych postępowań przygotowawczych w jednostce w 2011 roku.  

Szczególną uwagę zwraca natomiast tendencja do intensyfikowania wydawania 

decyzji merytorycznych w postępowaniach w końcowych dniach większości miesięcy 2011 

roku. Ogólnie aż 626 postępowań przygotowawczych zostało zakończonych w 2011 roku po 

25tym dniu każdego miesiąca, co stanowi aż 50 % ogółu ukończonych postępowań w 2011 

roku.  

 

Prokuratorzy faktycznie wykonujący obowiązki polegające na prowadzeniu 

postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie zakończyli w 2011 

roku 1379 postępowań przygotowawczych
65

. Obciążenie poszczególnych prokuratorów nie 

rozkładało się równomiernie. Najwięcej postępowań przygotowawczych zakończył 

Prokurator B. Może to zastanawiać, po pierwsze, dlatego, że był on zatrudniony jedynie przez 

10,5 miesiąca 2011 roku (14.03-31.12.2011) a dodatkowo również z tego powodu, że w 

okresie zatrudnienia pełnił funkcję Prokuratora Rejonowego. Na tle innych jednostek 

podlegających badaniu może dziwić, że Prokurator Rejonowy zajmował się tak intensywnie 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych. Jednakże wielkość jednostki, w której 

zatrudnionych było zaledwie 5 prokuratorów, przy 1379 zakończonych postępowaniach 

przygotowawczych, powoduje, że zarządzanie jednostką nie pochłaniało tak wiele czasu jak 

miało to miejsce w jednostkach większych (np. Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście 

z 33 prokuratorami i 5958 zakończonymi postępowaniami przygotowawczymi). Dodatkowo, 

spośród 449 zakończonych przez Prokuratora B postępowań przygotowawczych przedmiotem 

aż 226 postępowań były czyny kwalifikowane z art. 178a § 1 i 2 k.k., co w większości 

przypadków oznacza, że były to sprawy nieskomplikowane, którym Prokurator B nie musiał 

poświęcić zbyt wiele czasu. Drugą osobą w kolejności jeżeli chodzi o liczbę zakończonych 

                                                           
65

 Liczba ta wynika z danych przekazanych przez Prokuraturę Rejonową w Strzelinie w odpowiedzi na pyt. 4 

wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 
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postępowań był Prokurator C pełniący w całym okresie 2011 roku funkcję Zastępcy 

Prokuratora Rejonowego (417 zakończonych postępowań przygotowawczych).  

Jednocześnie Prokuratorzy A oraz E ze względu na niepełny okres wykonywania 

swoich obowiązków w jednostce (8 oraz 5,5 miesiąca) zakończyli mniej postępowań 

przygotowawczych w 2011 roku niż prokuratorzy pracujący przez cały 2011 rok 

(odpowiednio 127 i 91 postępowań). 

Powyższe tylko częściowo uzasadnia nierównomierne obciążenie poszczególnych 

prokuratorów zakończonymi postępowaniami przygotowawczymi. Zastanawia dlaczego 

największą liczba postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie 

zakończyło jej kierownictwo, tj. Prokuratorzy B i C. Zastanawia to tym bardziej, że 

Prokurator A, który pełniąc w okresie 2,5 miesiąca funkcję Prokuratora Rejonowego w tym 

czasie zakończył zaledwie 24 postępowania przygotowawcze (na 127 zakończonych w 

przeciągu całego 2011 roku). Także, w porównaniu z innymi badanymi jednostkami w kraju, 

taka aktywność kierownictwa jednostki jest, mimo wszystko, wyjątkowa. 

 

Prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w 

Strzelinie wzięli udział w 2011 roku w 252 wokandach. Uczestnictwo poszczególnych 

prokuratorów w wokandach nie rozkładało się równomiernie i tylko w części jest uzasadnione 

przyczynami podnoszonymi powyżej (krótszy okres zatrudnienia oraz przedłużające się 

zwolnienia lekarskie).  

Dostrzegalna jest natomiast pewna korelacja pomiędzy liczbą zakończonych 

postępowań przygotowawczych a liczbą wokand, w których dany prokurator wziął udział w 

2011 roku. W stosunku do Prokuratorów A, B oraz C liczba zakończonych postępowań 

przygotowawczych jest odwrotnie proporcjonalna do liczby obsadzonych wokand. Tendencja 

ta jest tak niewielka, że może to być raczej dziełem przypadku niż planowym rozwiązaniem 

przyjętym przez kierownictwo jednostki. 

  



328 

 

ROZDZIAŁ III 

WNIOSKI 

 

1. PROKURATURY APELACYJNE  

 

Zawarte w niniejszym opracowaniu badania dotyczące obciążenia prokuratur 

apelacyjnych oraz prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w tych 

jednostkach prowadzeniem postępowań przygotowawczych dokonano w oparciu o dane 

uzyskane z Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie oraz 

Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu
66

. Na podstawie analizy zebranych danych oraz 

opracowanych odrębnie dla każdej prokuratury apelacyjnej podsumowań, przedstawiono 

ogólne spostrzeżenia, a w oparciu o nie sformułowano wnioski, które zostały zaprezentowane 

poniżej. 

 

1.1. Struktura organizacyjna i skład osobowy prokuratur apelacyjnych 

Poddane badaniu prokuratury apelacyjne cechowały się niemal identyczną strukturą 

organizacyjną oraz zbliżoną liczbą prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki 

w tych jednostkach. Dane te warto zestawić z liczbą podległych prokuraturom apelacyjnym 

jednostek oraz wpływem spraw karnych w ich okręgu w 2011 r. Obrazuje to poniższa tabela. 

 

 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATUR APELACYJNYCH 

 

 

 

 

PROKURATURA  

APELACYJNA 

 

 

Liczba 

wydziałów  

Liczba 

prokuratorów 

zatrudnionych 

lub 

wykonujących 

obowiązki w 

jednostce 

 

Liczba 

podległych 

prokuratur 

okręgowych
67

 

 

Wpływ 

spraw 

karnych w 

okręgu 

prokuratury 

apelacyjnej 

w 2011 r.
68 

Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku 6 60 6 148 151 

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie 6 51 4 122 956 

Tabela 1. Ogólna charakterystyka badanych prokuratur apelacyjnych. 
 

                                                           
66

 W związku z odmową udzielenia informacji niezbędnych do sporządzenia niniejszego opracowania przez 

Prokuraturę Apelacyjną we Wrocławiu, wnioski dotyczące prokuratur apelacyjnych oparte zostały wyłącznie o 

dane przekazane przez Prokuraturę Apelacyjną w Gdańsku i Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie. 
67

 Dane z BIP Prokuratury Generalnej. 
68

 Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 

2011 roku, s. 23, 24. 
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Struktura wydziałów w badanych prokuraturach apelacyjnych, biorąc pod uwagę 

obowiązujące unormowania prawne, nie budzi wątpliwości.  

Z perspektywy struktury osobowej badanych jednostek w pierwszej kolejności zwraca 

uwagę problematyka delegacji do pełnienia obowiązków w jednostkach innych niż 

macierzysta lub instytucjach innych niż powszechne jednostki organizacyjne 

prokuratury (np. Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Szkoła Sądownictwa i 

Prokuratury). Poniższa tabela przedstawia jak kwestia ta kształtowała się w badanych 

jednostkach w 2011 r.  

 

 

DELEGACJE W PROKURATURACH APELACYJNYCH 

 

 

 

PROKURATURA  

APELACYJNA 

 

Prokuratorzy 

zatrudnieni i 

wykonujący 

obowiązki w 

Prokuraturze 

Apelacyjnej 

Prokuratorzy 

zatrudnieni w 

Prokuraturze 

Apelacyjnej, 

delegowani do 

innych jednostek 

Prokuratorzy 

zatrudnieni w 

innych jednostkach i 

delegowani do 

Prokuratury 

Apelacyjnej 

Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku 39 16 5 

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie 25 9 17 

Tabela 2. Liczba prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w prokuraturach 

apelacyjnych oraz liczba prokuratorów delegowanych do tych jednostek i delegowanych z tych 

jednostek do innych jednostek albo instytucji. 

 

Przedstawione powyżej dane wskazują, że znaczna liczba prokuratorów wykonywała swoje 

obowiązki przez cały 2011 r. lub przez jego część poza macierzystymi jednostkami. Odsetek 

prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki wyłącznie w badanej prokuraturze 

apelacyjnej w 2011 r. przedstawia poniższa tabela.  

 

 

ODSETEK PROKURATORÓW ZATRUDNIONYCH I 

WYKONUJĄCYCH OBOWIĄZKI W WYŁĄCZNIE W 

PROKURATURZE APELACYJNEJ W 2011 ROKU 

 

 

PROKURATURA  

APELACYJNA 

 

Odsetek prokuratorów zatrudnionych i 

wykonujących obowiązki wyłącznie w 

prokuraturze apelacyjnej w 2011 r. 

Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku 65% 

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie 49% 

Tabela 3. Odsetek prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki wyłącznie w 

prokuraturze apelacyjnej w 2011 r. 
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Należy zauważyć, że odsetek prokuratorów delegowanych do pełnienia obowiązków 

w badanych prokuraturach apelacyjnych oraz delegowanych z tych prokuratur do innych 

jednostek lub instytucji różnił się. Różnica ta dotyczyła nie tylko ilości delegacji, ale także ich 

kierunku. Stwierdzone rozbieżności wymagają bez wątpienia szczegółowej analizy z 

perspektywy celowości dokonywanych delegacji. Struktura organizacyjna jednostki, w 

ramach której 35% albo prawie połowa osób jest zatrudnionych, ale nie wykonuje 

obowiązków w danej jednostce oraz nie jest zatrudnionych w jednostce, ale wykonuje w niej 

obowiązki budzi wątpliwości. Nie sposób ponadto racjonalnie uzasadnić dostrzegalnych 

rozbieżności pomiędzy danymi dotyczącymi badanych jednostek.  

Niepokojącym zjawiskiem jest to, że w przypadku badanych prokuratur apelacyjnych  

istotna część delegacji do badanych jednostek jak i z tych jednostek (Prokuratura Apelacyjna 

w Krakowie) albo ich zdecydowana większość (Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku) była 

delegacjami na okres całego 2011 r. Dane w omawianej kwestii zawiera poniższa tabela. 

 

 

CZAS TRWANIA DELEGACJI  

W PROKURATURACH APELACYJNYCH W 2011 ROKU 

 

 

PROKURATURA APELACYJNA 

 

Delegacje do prokuratury 

apelacyjnej oraz z tej 

jednostki na cały 2011 r. 

Delegacje do prokuratury 

apelacyjnej oraz z tej 

jednostki na niepełny 2011 r. 

Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku 18 3 

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie 11 15 

Tabela 4. Delegacje do badanych prokuratur apelacyjnych oraz z tych jednostek na okres całego 2011 

r. oraz na okres niepełnego 2011 r. 
  

Warto również zwrócić uwagę na charakter delegacji do badanych jednostek oraz z 

tych jednostek do innych jednostek i instytucji. Dostrzec bowiem można w tej kwestii pewne 

prawidłowości.  

Po pierwsze, istotną grupę prokuratorów wykonujących obowiązki w wydziale V 

badanych prokuratur apelacyjnych stanowili prokuratorzy delegowani do tego 

wydziału. Sytuację w tej materii obrazuje poniższa tabela. 

 

 

 

LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH DO DELEGOWANYCH  

W WYDZIAŁACH V PROKURATUR APELACYJNYCH 

  

 

PROKURATURA APELACYJNA 

 

Prokuratorzy delegowani do 

wydziału V prokuratur 

apelacyjnych 

Pozostali prokuratorzy 

zatrudnieni w wydziale V 

prokuratur apelacyjnych 

Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku 5 12 
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Prokuratura Apelacyjna w Krakowie 12 5 

Tabela 5. Liczba prokuratorów delegowanych do wydziału V prokuratur apelacyjnych oraz liczba 

prokuratorów zatrudnionych w tych wydziałach. 
 

Zdiagnozowana prawidłowość niewątpliwie budzi wątpliwości. Uwaga ta w odnosi się 

w szczególności do Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, w której ponad 70% prokuratorów 

wykonujących obowiązki w Wydziale V było prokuratorami delegowanymi do tego wydziału. 

Warto również zauważyć, że większość z powyższych delegacji jest delegacjami na cały 2011 

r. (Prokuratura Apelacyjna we Gdańsku – 5 na 5 delegacji, Prokuratura Apelacyjna w 

Krakowie – 9 na 12 delegacji). Zdiagnozowany trend świadczy zatem wyraźnie o tym, że 

delegacje tracą swój tymczasowy charakter i stają się de facto alternatywną i 

niepełnowartościową formą „zatrudnienia” w danej jednostce. Zwraca ponadto uwagę bardzo 

istotne zróżnicowanie stosunku prokuratorów zatrudnionych w Wydziałach V badanych 

prokuratur apelacyjnych do prokuratorów delegowanych do tych wydziałów. Można to 

oczywiście tłumaczyć bieżącymi potrzebami kadrowymi, ale te ostatnie nie powinny być 

rozwiązywane głównie za pomocą delegacji. 

Drugą dostrzegalną w ramach problematyki delegacji prawidłowością jest 

delegowanie prokuratorów prokuratury apelacyjnej na okres całego 2011 r. do 

prokuratur okręgowych a także do Prokuratury Generalnej. Obrazuje to poniższa tabela. 

 

 

DELEGACJE Z PROKURATUR APELACYJNYCH DO PROKURATUR 

OKRĘGOWYCH ORAZ PROKURATURY GENERALNEJ W 2011 ROKU 

 

 

 

PROKURATURA 

APELACYJNA 

Prokuratorzy 

delegowani z 

prokuratury 

apelacyjnej do innych 

jednostek i instytucji 

Prokuratorzy 

delegowani z 

prokuratury 

apelacyjnej do 

prokuratur 

okręgowych na cały 

2011 r. 

Prokuratorzy 

delegowani z 

prokuratury 

apelacyjnej do 

Prokuratury 

Generalnej na cały 

2011 r. 

Prokuratura Apelacyjna 

w Gdańsku 

16 7 6 

Prokuratura Apelacyjna 

w Krakowie 

9 0 1 

Tabela 6. Delegacje prokuratorów z badanych prokuratur apelacyjnych do prokuratur okręgowych 

oraz Prokuratury Generalnej na okres całego 2011 r. 
 

Trend ten widoczny jest jednak wyłącznie w odniesieniu do Prokuratury Apelacyjnej 

w Gdańsku. Budzi on istotne wątpliwości. W przypadku delegacji do Prokuratury Generalnej 

oraz prokuratur okręgowych można bowiem podnieść analogiczne zarzuty jak w przypadku 
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delegowania prokuratorów innych jednostek organizacyjnych do prokuratur apelacyjnych 

(por. uwagi powyżej). Ponadto długotrwałe delegacje do prokuratur okręgowych i 

Prokuratury Generalnej czynią mało przejrzystym obraz obsady kadrowej danej prokuratury 

apelacyjnej.  

Instytucja delegowania prokuratora do pełnienia obowiązków poza macierzystą 

jednostką jest niewątpliwie potrzebna dla prawidłowego kształtowania polityki kadrowej w 

prokuraturze. Korzystanie z niej powinno jednak uwzględniać jej istotę i być racjonalne. 

Stwierdzony w badanych prokuraturach apelacyjnych stan rzeczy, manifestujący się w 

licznych i długotrwałych delegacjach, nie sprzyja nie tylko przejrzystości struktury 

organizacyjnej jednostek, ale także komfortowi pracy oraz niezależności delegowanych 

prokuratorów. Szerzej w tej materii por. uwagi dotyczące delegacji w prokuraturach 

okręgowych, które mutatis mutandis odnoszą się także do prokuratur apelacyjnych.  

 

Drugim zagadnieniem wymagającym refleksji jest liczba prokuratorów 

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w wydziale V prokuratur apelacyjnych, w 

którym prowadzone są postępowania przygotowawcze oraz liczba prokuratorów 

wykonujących w tych jednostkach inne obowiązki. Sytuację w tej materii obrazuje 

poniższa tabela. 

 

 

LICZBA PROKURATORÓW ZATRUDNIONYCH LUB WYKONUJĄCYCH 

OBOWIĄZKI W WYDZIAŁACH V PROKURATUR APELACYJNYCH W 

STOSUNKU DO LICZBY PROKURATORÓW WYKONUJĄCYCH INNE 

OBOWIĄZKI W PROKURATURACH APELACYJNYCH W 2011 ROKU 

 

 

 

 

PROKURATURA 

APELACYJNA 

 

Liczba prokuratorów 

zatrudnionych lub 

wykonujących 

obowiązki w 

jednostce 

 w 2011 r. 

Liczba prokuratorów 

zatrudnionych lub 

wykonujących 

obowiązki 

niepolegające na 

prowadzeniu 

postępowań 

przygotowawczych 

Liczba prokuratorów 

zatrudnionych lub 

wykonujących 

obowiązki w wydziale 

V prokuratur 

apelacyjnych 

Prokuratura Apelacyjna 

w Gdańsku 

60 43 17 

Prokuratura Apelacyjna 

w Krakowie 

51 34 17 

Tabela 7. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w wydziale V badanych 

prokuratur apelacyjnych w stosunku do liczby prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki niepolegające na prowadzeniu postępowań przygotowawczych. 
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Zwraca uwagę, że większość prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w prokuraturach apelacyjnych nie prowadzi postępowań przygotowawczych. 

Warto ponadto zauważyć, że odsetek procentowy prokuratorów zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w wydziale V różni się nieco w zależności od badanej jednostki. 

Stosowne dane zawiera poniższa tabela.  

 

 

ODSETEK PROKURATORÓW ZATRUDNIONYCH LUB WYKONUJĄCYCH 

OBOWIĄZKI W WYDZIAŁACH V PROKURATUR APELACYJNYCH  

W 2011 ROKU 

 

 

 

 

PROKURATURA 

APELACYJNA 

 

Liczba 

prokuratorów 

zatrudnionych lub 

wykonujących 

obowiązki w 

jednostce w 2011 r. 

Liczba prokuratorów 

zatrudnionych lub 

wykonujących 

obowiązki w wydziale 

V prokuratur 

apelacyjnych 

Odsetek prokuratorów 

zatrudnionych lub 

wykonujących 

obowiązki w wydziale V 

prokuratur 

apelacyjnych 

Prokuratura Apelacyjna 

w Gdańsku 

60 17 28,3% 

Prokuratura Apelacyjna 

w Krakowie 

51 17 33,3% 

Tabela 8. Liczba i odsetek prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w wydziale V 

badanych prokuratur apelacyjnych. 
 

Warto jednak podkreślić, że wskazane różnice w zasadzie nie występują, jeżeli 

zestawić liczbę prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze i 

faktycznie wykonujących inne obowiązki w jednostce
69

. Wpływ na powyższe ma struktura 

oraz czas delegacji w badanych prokuraturach apelacyjnych 

  

                                                           
69

 Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania 

przygotowawcze albo faktycznie wykonujące inne zadania to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki 

przez 12 miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 roku w danej jednostce i podzielono ją przez 12. 

Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, która odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy 

faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. Obliczając natomiast liczbę prokuratorów faktycznie 

prowadzących postępowania przygotowawcze uwzględniono liczbę miesięcy przepracowanych przez 

prokuratorów w Wydziale V, niezależnie od tego czy prokurator faktycznie wykonujący obowiązki w Wydziale 

V w 2011 roku zakończył w tym czasie jakiekolwiek postępowanie przygotowawcze. 
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ODESTEK PROKURATORÓW FAKTYCZNIE PROWADZĄCYCH 

POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE  

W PROKURATURACH APELACYJNYCH W 2011 ROKU 

 

 

 

 

PROKURATURA 

APELACYJNA 

 

Liczba prokuratorów 

faktycznie 

prowadzących 

postępowania 

przygotowawcze w 

2011 r. 

Liczba prokuratorów 

faktycznie 

wykonujących inne 

obowiązki w 

jednostce 

w 2011 r. 

Odsetek 

prokuratorów 

faktycznie 

prowadzących 

postępowania 

przygotowawcze w 

2011 r.  

Prokuratura Apelacyjna 

w Gdańsku 

15 26 36,6% 

Prokuratura Apelacyjna 

w Krakowie 

14 26 35% 

Tabela 9. Liczba prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w 2011 r. i 

liczba prokuratorów faktycznie wykonujących inne obowiązki w jednostce w 2011 r. oraz odsetek 

prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w 2011 r. 
 

 Proporcje pomiędzy prokuratorami prowadzącymi postępowania przygotowawcze w 

Wydziale V oraz prokuratorami wykonującymi inne obowiązki w jednostce skłaniają jednak 

do ich wnikliwej analizy. Jest oczywiste, że w prokuraturach apelacyjnych konieczne jest 

oddelegowanie określonej liczby prokuratorów do wykonywania innych zadań niż 

prowadzenie postępowań przygotowawczych. Analizując strukturę organizacyjną prokuratur 

apelacyjnych owe obowiązki, w pewnym uproszczeniu, dotyczą zasadniczo czterech sfer: 

 problematyki organizacyjnej, w tym kadrowej (Wydział I), 

 udziału w postępowaniach sądowych w zakresie określonym w § 27 Regulaminu 

(Wydział II), 

 nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym oraz obrotu z zagranicą (Wydział III), 

 kontroli pracy podległych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz oceny 

prokuratorów (Wydział IV). 

Optymalne wykorzystanie prokuratorów zatrudnionych w prokuraturach apelacyjnych musi 

zakładać w pierwszej kolejności pogłębioną analizę tego, ilu prokuratorów jest rzeczywiście 

potrzebnych do wykonywania tych obowiązków. Z tej perspektywy zwraca uwagę, że pod 

względem struktury zatrudnienia dostrzec można daleko idącą zbieżność między badanymi 

jednostkami. Obrazuje to poniższa tabela. 
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LICZBA PROKURATORÓW ZATRUDNIONYCH W WYDZIAŁACH I-IV  

PROKURATUR APELACYJNYCH W 2011 ROKU 

 

 

 

 

PROKURATURA 

APELACYJNA 

 

Liczba 

prokuratorów 

zatrudnionych 

lub 

wykonujących 

obowiązki w 

wydziale I 

Liczba 

prokuratorów 

zatrudnionych 

lub wykonujących 

obowiązki w 

wydziale II 

Liczba 

prokuratorów 

zatrudnionych 

lub 

wykonujących 

obowiązki w 

wydziale III 

Liczba 

prokuratorów 

zatrudnionych 

lub 

wykonujących 

obowiązki w 

wydziale IV 

Prokuratura Apelacyjna 

w Gdańsku 

8 13 14 5 

Prokuratura Apelacyjna 

w Krakowie 

5 12 10 3 

Tabela 10. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w wydziale I, II, III oraz 

IV badanych prokuratur apelacyjnych. 
 

Warto zauważyć, że nieduża liczba prokuratorów zatrudniona była lub wykonywała 

obowiązki w Wydziale I oraz IV. Różnica między badanymi prokuraturami apelacyjnymi w 

liczbie prokuratorów w Wydziale I wynikała z faktu, że w Prokuraturze Apelacyjnej w 

Gdańsku trzech prokuratorów z tego wydziału było na cały 2011 r. delegowanych do innych 

jednostek. Podobnie było w przypadku Wydziału IV. W Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku 

dwóch prokuratorów z tego wydziału było na cały 2011 r. delegowanych do Prokuratury 

Generalnej. Większa natomiast liczba prokuratorów wykonywała swoje obowiązki w 

Wydziale II oraz III. Refleksja nad obsadą kadrową prokuratur apelacyjnych powinna zatem 

skupić się na tych wydziałach. Nawet bowiem jeżeli udałoby się ograniczyć liczbę 

prokuratorów wykonujących obowiązki w wydziale I i IV to potencjalne zyski z tego zabiegu 

i tak byłyby bardzo ograniczone.  

Z powyższej zatem perspektywy istotnej refleksji wymaga funkcjonowanie Wydziału 

II w prokuratorach apelacyjnych. Szeroko zagadnienie pełnienia funkcji oskarżyciela 

publicznego przed sądem odwoławczym zostało omówione w części dotyczącej prokuratur 

okręgowych. Uwagi tam zawarte odnoszą się odpowiednio także do prokuratur apelacyjnych. 

