
 

W 2019 roku do prokuratur okręgu częstochowskiego wpłynęło 24352 sprawy tj. 1652 

sprawy więcej, niż w porównywalnym okresie 2018 roku, kiedy to wpłynęło 22700 spraw. 

W 2019 roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego załatwili 24454 sprawy, przeciwko 

8.671 osobom.  

Postępowania zostały zakończone następującymi decyzjami: 

 

- akt oskarżenia 5121 spraw przeciwko 5699 podejrzanym, 

- wniosek do sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego 102 spraw przeciwko 105 

osobom, 

- wniosek do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających 43 

sprawy przeciwko 43 osobom, 

- umorzenie postępowania  8620  spraw przeciwko 1122 osobom, w tym z powodu nie 

wykrycia sprawcy przestępstwa 2812  spraw, 

- odmowa wszczęcia postępowania 7576 spraw, 

- zawieszenie postępowania  787 spraw wobec 808 osób. 

W 2019 roku do sądów złożono 330 wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania 

oraz zastosowano następujące środki wolnościowe: 

- poręczenie majątkowe 151 razy, 

- dozór policji 572  razy, 

- zakaz opuszczania kraju 66 razy, 

- zawieszenie w czynnościach służbowych lub wykonywaniu zawodu 4 razy. 

 

 Prokuratorzy okręgu częstochowskiego realizowali także zadania z zakresu 

przewidzianego prawem dla udziału prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, 

opiekuńczych oraz ze stosunku pracy, a także w postępowaniu administracyjnym. 

W repertorium Pc zarejestrowano 1911 spraw, a zakończono 1947 spraw. Wytoczono 474 

powództwa oraz wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego. 

  
 

 W repertorium Pa zarejestrowano 547 spraw, a zakończono 584 sprawy. 

Ilość wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego : 94 

 

W roku 2019 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przeprowadziła następujące 

wizytacje i lustracje: 

 

 wizytacja Prokuratury Rejonowej w Zawierciu, 

 Lustracja spraw zarejestrowanych w prokuraturach rejonowych okręgu 

częstochowskiego, w których w 2018 roku sądy wydały wyroki łączne i prokurator po 

zapoznaniu się z treścią ich uzasadnienia odstąpił od wywiedzenia apelacji, 

 Lustracja wybranych losowo spraw prowadzonych o przestępstwa z art. 209 § 1 i 1 a 

k.k., w których w IV kwartale 2018 roku wydane zostały decyzje o zawieszeniu 

postępowania przygotowawczego oraz  spraw w toku, w których procesowy czas 

trwania na dzień 31 stycznia 2019 roku przekroczył 5 miesięcy, 

 Lustracja spraw prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego, w których w I 

półroczu 2019 roku wydane zostały przez sądy odwoławcze wyroki kasatoryjne, 

 Lustracja spraw, w których Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie w 2018 roku 

skierował do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego skuteczny wniosek 

o kasację w sprawach karnych podległych jednostek rejonowych. 

 