Nie powtarzając ich należy stwierdzić, że poważnej refleksji wymaga sensowność 

utrzymywania wydziałów II prokuratur apelacyjnych w obecnym kształcie. Wydaje się, że 

możliwe są dwa rozwiązania. Pierwszym, podobnie jak w przypadku prokuratur okręgowych, 

jest rozważenie całkowitej likwidacji tych wydziałów. Drugim zaś mogłoby być, jeżeli 

okazałoby się, że koszty podróży służbowych prokuratorów z odległych prokuratur 

okręgowych do sądu apelacyjnego byłyby znaczące a czas na to poświęcony nadmierny, 

istotne ograniczenie liczby prokuratorów wykonujących obowiązki związane z realizacją 
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funkcji oskarżycielskiej przed sądem odwoławczym (oraz ewentualnie innych) i 

wykorzystanie ich tylko w tych wypadkach, w których zapewnienie obecności prokuratora 

prowadzącego postępowanie byłaby ze względów logistycznych znacznie utrudnione. Wybór 

któregoś z powyższych wariantów musiałby zostać poprzedzony rzetelną kalkulacją 

ewentualnych kosztów takich zmian (por. uwagi dotyczące prokuratur okręgowych). 

 W odniesieniu do Wydziałów III prokuratur apelacyjnych stwierdzić należy, że ich 

obsada osobowa powinna zostać poddana badaniu łącznie z liczbą prokuratorów 

zatrudnionych w wydziałach III prokuratur okręgowych. Wnikliwa i całościowa analiza w 

takim zakresie być może bowiem mogłaby doprowadzić do ograniczenia liczby etatów 

niezbędnych do właściwego wykonywania czynności nadzorczych.  

 Zagadnienie delegacji wiąże się także ściśle z podnoszoną już powyżej mało 

przejrzystą strukturą obsady osobowej badanych prokuratur apelacyjnych. Obrazuje ją 

porównanie liczby prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w danej 

jednostce
70

 z liczbą prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce
71

. 

 

 

LICZBA PROKURATORÓW ZATRUDNIONYCH I WYKONUJĄCYCH 

OBOWIĄZKI W STOSUNKU DO PROKURATORÓW FAKTYCZNIE 

WYKONUJĄCYCH OBOWIĄZKI W PROKURATURACH APELACYJNYCH W 

2011 ROKU 

 

 

PROKURATURA 

APELACYJNA 

 

Liczba prokuratorów 

zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w jednostce w 2011 r. 

Liczba prokuratorów faktycznie 

wykonujących obowiązki w 

jednostce w 2011 r. 

Prokuratura Apelacyjna  

w Gdańsku 

60 41 

Prokuratura Apelacyjna  

w Krakowie 

51 40 

Tabela 11. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 r. w 

stosunku do liczby prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 r. 
 

                                                           
70

 W niniejszym opracowaniu posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki 

w odniesieniu do wszystkich prokuratorów danej jednostki. Termin ten obejmuje bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w danej jednostce (np. delegowanych do innej 

jednostki w całym 2011 roku), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w danej jednostce, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w danej jednostce (np. delegowanych do tej 

jednostki z innych jednostek). 
71

 Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie wykonujący obowiązki to prokurator wykonujący powyższe 

obowiązki przez 12 miesięcy w roku (nie brano pod uwagę urlopu wypoczynkowego). 
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Wskazane powyżej rozbieżności wynikają w przeważającej mierze z faktu delegacji 

prokuratorów danej jednostki do pełnienia obowiązków w innych jednostkach. Można zatem 

zauważyć, że stan osobowy badanych prokuratur apelacyjnych określany na podstawie liczby 

osób w nich zatrudnionych oraz delegowanych do danej jednostki nie oddaje realnej sytuacji 

kadrowej tejże jednostki.  

 

 

1.2. Postępowania przygotowawcze zakończone w 2011 r. w badanych prokuraturach 

apelacyjnych 

 

Analiza postępowań przygotowawczych prowadzonych i zakończonych w 2011 r. w 

badanych prokuraturach apelacyjnych pozwala na poczynienie kilku obserwacji. Po pierwsze, 

zwraca uwagę, że prokuratury apelacyjne prowadzą jedynie ułamek procenta spraw, 

które każdego roku wpływają do prokuratur na obszarze właściwości danej 

prokuratury apelacyjnej. Obrazuje to poniższa tabela
72

: 

 

 

 

WPŁYW SPRAW KARNYCH W PROKURATURACH APELACYJNYCH ORAZ 

W OKRĘGU PROKURATUR APELACYJNYCH W 2011 ROKU 

 

 

PROKURATURA APELACYJNA 

 

Wpływ spraw karnych do 

prokuratury apelacyjnej   

w 2011 r. 

Wpływ spraw karnych w 

okręgu prokuratury 

apelacyjnej w 2011 r. 

Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku 64 148 151 

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie 65 122 956 

Tabela 12. Wpływ spraw karnych do prokuratury apelacyjnej w 2011 r. w stosunku do wpływu spraw 

karnych w okręgu prokuratury apelacyjnej w 2011 r. 

 

Powyższe liczby nie mogą być oczywiście zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że z założenia 

do Wydziałów V prokuratur apelacyjnych mają trafiać sprawy o szczególnym charakterze.  

 Zwraca uwagę, że w badanych prokuraturach apelacyjnych zakończono w 2011 r. 

zbliżoną liczbę postępowań przygotowawczych. W Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku 

było to 70 postępowań, a w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie 57 postępowań. Liczba ta 

została zestawiona z liczbą prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania 

przygotowawcze w jednostce w 2011 r. Obrazuje to poniższa tabela. 

                                                           
72

 Informacje dotyczące prokuratur apelacyjnych oparto na danych z Zestawienia statystycznego do 

Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2011 roku, s. 23, 24. 
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LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH W 

STOSUNKU DO LICZBY PROKURATORÓW FAKTYCZNIE PROWADZĄCYCH 

POSTĘPOWANIA PZRYGOTOWAWCZE  

W PROKURATURACH APELACYJNYCH W 2011 ROKU 

 

 

 

PROKURATURA APELACYJNA 

 

Liczba zakończonych w 

jednostce w 2011 r. 

postępowań 

przygotowawczych 

Liczba prokuratorów 

faktycznie prowadzących 

postępowania 

przygotowawcze w jednostce 

w 2011 r. 

Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku 70 15 

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie 57 14 

Tabela 13. Liczba zakończonych w jednostce w 2011 r. postępowań przygotowawczych oraz liczba 

prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce w 2011 r. 
 

Średnia przypadająca na każdego prokuratora faktycznie prowadzącego postępowania 

przygotowawcze w 2011 r. była w badanych jednostkach prawie identyczna i wynosiła:  

 Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku – 4,66 zakończonych postępowań 

przygotowawczych; 

 Prokuratura Apelacyjna w Krakowie – 4,07 zakończonych postępowań 

przygotowawczych. 

Ważną kwestią jest refleksja nad właściwym podziałem spraw rozpoznawanych w 

prokuraturach apelacyjnych oraz prokuraturach okręgowych i rejonowych. Trudno jest na 

podstawie przeprowadzonych badań sformułować jednoznaczne wnioski dotyczące tej kwestii 

w odniesieniu do prokuratur apelacyjnych (por. jednak takie wnioski w odniesieniu do 

prokuratur okręgowych). Przyjęcie bowiem modelu, w którym sprawy o szczególnej wadze i 

stopniu skomplikowania prowadzone są przez wydziały śledcze prokuratur apelacyjnych musi 

zakładać dość dużą dozę uznaniowości w selekcji takich spraw. Przy korekcie właściwości 

prokuratur okręgowych, utrzymanie obecnego rozwiązania w przypadku prokuratur 

apelacyjnych nie budziłoby zasadniczo wątpliwości. Warto byłoby jednak rozważyć oddanie 

rozstrzygania ewentualnych sporów w kwestii jednostki właściwej do rozpoznania danej 

sprawy organowi nadrzędnemu, a więc Prokuratorowi Generalnemu. Alternatywą dla 

powyższego modelu byłoby, dyskutowane już w przeszłości, spłaszczenie struktury 

organizacyjnej prokuratury polegające na likwidacji prokuratur apelacyjnych. Dyskusja nad 

tym zagadnieniem wykracza jednak poza ramy niniejszego opracowania. 
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Analiza postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 r. w badanych 

prokuraturach apelacyjnych budzi wątpliwości z perspektywy intensywności ich 

kończenia w określonych okresach roku. Obrazuje to poniższa tabela. 

 

 

POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 

PROKURATURACH APELACYJNYCH W 2011 ROKU  

ORAZ W CZERWCU I GRUDNIU 2011 ROKU  

ORAZ PO 25TYM DNIU KAŻDEGO MIESIĄCA 2011 ROKU 

 
 

 

PROKURATURA 

APELACYJNA 

 

postępowania 

przygotowawcze 

zakończone w 

jednostce  

w 2011 roku 

postępowania 

przygotowawcze 

zakończone w  

czerwcu i grudniu 2011 

roku 

postępowania 

przygotowawcze 

zakończone po 25tym 

dniu każdego miesiąca 

2011 roku  

suma odsetek suma odsestek 

Prokuratura Apelacyjna 

w Gdańsku 

70 37 53% 32 46% 

Prokuratura Apelacyjna 

w Krakowie 

57 24 42% 21 37% 

Tabela 14. Liczba postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w badanych 

prokuraturach apelacyjnych na tle liczby zakończonych postępowań przygotowawczych w tych 

jednostkach w czerwcu oraz grudniu 2011 roku oraz po 25tym dniu każdego miesiąca 2011 roku. 
 

 Warto także skonfrontować liczbę spraw zakończonych w czerwcu i grudniu ze 

średnią liczbą spraw zakończonych w innych miesiącach 2011 r. Obrazuje to poniższa tabela. 

 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH W PROKURATURACH 

APELACYJNYCH W 2011 ROKU 

 

 

 

 

PROKURATURA 

APELACYJNA 

 

Liczba 

postępowań 

przygotowawczych 

zakończonych w 

jednostce  

w 2011 r.  

Liczba 

postępowań 

przygotowaw

czych 

zakończonych 

w czerwcu 

2011 r. 

Liczba 

postępowań 

przygotowaw

czych 

zakończonych 

w grudniu 

2011 r.  

Średnia liczba 

postępowań 

przygotowawczych 

zakończonych w 

pozostałych 

miesiącach 2011 r. 

Prokuratura Apelacyjna 

w Gdańsku 

70 12 25 3,3 

Prokuratura Apelacyjna 

w Krakowie 

57 10 14 3,3 

Tabela 15. Liczba postępowań przygotowawczych zakończonych w czerwcu i grudniu 2011 r. w 

zestawieniu ze średnią liczbą postępowań przygotowawczych zakończonych w innych miesiącach 

2011 r. 

  

W badanych prokuraturach apelacyjnych w ostatnich dniach każdego z miesięcy 2011 

roku kończono 37% wszystkich postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku 
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– Prokuratura Apelacyjna w Krakowie oraz 46% wszystkich postępowań przygotowawczych 

zakończonych w 2011 roku – Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku. 

Trudno racjonalnie uzasadnić tak daleko idące zróżnicowanie w intensyfikacji 

czynności związanych z zakończeniem postępowań przygotowawczych. Szczególnie w 

odniesieniu do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku można dostrzec, że ponad połowa spraw 

zakończonych w 2011 r. została zakończona w czerwcu i grudniu 2011 r. W grudniu liczba ta 

była prawie osiem razy wyższa (!) niż średnia ze wszystkich pozostałych miesięcy. Oczywisty 

wniosek nasuwający się na powyższym tle, to podejrzenie, że ujawniona intensyfikacja pracy 

w czerwcu i grudnia, a także w końcowych dniach w szczególności tych dwóch miesięcy 

wynika z presji statystycznej. Stwierdzona prawidłowość skłania ponadto do niepokojącej 

konkluzji, że albo prokuratorzy prokuratur apelacyjnych są niedostatecznie dociążeni pracą w 

pozostałych, poza czerwcem i grudniem, miesiącach roku (przy założeniu, że są w stanie na 

dobrym poziomie merytorycznym zakończyć taką liczbę spraw w przeciągu dwóch miesięcy), 

albo też cele statystyczne są nadrzędne w stosunku do jakości kończonego postępowania 

(przy założeniu, że intensyfikacja kończenia postępowań przygotowawczych odbywa się 

kosztem jakości ich prowadzenia). W omawianej kwestii por. szerzej uwagi dotyczące 

prokuratur rejonowych i okręgowych, w których ujawniona tendencja przybiera jeszcze 

większą skalę. 

 

1.3. Charakterystyka postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 r. w 

badanych prokuraturach apelacyjnych 

 

Analiza postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 r. w badanych 

prokuraturach apelacyjnych budzi także wątpliwości z perspektywy czasu ich trwania. 

Można bowiem dostrzec istotne różnice pomiędzy badanymi jednostkami oraz rozbieżności 

pomiędzy procesowym czasem trwania zakończonych w 2011 r. postępowań 

przygotowawczych a czasem ich trwania liczonym od wpływu sprawy do jednostki. Dane te 

ilustrują poniższe tabele.  

 

 

CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH  

W PROKURATURZE APELACYJNEJ W GDAŃSKU W 2011 ROKU 

 

Czas trwania 

postępowania 

przygotowawczego 

Liczba postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 r. 

procesowy czas trwania postępowania czas trwania postępowania liczony od 
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jego  wpływu do jednostki 

0-3 miesięcy 3 39 

3-6 miesięcy 1 3 

6 miesięcy do 1 roku 14 10 

1-2 lata 31 13 

2-5 lat 21 5 

powyżej 5 lat 0 0 

Tabela 16. Liczba zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Apelacyjnej w 

Gdańsku w 2011 roku z uwzględnieniem ich procesowego czasu trwania oraz czasu trwania 

postępowania liczonego od wpływu sprawy do jednostki. 
 

 

 

CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH  

W PROKURATURZE APELACYJNEJ W KRAKOWIE W 2011 ROKU 

 

Czas trwania 

postępowania 

przygotowawczego 

Liczba postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 r. 

procesowy czas trwania postępowania czas trwania postępowania liczony od 

jego  wpływu do jednostki 

0-3 miesięcy 1 50 

3-6 miesięcy 0 4 

6 miesięcy do 1 roku 2 3 

1-2 lata 4 0 

2-5 lat 17 0 

powyżej 5 lat 33 0 

Tabela 17. Liczba zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Apelacyjnej w 

Gdańsku w 2011 roku z uwzględnieniem ich procesowego czasu trwania oraz czasu trwania 

postępowania liczonego od wpływu sprawy do jednostki 
 

Przedstawione powyżej dane skłaniają do dwóch wniosków.  

Po pierwsze, dostrzegalne są istotne różnice pomiędzy porównywalnymi 

wielkościowo jednostkami w odniesieniu do czasu trwania postępowań przygotowawczych 

zakończonych w 2011 r. Uwaga ta odnosi się do Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, w 

której wszystkie postępowania zakończone w 2011 r. wpłynęły do jednostki w tym roku. 

Przeprowadzone badania nie pozwalają ustalić przyczyn takiego stanu rzeczy. Zastanawiające 

jest jednak, że zdecydowana większość z tych spraw miała procesowy czas trwania powyżej 

dwóch oraz powyżej pięciu lat a zakończona została w ciągu 3 miesięcy od wpływu sprawy 

do jednostki (aż 36 postępowań przygotowawczych zostało zakończonych w terminie 

krótszym niż jeden miesiąc od dnia wpływu sprawy do jednostki, z czego 13 postępowań 

zakończonych zostało w ciągu jednego dnia po wpływie do jednostki). To czy wynika to z 

przyczyn obiektywnych (np. dokonywanych wyłączeń), wymagałoby analizy. 
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Po drugie, niepokojącym wnioskiem nasuwającym się z analizy danych dotyczących 

czasu trwania postępowań jest stwierdzona liczba postępowań, których procesowy czas 

trwania wynosił ponad 5 lat. Zwraca jednak w tym miejscu uwagę, że problem ten dotyczy 

wyłącznie Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. W Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku nie 

było bowiem żadnej takiej sprawy. Z tej zatem perspektywy zaskakuje także znaczna 

rozbieżność pomiędzy badanymi jednostkami w liczbie spraw, których procesowy czas 

trwania przekraczał 5 lat. Oczywiście możliwe jest, że wynika to z przyczyn obiektywnych. 

Warto byłoby jednak poddać analizie wskazane rozbieżności, gdyż ich powodem mogą być 

także wadliwości w organizacji pracy prokuratury (np. zbyt późne przekazanie sprawy do 

prowadzenia prokuraturze apelacyjnej, wadliwości w działaniach prowadzącego 

postępowanie). Stan rzeczy w omawianej materii ilustruje poniższa tabela. 

 

 

LICZBA I ODSETEK ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ 

PRZYGOTOWAWCZYCH W PROKURATURACH APELACYJNYCH  

W 2011 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM POSTĘPOWAŃ,  

KTÓRYCH CZAS TRWANIA WYNOSI PONAD 5 LAT  

 

 

PROKURATURA 

APELACYJNA 

 

Liczba zakończonych 

w jednostce w 2011 r. 

postępowań 

przygotowawczych 

Liczba postępowań 

których procesowy 

czas trwania 

wynosi ponad 5 lat 

Odsetek postępowań 

których procesowy czas 

trwania wynosi ponad 5 

lat 

Prokuratura Apelacyjna 

w Gdańsku 

70 0 0% 

Prokuratura Apelacyjna 

w Krakowie 

57 33 57,9% 

Tabela 18. Liczba oraz odsetek zakończonych postępowań przygotowawczych w badanych 

prokuraturach apelacyjnych z uwzględnieniem postępowań, których procesowy czas trwania wynosi 

ponad 5 lat. 
 

Sytuacja, w której istotny odsetek postępowań przygotowawczych trwa powyżej 5 lat 

jest niewątpliwie niepożądana. W takich bowiem sprawach postępowanie przed sądem w 

zasadzie ogranicza się do odtworzenia przebiegu postępowania przygotowawczego i trudno 

mówić o jego kontradyktoryjności. Oczywiście oczekiwanie, że wszystkie śledztwa uda się 

zakończyć w ciągu kilku miesięcy czy nawet roku jest nierealne. Warto byłoby jednak podjąć 

starania, które zmierzałyby do możliwie najdalej idącego skrócenia czasu ich trwania.  
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1.4. Obciążenie prokuratorów zakończonymi postępowaniami przygotowawczymi w 

prokuraturach apelacyjnych w 2011 roku 

 

W badanych prokuraturach apelacyjnych zakończono w 2011 r. zbliżoną ilość 

postępowań przygotowawczych. Na podstawie przyjętych założeń, w oparciu o liczbę 

zakończonych postępowań oraz liczbę prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w jednostce oraz liczbę prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania 

przygotowawcze obliczono średnie roczne obciążenie zakończonymi postępowaniami 

przygotowawczymi. Przyczyny, dla których badanie oparto na zakończonych postępowaniach 

przygotowawczych a nie na wpływie postępowań do jednostki, jak przyjmuje się w badaniach 

statystycznych w prokuraturze, wyjaśniono we wprowadzeniu do niniejszego opracowania. 

Dane dotyczące obciążenia prokuratorów zakończonymi postępowaniami przygotowawczymi 

w 2011 r. przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

 W PROKURATURACH APELACYJNYCH W 2011 ROKU ORAZ ŚREDNIE 

OBCIĄŻENIE ZAKOŃCZONYMI POSTĘPOWANIAMI PROKURATORÓW 

FAKTYCZNIE PROWADZĄCYCH POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE 

 
 

PROKURATURA 

APELACYJNA 

 

postępowania 

przygotowawcze 

zakończone w 

jednostce  

w 2011 roku 

średnie roczne obciążenie 

prokuratorów 

zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki  

w jednostce 

średnie roczne obciążenie 

prokuratorów faktycznie 

prowadzących 

postępowania 

przygotowawcze  

Prokuratura Apelacyjna 

w Gdańsku 

70 1,16 4,66 

Prokuratura Apelacyjna 

w Krakowie 

57 1,12 4,07 

Tabela 19. Liczba zakończonych postępowań przygotowawczych oraz średnie obciążenie 

prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w badanych prokuraturach apelacyjnych 

oraz prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze. 

 

Powyższe dane obrazują, że obliczanie obciążenia prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wyłącznie w odniesieniu do liczby prokuratorów 

zatrudnionych w danej jednostce oraz delegowanych do tej jednostki bez uwzględnienia tego, 

ile czasu faktycznie wykonywali oni swoje obowiązki w tej jednostce oraz czy zajmowali się 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych nie odzwierciedla wiernie rzeczywistości w 

tej materii. W odniesieniu bowiem do badanych prokuratur apelacyjnych różnica w zależności 

od sposobu obliczania obciążenia była prawie trzykrotna. Należy także podkreślić, że 

wskazane powyżej liczby są wyłącznie średnią. Warto zatem dostrzec, że wśród 
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prokuratorów, którzy zakończyli w 2011 r. postępowania przygotowawcze dostrzegalne są 

różnice w ich liczbie. W Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku owa liczba wahała się, w 

stosunku do prokuratorów wykonujących obowiązki w tej jednostce przez cały 2011 r., 

między 1 a 12 zakończonymi postępowaniami przygotowawczymi, natomiast w Prokuraturze 

Apelacyjnej w Krakowie między 2 a 9 zakończonymi postępowaniami przygotowawczymi. 

Refleksji wymaga zatem to czy posiadane zasoby są wykorzystywane w optymalny sposób. 

Ustalenie powyższego wymagałoby jednak przebadania faktycznego obciążenia prokuratorów 

wykonywaniem czynności procesowych w prowadzonych lub nadzorowanych sprawach.  
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2. PROKURATURY OKRĘGOWE 

 

Zawarte w niniejszym opracowaniu badania dotyczące obciążenia prokuratur 

okręgowych oraz prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w tych 

jednostkach prowadzeniem postępowań przygotowawczych dokonano w oparciu o dane 

uzyskane z 6 powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury znajdujących się na 

terenie obszarów właściwości trzech prokuratur apelacyjnych: gdańskiej, krakowskiej oraz 

wrocławskiej. Jednostkami tymi były: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, Prokuratura 

Okręgowa we Włocławku, Prokuratura Okręgowa w Krakowie, Prokuratura Okręgowa w 

Tarnowie, Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu oraz Prokuratura Okręgowa w Opolu. Na 

podstawie analizy zebranych danych oraz opracowanych odrębnie dla każdej prokuratury 

okręgowej podsumowań, przedstawiono ogólne spostrzeżenia, a w oparciu o nie 

sformułowano wnioski, które zostały zaprezentowane poniżej. 

 

 

2.1. Struktura organizacyjna i skład osobowy prokuratur okręgowych 

 

Poddane badaniu prokuratury okręgowe cechowały się zróżnicowaną strukturą 

organizacyjną oraz liczbą prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w tych 

jednostkach. Dane te warto zestawić z liczbą podległych prokuraturom okręgowym jednostek 

oraz wpływem spraw karnych w danym okręgu w 2011 r. Obrazuje to poniższa tabela. 

 

 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATUR OKRĘGOWYCH 

 

 

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA 

 

Liczba 

wydziałów 

oraz 

samodzielnych 

działów 

Liczba 

prokuratorów 

zatrudnionych 

lub 

wykonujących 

obowiązki w 

jednostce 

 

Liczba 

podległych 

prokuratur 

rejonowych
73

 

 

Wpływ 

spraw 

karnych w 

okręgu w 

2011 r.
74 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 7 83 14 60 937 

Prokuratura Okręgowa we Włocławku 3 18 5 13 112 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie 7 91 14 61 556 

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie 3 23 4 11 304 

                                                           
73

 Dane z BIP Prokuratury Generalnej. 
74

 Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 

2011 roku, s. 23, 24 i 26. 
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Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu 7 60 13 43 148 

Prokuratura Okręgowa w Opolu 6 42 9 29 807 

Tabela 20. Ogólna charakterystyka badanych prokuratur okręgowych. 
 

Struktura wydziałów oraz działów w prokuraturach okręgowych, biorąc pod uwagę 

obowiązujące unormowania prawne, nie budzi istotnych wątpliwości. Dostrzec można, że w 

najmniejszych z badanych jednostek (Prokuratura Okręgowa w Tarnowie i Prokuratura 

Okręgowa we Włocławku) utworzono tylko 3 wydziały (samodzielne działy), natomiast w 

największych z badanych jednostek utworzono 7 wydziałów. 

Z perspektywy struktury osobowej badanych jednostek pierwszym istotnym 

zagadnieniem wartym omówienia jest problematyka delegacji do pełnienia obowiązków w 

jednostkach innych niż macierzysta lub instytucjach innych niż powszechne jednostki 

organizacyjne prokuratury (np. Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Szkoła 

Sądownictwa i Prokuratury). Poniższa tabela przedstawia jak kwestia ta kształtowała się w 

badanych jednostkach w 2011 r.  

 

 

DELEGACJE W PROKURATURACH OKRĘGOWYCH 

 

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA 

 

Prokuratorzy 

zatrudnieni i 

wykonujący 

obowiązki w 

Prokuraturze 

Okręgowej 

Prokuratorzy 

zatrudnieni w 

Prokuraturze 

Okręgowej, ale 

delegowani do 

innych jednostek 

Prokuratorzy 

zatrudnieni w 

innych jednostkach i 

delegowani do 

Prokuratury 

Okręgowej 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 57 18 8 

Prokuratura Okręgowa we Włocławku 14 3 1 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie 50 20 21 

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie 14 4 5 

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu 35 10 15 

Prokuratura Okręgowa w Opolu 27 7 8 

Tabela 21. Liczba prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w prokuraturach 

okręgowych oraz liczba prokuratorów delegowanych do tych jednostek i delegowanych z tych 

jednostek do innych jednostek albo instytucji. 

 

Zwraca uwagę, że znaczna liczba prokuratorów wykonywała swoje obowiązki przez cały 

2011 r. lub przez jego część poza macierzystymi jednostkami. Odsetek prokuratorów 

zatrudnionych i wykonujących obowiązki wyłącznie w macierzystej jednostce w 2011 r. 

wynosił:  
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ODSETEK PROKURATORÓW ZATRUDNIONYCH  

I WYKONUJĄCYCH OBOWIĄZKI W WYŁĄCZNIE W 

PROKURATURACH OKRĘGOWYCH W 2011 ROKU 

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA 

 

Odsetek prokuratorów zatrudnionych 

i wykonujących obowiązki wyłącznie w 

prokuraturze apelacyjnej w 2011 r. 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 62,64% 

Prokuratura Okręgowa we Włocławku 77,78% 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie 54,95% 

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie 60,87% 

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu 58,33% 

Prokuratura Okręgowa w Opolu 64,29% 

Tabela 22. Odsetek prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki wyłącznie w 

prokuraturze okręgowej w 2011 r  
 

Należy podkreślić, że odsetek prokuratorów delegowanych do pełnienia obowiązków 

w badanych prokuraturach okręgowych oraz delegowanych z tych prokuratur do innych 

jednostek lub instytucji znacznie się różnił. Najmniej delegacji miało miejsce w przypadku 

Prokuratury Okręgowej we Włocławku (22,22% wszystkich prokuratorów zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 r.), natomiast najwięcej w przypadku 

Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu (41,67% wszystkich prokuratorów zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 r.) oraz Prokuratury Okręgowej w Krakowie 

(aż 45,05% wszystkich prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w 

jednostce w 2011 r.).  

Stwierdzone rozbieżności wymagają bez wątpienia szczegółowej analizy z 

perspektywy celowości dokonywanych delegacji. Trudno bowiem uznać za optymalną 

strukturę organizacyjną, w ramach której średnio 30-45% osób jest zatrudnionych, ale nie 

wykonuje obowiązków w danej jednostce oraz nie jest zatrudnionych w jednostce, ale 

wykonuje w niej obowiązki. Nie sposób ponadto racjonalnie uzasadnić dostrzegalnych 

rozbieżności pomiędzy danymi dotyczącymi badanych jednostek.  

Niepokojącym zjawiskiem jest to, że w przypadku zdecydowanej większości 

jednostek (wyjątkiem jest Prokuratura Okręgowa we Włocławku) przeważająca część 

delegacji do badanych jednostek jak i z tych jednostek była delegacjami na okres całego 2011 

r. Dane w omawianej kwestii zawiera poniższa tabela. 
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CZAS TRWANIA DELEGACJI  

W PROKURATURACH OKRĘGOWYCH W 2011 ROKU 

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA 

 

Delegacje do prokuratury 

okręgowej oraz z tej 

jednostki na cały 2011 r. 

Delegacje do prokuratury 

okręgowej oraz z tej 

jednostki na niepełny 2011 r. 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 14 12 

Prokuratura Okręgowa we Włocławku 1 3 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie 31 9 

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie 6 3 

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu 15 10 

Prokuratura Okręgowa w Opolu 12 3 

Tabela 23. Delegacje do badanych prokuratur okręgowych oraz z tych jednostek na okres całego 2011 

r. oraz na okres niepełnego 2011 r. 
  

Warto zwrócić uwagę na charakter delegacji do badanych jednostek oraz z tych 

jednostek do innych jednostek i instytucji. Dostrzec bowiem można w tej kwestii pewne 

prawidłowości.  

Po pierwsze, istotną grupę prokuratorów wykonujących obowiązki w wydziałach 

V i VI badanych prokuratur okręgowych stanowili prokuratorzy delegowani do tych 

wydziałów (z prokuratur rejonowych). Sytuację w tej materii obrazuje poniższa tabela. 

 

 

LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH DO DELEGOWANYCH  

W WYDZIAŁACH V i VI PROKURATUR OKRĘGOWYCH 

  

 

PROKURATURA OKRĘGOWA 

Prokuratorzy delegowani 

do wydziałów V i VI 

prokuratur okręgowych 

Pozostali prokuratorzy 

zatrudnieni w wydziałach V i 

VI prokuratur okręgowych 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 4 25 

Prokuratura Okręgowa we Włocławku 1 6 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie 19 32 

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie 1 5 

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu 9 18 

Prokuratura Okręgowa w Opolu 6 13 

Tabela 24. Liczba prokuratorów delegowanych do wydziałów V i VI prokuratur okręgowych oraz 

liczba prokuratorów zatrudnionych w tych wydziałach. 
 

Zdiagnozowana prawidłowość niewątpliwie budzi niepokój. W sytuacji bowiem, gdy 

większość z powyższych delegacji jest delegacjami na cały 2011 r. (Prokuratura Okręgowa 

we Wrocławiu – 9 na 9 delegacji, Prokuratura Okręgowa w Opolu – 5 na 6 delegacji, 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie – 11 na 19 delegacji, Prokuratura Okręgowa w Tarnowie 

1 na 1 delegację, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 1 na 4 delegacje), tracą one swój 
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tymczasowy charakter i stają się de facto alternatywną i niepełnowartościową formą 

„zatrudnienia” w danej jednostce.  

Na podkreślenie zasługuje również, że dostrzegalne są istotne różnice w odsetku 

prokuratorów delegowanych do wydziałów prokuratur okręgowych, w których prowadzone są 

postępowania przygotowawcze. Waha się on bowiem od 13,8% wszystkich zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w wydziale V lub VI prokuratorów w Prokuraturze Okręgowej w 

Gdańsku do 37,25% w przypadku Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Powyższe 

rozbieżności trudno jest w racjonalny sposób uzasadnić. Można je tłumaczyć bieżącymi 

potrzebami kadrowymi, ale te ostatnie nie powinny być rozwiązywane głównie za pomocą 

delegacji. 

Drugą dostrzegalną w ramach problematyki delegacji prawidłowością jest 

delegowanie prokuratorów prokuratury okręgowej na okres całego 2011 r. do pełnienia 

funkcji prokuratorów rejonowych (lub zastępców prokuratorów rejonowych), a także 

do wykonywania obowiązków w prokuraturach apelacyjnych. 

 

 

DELEGACJE Z PROKURATUR OKRĘGOWYCH DO PROKURATUR 

APELACYJNYCH ORAZ REJONOWYCH W 2011 ROKU 

 

 

 

PROKURATURA 

OKRĘGOWA 

 

Prokuratorzy 

delegowani z 

prokuratury 

okręgowej do innych 

jednostek i instytucji 

Prokuratorzy 

delegowani z 

prokuratury 

okręgowej do 

prokuratur 

rejonowych na cały 

2011 r. 

Prokuratorzy 

delegowani z 

prokuratury 

okręgowej do 

prokuratur 

apelacyjnych na cały 

2011 r. 

Prokuratura Okręgowa 

w Gdańsku 

18 4 6 

Prokuratura Okręgowa  

we Włocławku 

3 0 1 

Prokuratura Okręgowa 

w Krakowie 

20 8 7 

Prokuratura Okręgowa 

w Tarnowie 

4 1 3 

Prokuratura Okręgowa  

we Wrocławiu 

10 2 3 

Prokuratura Okręgowa 

w Opolu 

7 1 5 

Tabela 25. Delegacje prokuratorów z badanych prokuratur okręgowych do prokuratur rejonowych 

oraz prokuratur apelacyjnych na okres całego 2011 r. 
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Trend ten budzi istotne wątpliwości. W odniesieniu do delegacji do prokuratur 

apelacyjnych można podnieść analogiczne zarzuty jak w przypadku delegowania 

prokuratorów prokuratur rejonowych do prokuratur okręgowych. Refleksji wymaga także 

delegowanie prokuratorów prokuratury okręgowej do pełnienia funkcji prokuratora 

rejonowego (zastępcy prokuratora rejonowego). Relatywnie często bowiem kierownikami 

prokuratur rejonowych są prokuratorzy prokuratur okręgowych delegowani do pełnienia 

funkcji Prokuratura Rejonowego (np. w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku jest to aż 10 

prokuratorów, natomiast w Prokuraturze Okręgowej w Opolu 5 prokuratorów). Takie 

rozwiązanie, choć mające prawdopodobnie uzasadnienie merytoryczne, może jednak budzić 

wątpliwości z perspektywy polityki kadrowej prokuratury. Rodzi się bowiem pytanie o 

przyczyny awansu do wyższej jednostki i późniejszego oddelegowania do pełnienia funkcji 

prokuratora rejonowego. Jeżeli miałyby się one wiązać z prestiżem oraz wyższym 

wynagrodzeniem, to należy się zastanowić czy aktualna struktura wynagradzania i awansu 

zawodowego jest optymalnym rozwiązaniem. Z perspektywy kadrowej dochodzi bowiem do 

sytuacji, w której dana osoba zostaje prokuratorem prokuratury okręgowej, w której nie 

wykonuje swoich obowiązków
75

. To zaś sprawia, że ruchy kadrowe pomiędzy 

poszczególnymi szczeblami prokuratury mają w części fikcyjny charakter. Długotrwałe 

delegacje do pełnienia funkcji w prokuraturach rejonowych czynią także mało przejrzystym 

obraz obsady kadrowej danej prokuratury okręgowej.  

 Podsumowując należy stwierdzić, że instytucja delegowania prokuratora do pełnienia 

obowiązków poza macierzystą jednostką jest niewątpliwie potrzebna dla prawidłowego 

kształtowania polityki kadrowej w prokuraturze. Korzystanie z niej powinno jednak 

uwzględniać jej istotę i być racjonalne. Z tej perspektywy trudno przede wszystkim zrozumieć 

sens długotrwałych delegacji z jednostek niższego szczebla do jednostek wyższego szczebla. 

Delegowanie takie powinno w założeniu umożliwić weryfikację predyspozycji prokuratora do 

wykonywania obowiązków w jednostce wyższego rzędu. W przypadku zaś gdy ocena ta jest 

pozytywna naturalnym skutkiem powinien być awans zawodowy. Utrzymywanie prokuratora 

na długotrwałej delegacji do jednostki wyższego rzędu świadczy albo o wadliwości systemu 

awansu zawodowego w prokuraturze, albo problemach związanych z zapewnieniem środków 

koniecznych na zwiększone wynagrodzenia dla prokuratorów. Trudno jest bowiem inaczej 

                                                           
75

 Warto zauważyć, że często chodzi o długotrwałe delegacje. Z danych przedstawionych przez Prokuraturę 

Okręgową w Gdańsku wynika, że delegacje do pełnienia funkcji prokuratura rejonowego trwały nie tylko w 

2011 r. Tytułem przykładu wskazać można prokuratura G delegowanego od kwietnia 2008, Prokuratora H 

delegowanego od sierpnia 2008 r., Prokuratora K delegowanego od lutego 2003 r. czy Prokuratora N 

delegowanego od lipca 2005 r. 
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wytłumaczyć dlaczego osoba, która jest na swoim stanowisku pracy oceniana pozytywnie ma 

przebywać na przedłużającej się delegacji.  

Z całą mocą należy ponadto podkreślić, że przebywanie na długotrwałej delegacji ma 

również bardzo negatywny wpływ na komfort zatrudnienia prokuratora oraz jego 

niezależność. Po pierwsze, delegacja ze swej istoty ma charakter tymczasowy, co oznacza, że 

osoba delegowana nie dysponuje pewnością wykonywania obowiązków w danej jednostce. 

Zawsze może ona bowiem wrócić do macierzystej jednostki. Mechanizm ten może być zatem 

wykorzystywany jako sposób wywierania niedopuszczalnej presji na delegowanego 

prokuratora, którego miejsce wykonywania obowiązków zależy od przełożonych. Jest to 

wyraźne zagrożenie dla chronionej ustawowo niezależności prokuratora. Po drugie, 

długotrwałe delegacje wpływają negatywnie na komfort pracy prokuratora. Poza 

podniesionym powyżej aspektem niepewności odnoszącej się do miejsca wykonywanych 

obowiązków należy także zaakcentować, że wykonując te same obowiązki co prokuratorzy 

zatrudnieni w danej jednostce, prokuratorzy delegowani nie mają zapewnionych takich 

samych zasad wynagradzania za wykonaną pracę. Warto także zauważyć, że instytucja 

delegacji wiąże się z określonymi w ustawie o prokuraturze konsekwencjami finansowymi 

(art. 50-50b ustawy o prokuraturze). Ponadto zaciemnia ona w istotny sposób strukturę 

zatrudnienia danej jednostki utrudniając prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej. 

Negatywne trendy związane z delegacjami prokuratorów dostrzega sam Prokurator 

Generalny stwierdzając, że przeszkodą w racjonalizacji zatrudnienia jest właśnie „tendencja 

do rozwiązywania problemów kadrowych w drodze delegowania prokuratorów”
76

. Prokurator 

Generalny deklaruje także, że podjęte zostały starania zmierzające do ograniczenia delegacji 

prokuratorów do innych jednostek
77

. Zdiagnozowany w przebadanych jednostkach stan 

rzeczy świadczy jednak o tym, że działania te powinny być zdecydowane. Nawet bowiem 

jeżeli uwzględnić, że np. negatywne doświadczenia związane z delegacją prokuratorów do 

wydziałów prowadzących postępowania przygotowawcze w prokuraturach okręgowych wiążą 

się częściowo z reformą struktury organizacyjnej prokuratury z 2009 r. i utworzeniem 

wydziałów V w prokuraturach apelacyjnych, to czas, który upłynął od tej reformy był 

wystarczający do lepszego uporządkowania wskazanych problemów kadrowych. 

 

Drugim zagadnieniem wymagającym refleksji jest liczba prokuratorów 

zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w wydziałach prokuratur okręgowych, w 

                                                           
76

 Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności powszechnych prokuratury w 2011 r., s. 7. 
77

 Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności powszechnych prokuratury w 2011 r., s. 7. 
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których prowadzone są postępowania przygotowawcze oraz liczba prokuratorów 

wykonujących w tych jednostkach inne obowiązki. Sytuację w tej materii obrazuje 

poniższa tabela. 

 

 

LICZBA PROKURATORÓW ZATRUDNIONYCH LUB WYKONUJĄCYCH 

OBOWIĄZKI W WYDZIAŁACH V i VI PROKURATUR OKRĘGOWYCH  

W STOSUNKU DO LICZBY PROKURATORÓW WYKONUJĄCYCH INNE 

OBOWIĄZKI W PROKURATURACH OKRĘGOWYCH W 2011 ROKU 

 

 

 

PROKURATURA 

OKRĘGOWA 

 

Liczba 

prokuratorów 

zatrudnionych lub 

wykonujących 

obowiązki w 

jednostce 

 w 2011 r. 

Liczba prokuratorów 

zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki 

niepolegające na 

prowadzeniu postępowań 

przygotowawczych 

Liczba prokuratorów 

zatrudnionych lub 

wykonujących 

obowiązki w wydziale 

V i VI prokuratur 

okręgowych 

Prokuratura Okręgowa 

w Gdańsku 

83 54 29 

Prokuratura Okręgowa  

we Włocławku 

18 11 7 

Prokuratura Okręgowa 

w Krakowie 

91 40 51 

Prokuratura Okręgowa 

w Tarnowie 

23 17 6 

Prokuratura Okręgowa  

we Wrocławiu 

60 33 27 

Prokuratura Okręgowa 

w Opolu 

42 23 19 

Tabela 26. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w wydziałach V albo VI 

badanych prokuratur okręgowych w stosunku do liczby prokuratorów zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki niepolegające na prowadzeniu postępowań przygotowawczych. 
 

Zwraca uwagę, że większość prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w prokuraturach okręgowych nie prowadzi postępowań przygotowawczych. Warto 

ponadto zauważyć, że odsetek procentowy prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w wydziałach V albo VI prokuratur okręgowych różni się w zależności od badanej 

jednostki. Obrazuje to poniższa tabela.  
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ODSETEK PROKURATORÓW ZATRUDNIONYCH LUB WYKONUJĄCYCH 

OBOWIĄZKI W WYDZIAŁACH V i VI  PROKURATUR OKRĘGOWYCH  

W 2011 ROKU 

 

 

 

PROKURATURA 

OKRĘGOWA 

 

Liczba 

prokuratorów 

zatrudnionych lub 

wykonujących 

obowiązki w 

jednostce w 2011 r. 

Liczba prokuratorów 

zatrudnionych lub 

wykonujących 

obowiązki w wydziale 

V i VI prokuratur 

okręgowych 

Odsetek prokuratorów 

zatrudnionych lub 

wykonujących 

obowiązki w wydziale V 

i VI prokuratur 

okręgowych 

Prokuratura Okręgowa 

w Gdańsku 

83 29 34,9% 

Prokuratura Okręgowa  

we Włocławku 

18 7 38,9% 

Prokuratura Okręgowa 

w Krakowie 

91 51 56% 

Prokuratura Okręgowa 

w Tarnowie 

23 6 26,1% 

Prokuratura Okręgowa  

we Wrocławiu 

60 27 45% 

Prokuratura Okręgowa 

w Opolu 

42 19 45,2% 

Tabela 27. Liczba i odsetek prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w wydziałach 

V albo VI badanych prokuratur okręgowych. 
 

Brak jest racjonalnych powodów, dla których, w szczególności w podobnych strukturą 

i wielkością jednostkach różnice w badanej proporcji wahają się między 34,9% a 56% 

(prokuratury gdańska i krakowska) czy między 26,1% a 38,9% (prokuratury tarnowska i 

włocławska). Warto podkreślić, że wskazane różnice występują także, choć nieco odmiennie 

ukształtowane, jeżeli zestawić liczbę prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania 

przygotowawcze i faktycznie wykonujących inne obowiązki w jednostce
78

.  

  

                                                           
78

 Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania 

przygotowawcze albo faktycznie wykonujące inne zadania to prokurator, który wykonywał powyższe obowiązki 

przez 12 miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy przepracowanych przez prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jakimkolwiek okresie 2011 roku w danej jednostce i podzielono ją przez 12. 

Uzyskany wynik zaokrąglono. W ten sposób uzyskano liczbę, która odzwierciedla liczbę prokuratorów, którzy 

faktycznie wykonywali obowiązki przez cały 2011 rok. Obliczając natomiast liczbę prokuratorów faktycznie 

prowadzących postępowania przygotowawcze uwzględniono liczbę miesięcy przepracowanych przez 

prokuratorów w Wydziałach V i VI, niezależnie od tego czy prokurator faktycznie wykonujący obowiązki w 

Wydziałach V i VI w 2011 roku zakończył w tym czasie jakiekolwiek postępowanie przygotowawcze. 
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ODESTEK PROKURATORÓW FAKTYCZNIE PROWADZĄCYCH 

POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE W PROKURATURACH 

OKRĘGOWYCH W 2011 ROKU 

 

 

 

 

PROKURATURA 

OKRĘGOWA 

 

Liczba prokuratorów 

faktycznie 

prowadzących 

postępowania 

przygotowawcze w 

2011 r. 

Liczba prokuratorów 

faktycznie 

wykonujących inne 

obowiązki w 

jednostce 

w 2011 r. 

Odsetek 

prokuratorów 

faktycznie 

prowadzących 

postępowania 

przygotowawcze w 

2011 r.  

Prokuratura Okręgowa 

w Gdańsku 

21 41 33,9% 

Prokuratura Okręgowa  

we Włocławku 

6 10 37,5% 

Prokuratura Okręgowa 

w Krakowie 

31 35 47% 

Prokuratura Okręgowa 

w Tarnowie 

6 11 35,3% 

Prokuratura Okręgowa  

we Wrocławiu 

20 28 41,7% 

Prokuratura Okręgowa 

w Opolu 

12 22 35,3% 

Tabela 28. Liczba prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w 2011 r. i 

liczba prokuratorów faktycznie wykonujących inne obowiązki w jednostce w 2011 r. oraz odsetek 

prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w 2011 r. 
  

Powyższe proporcje skłaniają do ich wnikliwej analizy. Jest oczywiste, że w 

prokuraturach okręgowych konieczne jest oddelegowanie określonej liczby prokuratorów do 

wykonywania innych zadań niż prowadzenie postępowań przygotowawczych. Analizując 

strukturę organizacyjną prokuratur okręgowych owe obowiązki, w pewnym uproszczeniu, 

dotyczą zasadniczo trzech sfer: 

 problematyki organizacyjnej, w tym kadrowej (Wydział I), 

 udziału w postępowaniach sądowych oraz przed innymi organami w zakresie 

określonym w § 38 Regulaminu (Wydział II), 

 nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym oraz obrotu z zagranicą (Wydział III). 

Optymalne wykorzystanie prokuratorów zatrudnionych w prokuraturach okręgowych musi 

zakładać w pierwszej kolejności pogłębioną analizę tego, ilu prokuratorów jest rzeczywiście 

potrzebnych do wykonywania tych obowiązków. Z tej perspektywy zwraca uwagę, że pod 

względem struktury zatrudnienia dostrzegalne są istotne różnice między badanymi 

jednostkami. Obrazuje to poniższa tabela. 
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LICZBA PROKURATORÓW ZATRUDNIONYCH W WYDZIAŁACH I-III 

PROKURATUR OKRĘGOWYCH W 2011 ROKU 
 

 

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA 

 

Liczba 

prokuratorów 

zatrudnionych lub 

wykonujących 

obowiązki w 

wydziale I 

Liczba 

prokuratorów 

zatrudnionych lub 

wykonujących 

obowiązki w 

wydziale II 

Liczba 

prokuratorów 

zatrudnionych 

lub 

wykonujących 

obowiązki w 

wydziale III 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 20 18 12 

Prokuratura Okręgowa we Włocławku 5 4
79

 - 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie 8 17 11 

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie 8 7 - 

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu 5 15 9 

Prokuratura Okręgowa w Opolu 4 9 6 

Tabela 29. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w wydziale I, II oraz III 

badanych prokuratur okręgowych. 
 

Można zauważyć, że porównywalne pod względem wielkości a także wpływu spraw na 

obszarze swojej właściwości jednostki cechują się odmienną strukturą organizacyjną. Uwaga 

ta dotyczy zwłaszcza prokuratur okręgowych we Włocławku i Tarnowie (odpowiednio 5 i 8 

prokuratorów w Wydziale I) oraz prokuratur okręgowych w Gdańsku i Krakowie 

(odpowiednio 20 i 8 w Wydziale I). Warto także zauważyć, że jeżeli zsumować 

przepracowane miesiące przez prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w 

wydziałach I (bez uwzględnienia urlopu wypoczynkowego), to w porównywalnych 

jednostkach można także dostrzec różnice. W przypadku bowiem Wydziału I Prokuratury 

Okręgowej w Krakowie 8 prokuratorów przepracowało 84 miesiące, natomiast w Wydziale I 

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 20 prokuratorów przepracowało 117 miesięcy
80

.  

Istotnej refleksji wymaga funkcjonowanie Wydziału II w prokuratorach okręgowych. 

Zauważyć bowiem można, że zatrudni lub delegowani do tego wydziału prokuratorzy zajmują 

się zasadniczo prowadzeniem spraw w postępowaniu przed sądem. W pierwszej kolejności 

należy zatem postawić pytanie o sens takiej organizacji pracy prokuratury. Implikuje ona 

bowiem, że w wielu postępowaniach inny prokurator występuje przed sądem I instancji i 

                                                           
79

 W Prokuraturze Okręgowej we Włocławku nie utworzono Wydziału II, ale Samodzielny Dział Postępowania 

Sądowego. 
80

 Należy jednak zauważyć, że w przypadku prokuratur okręgowych we Włocławku i w Tarnowie liczba 

przepracowanych miesięcy była prawie identyczna i wynosiła odpowiednio 46 i 50 miesięcy. Wynika z faktu, iż 

na 8 prokuratorów, którzy byli zatrudnieni w Wydziale I Prokuratury Okręgowej we Tarnowie trzech 

delegowanych było na cały okres 2011 r. do innych jednostek (1 prokurator do Prokuratury Apelacyjnej w 

Krakowie a dwóch prokuratorów do prokuratur rejonowych). To ostatnie jest zresztą dowodem na podnoszoną 

już wcześniej mało przejrzystą obsadę osobową badanych prokuratur okręgowych. 
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ewentualnie konstruuje środek zaskarżenia a inny występuje przed sądem odwoławczym. 

Osoba zatem, która zna sprawę nie prowadzi jej na etapie postępowania odwoławczego, a 

inny prokurator jest zmuszony do zaznajamiania się z nią w celu wystąpienia przed sądem. Z 

perspektywy poświęcanego sprawie nakładu pracy rozwiązanie to rodzi istotne wątpliwości. 

Jego racjonalność stawiają także pod znakiem zapytania przedstawione przez Prokuratora 

Generalnego w sprawozdaniu za 2011 r. dane, z których wynika, że aż 10,4% wniesionych w 

tym roku środków odwoławczych zostało cofniętych
81

. To zaś oznacza, że przynajmniej w 

części z tych spraw zmarnowany został czas zarówno osoby sporządzającej środek 

odwoławczy jak i osoby zapoznającej się ze sprawą na potrzeby postępowania przed sądem II 

instancji. Przyjęte rozwiązanie nie sprzyja także odpowiedzialności prokuratora za 

prowadzoną sprawę. Skutecznie rozmywa ono bowiem odpowiedzialność za prowadzone 

postępowanie na etapie odwoławczym. Warto także podnieść, że funkcjonowanie wydziałów 

postępowania sądowego trudno będzie pogodzić z założeniami nowelizacji polskiego prawa 

karnego procesowego
82

 zakładającej odstąpienie od zasadniczo rewizyjnego modelu 

obecnego postępowania odwoławczego w kierunku modelu, w którym także przed sądem II 

instancji prowadzone będzie postępowanie dowodowe. W nowych bowiem realiach bardzo 

dobra znajomość sprawy może okazać się niezbędna dla efektywnego realizowania funkcji 

oskarżyciela publicznego na etapie odwoławczym. Brak jest zatem racji o charakterze 

procesowym, które przemawiałyby za tym, aby na tym etapie miał to czynić prokurator inny 

niż prowadzący sprawę przed sądem I instancji. Podsumowując, bardziej racjonalnym 

sposobem organizacji pracy oraz lepszym mechanizmem z perspektywy odpowiedzialności 

prokuratora za daną sprawę i oceny tejże odpowiedzialności jest oddanie mu prowadzenia 

sprawy także w postępowaniu odwoławczym. Jedyny mankament tego rozwiązania wiąże się 

z kosztami oraz czasem ewentualnych podróży do siedzib sądu odwoławczego. Wydaje się 

jednak, że komplikacja ta nie przekreśla zasadniczej sensowności odejścia od obecnego 

modelu organizacji reprezentacji prokuratury przed sądami II instancji. Po pierwsze, 

zauważyć należy, że zdecydowana większość wnoszonych apelacji to apelacje kierowane do 

sądu okręgowego. Nawet zatem w sytuacji, gdy środek odwoławczy został sporządzony przez 

prokuratora prokuratury rejonowej położonej poza miastem siedzibą sądu okręgowego, to 

podróż służbowa do tego miasta w XXI wieku nie stanowi problemu i nie jest to przesadnie 

odległy dystans. Jest ona niewątpliwie czasochłonna i kosztochłonna, ale nie można 

zapominać, że duże koszty generuje także funkcjonowanie wydziałów sądowych w 
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 Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności powszechnych prokuratury w 2011 r., s. 135. 
82

 Por. Druk sejmowy nr 870. 
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prokuraturach okręgowych. Warto zatem przynajmniej rzetelnie policzyć czy zyski 

proponowanej zmiany nie byłyby większe niż jej koszty. Dokonując powyższych kalkulacji 

należy uwzględnić, że prokuratorzy dziś zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w wydziałach 

postępowania sądowego po wprowadzeniu proponowanych zmian prowadziliby po prostu, tak 

jak pozostali prokuratorzy, postępowania przygotowawcze. Tylko w badanych 6 

prokuraturach okręgowych jest to aż 70 prokuratorów. Po drugie, nie można zapominać, że 

istotna część z kierowanych do sądów środków odwoławczych sporządzana jest przez 

prokuratorów prokuratury rejonowej mającej siedzibę w mieście będącym siedzibą sądu 

okręgowego. One nie generują zatem dodatkowych kosztów. Na koniec warto także 

zauważyć, że zadania prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w Wydziale 

II, zgodnie z § 38 Regulaminu ograniczają się w zasadzie wyłącznie do wykonywania zadań 

w postępowaniach sądowych (ewentualnie przed organami administracji). Tymczasem 

prokuratorzy z wydziałów V i VI, którzy prowadzą lub nadzorują postępowania 

przygotowawcze, pełnią także funkcję oskarżycielską przed sądem. Na przykładzie danych 

przekazanych przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku warto zauważyć, że prokuratorzy 

Wydziału II tej jednostki uczestniczyli w 2011 r. odpowiednio w: 148, 86, 78, 106, 82, 88, 

113, 80, 71 oraz 116 wokandach
83

. Liczby te zatem, poza pierwszą, nie odbiegają znacząco od 

liczby wokand obsadzanych przez część prokuratorów z Wydziału V i VI Prokuratury 

Okręgowej w Gdańsku, którzy dodatkowo prowadzili lub nadzorowali postępowania 

przygotowawcze. Powyższe skłania zatem do gruntownej refleksji nad sposobem organizacji 

problematyki występowania przez prokuratora przed sądami i innymi organami.  

 Analizy, choć niewątpliwie o charakterze systemowym (por. uwagi dotyczące 

prokuratur apelacyjnych), wymaga także zagadnienie obciążenia pracą prokuratorów 

oddelegowanych do nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi 

(Wydział III prokuratur okręgowych). Biorąc pod uwagę stwierdzone w niniejszych 

badaniach niepokojące zjawiska dotyczące zakończonych w 2011 r. postępowań 

przygotowawczych (por. uwagi dotyczące prokuratur rejonowych) gruntowanego 

przemyślenia wymaga to, czy obecny nadzór działa prawidłowo i czy zadania z nim związane 

są wykonywane przez optymalną liczbę prokuratorów. 

 Zagadnienie delegacji wiąże się także ściśle z podnoszoną już powyżej mało 

przejrzystą strukturą obsady osobowej badanych prokuratur okręgowych. Obrazuje ją 
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 Dane obejmują 10 prokuratorów, którzy uczestniczyli w największej liczbie wokand. 
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porównanie liczby prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w danej 

jednostce
84

 z liczbą prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce
85

. 

 

 

LICZBA PROKURATORÓW ZATRUDNIONYCH I WYKONUJĄCYCH 

OBOWIĄZKI W STOSUNKU DO PROKURATORÓW FAKTYCZNIE 

WYKONUJĄCYCH OBOWIĄZKI  

W PROKURATURACH OKRĘGOWYCH W 2011 ROKU 

 

 

PROKURATURA 

OKRĘGOWA 

Liczba prokuratorów 

zatrudnionych lub wykonujących 

obowiązki w jednostce w 2011 r. 

Liczba prokuratorów faktycznie 

wykonujących obowiązki w 

jednostce w 2011 r. 

Prokuratura Okręgowa  

w Gdańsku 

83 62 

Prokuratura Okręgowa  

we Włocławku 

18 16 

Prokuratura Okręgowa  

w Krakowie 

91 66 

Prokuratura Okręgowa  

w Tarnowie 

23 17 

Prokuratura Okręgowa  

we Wrocławiu 

60 48 

Prokuratura Okręgowa  

w Opolu 

42 24 

Tabela 30. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 r. w 

stosunku do liczby prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce w 2011 r. 
 

Wskazane powyżej rozbieżności wynikają w przeważającej mierze z faktu delegacji 

prokuratorów danej jednostki do pełnienia obowiązków w innych jednostkach. Można zatem 

zauważyć, że stan osobowy badanych prokuratur okręgowych określany na podstawie liczby 

osób w nich zatrudnionych oraz delegowanych do danej jednostki nie oddaje realnej sytuacji 

kadrowej tejże jednostki.  
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 W niniejszej opinii posłużono się sformułowaniem prokurator zatrudniony lub wykonujący obowiązki w 

odniesieniu do wszystkich prokuratorów danej jednostki. Termin ten obejmuje bowiem: 

- prokuratorów zatrudnionych, ale niewykonujących obowiązków w danej jednostce (np. delegowanych do innej 

jednostki w całym 2011 roku), 

- prokuratorów zatrudnionych i wykonujących obowiązki w danej jednostce, 

- prokuratorów wykonujących obowiązki, ale niezatrudnionych w danej jednostce (np. delegowanych do tej 

jednostki z innych jednostek). 
85

 Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie wykonujący obowiązki to prokurator wykonujący powyższe 

obowiązki przez 12 miesięcy w roku (nie brano pod uwagę urlopu wypoczynkowego). 
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2.2. Postępowania przygotowawcze zakończone w 2011 r. w badanych prokuraturach 

okręgowych 

 

Analiza postępowań przygotowawczych prowadzonych i zakończonych w 2011 r. w 

badanych prokuraturach okręgowych pozwala na poczynienie kilku obserwacji. Po pierwsze, 

zwraca uwagę, że prokuratury okręgowe prowadzą jedynie ułamek procenta spraw, 

które każdego roku wpływają do prokuratur na obszarze właściwości danej 

prokuratury okręgowej. Obrazuje to poniższa tabela. 

 

 

WPŁYW SPRAW KARNYCH W PROKURATURACH OKRĘGOWYCH  

ORAZ W OKRĘGU PROKURATUR OKRĘGOWYCH W 2011 ROKU 

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA 

Wpływ spraw karnych do 

prokuratury okręgowej  

w 2011 r.
86

 

Wpływ spraw karnych w 

okręgu prokuratury 

okręgowej w 2011 r.
87

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 164 60 937 

Prokuratura Okręgowa we Włocławku 71 13 112 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie 191 61 556 

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie 32 11 304 

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu 224 43 148 

Prokuratura Okręgowa w Opolu 127 29 807 

Tabela 31. Wpływ spraw karnych do prokuratury apelacyjnej w 2011 r. w stosunku do wpływu spraw 

karnych w okręgu prokuratury apelacyjnej w 2011 r. 
 

Zwraca uwagę, że nawet przy tak niewielu rozpoznawanych sprawach w jednostkach 

zakończono zróżnicowaną liczbę postępowań przygotowawczych. Liczba ta została 

zestawiona z liczbą prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze
88

 

w jednostce w 2011 r. Obrazuje to poniższa tabela. 
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 Informacje dotyczące Prokuratury Okręgowej w Gdańsku uzyskano z BIP-u, natomiast informacje dotyczące 

pozostałych jednostek uzyskano bezpośrednio z tych jednostek. 
87

 Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 

2011 roku, s. 23, 24 i 26. 
88

 Przyjęto założenie, że prokurator faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze to prokurator 

prowadzący te postępowania przez 12 miesięcy w roku (nie brano pod uwagę urlopu wypoczynkowego). 



360 

 

 

 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH  

W STOSUNKU DO LICZBY PROKURATORÓW  

FAKTYCZNIE PROWADZĄCYCH POSTĘPOWANIA PZRYGOTOWAWCZE  

W PROKURATURACH OKRĘGOWYCH W 2011 ROKU 

 

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA 

 

Liczba zakończonych w 

jednostce w 2011 r. 

postępowań 

przygotowawczych 

Liczba prokuratorów 

faktycznie prowadzących 

postępowania 

przygotowawcze w jednostce 

w 2011 r. 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 163 21 

Prokuratura Okręgowa we Włocławku 62 6 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie 195 31 

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie 30 6 

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu 215 20 

Prokuratura Okręgowa w Opolu 126 12 

Tabela 32. Liczba zakończonych w jednostce w 2011 r. postępowań przygotowawczych oraz liczba 

prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce w 2011 r. 
 

Średnia przypadająca na każdego prokuratora faktycznie prowadzącego postępowania 

przygotowawcze w jednostce w 2011 r. jest dość zróżnicowana. Wynosi ona:   

 Prokuratura Okręgowa w Gdańsku – 7,76 zakończonych postępowań 

przygotowawczych; 

 Prokuratura Okręgowa we Włocławku – 10,33 zakończonych postępowań 

przygotowawczych; 

 Prokuratura Okręgowa w Krakowie – 6,29 zakończonych postępowań 

przygotowawczych; 

 Prokuratura Okręgowa w Tarnowie – 5 zakończonych postępowań 

przygotowawczych; 

 Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – 10,75 zakończonych postępowań 

przygotowawczych; 

 Prokuratura Okręgowa w Opolu – 10,5 zakończonych postępowań 

przygotowawczych.  

 

Powyższe dane wskazują na to, że liczba spraw rozpoznawanych przez prokuraturę 

okręgową w przeliczeniu na prokuratora faktycznie prowadzącego postępowania 

przygotowawcze w jednostce w 2011 r. jest zróżnicowana. Dość powiedzieć, że jeden 

prokurator faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze w 2011 r. w Prokuraturze 
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Okręgowej w Tarnowie zakończył ponad dwa razy mniej postępowań niż prokurator we 

Wrocławiu. Warto także podkreślić, że wskazane różnice są niezależne od wielkości i 

charakteru badanych jednostek. Dostrzec bowiem można, że jeden prokurator faktycznie 

prowadzący postępowania przygotowawcze w 2011 r. w Prokuraturze Okręgowej we 

Wrocławiu zakończył więcej postępowań niż prokurator w Prokuraturze Okręgowej w 

Gdańsku oraz Prokuraturze Okręgowej w Krakowie. Brak jest przekonującego uzasadnienia 

dla takich rozbieżności. Zdają się one wskazywać ponadto na wyraźny brak jednolitej polityki 

w zakresie charakteru rozpoznawanych przez prokuratury okręgowe spraw. Skoro bowiem w 

Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu czy w Opolu na jednego prokuratora faktycznie 

prowadzący postępowania przygotowawcze w 2011 r. przypada o prawie 30% lub 40% 

więcej spraw niż w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku czy Krakowie, to albo oznacza to, że 

sprawy rozpoznawane przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu i Opolu są sprawami o 

mniejszym stopniu skomplikowania albo też świadczy to o nadmiernym obciążeniu 

prokuratorów prokuratur okręgowych, albo też ich niedociążeniu. Jakikolwiek wniosek nie 

zostałby wyciągnięty z powyższej analizy, to budzi on istotne wątpliwości odnośnie do 

obecnego stanu rzeczy w tej materii. 

Ważną kwestią jest także refleksja nad właściwym podziałem spraw rozpoznawanych 

w prokuraturach rejonowych oraz okręgowych. Bez wątpienia obecne proporcje wskazujące, 

że prokuratorzy prokuratur rejonowych rozpoznają 99,5% wszystkich spraw karnych są 

nieracjonalne. Nawet bowiem jeżeli założyć, że w prokuraturach okręgowych, a także 

apelacyjnych, prowadzone są sprawy o większym stopniu skomplikowania to nie uzasadnia to 

w żadnym stopniu aż takich rozbieżności.  

Po pierwsze, nie można przeoczyć, że prowadzenie ograniczonej liczby spraw oraz 

możliwość współpracy z lepiej przygotowanymi merytorycznie i bardziej doświadczonymi 

funkcjonariuszami organów ścigania sprawia, że komfort pracy prokuratora prokuratury 

okręgowej jest często znacząco lepszy niż w przypadku prokuratora prokuratury rejonowej. 

Fakt zatem, że prowadzone przez prokuratora prokuratury rejonowej sprawy cechują się 

mniejszym stopniem skomplikowania (prawnego i faktycznego) przestaje być aż tak 

przekonującym argumentem. Trudno bowiem zaprzeczyć, że lepiej prowadzić kilka spraw 

skomplikowanych i mieć do dyspozycji fachową pomoc organów ścigania niż prowadzić setki 

mniej złożonych spraw przy mało profesjonalnym wsparciu. Powoływanie się zatem 

wyłącznie na różnicę w złożoności spraw jako argument jednoznacznie przemawiający za 

zasadnością obecnego systemu alokacji spraw w prokuraturze razi jednostronnością.  
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Po drugie, nie można pominąć milczeniem faktu, że zdecydowana większość śledztw 

prowadzonych w prokuraturach okręgowych jest śledztwami powierzonymi w całości 

organom ścigania. Obrazuje to poniższa tabela. 

 

 

FORMA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH ZAKOŃCZONYCH  

W PROKURATURACH OKRĘGOWYCH W 2011 ROKU 

 

 

 

PROKURATURA 

OKRĘGOWA 

 

Liczba 

postępowań 

przygotowawczy

ch zakończonych 

w jednostce w 

2011 r.  

 

Liczba 

śledztw 

własnych 

 

Liczba 

śledztw 

powierzonych 

w części 

 

Liczba 

śledztw 

powierzonych 

w całości 

 

 

Inne
89

 

Prokuratura Okręgowa 

w Gdańsku 

163 41 14 94 14 

Prokuratura Okręgowa 

we Włocławku 

62 6 10 44 2 

Prokuratura Okręgowa 

w Krakowie 

195 36 17 125 17 

Prokuratura Okręgowa 

w Tarnowie 

30 8 0 22 0 

Prokuratura Okręgowa 

we Wrocławiu 

215 17 2 146 50 

Prokuratura Okręgowa 

w Opolu 

126 13 4 91 18 

Tabela 33. Liczba zakończonych w jednostce w 2011 r. postępowań przygotowawczych z podziałem 

na formę prowadzonego postępowania. 
 

 Odsetek śledztw powierzonych w całości organom ścigania w relacji do wszystkich 

zakończonych w 2011 r. postępowań przygotowawczych przedstawia poniższa tabela. 

 

 

LICZBA I ODSETEK ŚLEDZTW POWIERZONYCH W CAŁOŚCI  

W PROKURATURACH OKRĘGOWYCH W 2011 ROKU 

  

 

PROKURATURA OKRĘGOWA 

 

Liczba zakończonych 

w jednostce w 2011 r. 

postępowań 

przygotowawczych 

Liczba śledztw 

powierzonych 

w całości 

Odsetek 

śledztw 

powierzonych 

w całości 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 163 94 57,67% 

Prokuratura Okręgowa we Włocławku 62 44 70,97% 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie 195 125 64,1% 

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie 30 22 73,33% 

                                                           
89

 Pod pojęciem tym kryją się dochodzenia i czynności sprawdzające. 
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Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu 215 146 67,9% 

Prokuratura Okręgowa w Opolu 126 91 72,22 % 

Tabela 34. Liczba i odsetek zakończonych w 2011 r. w badanych jednostkach śledztw powierzonych 

w całości w stosunku do liczby zakończonych w jednostce w 2011 r. postępowań przygotowawczych. 
 

Powyższe dane wyraźnie wskazują, że prokuratorzy prokuratur okręgowych korzystają 

w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych na szeroką skalę z pomocy organów 

ścigania. Nie oznacza to oczywiście, że prowadzone przez prokuratorów sprawy nie 

wymagają istotnego nakładu sił i środków, ale powyższy fakt powinien zostać wzięty pod 

uwagę przy ocenie tego czy obecne obciążenie prokuratorów wydziałów V i VI prokuratur 

okręgowych prowadzeniem postępowań przygotowawczych jest optymalne.  

Po trzecie, można zauważyć, że w większych prokuraturach rejonowych tworzone są 

działy śledztw, w których prokuratorzy kończą rocznie po kilkadziesiąt postępowań 

przygotowawczych. Bez wątpienia są to także sprawy złożone. To zatem skłania przynajmniej 

do rzetelnej analizy stopnia złożoności spraw, które rozpoznawane są w prokuraturach 

okręgowych i porównania ich choćby do tych spraw, które prowadzone są w działach śledztw 

prokuratur rejonowych. Bez szczegółowej refleksji nad poziomem skomplikowania spraw 

prowadzonych na szczeblu prokuratur okręgowych i rejonowych formułowanie jakiejkolwiek 

kategorycznej opinii o większym lub mniejszym ich stopniu skomplikowania pozostaje 

jedynie hipotezą.  

Po czwarte, przeciwko wnioskowi o radykalnej odmienności spraw prowadzonych w 

prokuraturach rejonowych i okręgowych przemawia analiza czasu w jakim postępowania 

przygotowawcze były nadzorowane lub prowadzone w prokuraturze okręgowej, tj. liczonego 

od wpływu postępowania do jednostki do dnia jego zakończenia. 

  

 

CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH ZAKOŃCZONYCH 

W PROKURATURACH OKRĘGOWYCH W 2011 ROKU  

(OKRES W JAKIM POSTĘPOWANIE BYŁO PROWADZONE  

LUB NADZOROWANE W JEDNOSTCE) 

 

 

 

PROKURATURA 

OKRĘGOWA 

 

Liczba 

zakończonych 

w jednostce w 

2011 r. 

postępowań 

przygotowaw- 

czych 

Czas trwania 

od momentu 

wpływu 

sprawy do 

jednostki – 0-3 

mies. 

Czas trwania 

od momentu 

wpływu 

sprawy do 

jednostki – 3-6 

mies. 

Czas trwania 

od momentu 

wpływu 

sprawy do 

jednostki – 6 

mies. - 1 roku 

 

 

Inne 

Prokuratura Okręgowa 

w Gdańsku 

163 21 13 18 111 
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Prokuratura Okręgowa 

we Włocławku 

62 8 17 19 18 

Prokuratura Okręgowa 

w Krakowie 

195 33 6 8 148 

Prokuratura Okręgowa 

w Tarnowie 

30 1 4 5 20 

Prokuratura Okręgowa 

we Wrocławiu 

215 47 23 29 116 

Prokuratura Okręgowa 

w Opolu 

126 44 12 9 61 

Tabela 35. Czas trwania postępowań przygotowawczych zakończonych w prokuraturach okręgowych 

w 2011 r. 

 

Przytoczone powyżej dane wskazują, że niemała część postępowań w badanych 

prokuraturach okręgowych została zakończona w okresie odpowiednio do 3 miesięcy, do 6 

miesięcy i do roku. Świadczy to zatem o tym, że nie wszystkie prowadzone sprawy mają 

charakter bardzo czasochłonny i pracochłonny. Przynajmniej część z nich udaje się bowiem 

zakończyć w relatywnie krótkim czasie od ich wpływu do jednostki.  

Na marginesie warto także zwrócić uwagę, że analiza kwalifikacji prawnych czynów 

będących przedmiotem zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych w 

badanych prokuraturach okręgowych prowadzi do wniosku, że bardzo często są to 

postępowania dotyczące przestępstw przeciwko mieniu (art. 286 k.k.) czy przeciwko 

wiarygodności dokumentów (art. 270 i 271 k.k.). Zwraca także uwagę, że wbrew deklaracjom 

ustawodawcy tylko w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławku, wśród pięciu najczęściej 

pojawiających się kwalifikacji prawnych czynów będących przedmiotem zakończonych 

postępowań przygotowawczych prowadzonych w badanych prokuraturach okręgowych 

pojawiło się przestępstwo skarbowe (art. 65 k.k.s.). Powyższe dane, choć nie uprawniają do 

formułowania żadnych daleko idących wniosków, skłaniają jednak do ostrożnego podejścia 

do zdecydowanych i zgeneralizowanych sądów o poziomie skomplikowania spraw 

prowadzonych w prokuratorów prokuratur okręgowych.  

Podsumowując, należy zauważyć, że przyjęty aktualnie system dystrybucji spraw 

pomiędzy prokuratury rejonowe i okręgowe budzi istotne wątpliwości. Głównym 

mankamentem jest jego podstawa, która zakłada, że selekcji rozpoznawanych spraw dokonuje 

się w jednostce (prokuraturze okręgowej), która ma je rozpoznawać. Biorąc pod uwagę 

arbitralność dokonywanego wyboru oraz oparcie go na przesłankach ujętych w postaci 

klauzul generalnych („sprawy o poważne przestępstwa o charakterze kryminalnym”, „sprawy 

o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa skarbowe i inne 

przestępstwa o charakterze gospodarczym”) trudno zakładać, że system ten będzie prowadził 
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do prawidłowej alokacji spraw. Brak jest bowiem w nim jakiegokolwiek mechanizmu, który 

eliminowałby pokusę ograniczenia liczby spraw, które powinna prowadzić prokuratura 

okręgowa. System ten nie motywuje także w żaden sposób do podejmowania wyzwania 

prowadzenia spraw skomplikowanych, trudnych oraz o niepewnym efekcie. Ustalona na 

podstawie badań liczba prowadzonych w prokuraturach okręgowych spraw potwierdza 

wadliwość aktualnie funkcjonującego systemu. Odrzucić należy argumentację wskazującą, że 

znikomy odsetek spraw prowadzonych w prokuraturach okręgowych wynika z ich 

szczególnego skomplikowania. Przytoczone powyżej dane, przynajmniej w odniesieniu do 

części prowadzonych na szczeblu prokuratur okręgowych postępowań przygotowawczych, 

skłaniają do wniosku, że rozbieżności nie są wcale aż tak daleko idące jak to często jest 

podnoszone. Warto także zauważyć, że system alokacji spraw w prokuraturze zasadniczo 

różni się od rozwiązań dotyczących właściwości sądu. To również powinno skłaniać do 

refleksji, tym bardziej, że nikt nie proponuje wprowadzenia „prokuratorskiego” systemu 

alokacji postępowań w stosunku do spraw wpływających do sądu. W konsekwencji zasadne 

byłoby rozważenie wprowadzenia zmian polegających na określeniu zakresu spraw 

prowadzonych przez prokuratury okręgowe
90

. System ten powinien być zasadniczo sztywny i 

opierać się na, niedoskonałym, ale jedynym dostępnym i zobiektywizowanym kryterium, 

którym jest kwalifikacja prawna czynu będącego przedmiotem prowadzonego postępowania 

(na wzór przepisów regulujących właściwość rzeczową sądu). Sprawą wtórną jest to czy 

powinien być to katalog analogiczny jak w przypadku art. 25 § 1 k.p.k. Wydaje się jednak, że 

warto byłoby rozważyć wprowadzenie innego katalogu, gdyż przepis art. 25 § 1 k.p.k. nie jest 

wzorem doskonałości. Powinien on w szczególności w większym stopniu niż art. 25 § 1 k.p.k. 

uwzględniać czynnik standardowego skomplikowania danej sprawy. Celowe byłoby ponadto 

uzupełnienie zaproponowanego sztywnego kryterium opartego o kwalifikację prawną czynu 

normą, która pozwoliłaby na prowadzenie przez prokuratury okręgowe także spraw o inne 

czyny, jeżeli przemawiałby za tym ich złożony charakter. W tym przypadku warto byłoby 

także rozważyć, aby decyzja w omawianej materii była podejmowana poza prokuraturą, która 

sprawę miałaby prowadzić (np. przez Prokuratura Apelacyjnego). 

 

Analiza postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 r. w badanych 

prokuraturach okręgowych budzi także istotne wątpliwości z perspektywy 

intensywności ich kończenia w określonych okresach roku. Obrazuje to poniższa tabela. 

                                                           
90

 Warto zauważyć, że postulaty takie były już zgłaszane w doktrynie. Por. R. A. Stefański, Właściwość 

prokuratora w sprawach karnych, Ius Novum 2009, nr 2, s. 57-62.  
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POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 

PROKURATURACH OKRĘGOWYCH W 2011 ROKU 

ORAZ W CZERWCU I GRUDNIU 2011 ROKU 

ORAZ PO 25TYM DNIU KAŻDEGO MIESIĄCA 2011 ROKU 

 
 

 

PROKURATURA 

OKRĘGOWA 

 

postępowania 

przygotowawcze 

zakończone w 

jednostce  

w 2011 roku 

postępowania 

przygotowawcze 

zakończone w jednostce 

czerwcu i grudniu 2011 

roku 

postępowania 

przygotowawcze 

zakończone w jednostce 

po 25tym dniu każdego 

miesiąca 2011 roku  

suma odsetek suma odsestek 

Prokuratura Okręgowa 

w Gdańsku 

163 60 37% 64 39% 

Prokuratura Okręgowa 

we Włocławku 

62 23 37% 29 47% 

Prokuratura Okręgowa 

w Krakowie 

195 71 36% 99 52% 

Prokuratura Okręgowa 

w Tarnowie 

30 14 47% 10 33% 

Prokuratura Okręgowa 

we Wrocławiu 

215 68 32% 80 37% 

Prokuratura Okręgowa 

w Opolu 

126 37 29% 50 40% 

SUMA 791 273 35% 332 42% 

Tabela 36. Liczba postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w badanych 

prokuraturach okręgowych na tle liczby zakończonych postępowań przygotowawczych w tych 

jednostkach w czerwcu oraz grudniu 2011 roku (średnio 35 % wszystkich zakończonych postępowań 

w 2011 roku) oraz po 25tym dniu każdego miesiąca 2011 roku (średnio 42 % wszystkich 

zakończonych postępowań w 2011 roku). 
 

 Zebrane dane z badanych prokuratur okręgowych pozwalają stwierdzić, że jednostki te 

kończyły w czerwcu oraz grudniu od 29 do 47 % wszystkich postępowań przygotowawczych 

zakończonych w jednostkach w 2011 roku. Najwięcej – aż 47% - postępowań w tych dwóch 

miesiącach zakończono w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie. Najmniejszy natomiast 

odsetek spraw zakończonych w czerwcu i grudniu odnotowano w Prokuraturze Okręgowej w 

Opolu (29%). Warto także skonfrontować liczbę spraw zakończonych w czerwcu i grudniu ze 

średnią liczbą spraw zakończonych w innych miesiącach 2011 r. Obrazuje to poniższa tabela. 

 

 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH W 

PROKURATURACH OKRĘGOWYCH W 2011 ROKU 

 

 

 

PROKURATURA 

Liczba 

postępowań 

przygotowawczych 

Liczba 

postępowań 

przygotowaw

Liczba 

postępowań 

przygotowaw

średnia liczba 

postępowań 

przygotowawczych 
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OKRĘGOWA 

 

zakończonych w 

jednostce  

w 2011 r.  

czych 

zakończonych 

w czerwcu 

2011 r. 

czych 

zakończonych 

w grudniu 

2011 r.  

zakończonych w 

pozostałych 

miesiącach 2011 r. 

Prokuratura Okręgowa 

w Gdańsku 

163 23 37 10,3 

Prokuratura Okręgowa 

we Włocławku 

62 8 15 3,9 

Prokuratura Okręgowa 

w Krakowie 

195 38 33 12,4 

Prokuratura Okręgowa 

w Tarnowie 

30 5 9 1,6 

Prokuratura Okręgowa 

we Wrocławiu 

215 37 31 14,7 

Prokuratura Okręgowa 

w Opolu 

126 19 18 8,9 

Tabela 37. Liczba postępowań przygotowawczych zakończonych w czerwcu i grudniu 2011 r. w 

zestawieniu ze średnią liczbą postępowań przygotowawczych zakończonych w innych miesiącach 

2011 r. 

  

W badanych prokuraturach rejonowych w ostatnich dniach każdego z miesięcy 2011 

roku kończono średnio od 33% postępowań przygotowawczych, zakończonych w 2011 roku 

(Prokuratura Okręgowa w Tarnowie), aż do nawet 52% postępowań (Prokuratura Okręgowa 

w Krakowie). Średnia dla wszystkich badanych jednostek wynosi 42 % zakończonych 

postępowań przygotowawczych w 2011 roku.  

Trudno racjonalnie uzasadnić tak daleko idące zróżnicowanie w intensyfikacji 

czynności związanych z zakończeniem postępowań przygotowawczych. Okazuje się bowiem 

w ciągu dwóch miesięcy roku prokuratorzy kończą ponad 1/3 wszystkich zakończonych w 

ciągu całego roku spraw, a w większości miesięcy szczególna aktywność ma miejsce w ciągu 

5 ostatnich dni miesiąca. W świetle powyższego nasuwa się zatem podejrzenie, że powodem 

tak znacznej intensyfikacji działań jednostek prokuratury jest chęć osiągnięcia innych niż 

właściwe zakończenie postępowania celów. Biorąc pod uwagę, że miesiącami szczególnie 

wytężonej pracy są czerwiec i grudzień, będące miesiącami statystycznymi, nasuwającą się 

konkluzją jest dążenie do osiągnięcia celów statystycznych. Stwierdzona prawidłowość 

skłania ponadto do niepokojącej konkluzji, że albo prokuratorzy prokuratur okręgowych są 

niedostatecznie dociążeni pracą w pozostałych, poza czerwcem i grudniem, miesiącach roku 

(przy założeniu, że są w stanie na dobrym poziomie merytorycznym zakończyć taką liczbę 

spraw w przeciągu dwóch miesięcy), albo też cele statystyczne są nadrzędne w stosunku do 

jakości kończonego postępowania (przy założeniu, że intensyfikacja kończenia postępowań 

przygotowawczych odbywa się kosztem jakości ich prowadzenia). Powyższa alternatywa nie 
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napawa optymizmem. Stwierdzony trend jednoznacznie zaś świadczy o wadliwej organizacji 

pracy w prokuraturze. Identyczną uwagę należałoby sformułować w odniesieniu do tendencji 

do kończenia spraw w ciągu 5 ostatnich dni każdego miesiąca. W tym przypadku chodzi aż o 

42%(!) zakończonych postępowań przygotowawczych. Jeżeli prokuratorzy pracowaliby przez 

całe miesiące równie intensywnie jak w ciągu pięciu ostatnich dni, to okazałoby się, że byliby 

w stanie zakończyć o 140% postępowań więcej niż stało się to w roku 2011. W kwestii 

nierównomiernego obciążenia prokuratorów prowadzeniem zakończonych w 2011 r. 

postępowań przygotowawczych por. także uwagi w odniesieniu do prokuratur rejonowych. 

Na powyższym tle warto także zastanowić się nad kwestią efektywności nadzoru 

służbowego. Skoro bowiem w toku kontroli postępowań przygotowawczych prowadzonych w 

danej jednostce stwierdzane są tego rodzaju rozbieżności, to naturalnie rodzi się pytanie, jakie 

w wyniku sprawowanego nadzoru zostały wprowadzone rozwiązania zmierzające do bardziej 

równomiernego rozłożenia obciążenia pracą. Jeżeli takie działania nie zostały podjęte to 

stawia to pod znakiem zapytania prawidłowość sprawowanego nadzoru. 

Analiza postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 r. w badanych 

prokuraturach okręgowych budzi także wątpliwości z perspektywy czasu ich trwania. 

Można bowiem dostrzec istotne różnice pomiędzy badanymi jednostkami oraz rozbieżności 

pomiędzy procesowym czasem trwania zakończonych w 2011 r. postępowań 

przygotowawczych a czasem ich trwania liczonym od wpływu sprawy do jednostki. Dane te 

ilustrują poniższe tabele.  

 

 

CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH  

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GDAŃSKU W 2011 ROKU 

 

Czas trwania 

postępowania 

przygotowawczego 

Liczba postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 r. 

procesowy czas trwania postępowania czas trwania postępowania liczony od 

jego  wpływu do jednostki 

0-3 miesięcy 22 21 

3-6 miesięcy 15 13 

6 miesięcy do 1 roku 28 18 

1-2 lata 49 39 

2-5 lat 48 40 

powyżej 5 lat 1 32 

Tabela 38. Liczba zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Okręgowej w 

Gdańsku w 2011 roku z uwzględnieniem ich procesowego czasu trwania oraz czasu trwania 

postępowania liczonego od wpływu sprawy do jednostki. 
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CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH  

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ WE WŁOCŁAWKU W 2011 ROKU 

 

Czas trwania 

postępowania 

przygotowawczego 

Liczba postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 r. 

procesowy czas trwania postępowania czas trwania postępowania liczony od 

jego  wpływu do jednostki 

0-3 miesięcy 8 8 

3-6 miesięcy 17 17 

6 miesięcy do 1 roku 20 19 

1-2 lata 15 17 

2-5 lat 2 1 

powyżej 5 lat 0 0 

Tabela 39. Liczba zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Okręgowej we 

Włocławku w 2011 roku z uwzględnieniem ich procesowego czasu trwania oraz czasu trwania 

postępowania liczonego od wpływu sprawy do jednostki. 

 

 

 

CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH  

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W KRAKOWIE W 2011 ROKU 

 

Czas trwania 

postępowania 

przygotowawczego 

Liczba postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 r. 

procesowy czas trwania postępowania czas trwania postępowania liczony od 

jego  wpływu do jednostki 

0-3 miesięcy 27 33 

3-6 miesięcy 6 6 

6 miesięcy do 1 roku 21 8 

1-2 lata 53 44 

2-5 lat 66 33 

powyżej 5 lat 22 71 

Tabela 40. Liczba zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Okręgowej w 

Krakowie w 2011 roku z uwzględnieniem ich procesowego czasu trwania oraz czasu trwania 

postępowania liczonego od wpływu sprawy do jednostki. 

 

 

 

CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH  

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W TARNOWIE W 2011 ROKU 

 

Czas trwania 

postępowania 

przygotowawczego 

Liczba postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 r. 

procesowy czas trwania postępowania czas trwania postępowania liczony od 

jego  wpływu do jednostki 

0-3 miesięcy 3 1 

3-6 miesięcy 4 4 

6 miesięcy do 1 roku 5 5 

1-2 lata 11 11 
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2-5 lat 8 6 

powyżej 5 lat 0 3 

Tabela 41. Liczba zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Okręgowej w 

Tarnowie w 2011 roku z uwzględnieniem ich procesowego czasu trwania oraz czasu trwania 

postępowania liczonego od wpływu sprawy do jednostki. 
 

 
 

CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH  

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ WE WROCŁAWIU W 2011 ROKU 

 

Czas trwania 

postępowania 

przygotowawczego 

Liczba postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 r. 

procesowy czas trwania postępowania czas trwania postępowania liczony od 

jego  wpływu do jednostki 

0-3 miesięcy 57 47 

3-6 miesięcy 16 23 

6 miesięcy do 1 roku 32 29 

1-2 lata 26 36 

2-5 lat 62 32 

powyżej 5 lat 22 48 

Tabela 42. Liczba zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Okręgowej we 

Wrocławiu w 2011 roku z uwzględnieniem ich procesowego czasu trwania oraz czasu trwania 

postępowania liczonego od wpływu sprawy do jednostki. 
 

 

 

CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH  

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W OPOLU W 2011 ROKU 

 

Czas trwania 

postępowania 

przygotowawczego 

Liczba postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 r. 

procesowy czas trwania postępowania czas trwania postępowania liczony od 

jego  wpływu do jednostki 

0-3 miesięcy 22 44 

3-6 miesięcy 6 12 

6 miesięcy do 1 roku 10 9 

1-2 lata 43 32 

2-5 lat 34 26 

powyżej 5 lat 11 3 

Tabela 43. Liczba zakończonych postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Okręgowej w 

Opolu w 2011 roku z uwzględnieniem ich procesowego czasu trwania oraz czasu trwania 

postępowania liczonego od wpływu sprawy do jednostki. 
 

Przedstawione powyżej dane skłaniają do dwóch wniosków.  

Po pierwsze, dostrzegalne są istotne różnice pomiędzy porównywalnymi 

wielkościowo jednostkami w odniesieniu do czasu trwania postępowań przygotowawczych 

zakończonych w 2011 r. Uwaga ta odnosi się zwłaszcza do postępowań trwających powyżej 5 
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lat. Dostrzec bowiem można, że liczby tych postępowań (zarówno z perspektywy 

procesowego czasu trwania jak i czasu trwania od wpływu sprawy do danej jednostki), jeżeli 

porównać prokuratury okręgowe w Gdańsku, Krakowie, a także we Wrocławiu, znacznie od 

siebie odbiegają. Oczywiście możliwe jest, że wynika to z przyczyn obiektywnych. Warto 

byłoby jednak poddać analizie wskazane rozbieżności, gdyż ich powodem mogą być także 

wadliwości w organizacji pracy prokuratury (np. zbyt późne przekazanie sprawy do 

prowadzenia prokuraturze okręgowej, tudzież zbyt późne jej przejęcie do prowadzenia przez 

prokuraturę okręgową, wadliwości w działaniach prowadzącego postępowanie, 

nieuzasadnione zawieszenie postępowania). 

Drugim niepokojącym wnioskiem nasuwającym się z analizy danych dotyczących 

czasu trwania postępowań jest stwierdzona liczba postępowań trwających ponad 5 lat od 

momentu wpływu sprawy do jednostki. Obrazuje to poniższa tabela. 

 

 

LICZBA I ODSETEK ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ 

PRZYGOTOWAWCZYCH W PROKURATURACH OKRĘGOWYCH  

W 2011 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM POSTĘPOWAŃ,  

KTÓRYCH CZAS TRWANIA WYNOSI PONAD 5 LAT  

 

 

PROKURATURA 

OKRĘGOWA 

 

Liczba zakończonych 

w jednostce w 2011 r. 

postępowań 

przygotowawczych 

Liczba postępowań 

których procesowy 

czas trwania 

wynosi ponad 5 lat 

Odsetek postępowań 

których procesowy czas 

trwania wynosi  

ponad 5 lat 

Prokuratura Okręgowa 

w Gdańsku 

163 32 19,6% 

Prokuratura Okręgowa 

we Włocławku 

62 0 0% 

Prokuratura Okręgowa 

w Krakowie 

195 71 36,4% 

Prokuratura Okręgowa 

w Tarnowie 

30 3 10% 

Prokuratura Okręgowa 

we Wrocławiu 

215 48 22,3% 

Prokuratura Okręgowa 

w Opolu 

126 3 2,4% 

Tabela 44. Liczba oraz odsetek zakończonych postępowań przygotowawczych w badanych 

prokuraturach okręgowych z uwzględnieniem postępowań, których procesowy czas trwania wynosi 

ponad 5 lat. 
 

Zauważyć można, że w prokuraturach okręgowych w Gdańsku, Krakowie oraz 

Wrocławiu odsetek zakończonych postępowań przygotowawczych trwających ponad 5 lat od 

wpływu do jednostki jest istotny (odpowiednio 19,6%, 36,4% oraz 22,3% wszystkich 
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zakończonych w 2011 r. postępowań przygotowawczych). Porównanie ze znacząco 

odmiennymi danymi dotyczącymi procesowego czasu trwania spraw zakończonych w 2011 r. 

wskazuje, że sprawy te tuż po ich wpływie do badanej jednostki najpewniej były zawieszane. 

Niezależnie od zasadności podejmowanych w tej materii decyzji, która może być 

podyktowana niezależnymi od prowadzącego okolicznościami (np. ukrywaniem się 

podejrzanego, koniecznością oczekiwania na pomoc prawną z zagranicy), sytuacja, w której 

wiele postępowań przygotowawczych trwa powyżej 5 lat nie jest pożądana. W takich bowiem 

sprawach postępowanie przed sądem w zasadzie ogranicza się do odtworzenia przebiegu 

postępowania przygotowawczego i trudno mówić o jego kontradyktoryjności. Oczywiście 

oczekiwanie, że wszystkie śledztwa uda się zakończyć w ciągu kilku miesięcy czy nawet roku 

jest nierealne. Warto byłoby jednak podjąć starania, które zmierzałyby do możliwie najdalej 

idącego skrócenia czasu ich trwania
91

. Na marginesie należy jednak odnotować, że rzetelnej 

analizie stanu rzeczy dotyczącego postępowań trwających powyżej 5 lat nie sprzyja oparcie 

statystyk prokuratorskich wyłącznie o kryterium procesowego czasu trwania danego 

postępowania. Może ono bowiem prowadzić de facto do ukrywania problemu długotrwałego 

prowadzenia postępowań przygotowawczych. Wszechstronna analiza omawianej 

problematyki nie powinna zatem zatrzymać się na ustaleniu, że postępowań, których 

procesowy czas trwania przekraczał 5 lat było stosunkowo niewiele. Bliżej należałoby 

bowiem przyjrzeć się dwóm kwestiom. Po pierwsze, ocenie należy poddać zasadność 

wydawanych postanowień o zawieszeniu postępowania oraz efektywność czynności 

związanych np. z poszukiwaniem podejrzanych (to ostatnie oczywiście w odniesieniu do 

pracy organów ścigania)
92

. Po drugie, nie można przeoczyć, że przyjęty w Regulaminie (§ 

131) sposób liczenia procesowego czasu trwania sprawy stwarza możliwości manipulacji i z 

tego powodu powinien być wnikliwie kontrolowany. Zakłada on bowiem, skądinąd słusznie, 

że czas trwania postępowania przygotowawczego w wyłączonej sprawie liczy się od dnia 

wszczęcia postępowania pierwotnego tylko wtedy, gdy sprawa ta była objęta zakresem 

postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia. Rozwiązanie to racjonalnie zakłada, że 

czas trwania postępowania w przedmiocie „nowego wątku”, który pojawił się w sprawie i 

został wyłączany do odrębnego postępowania, powinien być liczony od momentu jego 

                                                           
91

 Ze sprawozdania Prokuratora Generalnego za 2011 r. wynika, że zostały podjęte działania zmierzające do 

diagnozy sytuacji w tej materii. Por. Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności 

powszechnych prokuratury w 2011 r., s. 85. 
92

 Warto w tym miejscu odnotować, że Prokurator Generalny w sprawozdaniu z 2011 r. wskazuje, że w 

sprawozdaniach z przeprowadzonych lustracji oraz w informacjach z badań aktowych postępowań 

przygotowawczych trwających powyżej 2 lat do subiektywnych przyczyn długotrwałości prowadzenia 

postępowań zaliczono w pierwszej kolejności niezasadne decyzje o zawieszeniu postępowania. Por. 

Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności powszechnych prokuratury w 2011 r., s. 86. 



373 

 

wyłączenia. Problem jednak w tym, że jak słusznie dostrzegają autorzy komentarzy
93

, 

wskazane powyżej kryteria mają charakter ocenny. To zaś otwiera pole do ich interpretowania 

w sposób, który pozwoli na osiągnięcie pożądanych wyników statystycznych, a nie w sposób, 

który byłby właściwy. Pytanie czy takie sytuacje mają miejsce w praktyce pozostaje 

oczywiście otwartym i powinno być przedmiotem wnikliwych analiz. Niestety brak jest w tej 

materii danych umożliwiających podjęcie tego tematu w chwili obecnej
94

.  

Podsumowując, przedstawiona powyżej problematyka powinna stać się przedmiotem 

szczególnie wnikliwej analizy i intensywnych działań zmierzających do maksymalnego 

ograniczenia czasu trwania postępowań przygotowawczych.  

 

 

2.4. Obciążenie prokuratorów zakończonymi postępowaniami przygotowawczymi w 

prokuraturach okręgowych w 2011 roku 

 

W badanych prokuraturach okręgowych zakończono w 2011 r. zróżnicowaną ilość 

postępowań przygotowawczych. Wynika to w oczywisty sposób z wielkości badanych 

jednostek. Na podstawie przyjętych założeń, w oparciu o liczbę zakończonych postępowań 

oraz liczbę prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce oraz liczbę 

prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce 

obliczono średnie roczne obciążenie zakończonymi postępowaniami przygotowawczymi. 

Przyczyny, dla których badanie oparto na zakończonych postępowaniach przygotowawczych 

a nie na wpływie postępowań do jednostki, jak przyjmuje się w badaniach statystycznych w 

prokuraturze, wyjaśniono we wprowadzeniu do niniejszego opracowania. Dane dotyczące 

obciążenia prokuratorów zakończonymi postępowaniami przygotowawczymi w 2011 r. 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

                                                           
93

 Por. M. Gabriel-Węglowski, Komentarz do § 131 rozporządzenia - Regulamin wewnętrznego urzędowania 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, Lex 2013, teza 6 i 7. 
94

 Kwestii tej nie omawia w swoim sprawozdaniu za 2011 r. Prokuratur Generalny. 
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 W PROKURATURACH OKRĘGOWYCH W 2011 ROKU 

ORAZ ŚREDNIE OBCIĄŻENIE ZAKOŃCZONYMI POSTĘPOWANIAMI 

PROKURATORÓW FAKTYCZNIE PROWADZĄCYCH  

POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE 

  
 

PROKURATURA 

OKRĘGOWA 

 

postępowania 

przygotowawcze 

zakończone 

 w jednostce  

w 2011 roku 

średnie roczne obciążenie 

prokuratorów 

zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki  

w jednostce w 2011 roku 

średnie roczne obciążenie 

prokuratorów faktycznie 

prowadzących 

postępowania 

przygotowawcze w 2011r 

Prokuratura Okręgowa 

w Gdańsku 

163 1,96 7,76 

Prokuratura Okręgowa 

we Włocławku 

62 3,4 10,33 

Prokuratura Okręgowa 

w Krakowie 

195 2,14 6,29 

Prokuratura Okręgowa 

w Tarnowie 

30 1,3 5 

Prokuratura Okręgowa 

we Wrocławiu 

215 3,58 10,75 

Prokuratura Okręgowa 

w Opolu 

126 3 10,5 

SUMA 791 2,5 8,24 

Tabela 45. Liczba zakończonych postępowań przygotowawczych oraz średnie obciążenie 

prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w badanych prokuraturach okręgowych 

oraz prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze. W oparciu o 

przeprowadzone obliczenia ustalono, że średnia roczna dla badanych jednostek w pierwszej badanej 

grupie (prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki) wynosi 2,5 zakończonych 

postępowań przygotowawczych podczas gdy w drugiej (prokuratorzy faktycznie prowadzący 

postępowania przygotowawcze) wynosi 8,24 zakończonych postępowań przygotowawczych. 

 

Powyższe dane obrazują, że obliczanie obciążenia prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wyłącznie w odniesieniu do liczby prokuratorów 

zatrudnionych w danej jednostce oraz delegowanych do tej jednostki bez uwzględnienia tego, 

ile czasu faktycznie wykonywali oni swoje obowiązki w tej jednostce oraz czy zajmowali się 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych nie odzwierciedla wiernie rzeczywistości w 

tej materii. W odniesieniu bowiem do badanych prokuratur okręgowych różnica w zależności 

od sposobu obliczania obciążenia wahała się od prawie trzykrotnej do prawie czterokrotnej. 

Należy także podkreślić, że wskazane powyżej liczby są wyłącznie średnią. Warto zatem 

dostrzec, że wśród prokuratorów, którzy zakończyli w 2011 r. postępowania przygotowawcze 

dostrzegalne są różnice w ich ilości. Nie wszystkie z nich da się wytłumaczyć czynnikami 

obiektywnymi, takimi jak okres zatrudnienia lub wykonywania obowiązków czy też 

wykonywaniem, obok prowadzenia postępowań przygotowawczych, innych obowiązków w 

jednostce (np. naczelnika wydziału). Tytułem przykładu wskazać można, że w Prokuraturze 
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Okręgowej w Gdańsku liczba postępowań przygotowawczych zakończonych przez 

prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki polegające tylko na prowadzeniu 

postępowań przygotowawczych w tej jednostce wynosiła od 0 do 17, w Prokuraturze 

Okręgowej we Wrocławku od 8 do 17, w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie od 1 do 20, w 

Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie od 2 do 11, w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu 

od 4 do 19, a w Prokuraturze Okręgowej w Opolu od 1 do aż 57. Trudno jednoznacznie 

ocenić czy różnice te są uzasadnione (np. charakterem prowadzonych postępowań) czy też 

wynikają z wadliwej alokacji spraw poszczególnym prokuratorom. Liczby te jednak skłaniają 

przynajmniej do refleksji czy zasoby kadrowe wydziałów V i VI są wykorzystywane 

równomiernie i możliwie efektywnie.  
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3. PROKURATURY REJONOWE  

 

Zawarte w niniejszym opracowaniu badania dotyczące obciążenia prokuratur 

rejonowych oraz prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w tych 

jednostkach prowadzeniem postępowań przygotowawczych dokonano w oparciu o dane 

uzyskane z 9 powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury znajdujących się na 

terenie obszarów właściwości trzech prokuratur apelacyjnych: gdańskiej, krakowskiej oraz 

wrocławskiej. Jednostkami tymi były: Prokuratura Rejonowa Gdańsk Śródmieście, 

Prokuratura Rejonowa we Włocławku, Prokuratura Rejonowa w Kartuzach, Prokuratura 

Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, Prokuratura Rejonowa w Tarnowie, Prokuratura 

Rejonowa w Miechowie, Prokuratura Rejonowa Wrocław-Stare Miasto, Prokuratura 

Rejonowa w Opolu oraz Prokuratura Rejonowa w Strzelinie. Na podstawie analizy zebranych 

danych oraz opracowanych odrębnie dla każdej prokuratury rejonowej podsumowań, 

przedstawiono ogólne spostrzeżenia, a w oparciu o nie sformułowano wnioski, które zostały 

zaprezentowane poniżej. 

 

 

3.1. Struktura organizacyjna i skład osobowy prokuratur rejonowych 

 

 Struktura organizacyjna prokuratur rejonowych uzależniona jest od wielkości 

jednostki. W mniejszych jednostkach (Prokuratura Rejonowa w Kartuzach, Prokuratura 

Rejonowa w Miechowie oraz Prokuratura Rejonowa w Strzelinie) struktura ta ma stosunkowo 

prosty charakter i ogranicza się do wyodrębnienia w ramach danej jednostki jedynie jej 

kierownictwa. 

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATUR REJONOWYCH (I) 

 

PROKURATURA 

REJONOWA 
kierownictwo jednostki 

 

prokuratorzy 

 

SUMA 

Prokuratura Rejonowa w 

Kartuzach 

2 7 9 

Prokuratura Rejonowa w 

Miechowie 

1 4 5 

Prokuratura Rejonowa w 

Strzelinie 

3 2 5 

Tabela 46. Struktura organizacyjna mniejszych prokuratur rejonowych. W jednostkach wyodrębniono 

jedynie osoby pełniące funkcję Prokuratora Rejonowego i jego zastępców. Zastanawiająca jak na tak 
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małą jednostkę liczba osób pełniących kierownicze funkcje w Prokuraturze Rejonowej w Strzelinie 

wynika z faktu, że w ciągu 2011 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Zastępcy Prokuratora 

Rejonowego. Tak więc w tym samym czasie w jednostce obowiązki wykonywał nie więcej niż jeden 

Zastępca. 

  

W większych prokuraturach rejonowych (Prokuratura Rejonowa Gdańsk Śródmieście, 

Prokuratura Rejonowa we Włocławku, Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, 

Prokuratura Rejonowa w Tarnowie, Prokuratura Rejonowa Wrocław-Stare Miasto, 

Prokuratura Rejonowa w Opolu) struktura jednostki jest zwykle bardziej rozbudowana, co 

wynika przede wszystkim z dokonania podziału prokuratorów na prowadzących śledztwa w 

ramach odrębnego działu oraz tych, którzy prowadzą przede wszystkim dochodzenia oraz 

niektóre śledztwa o mniejszym ciężarze gatunkowym, niewymagające prowadzenia w ramach 

działu śledztw. 

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATUR REJONOWYCH (II) 

  

PROKURATURA 

REJONOWA 

kierownictwo 

jednostki 

dział 

śledztw 

pozostali 

prokuratorzy 

i asesorzy 

stanowisko do 

spraw cywilnych i 

administracyjnych 

SUMA 

Prokuratura Rejonowa 

Gdańsk - Śródmieście 

3 4 25 1 33 

Prokuratura Rejonowa 

we Włocławku 

4 4 15 1 24 

Prokuratura Rejonowa 

Kraków Śródmieście - 

Zachód 

3 6 24 1 34 

Prokuratura Rejonowa  

w Tarnowie 

3 3 18 1 25 

Prokuratura Rejonowa 

we Wrocławiu 

3 5 20 1 29 

Prokuratura Rejonowa w 

Opolu 

4 5 22 1 32 

Tabela 47. Struktura organizacyjna większych prokuratur rejonowych. W jednostkach wyodrębnia się 

oprócz kierownictwa jednostki także dział śledztw, w ramach którego prokuratorzy prowadzą 

najbardziej skomplikowane postępowania przygotowawcze. Wyodrębnione zostały także samodzielne 

stanowiska prokuratorów odpowiedzialnych za prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego i 

administracyjnego. 

 

W mniejszych jednostkach wszyscy prokuratorzy zatrudnieni lub wykonujący w niej 

obowiązki prowadzą postępowania przygotowawcze. W większych jednostkach o bardziej 

rozbudowanej strukturze prowadzenie postępowań przygotowawczych podzielone jest 

pomiędzy prokuratorów prowadzących postępowania w ramach działu śledztw oraz pozostałe 
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postępowania (zasadniczo dochodzenia). Podział ten ma swoje dalsze konsekwencje w ilości 

spraw, które prokuratorzy z większych i mniejszych jednostek zakończą w danym okresie. 

Podczas gdy prowadząc postępowania przygotowawcze praktycznie wyłącznie w formie 

dochodzeń, będzie to w naturalny sposób stosunkowo duża liczba (nawet ponad 400 

postępowań rocznie) prowadzenie wyłącznie śledztw pozwala prokuratorowi na zakończenie 

zdecydowanie mniejszej ilości postępowań (zwykle nie więcej niż 100 postępowań rocznie). 

Natomiast prowadzenie zróżnicowanych postępowań pod względem ich formy pozwala na 

zakończenie w jednostce przez danego prokuratora zwykle nieco ponad 200 postępowań 

przygotowawczych rocznie. Tak więc przyjęty schemat podziału postępowań pomiędzy 

poszczególnych prokuratorów będzie miał swoje konsekwencje w postaci rozbieżności, 

niekiedy znacznych rozmiarów, w liczbie postępowań zakończonych w danym okresie przez 

poszczególne osoby. Kwestia ta została omówiona poniżej, w szczególności w odniesieniu do 

średniego rocznego i miesięcznego obciążenia prokuratorów zakończonymi w 2011 r. 

postępowaniami przygotowawczymi. 

W większych jednostkach wyodrębnione zostały także działy Ds. Tworzone są one 

niekiedy dla terytorium działania danego posterunku, komisariatu czy komendy Policji (np. 

Dział 2 Ds. w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku, który obejmuje działalność 

posterunków Policji z terenu powiatu włocławskiego) lub w sposób mieszany – jednocześnie 

ze względu na problematykę prowadzonych w ich ramach postępowań oraz obszaru, na jakim 

przestępstwo zostało popełnione (np. Dział 1 Ds. w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie, 

który obejmuje przestępstwa przeciwko mieniu oraz przestępstwa przeciwko obrotowi 

gospodarczemu w granicach administracyjnych miasta Tarnowa i gminy Tarnów). W 

niektórych jednostkach, jak np. w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – Śródmieście, 

przyporządkowywano prokuratorów do prowadzenia spraw w ramach danego działu, 

jednakże większość z nich – poza prokuratorami wykonującymi obowiązki w ramach działów 

śledztw – prowadziła zróżnicowane postępowania należące do właściwości wszystkich 

działów. 

W niektórych spośród badanych jednostek poszczególnym prokuratorom powierzano 

do prowadzenia postępowania określonego rodzaju. W większych jednostkach wyodrębniano  

przede wszystkim samodzielne stanowiska do prowadzenia spraw z zakresu prawa cywilnego 

i administracyjnego. Prokuratorzy zajmujący te stanowiska zasadniczo nie prowadzili 

postępowań przygotowawczych. W mniejszych jednostkach nie tworzono samodzielnych 

stanowisk. Wynika to z ilości spraw danego rodzaju, która w tych prokuraturach rejonowych 
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nie jest aż tak znacząca, aby zmuszała do oddelegowania jednego z prokuratorów wyłącznie 

do ich prowadzenia. 

W części prokuratur rejonowych, zarówno mniejszych jak i większych, odnotować 

można nieliczne przypadki powierzania prowadzenia postępowań określonego rodzaju 

niezależnie od formalnego wyodrębniania działów czy stanowisk. Dotyczy to np. Prokuratora 

E z Prokuratury Rejonowej w Tarnowie czy Prokuratora B z Prokuratury Rejonowej w 

Strzelinie, którzy prowadzili głównie postępowania o przestępstwa z art. 178a k.k. W tym 

kontekście należałoby zastanowić się nad specjalizacją prokuratorów. Koncepcja ta nie jest 

nowa i już w przeszłości w prokuraturach rejonowych wyodrębniano stanowiska np. ds. 

przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, co miało swoje uzasadnienie w 

specyfice tych spraw. Takie działania, choć z perspektywy unormowań regulujących 

funkcjonowanie prokuratur rejonowych nieformalne, są podejmowane także w odniesieniu do 

innych grup przestępstw, np. przeciwko wolności seksualnej. Warto byłoby rozważyć 

podjęcie szerszych działań o charakterze systemowym zmierzających do specjalizacji 

prokuratorów.  

Wydaje się, że najpoważniejszy obecnie problem stanowią przestępstwa związane z 

obrotem gospodarczym. Ich specyfika i bardzo często wysoki poziom skomplikowania, a 

także konieczność wszechstronnej znajomości problematyki prawnych podstaw obrotu 

gospodarczego, w tym przepisów karnych, nierzadko pozakodeksowych, wymaga od 

prokuratorów je prowadzących szerokiej wiedzy oraz doświadczenia. Problem ten został 

dostrzeżony na poziomie prokuratur okręgowych poprzez wyodrębnienie wydziałów ds. 

przestępczości gospodarczej i wydaje się, że warto rozważyć podobne rozwiązanie w 

ramach prokuratur rejonowych. Brak jest bowiem argumentów przemawiających za takim 

podziałem obowiązków w jednostce, który wymagałby od każdego z prokuratorów w niej 

pracujących bycia specjalistą zarówno od przestępczości gospodarczej popełnianej za 

pośrednictwem Internetu, jak i przestępstw seksualnych czy przestępstw przeciwko 

środowisku. Przy możliwym do zaobserwowania wzroście liczby przestępstw gospodarczych 

i rosnącym stopniu ich skomplikowania (jako przykład można podać choćby sprawę Amber 

Gold), wydaje się, że jedynie specjalizacja pozwoli na możliwie najbardziej efektywne 

prowadzenie postępowań przez prokuratorów kompleksowo do tego przygotowanych. Zaletą 

specjalizacji byłoby także umożliwienie prowadzenia ukierunkowanych szkoleń dla grup 

prokuratorów zajmujących się określonymi rodzajami przestępstw. To umożliwiłoby 

eliminację, lub przynajmniej ograniczenie, sytuacji, w których prokurator, nie posiadając 
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wystarczającej wiedzy na temat specyfiki przestępstw określonego rodzaju, w niewłaściwy 

sposób poprowadzi i zakończy postępowanie przygotowawcze. 

 

W badanych prokuraturach rejonowych, nawet pomimo dosyć dużej liczby 

prokuratorów zatrudnionych w części z nich, na niewielką skalę korzystano z instytucji 

delegacji do badanych prokuratur rejonowych oraz z innych jednostek do prokuratur 

rejonowych. Dane dotyczące tej kwestii przedstawione zostały w tabeli poniżej. Liczba 

delegacji jest niewątpliwie znacząco mniejsza niż w przypadku prokuratur apelacyjnych i 

okręgowych. Nie można jednak zapominać, że poszczególne szczeble jednostek 

organizacyjnych prokuratury stanowią razem system naczyń połączonych i kwestia delegacji 

dotyczy całości powyższego systemu. Uwagi sformułowane w odniesieniu do prokuratur 

okręgowych i apelacyjnych nie tracą zatem swojego znaczenia. 

 

 

DELEGACJE W PROKURATURACH REJONOWYCH W 2011 ROKU 

 

PROKURATURA 

REJONOWA 

prokuratorzy 

zatrudnieni w 

badanej jednostce i 

tylko w niej 

wykonujący 

obowiązki 

prokuratorzy 

zatrudnieni w 

badanej jednostce i 

delegowani do innych 

jednostek 

prokuratorzy 

zatrudnieni w 

innej jednostce i 

delegowani do 

badanej jednostki 

Prokuratura Rejonowa  

Gdańsk - Śródmieście 

30 2 1 

Prokuratura Rejonowa  

we Włocławku 

23 1 0 

Prokuratura Rejonowa  

w Kartuzach 

9 0 0 

Prokuratura Rejonowa  

Kraków Śródmieście - Zachód 

27 6 1 

Prokuratura Rejonowa  

w Tarnowie 

22 3 0 

Prokuratura Rejonowa  

w Miechowie 

4 1 0 

Prokuratura Rejonowa  

we Wrocławiu 

26 3 0 

Prokuratura Rejonowa 

 w Opolu 

27 5 0 

Prokuratura Rejonowa  

w Strzelinie 

4 0 1 

SUMA 172 21 3 

Tabela 48. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w badanych 

prokuraturach rejonowych w 2011 roku ze wskazaniem delegacji. 
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 W badanych prokuraturach rejonowych problem delegacji z innej jednostki do 

prokuratur rejonowych w zasadzie nie istniał. Poza trzema przypadkami, takimi jak np. 

delegacja prokuratora Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu do Prokuratury Rejonowej w 

Strzelinie, wszystkie delegacje odbywały się z badanych prokuratur rejonowych do jednostek 

wyższego rzędu. Jednocześnie nie były to zazwyczaj delegacje o charakterze długotrwałym. 

Spośród 21 prokuratorów delegowanych z prokuratur rejonowych do jednostek wyższego 

rzędu, tylko 6 prokuratorów było delegowanych na okres całego 2011 roku.  

 

 

3.2. Postępowania przygotowawcze zakończone w 2011 r. w badanych prokuraturach 

rejonowych 

 

W toku prowadzonych badań zwrócono się do wytypowanych jednostek o 

udostępnienie informacji o liczbie zakończonych postępowań przygotowawczych w 2011 

roku. Przyczyny, dla których badanie oparto na zakończonych postępowaniach 

przygotowawczych a nie postępowaniach rejestrowanych w jednostkach (tzw. wpływie), jak 

zostało to przyjęte w badaniach statystycznych prowadzonych w prokuraturze, wyjaśniono we 

wprowadzeniu do niniejszego opracowania. Jednocześnie, celem ustalenia czy występują 

jakiekolwiek anomalie w terminach, w jakich kończone są postępowania przygotowawcze, 

zwrócono się także o dane dotyczące liczby zakończonych postępowań przygotowawczych w 

kolejnych miesiącach 2011 roku a także po 25tym dniu każdego z tych miesięcy.  

Analiza uzyskanych danych pozwoliła na wyciągnięcie ogólnego wniosku, że we 

wszystkich jednostkach występuje daleko idąca intensyfikacja czynności procesowych 

polegających na wydawaniu bądź zatwierdzaniu decyzji kończących postępowania 

przygotowawcze w czerwcu oraz grudniu, a także w końcowych dniach wszystkich 

miesięcy okresu objętego badaniem. Tendencja ta nasila się w mniejszym bądź większym 

stopniu w zależności od badanej jednostki, jednakże jest zauważalna nawet bez konieczności 

głębokiej analizy zebranych danych.  
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POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE ZAKOŃCZONE W 

PROKURATURACH REJONOWYCH W 2011 ROKU 

ORAZ W CZERWCU I GRUDNIU 2011 ROKU 

ORAZ PO 25TYM DNIU KAŻDEGO MIESIĄCA 2011 ROKU 

 

 

 

PROKURATURA 

REJONOWA 

postępowania 

przygotowawcze 

zakończone w 

jednostce  

w 2011 roku 

postępowania 

przygotowawcze 

zakończone w  

czerwcu i grudniu 2011 

roku 

postępowania 

przygotowawcze 

zakończone po 25tym 

dniu każdego miesiąca 

2011 roku  

suma odsetek suma odestek 

Prokuratura Rejonowa  

Gdańsk - Śródmieście 

5958 1324 22 % 2669 45 % 

Prokuratura Rejonowa  

we Włocławku 

7165 1739 24 % 3099 43 % 

Prokuratura Rejonowa  

w Kartuzach 

2812 581 21 % 1337 48 % 

Prokuratura Rejonowa  

Kraków Śródmieście – 

Zachód 

7082 1687 24 % 3491 49 % 

Prokuratura Rejonowa  

w Tarnowie 

5891 1606 27 % 1995 34 % 

Prokuratura Rejonowa  

w Miechowie 

1230 255 21 % 747 61 % 

Prokuratura Rejonowa  

we Wrocławiu 

6937 2403 35 % 2739 39 % 

Prokuratura Rejonowa 

 w Opolu 

8252 2269 27 % 3588 43 % 

Prokuratura Rejonowa  

w Strzelinie 

1253 300 24 % 626 50 % 

SUMA 46 580 12 164 26 % 20 291 44 % 

Tabela 49. Liczba postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku w badanych 

prokuraturach rejonowych na tle liczby zakończonych postępowań przygotowawczych w tych 

jednostkach w czerwcu oraz grudniu 2011 roku (średnio 26 % wszystkich zakończonych postępowań 

w 2011 roku) oraz po 25tym dniu każdego miesiąca 2011 roku (średnio 44 % wszystkich 

zakończonych postępowań w 2011 roku). 

 

 

 Analiza danych uzyskanych z badanych prokuratur rejonowych pozwala stwierdzić, że 

jednostki te zakończyły w czerwcu oraz grudniu od 21 do 35 % wszystkich postępowań 

przygotowawczych zakończonych w jednostkach w 2011 roku. Najwięcej postępowań 

przygotowawczych zakończono w tym okresie w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – 

Stare Miasto, w której tendencja ta (35% postępowań przygotowawczych) jest szczególnie 

nasilona (w przypadku następnych w kolejności Prokuratury Rejonowej w Tarnowie oraz 

Prokuratury Rejonowej w Opolu odsetek ten wynosił 27 %). Wynik Prokuratury Rejonowej 

dla Wrocławia – Stare Miasto znacząco odbiega także od średniej obliczonej dla wszystkich 

badanych jednostek, która wyniosła 26 %. Wydaje się, że jedną z przyczyn takiego stanu 
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rzeczy może być zaskakująca aktywność Prokuratora Rejonowego tej jednostki, który 

zakończył w 2011 roku w sumie aż 587 postępowań przygotowawczych, z czego większość  

w czerwcu oraz grudniu. Kwestia ta zostanie omówiona szerzej w dalszej części 

podsumowania. 

W badanych prokuraturach rejonowych w ostatnich dniach każdego z miesięcy 2011 

roku kończono średnio od 34 % postępowań przygotowawczych (Prokuratura Rejonowa w 

Tarnowie), do aż 61 % postępowań (Prokuratura Rejonowa w Miechowie). Średnia dla 

wszystkich badanych jednostek wynosi 44 % zakończonych postępowań przygotowawczych 

w 2011 roku. Oznacza to, że w badanych prokuraturach rejonowych w ciągu 65 dni 2011 roku 

zakończono prawie połowę postępowań przygotowawczych zakończonych w ciągu całego 

2011 roku. Trudno racjonalnie uzasadnić powyższy fenomen. 

Skala opisywanego zjawiska skłania do refleksji nad przyczynami, dla których akurat 

połowa roku oraz jego koniec sprzyjają wyjątkowej intensyfikacji pracy prokuratorów. 

Zastanowienia wymaga także, czy, w związku z tendencją do kończenia postępowań 

przygotowawczych pod koniec miesiąca, a zwłaszcza w czerwcu i grudniu, czas ich 

zakończenia nie wpływa na jakość ich prowadzenia. Należy podkreślić, że z faktu, iż decyzje 

kończące postępowania przygotowawcze wydawane są aż w takiej liczbie w czerwcu oraz w 

grudniu, a także w końcowych dniach każdego miesiąca, nie należy wyciągać wniosku, że 

wszystkie postępowania przygotowawcze zakończone w tych okresach zostały nieprawidłowo 

poprowadzone, czy też że wszystkie rozstrzygnięcia kończące postępowanie wydane w tych 

sprawach są wadliwe. Zapewne wiele spośród tych postępowań zostało poprowadzonych 

właściwie a wydane decyzje są prawidłowe. Nie mniej jednak musi zastanawiać czy jakość 

postępowań przygotowawczych jest zawsze wysoka, gdy weźmie się pod uwagę, że aż tyle 

spośród nich kończy się w tak krótki okresie.  

Doszukując się przyczyn wskazanej powyżej nierównomierności w ilości 

zakończonych w kolejnych miesiącach 2011 r. postępowań przygotowawczych w oczywisty 

sposób nasuwa się wniosek, że jest to wynikiem dążenia do osiągnięcia celów statystycznych. 

Podważa to twierdzenie Prokuratora Generalnego, że statystyka nie stanowi najważniejszego 

kryterium oceny pracy prokuratorów
95

. Nawet jeżeli statystyka nie jest najważniejszym 

kryterium oceny pracy prokuratorów, stanowi bez wątpienia jeden z najsilniej 

działających czynników mobilizujących do pracy prokuratorów wszystkich szczebli, co 

                                                           
95

 Zob. Stanowisko Prokuratora Generalnego wobec uchwały Rady Głównej Związku Zawodowego 

Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z 27 września 2012 roku, s. 3 -

www.pg.gov.pl/upload_doc/000003209.doc.  
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jest szczególnie widoczne w przypadku prokuratur rejonowych. Jednocześnie tendencja 

do podejmowania w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych decyzji końcowych 

w czerwcu i grudniu oraz w ostatnich dniach każdego z miesięcy nie może być dziełem 

przypadku. Jej skala obejmująca praktycznie wszystkie jednostki uniemożliwia postawienie 

takiej tezy. Nie wydaje się także uprawnionym twierdzenie, że tendencja do kończenia 

postępowań przygotowawczych w tych terminach, wynika wyłącznie z wewnętrznego 

przekonania każdego prokuratora, że jest to odpowiedni moment na wydanie bądź 

zatwierdzenie decyzji kończącej postępowanie w danej sprawie. W obliczu uzyskanych 

danych, uznać należy raczej, że musi występować w powszechnych jednostkach prokuratury 

jakiś zewnętrzny imperatyw, czy to o charakterze twardym czy miękkim, który sprawia, że 

niezależnie od umiejscowienia prokuratury na terenie kraju tendencja ta występuje. Niniejsza 

opinia nie jest miejscem na ostateczne rozstrzygnięcie przyczyn, dla których taki stan rzeczy 

ma miejsce. Z danych uzyskanych z badanych jednostek nie sposób jest zresztą wyciągnąć 

takich jednoznacznych wniosków. Uprawnione wydaje się jednak stwierdzenie, że nie jest to 

przypadek ani wyłącznie inicjatywa samych prokuratorów, gdyż praktyka ta ma zbyt 

powszechny zakres (por. także uwagi dotyczące prokuratur okręgowych).  

Należy jednak zastanowić się czy pośredniej przyczyny koncentrowania się przez 

prokuratorów wszystkich szczebli na terminie czerwcowym i grudniowym nie należy 

upatrywać w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Prezes Rady Ministrów, co 

roku, w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
96

 wydaje 

Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do 

sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych 

w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki 

publicznej
97

. W treści rozporządzenia zawarto wzory formularzy sprawozdawczych do badań 

statystycznych prowadzonych m.in. przez Prokuratora Generalnego. Formularz oznaczony 

sygnaturą PG-P1K dotyczący sprawozdania z działalności powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych i zawierający newralgiczne dane z punktu 

widzenia obciążenia prokuratur prowadzeniem postępowań przygotowawczych powinien być 

składany dwukrotnie w ciągu każdego roku, tj. za pierwsze półrocze oraz pod koniec danego 

roku. Składanie sprawozdań odbywa się w powszechnych jednostkach prokuratury na 

zasadzie gradacji, tzn. prokuratury rejonowe składają sprawozdania do prokuratur 

                                                           
96

 Dz.U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 z późn. zm. 
97

 W dniu 7 marca 2012 r. ukazało się rozporządzenie na rok 2012, Dz.U. z 2012 r. Nr 446. 
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okręgowych, które przekazują zbiorcze dane do prokuratur apelacyjnych, a te do Prokuratury 

Generalnej
98

.  

W tym stanie rzeczy można zaryzykować twierdzenie, że takie unormowanie może 

generować skłonność do kończenia postępowań przygotowawczych w terminach 

statystycznych (tj. pod koniec czerwca i grudnia), tak aby wykazać się wobec organów 

gromadzących informacje statystyczne za dane półrocze wysoką „załatwialnością”. 

Zastanowienia wymaga jednak, dlaczego to właśnie w prokuraturze zaobserwować można tak 

daleko idące przywiązanie do wzmożonej realizacji stawianych przed nią zadań w okresach 

statystycznych. Zwrócić należy wszak uwagę, że powszechne jednostki prokuratury nie są 

jedynymi podmiotami gospodarki narodowej zobowiązanymi do udzielania informacji 

statystycznych. Co więcej, nie są też jedynymi takimi instytucjami, w szeroko pojętym 

wymiarze sprawiedliwości. Przykładowo, także wszystkie sądy rejonowe, okręgowe i 

apelacyjne zobowiązane są do przekazywania danych statystycznych na podstawie tej samej 

ustawy i rozporządzenia, i to kwartalnie, do 7. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z 

danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału,. Dane te przekazywane są jednak 

przez sądy bezpośrednio do Ministerstwa Sprawiedliwości, a nie do jednostek wyższego 

rzędu, jak ma to miejsce w przypadku powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.   

Rozważania wymaga więc, czy może to właśnie w adresacie sprawozdań nie tkwi 

jedna z przyczyn widocznej gołym okiem tendencji do kończenia postępowań 

przygotowawczych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w terminach 

czerwcowym i grudniowym. Wydawać się może, że chęć wykazania się wysoką 

załatwialnością wobec bezpośrednich przełożonych danego Prokuratora Rejonowego, może 

skutkować presją wywieraną przez kierownika danej jednostki na podległych mu 

prokuratorów, co w rezultacie powoduje mobilizację sił zmierzającą do zakończenia spraw w 

odpowiednim statystycznie, ale niedającym się uzasadnić procesowo terminie. Takie 

rozwiązanie może również sprzyjać tworzeniu przez przełożonych miękkich form nacisku na 

podległych im kierowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury niższego 

szczebla, czyniących ze statystyki możliwe źródło weryfikacji ich osiągnięć. Dlatego też 

wydaje się, że chęć wykazywania się przez kierowników jednostek z jednej strony oraz 

możliwości wywierania przez przełożonych nacisku na nich z drugiej strony, zaniknie w 

                                                           
98

 Przykładowo, w 2012 roku sprawozdania za pierwsze półrocze z prokuratur rejonowych miały zostać złożone 

w odpowiednich prokuraturach okręgowych do dnia 7 lipca 2012 roku, a za cały rok do dnia 9 stycznia 2013 

roku. Prokuratury okręgowe przekazywały w tym samym terminie swoje dane do prokuratur apelacyjnych a 

następnie zbiorcze dane z prokuratur rejonowych w danym okręgu odpowiednio do 15 lipca 2012 roku i 16 

stycznia 2013 roku. Z kolei prokuratury apelacyjne przekazywały zbiorcze dane ze wszystkich prokuratur swojej 

apelacji do Prokuratury Generalnej w terminie do 18 lipca 2012 roku oraz 18 stycznia 2013 roku. 
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sytuacji gdy dane statystyczne będą przekazywane bezpośrednio do Prokuratora Generalnego 

wśród danych z innych jednostek, jak ma to miejsce w przypadku sądów powszechnych
99

.  

W świetle powyższych wywodów uzasadnione wydaje się sformułowanie postulatu, 

aby opracowanie badań statystycznych odbywało się na poziomie Prokuratury Generalnej, po 

otrzymaniu danych z każdej jednostki bezpośrednio, z pominięciem pośrednich szczebli 

prokuratur okręgowych i apelacyjnych. Takie rozwiązanie mogłoby skutkować pozytywnie, 

zwłaszcza brakiem możliwości stosowania nacisku na prokuratury niższych szczebli, 

oczywiście pod warunkiem, że prokuratury wyższego rzędu nie domagałyby się – nawet w 

nieformalny sposób – jednoczesnego przedkładania przedmiotowych danych i nie 

uzależniałyby oceny danej prokuratury i jej kierownictwa od zadowalających wyników 

statystycznych w danym okresie. 

   

Szukając dalszych odpowiedzi na pytanie jakie działania należałoby podjąć w celu 

modyfikacji istniejącego stanu rzeczy, w opinii autorów niniejszego opracowania, z całą 

pewnością rozwiązaniem problemu zbyt daleko idącego uzależnienia prokuratury od 

statystyki, nie powinno być zwiększenie nadzoru w kształcie w jakim obowiązuje on w 

chwili obecnej. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że aktualnie obowiązujący model nadzoru 

w prokuraturze, w obecnej formule został wyczerpany. Zaskakuje bowiem, że stwierdzone 

w badanych jednostkach nieprawidłowości, związane z nadmiernym przywiązaniem do 

statystyki, nie stanowiące zresztą tajemnicy w środowisku prokuratorskim, nie spotkały się ze 

zdecydowaną reakcją prokuratorów pełniących funkcje nadzorcze w prokuraturach 

okręgowych czy apelacyjnych. To skłania zatem do postawienia pytania, czy rzeczywiście 

obecny model funkcjonowania prokuratury oraz nadzoru służbowego w tej instytucji 

rzeczywiście prowadzi do generowania ogólnie dobrych wyników pracy prokuratury
100

. 

Ponadto rodzi wątpliwości to, czy wyniki działania prokuratury są rzeczywiście tak dobre jak 

przedstawia je Prokurator Generalny na dzień 1 stycznia danego roku. Na tle powyższego 

można rozważać czy np. ogłaszanie co roku przez Prokuratora Generalnego w jego 

sprawozdaniu zmniejszania liczby postępowań przygotowawczych trwających powyżej 5 lat i 

                                                           
99

 Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że reguła nakazująca przesyłanie danych statystycznych 

bezpośrednim przełożonym w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz przekazywania 

danych statystycznych za ich pośrednictwem do Prokuratury Generalnej nie narodziła się wraz z rozdzieleniem 

stanowisk Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. Jeszcze przed rozdziałem tych funkcji 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zawierające wzory formularzy statystycznych regulowały tę materię w 

podobny sposób.  
100

 Tak, na podstawie danych statystycznych zawartych w Sprawozdaniu Prokuratora Generalnego z rocznej 

działalności prokuratury w 2012 r., pracę prokuratury ocenia Minister Sprawiedliwości w swoim Stanowisku do 

tego Sprawozdania z dnia 27 czerwca 2013 roku. 
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przedstawianie tego wyniku jako sukcesu nie jest złudne. Ilość postępowań obliczana jest 

bowiem w oparciu o dane statystyczne podawane na dzień 1 stycznia danego roku przez 

wszystkie jednostki, po tym gdy intensywnie kończąc postępowania w ostatnich dniach 

grudnia uzyskały one wysoką liczbę zakończonych postępowań przygotowawczych, w tym 

także postępowań długotrwałych. Interesujące byłoby zatem ustalenie, czy gdyby zebrać dane 

dotyczące liczby postępowań przygotowawczych trwających powyżej 5 lat na dzień 1 grudnia 

danego roku albo na dzień 24 grudnia danego roku, to liczba ta byłaby zbliżona czy też inna 

od tej, którą uzyskuje się na dzień 1 stycznia. 

W świetle powyższych rozważań zasadne wydaje się rozważenie zmiany modelu 

nadzoru w prokuraturze i wprowadzenia większej indywidualizacji odpowiedzialności 

pojedynczego prokuratora za wynik prowadzonego przez niego postępowania, a tym 

samym sprowadzenie nadzoru do wieloaspektowego systemu oceny pracy pojedynczych 

prokuratorów. W chwili obecnej w ramach nadzoru badane są w ramach jednostek sprawy 

danego rodzaju (np. postępowania zawieszone albo umorzone wobec znikomej społecznej 

szkodliwości czynu), natomiast brakuje indywidualnej oceny pracy każdego prokuratora. 

Tymczasem takie rozwiązanie mogłoby uniezależnić prokuratora od nacisków, zwłaszcza 

tych o miękkim charakterze, aby zakończyć sprawy w okresach statystycznych, gdyż miałby 

on świadomość, że całokształt jego pracy – w tym przede wszystkim jej jakość – podlegałby 

ocenie. 

Powyższe nie oznacza pełnej i bezwarunkowej akceptacji aktualnie przyjętego 

systemu ocen okresowych prokuratorów. Dostrzec można bowiem wady proponowanych 

rozwiązań, choćby w tym zakresie tego, że ocena dokonywana przez prokuratorów z 

jednostki bezpośrednio nadrzędnej, wobec tej, w której oceniany prokurator jest 

zatrudniony
101

. Jednakże wprowadzenie zindywidualizowanego systemu oceny pracy każdego 

prokuratora wydaje się być nieodzowne. Podkreślić należy, że pod uwagę w toku oceny 

należałoby brać przede wszystkim nie ilość, lecz jakość zakończonych postępowań 

przygotowawczych, w tym prawidłowość decyzji wydawanych w ich toku, sprawowany 

nadzór nad działaniami podejmowanymi przez organy prowadzące postępowanie, a także 

dalszy los postępowania po skierowania aktu oskarżenia do sądu czy zaskarżenia 

postanowienia o umorzeniu postępowania. To oczywiście wymagałoby dokonania analizy akt 

wybranych – zapewne losowo – postępowań zakończonych przez prokuratora oraz jego 

obciążenia realizacją także innych zadań niż prowadzenie postępowań przygotowawczych 

(np. udział w postępowaniu jurysdykcyjnym, dyżurach zdarzeniowych, podejmowanie 
                                                           
101

 Zob. K. Kremens, Odpowiedzialność zawodowa prokuratorów. Raport, Warszawa 2010, s. 10. 
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czynności w ramach pomocy prawnych itp.) i to na tle obciążeń innych prokuratorów 

wykonujących obowiązki w jednostce, w której oceniany był zatrudniony. Stworzenie 

kompleksowego i wiarygodnego systemu oceny okresowej prokuratorów wymagałoby także 

racjonalnego zaplanowania jak nadzór ten miałby funkcjonować, tak aby nie odbywał się on – 

jak ma to miejsce w chwili obecnej – kosztem etatów orzeczniczych. Nie jest zamiarem 

autorów niniejszej opinii kompleksowe przedstawienie w jej ramach modelu sprawowania 

nadzoru w takim kształcie. Należało jednak zasygnalizować najważniejsze z wyłaniających 

się na tym tle problemów. 

 

 

3.3. Obciążenie prokuratorów zakończonymi postępowaniami przygotowawczymi w 

prokuraturach rejonowych w 2011 roku 

 

W niniejszym opracowaniu postawiono sobie za cel ustalenie średniego obciążenia 

prokuratorów badanych jednostek zakończonymi w 2011 r. postępowaniami 

przygotowawczymi. W związku z faktem, że nie wszyscy prokuratorzy byli zatrudnieni lub 

wykonywali obowiązki w badanych prokuraturach rejonowych przez cały okres 2011 roku, 

odwołanie się wyłącznie do tej liczby jest niewystarczające. Na podstawie uzyskanych 

danych dotyczących liczby miesięcy przepracowanych przez prokuratorów w poszczególnych 

jednostkach (por. załączniki 10.1-18.1) ustalono w każdej jednostce liczbę prokuratorów 

faktycznie wykonujących obowiązki w tych jednostkach. Przyjęto założenie, że prokurator 

faktycznie wykonujący obowiązki, tj. faktycznie prowadzący postępowania przygotowawcze 

albo faktycznie wykonujący inne zadania, to prokurator, który wykonywał powyższe 

obowiązki przez 12 miesięcy w roku. Następnie zsumowano liczbę miesięcy 

przepracowanych przez prokuratorów wykonujących obowiązki w danej jednostce w 

jakimkolwiek okresie 2011 roku i podzielono ją przez 12. Uzyskany wynik zaokrąglono. W 

ten sposób uzyskano liczbę, która odzwierciedla ilość prokuratorów faktycznie wykonujących 

obowiązki przez cały 2011 rok.  

Wskazana powyżej liczba prokuratorów faktycznie wykonujących obowiązki w 

jednostkach jest istotna, gdyż pozwala dostrzec zdecydowanie odmienne kształtowanie się 

liczby postępowań przygotowawczych, które zostały zakończone w 2011 r. w przeliczeniu na 

liczbę prokuratorów: 

 zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce, 

 faktycznie wykonujących obowiązki w jednostce, 
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 którzy zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze, 

 faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w jednostce. 

 

 

PROKURATORZY ZATRUDNIENI ORAZ FAKTYCZNIE WYKONUJĄCY 

OBOWIĄZKI W PROKURATURACH REJONOWYCH W 2011 ROKU 

 

PROKURATURA 

REJONOWA 

liczba 

prokuratorów 

zatrudnionych 

lub 

wykonujących 

obowiązki 

w jednostce 

liczba 

prokuratorów 

faktycznie 

wykonujących 

obowiązki 

w jednostce 

liczba 

prokuratorów 

którzy zakończyli 

przynajmniej 

jedno 

postępowanie 

przygotowawcze 

liczba 

prokuratorów 

faktycznie 

prowadzących 

postępowania 

przygotowawcze 

w jednostce 

Prokuratura Rejonowa  

Gdańsk - Śródmieście 

33 28 28 26 

Prokuratura Rejonowa  

we Włocławku 

24 22 23 22 

Prokuratura Rejonowa  

w Kartuzach 

9 9 9 9 

Prokuratura Rejonowa  

Kraków Śródmieście - 

Zachód 

34 28 27 24 

Prokuratura Rejonowa  

w Tarnowie 

25 21 23 20 

Prokuratura Rejonowa  

w Miechowie 

5 5 5 5 

Prokuratura Rejonowa  

we Wrocławiu 

29 21 25 21 

Prokuratura Rejonowa 

 w Opolu 

37 24 27 24 

Prokuratura Rejonowa  

w Strzelinie 

5 4 5 4 

SUMA 201 162 172 155 

Tabela 50. Liczba prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w badanych 

prokuraturach rejonowych, liczba prokuratorów faktycznie wykonujących w nich obowiązki 

zawodowe, prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki, prokuratorów, którzy 

zakończyli przynajmniej jedno postępowanie przygotowawcze oraz prokuratorów faktycznie 

prowadzących w jednostkach postępowania przygotowawcze. 

 

Jak już wskazywano powyżej w badanych prokuraturach rejonowych zakończono 

zróżnicowaną ilość postępowań przygotowawczych, co związane jest z wielkości tych 

jednostek. Na podstawie przyjętych założeń, w oparciu o liczbę zakończonych postępowań 

przygotowawczych oraz liczbę prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w 

jednostce oraz liczbę prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze 
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w jednostce obliczono średnie roczne i średnie miesięczne obciążenie pojedynczego 

prokuratora zakończonymi w 2011 r. postępowaniami przygotowawczymi
102

. 

 

 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

W PROKURATURACH REJONOWYCH W 2011 ROKU 

ORAZ ŚREDNIE OBCIĄŻENIE ZAKOŃCZONYMI POSTĘPOWANIAMI 

PROKURATORÓW FAKTYCZNIE PROWADZĄCYCH W JEDNOSTKACH 

POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE 
 

 

 

PROKURATURA 

REJONOWA 

 

postępowania 

przygotowawcze 

zakończone w 

jednostce 

w 2011 roku 

średnie obciążenie 

prokuratorów 

zatrudnionych lub 

wykonujących 

obowiązki 

w jednostce 

średnie obciążenie 

prokuratorów 

faktycznie 

prowadzących 

postępowania 

przygotowawcze 

roczne mies. roczne mies. 

PR Gdańsk - 

Śródmieście 

5958 180,54 15,04 229,15 19,09 

PR Włocławek 7165 298,54 24,88 325,68 27,14 

PR Kartuzy 2812 312,40 26,03 312,40 26,03 

PR Kraków – 

Śródmieście  Zachód 

7082 208,29 17,36 295,08 24,59 

PR Tarnów 5891 235,64 19,64 294,55 24,55 

PR Miechów 1230 246 20,50 246 20,50 

PR Wrocław – 

Stare Miasto 

6937 239,21 19,93 330,33 27,52 

PR Opole 8252 257,87 21,49 343,83 28,65 

PR Strzelin 1253 250,60 20,88 313,25 26,10 

SUMA 46 580 231,34 19,27 300,52 25,04 

Tabela 51. Liczba zakończonych postępowań przygotowawczych oraz średnie obciążenie 

prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w badanych prokuraturach rejonowych 

oraz prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze. W oparciu o 

przeprowadzone obliczenia ustalono, że średnia miesięczna dla badanych jednostek w pierwszej 

badanej grupie (prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki) wynosi miesięcznie 19,27 

zakończonych postępowań przygotowawczych podczas gdy w drugiej (prokuratorzy faktycznie 

prowadzący postępowania przygotowawcze) wynosi miesięcznie 25,04 zakończonych postępowań 

przygotowawczych. 

 

Powyższe dane obrazują, że obliczanie obciążenia prokuratorów prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych wyłącznie w odniesieniu do liczby prokuratorów 

zatrudnionych w danej jednostce oraz delegowanych do tej jednostki bez uwzględnienia tego, 
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 W poniższej tabeli przedstawiono dwa graniczne wskaźniki użyte dla obliczania obciążenia prokuratorów w 

celu wykazania jak bardzo średnie obciążenia mogą się różnić pomiędzy sobą w zależności od przyjętego 

kryterium pomiaru. Średnie obciążenie roczne i miesięczne jednego prokuratora w każdej z badanych jednostek 

obliczone w oparciu o wszystkie wskaźniki, o których jest mowa w tym podrozdziale, znajdują się w 

podsumowaniach opracowanych odrębnie dla każdej z omawianych prokuratur rejonowych. 
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ile czasu faktycznie wykonywali oni swoje obowiązki w tej jednostce oraz czy zajmowali się 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych, nie odzwierciedla wiernie rzeczywistości w 

tej materii. Jeżeli bowiem przyjąć, że obciążenie miesięczne prokuratora zakończonymi 

postępowaniami przygotowawczymi we wszystkich badanych jednostkach zostanie policzone 

w oparciu o liczbę prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce to 

okazuje się, że współczynnik ten wynosi 19,27 zakończonych postępowań 

przygotowawczych, podczas gdy prowadzenie obliczeń w stosunku do prokuratorów 

faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze w badanym okresie, daje wynik 

rzędu 25,20 zakończonych postępowań przygotowawczych miesięcznie przez jednego 

prokuratora. Powyższe oznacza, że przeciętnie prokurator prokuratury rejonowej wszystkich 

badanych jednostek w ciągu całego roku kończył więcej niż jedno postępowanie dziennie 

odliczając dni wolne od pracy i nie biorąc pod uwagę przebywania na urlopie 

wypoczynkowym. Jest to wynik bardzo wysoki. Nawet jeżeli przyjąć, że w prokuraturach 

rejonowych część postępowań przygotowawczych ma charakter nieskomplikowany i 

wymagają one jedynie weryfikacji pod względem prawidłowości wykonania poszczególnych 

czynności procesowych przez funkcjonariuszy Policji, to jednak wiele spraw wymaga 

wnikliwej analizy i podejmowania osobistych czynności procesowych przez prokuratora, czy 

też sporządzania przez niego decyzji procesowych. Analizując powyższe, co podkreślano już 

wielokrotnie, należy mieć na względzie, że prowadzenie postępowań przygotowawczych nie 

jest jedynym obowiązkiem prokuratorów prokuratury rejonowej, choć niewątpliwie 

najważniejszym i najbardziej czasochłonnym. Wskazywano już we wprowadzeniu do 

niniejszej opinii, że poza czynnościami związanymi z prowadzeniem postępowań 

przygotowawczych prokuratorzy prokuratury rejonowej podejmują również czynności 

związane m.in. z wykonywaniem czynności na miejscu popełnienia przestępstwa, udziałem w 

sekcjach zwłok, czy kierowaniem wniosków o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych a 

przede wszystkich udziałem w postępowaniu jurysdykcyjnym. Co więcej, z punktu widzenia 

nadchodzących zmian w polskiej procedurze karnej, związanych z nowelizacją kodeksu 

postępowania karnego, czas poświęcany przez prokuratorów prokuratury rejonowej na udział 

w postępowaniu jurysdykcyjnym jeszcze się wydłuży. Wobec zatem stwierdzonego dużego 

obciążenia postępowaniami przygotowawczymi prokuratorów tego szczebla należy uznać, że 

pod znakiem zapytania będzie stała albo jakość udziału prokuratorów w postępowaniach 

przed sądem, albo efektywność prowadzonych przez nich postępowań przygotowawczych. 

Nieodzowne staje się więc podjęcie radykalnych kroków zmierzających w kierunku 

dokonania zmian w strukturze funkcjonowania prokuratury, a w szczególności możliwości 
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odciążenia prokuratorów prokuratur rejonowych. Konieczność aktywnego brania udziału w 

projektowanym kontradyktoryjnym procesie sądowym uniemożliwi bowiem de facto ich 

efektywny udział w prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań przygotowawczych w takim 

kształcie i w takiej skali jak ma to miejsce w chwili obecnej. Wydaje się, że przy 

ograniczonych zmianach w modelu postępowania przygotowawczego zawartych w 

projektowanej nowelizacji, najlepszym rozwiązaniem byłoby odciążenie prokuratur 

rejonowych poprzez przesunięcie części postępowań przygotowawczych do prokuratur 

okręgowych. W tej materii por. uwagi w odniesieniu do prokuratur okręgowych. 

 

Obliczanie obciążenia poszczególnych prokuratorów zakończonymi postępowaniami 

przygotowawczymi w wyniku posłużenia się konstrukcją „prokuratora faktycznie 

prowadzącego postępowania przygotowawcze” pozwoliło wyeliminować większość 

elementów wpływających na nierównomierność obciążeń. Dotyczy to w szczególności takich 

kwestii jak: okres wykonywania obowiązków przez prokuratora poza daną jednostką 

(delegacje), okres niewykonywania obowiązków w ogóle (np. zwolnienie lekarskie, urlop 

macierzyński), niezajmowanie się w jednostce prowadzeniem postępowań przygotowawczych 

(np. część kierownictwa oraz prokuratorzy zajmujący się wyłącznie prowadzeniem spraw z 

zakresu prawa cywilnego i administracyjnego).  

Analizując zagadnienie nierównomierności w ilości prowadzonych postępowań 

przygotowawczych przez prokuratorów w danej jednostce warto w pierwszej kolejności 

zauważyć, że w wielu przypadkach prokuratorzy pełniący funkcje prokuratorów rejonowych 

oraz ich zastępców nie prowadzili postępowań przygotowawczych lub prowadzili ich 

niewielką liczbę. Taki stan rzeczy miał miejsce w przypadku wszystkich większych 

prokuratur rejonowych (poza Prokuraturą Rejonową dla Wrocławia – Stare Miasto). 

Odmiennie sytuacja kształtowała się w Prokuraturach Rejonowych w Kartuzach, Miechowie 

oraz Strzelinie, gdzie prokuratorzy pełniący funkcje kierownicze zajmowali się 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych w równym stopniu jak pozostali prokuratorzy. 

Rozbieżność ta wynika z faktu konieczności wykonywania przez prokuratorów rejonowych 

dużych jednostek dodatkowych zadań, wiążących się chociażby z zarządzaniem większą 

grupą pracowników oraz decydowaniem o przydziale większej ilości postępowań określonym 

prokuratorom. Przy braku takiego zakresu obowiązków, oczywiste jest, że kierownictwo 

jednostki w mniejszych prokuraturach rejonowych jest w stanie, wypełniając swoje zadania, 

prowadzić także postępowania przygotowawcze, choć zazwyczaj mniejszą ich liczbę lub o 

mniej złożonym charakterze. Jest dobrze widoczne w przypadku Prokuratora B – Prokuratora 
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Rejonowego w Strzelinie – który w 2011 roku zakończył najwięcej postępowań 

przygotowawczych w jednostce, tj. 449, jednakże były to postępowania stosunkowo 

najprostsze dotyczące art. 178a k.k. Takie rozwiązanie kwestii obciążenia prokuratorów w 

jednostce wydaje się nie budzić wątpliwości. 

W toku prowadzonych badań zwróciła jednakże uwagę, wspominana już wcześniej
103

, 

aktywność Prokuratora A pełniącego funkcję Prokuratora Rejonowego dla Wrocławia – Stare 

Miasto polegająca na zakończeniu przez niego w 2011 roku aż 587 postępowań 

przygotowawczych (jego zastępcy zakończyli w tym samym okresie 109 oraz 32 

postępowania przygotowawcze). Po pierwsze, taka liczba postępowań zakończona przez 

kierownika dużej jednostki (29 prokuratorów, 6937 zakończonych postępowań 

przygotowawczych) musi zastanawiać. Przykładowo w Prokuraturze Rejonowej – Gdańsk 

Śródmieście, która jest jednostką o podobnej wielkości (33 prokuratorów, 5958 zakończonych 

postępowań przygotowawczych) Prokurator Rejonowy nie zakończył ani jednego 

postępowania przygotowawczego, podobnie zresztą jak jego dwaj zastępcy. Być może taki 

stan rzeczy można by wytłumaczyć innym rozkładem pozostałych obowiązków w jednostce i 

wyłączną realizacją przez kierownictwo Prokuratury Rejonowej – Gdańsk Śródmieście takich 

czynności jak np. realizacja pomocy prawnych czy sporządzanie wniosków o rozstrzygnięcie 

sporów kompetencyjnych, które w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto 

mogły być wykonywane przez wszystkich prokuratorów. Jednocześnie jednak analiza 

charakteru postępowań przygotowawczych zakończonych w 2011 roku przez Prokuratora A z 

Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto pozwala stwierdzić, że wśród 

zakończonych 587 postępowań aż 584 zostało zakończone postanowieniem o umorzeniu 

dochodzenia z powodu niewykrycia sprawcy. Co więcej, postanowienia te były w 

przytłaczającej większości wydawane bądź zatwierdzane
104

 przez Prokuratora A w czerwcu 

(262) oraz w grudniu (175) – łącznie 437. Budzi więc uzasadnione wątpliwości z jakich 

przyczyn akurat w tych dwóch miesiącach Prokurator Rejonowy tak dużej jednostki zajmował 

się tego rodzaju postępowaniami i jaka była jakość tych postępowań lub ich weryfikacji skoro 

najczęściej decyzje kończące postępowanie wydawane były w dniu rejestracji postępowania 

lub jeszcze zanim zostało ono zarejestrowane w jednostce. Skala zaobserwowanego zjawiska, 

szybkość z jaką po zarejestrowaniu sprawy w jednostce była ona umarzana, przedmiot tych 

                                                           
103

 Zob. podsumowanie podrozdziału 16 dotyczącego Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Stare Miasto oraz 

poczynione tam uwagi. 
104

 Brak danych co do podmiotu sporządzającego postanowienie o umorzeniu postępowania, tj. czy był to sam 

Prokurator A, czy funkcjonariusz Policji, którego postanowienie było następnie zatwierdzane przez Prokuratora 

A. 
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postępowań w odniesieniu do ich kwalifikacji (zasadniczo przestępstwa przeciwko mieniu), a 

zwłaszcza termin w jakim zostały one w znakomitej większości zakończone (czerwiec i 

grudzień) pozwala postawić pytanie o zasadność zajmowania się nimi przez Prokuratora 

Rejonowego. Nie może także umknąć uwadze, że sprawy te być może mogłyby zostać 

zakończone umorzeniem rejestrowym, co nie wymagałoby ingerencji prokuratora. Istotne 

wątpliwości budzi ponadto realna możliwość oceny zasadności podejmowanej decyzji, skoro 

ilość zakończonych postępowań wyniosła w czerwcu 262 a w grudniu 175 postępowań. 

Zastanawiające jest także to, że Prokurator Rejonowy tak dużej jednostki mógł zakończyć aż 

tyle postępowań, gdy tymczasem inni prokuratorzy rejonowi porównywalnych jednostek 

prokuratury w ogóle postępowań przygotowawczych nie prowadzili.  

 

Wracając do kwestii rzeczywistego obciążenia prokuratorów zakończonymi 

postępowaniami przygotowawczymi należy zwrócić uwagę, że nawet posłużenie się 

konstrukcją „prokuratora faktycznie prowadzącego postępowania przygotowawcze” i 

obliczanie obciążenia na tej podstawie, daje wynik niekiedy mylący, mimo że jest 

zdecydowanie trafniejsze od dokonywania obliczeń w oparciu o wszystkich zatrudnionych 

lub wykonujących obowiązki w danej jednostce prokuratorów. Obliczając na potrzeby 

ustalenia liczby prokuratorów faktycznie prowadzących postępowania przygotowawcze liczbę 

miesięcy przepracowanych przez wszystkich prokuratorów, którzy zakończyli w 2011 roku 

chociaż jedno postępowanie przygotowawcze (por. zał. 10.1-18.1), brano pod uwagę także 

takich prokuratorów, którzy np. zakończyli tylko kilka postępowań przygotowawczych. Tym 

samym w grupie tej znalazł się np. Prokurator W z Prokuratury Rejonowej we Włocławku, 

który zakończył w 2011 roku zaledwie jedno postępowanie przygotowawcze (co do zasady 

zajmował się prowadzeniem postępowań z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego), jak 

i Prokurator C z Prokuratury Rejonowej w Opolu, który zakończył w całym 2011 roku 8 

postępowań przygotowawczych (pełnił funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego). Dlatego 

też uznać należy, że uzyskany wynik średniego obciążenia prokuratora zakończonymi 

postępowaniami przygotowawczymi jest w pewnym stopniu zaniżony, a wielu prokuratorów 

prowadziło w 2011 r. więcej spraw niż wynika to ze średniej.  

Dodatkowo w wielu przypadkach, zwłaszcza w przypadku prokuratorów 

wykonujących obowiązki w dużych jednostkach, rzeczywista ilość zakończonych postępowań 

przygotowawczych przez niektórych prokuratorów znacząco odbiega od średniej ilości 

postępowań zakończonych w danej jednostce. Przykładem może być Prokuratura Rejonowa w 

Opolu z najwyższą spośród badanych jednostek średnią zakończonych postępowań 
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przygotowawczych w 2011 roku – 358,78 oraz Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście 

ze średnią najniższą – 229,15. W pierwszym przypadku, tj. w Prokuraturze Rejonowej w 

Opolu można odnotować aż 13 prokuratorów (na 32 prokuratorów zatrudnionych lub 

wykonujących obowiązki w jednostce), którzy zakończyli więcej postępowań 

przygotowawczych niż wynosi średnia dla tej jednostki (od 376 do 929 postępowań), 

natomiast w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – Śródmieście 16 prokuratorów (na 33) 

zakończyło więcej postępowań przygotowawczych niż wynosi średnia dla jednostki (od 247 

do 346 postępowań). Różnice pomiędzy poszczególnymi prokuratorami wykonującymi 

obowiązki w mniejszych prokuraturach rejonowych nie są aż tak duże. Powyższe wynika w 

znacznej mierze ze struktury organizacyjnej większych jednostek, w których tworzone są 

działy śledztw, w ramach których grupa prokuratorów prowadzi postępowania bardziej 

skomplikowane oraz o większym ciężarze gatunkowym. Z oczywistych względów są one 

bardziej czasochłonne, także dlatego, że niektóre czynności podejmowane w ich toku jest 

zmuszony wykonać osobiście prokurator (np. wydać postanowienie o przedstawieniu 

zarzutów czy postanowienie o zamknięciu śledztwa). Z tego też powodu prokurator pracujący 

w dziale śledztw jest w stanie zakończyć mniej postępowań w przeciągu roku, zwykle 

zdecydowanie poniżej średniego obciążenia dla danej jednostki. I tak np. w Prokuraturze 

Rejonowej w Opolu prokuratorzy prowadzący śledztwa zakończyli od 156 do 256 

postępowań w 2011 roku (Prokuratorzy I, Q, L, R, M) a w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – 

Śródmieście Prokuratorzy AF, AE i AD wykonujący obowiązki w dziale śledztw zakończyli 

odpowiednio 78, 45 i 30 postępowań przygotowawczych. Powyższe sprawia, że w 

prokuraturach rejonowych jest wielu prokuratorów, którzy miesięcznie kończą zdecydowanie 

więcej postępowań niż wynika to ze średniej obliczonej w niniejszym postępowaniu, co, 

nawet przyjmując daleko idący stopień nieskomplikowania tych postępowań, daje wysoki 

współczynnik i potwierdza jedynie, że prokuratury rejonowe, bez radykalnych zmian 

strukturalnych i reorganizacji trybu ich pracy, a przede wszystkim odciążenia 

prokuratorów zajmujących się prowadzeniem dochodzeń, nie będą w stanie udźwignąć 

ciężaru obowiązków stawianych przed nimi w związku z nadchodzącą reformą polskiego 

procesu karnego. 

 

Na zakończenie krótkiej refleksji wymaga także nierównomierne obciążenie 

prokuratorów zakończonymi postępowaniami przygotowawczymi w różnych badanych 

prokuraturach rejonowych. Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 6, najbardziej 

obciążonymi prowadzeniem zakończonych postępowań przygotowawczych są prokuratorzy 
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Prokuratury Rejonowej w Opolu (w zależności od kryterium średnio 29,90 lub 21,49 

zakończonych postępowań przygotowawczych przypadających miesięcznie na jednego 

prokuratora), a najmniej prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Śródmieście (średnio 

19,09 lub 15,04 zakończonych postępowań przygotowawczych przypadających miesięcznie 

na jednego prokuratora). Różnice te są znaczące i budzą wątpliwości co do równomiernego i 

przede wszystkim racjonalnego rozłożenia etatów w skali kraju. Oczywistym jest, że dla 

wyciągnięcia kategorycznych wniosków w zakresie ewentualnych przesunięć pomiędzy 

jednostkami należałoby dokonać analizy obciążeń występujących pomiędzy jednostkami w 

dłuższym okresie czasu niż zaledwie jeden rok. Wyraźnie widoczne jest jednak równocześnie, 

że jednostki z okręgu apelacji wrocławskiej są średnio bardziej dociążone i to niezależnie od 

wielkości jednostki niż prokuratury rejonowego z okręgu apelacji krakowskiej. I w tym zatem 

zakresie konieczna byłoby kompleksowa analiza. 

  



397 

 

REKOMENDACJE 

 

1. Zdecydowanych kroków wymaga problematyka delegacji w powszechnych 

jednostkach organizacyjnych prokuratury, w szczególności prokuraturach 

apelacyjnych i okręgowych. Omawiana kwestia dotyczy w istotnym stopniu 

wydziałów w prokuraturach okręgowych i apelacyjnych, w których prowadzone są 

postępowania przygotowawcze. W obecnych realiach instytucja delegacji traci swój 

tymczasowy charakter i staje się de facto alternatywną i niepełnowartościową formą 

„zatrudnienia” w danej jednostce. Skutkuje to nie tylko nieprzejrzystością struktury 

organizacyjnej prokuratury, ale wpływa także negatywnie na warunki pracy 

prokuratorów i może stanowić zagrożenie dla ich niezależności. W omawianej materii 

słuszny zatem wydaje się powrót prokuratorów do macierzystych jednostek oraz 

awans zawodowy prokuratorów, którzy wykonują obowiązki w jednostkach wyższego 

rzędu.  

 

2. Wnikliwej analizy wymaga przyjęty model pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego 

przed sądami odwoławczymi przez prokuratorów wydziału II prokuratur okręgowych i 

apelacyjnych. Rozwiązanie to traci swoje uzasadnienie w szczególności jeżeli wejdzie 

w życie projektowana nowelizacja kodeksu postępowania karnego zakładająca 

odejście od zasadniczo rewizyjnego modelu postępowania odwoławczego. Skutecznie 

rozmywa ono także odpowiedzialność za prowadzone postępowanie na etapie 

odwoławczym. Celowe byłoby zatem albo zlikwidowanie, albo ograniczenie do 

niezbędnego minimum sytuacji, w których przed sądem odwoławczym występuje 

prokurator, który nie prowadził lub nadzorował danej sprawy. Zaletą powyższego 

rozwiązania byłaby także możliwość powierzenia prokuratorom wydziałów II zadań w 

postaci prowadzenia i nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi. 

 

3. Modyfikacji wymaga przyjęty aktualnie system dystrybucji spraw pomiędzy 

prokuratury rejonowe i okręgowe. Głównym mankamentem jest jego podstawa, która 

zakłada, że selekcji rozpoznawanych spraw dokonuje się w jednostce (prokuraturze 

okręgowej), która ma je rozpoznawać. Biorąc pod uwagę arbitralność dokonywanego 

wyboru oraz oparcie go na przesłankach ujętych w postaci klauzul generalnych 

(„sprawy o poważne przestępstwa o charakterze kryminalnym”, „sprawy o poważne 

przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa skarbowe i inne 
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przestępstwa o charakterze gospodarczym”) trudno zakładać, że system ten będzie 

prowadził do prawidłowej alokacji spraw. Brak jest bowiem w nim jakiegokolwiek 

mechanizmu, który eliminowałby pokusę ograniczenia liczby spraw, które powinna 

prowadzić prokuratura okręgowa. System ten nie motywuje także w żaden sposób do 

podejmowania wyzwania prowadzenia spraw skomplikowanych, trudnych oraz o 

niepewnym efekcie. Zasadne byłoby zatem rozważenie wprowadzenia zmian 

polegających na określeniu zakresu spraw prowadzonych przez prokuratury okręgowe. 

System ten powinien być zasadniczo sztywny i opierać się na, niedoskonałym, ale 

jedynym dostępnym i zobiektywizowanym kryterium, którym jest kwalifikacja 

prawna czynu będącego przedmiotem prowadzonego postępowania (na wzór 

przepisów regulujących właściwość rzeczową sądu). Sprawą wtórną jest to czy 

powinien być to katalog analogiczny jak w przypadku art. 25 § 1 k.p.k. Wydaje się 

jednak, że warto byłoby rozważyć wprowadzenie innego katalogu, gdyż przepis art. 

25 § 1 k.p.k. nie jest wzorem doskonałości. Powinien on w szczególności w większym 

stopniu niż art. 25 § 1 k.p.k. uwzględniać czynnik standardowego skomplikowania 

danej sprawy. Celowe byłoby ponadto uzupełnienie zaproponowanego sztywnego 

kryterium opartego o kwalifikację prawną czynu normą, która pozwoliłaby na 

prowadzenie przez prokuratury okręgowe także spraw o inne czyny, jeżeli 

przemawiałby za tym ich złożony charakter. W tym przypadku warto byłoby także 

rozważyć, aby decyzja w omawianej materii była podejmowana poza prokuraturą, 

która sprawę miałaby prowadzić (np. przez Prokuratura Apelacyjnego).  

 

4. Zdecydowane działania powinny zostać podjęte w celu zrównoważenia obciążenia 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych prokuratorów powszechnych 

jednostek organizacyjnych prokuratury. Zwraca bowiem uwagę bardzo wyraźna 

tendencja do intensyfikowania czynności związanych z zakończeniem prowadzonych 

postępowań przygotowawczych w miesiącach statystycznych (czerwiec i grudzień) 

oraz w ostatnich dniach miesięcy (w szczególności czerwca i grudnia). Stwierdzona 

prawidłowość skłania do niepokojącej konkluzji, że albo prokuratorzy są 

niedostatecznie dociążeni pracą w pozostałych, poza czerwcem i grudniem, 

miesiącach roku (przy założeniu, że są w stanie na dobrym poziomie merytorycznym 

zakończyć taką liczbę spraw w przeciągu dwóch miesięcy), albo też cele statystyczne 

są nadrzędne w stosunku do jakości kończonego postępowania (przy założeniu, że 
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intensyfikacja kończenia postępowań przygotowawczych odbywa się kosztem jakości 

ich prowadzenia). 

 

5. Szczególna uwaga powinna zostać skupiona na długotrwałych postępowaniach 

przygotowawczych (w szczególności trwających kilka lat). Rzetelnej analizie tej 

problematyki nie sprzyja oparcie statystyk prokuratorskich wyłącznie na kryterium 

procesowego czasu trwania danego postępowania. Bliżej należałoby bowiem przyjrzeć 

się dwóm kwestiom. Po pierwsze, ocenie należy poddać zasadność wydawanych 

postanowień o zawieszeniu postępowania oraz efektywność czynności związanych np. 

z poszukiwaniem podejrzanych (to ostatnie oczywiście w odniesieniu do pracy 

organów ścigania). Po drugie, nie można przeoczyć, że przyjęty w Regulaminie (§ 

131) sposób liczenia procesowego czasu trwania sprawy stwarza możliwości 

manipulacji i z tego powodu powinien być on wnikliwie kontrolowany.  

 

6. Należy rozważyć wprowadzenie na szczeblu prokuratur rejonowych mechanizmów 

systemowych pozwalających na specjalizację prokuratorów obejmującą dane grupy 

przestępstw, przede wszystkim z zakresu przestępczości gospodarczej, w tym 

popełnianej za pośrednictwem Internetu i nowych technologii, ale także m.in. 

przestępstw przeciwko rodzinie i opiece oraz wolności seksualnej, czy przestępstw 

przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Pozwoli to na podniesienie wiedzy oraz 

nabycie doświadczenia przez prokuratorów zajmujących się określonym rodzajem 

przestępstw, a w konsekwencji na zwiększenie efektywności prowadzonych bądź 

nadzorowanych przez nich postępowań przygotowawczych. 

 

7. Refleksji wymaga zmiana modelu nadzoru w prokuraturze poprzez ograniczenie 

aktualnie obowiązującego nadzoru służbowego i zwiększenie indywidualnej 

odpowiedzialności pojedynczego prokuratora za wynik prowadzonych przez niego 

postępowań, a tym samym sprowadzenie nadzoru do wieloaspektowego systemu 

oceny pracy pojedynczego prokuratora. Zmianie tej powinna towarzyszyć rzetelna 

analiza liczby prokuratorów prokuratur okręgowych i apelacyjnych, którzy powinni 

się zajmować wskazaną problematyką. Przeprowadzone badania pokazały, że 

aktualnie obowiązujący model nadzoru w prokuraturze, w obecnej formule został 

wyczerpany. Zaskakuje bowiem, że stwierdzone w badanych jednostkach 

nieprawidłowości, związane z nadmiernym przywiązaniem do statystyki, nie 
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stanowiące zresztą tajemnicy w środowisku prokuratorskim, nie spotkały się ze 

zdecydowaną reakcją prokuratorów pełniących funkcje nadzorcze w prokuraturach 

okręgowych czy apelacyjnych. 

 

8. Wobec znaczącego obciążenia postępowaniami przygotowawczymi przypadającymi 

na jednego prokuratora prokuratury rejonowej oraz w obliczu nadchodzących zmian w 

modelu polskiego procesu karnego, związanych z nowelizacją kodeksu postępowania 

karnego, uznać należy, że nieodzowne staje się podjęcie radykalnych kroków w 

kierunku dokonania zmian w strukturze funkcjonowania prokuratury, a w 

szczególności odciążenia prokuratorów prokuratur rejonowych. Konieczność 

aktywnego brania udziału w projektowanym kontradyktoryjnym procesie sądowym 

uniemożliwi bowiem efektywne prowadzenie i nadzorowaniu postępowań 

przygotowawczych w takim kształcie i w takiej skali jak ma to miejsce w chwili 

obecnej. Wydaje się więc, że przy częściowych tylko zmianach w modelu 

postępowania przygotowawczego zawartych w nowelizowanym kodeksie, najlepszym 

rozwiązaniem byłoby odciążenie prokuratur rejonowych poprzez przesunięcie części 

postępowań przygotowawczych do prokuratur okręgowych (por. rekomendacja nr 3).  

 

 

Na zakończenie warto także podnieść, że wszystkie spostrzeżenia zawarte w 

niniejszym opracowaniu, a w szczególności rekomendacje zawierające propozycje rozwiązań 

zmierzających do poprawienia efektywności funkcjonowania prokuratury, samoistnie nie 

rozwiążą największego problemu szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, którym jest 

fatalna sytuacja Policji. Jedynie jej głęboka reforma, a przede wszystkim znaczące 

zreorganizowanie i dofinansowanie, w szczególności dotyczące struktur dochodzeniowo-

śledczych, pozwoli na uzdrowienie funkcjonującego systemu wymiaru sprawiedliwości. 

Tylko oddanie postępowań przygotowawczych wykwalifikowanym, dobrze opłacanym i 

pracującym w godnych warunkach funkcjonariuszom Policji umożliwi odciążenie 

prokuratorów i pozwoli im skupić się na fachowej realizacji funkcji oskarżycielskiej. 

 

 

 

 

 


