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Oskarżeni funkcjonariusze Policji 
 

  Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała akt oskarżenia przeciwko 

trzydziestu jeden  oskarżonym. Trzynastu z nich to funkcjonariusze Policji, w tym 

dwunastu z Referatu Patrolowo – Interwencyjnego I Sekcji Zabezpieczenia Miasta 

Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Pozostali oskarżeni, to osoby, którym zarzucono 

wspołdziałanie z funkcjonariuszami Policji, badź wręczanie im korzyści 

majątkowych.   

 W akcie oskarżenia sformułowano łącznie sto pięćdziesiąt sześć zarzutów, 

dotyczacych okresu : styczeń 2007r. - listopad 2008r.,  z czego aż czterdzieści w 

stosunku do Piotra K. - jednego z policjantów  Referatu Patrolowo – 

Interwencyjnego I Sekcji Zabezpieczenia Miasta KMP w Łodzi. Innym oskarżonym 

zarzucono przestępstwa, w zakresie adekwatnym do ustaleń, dotyczących ich udziału 

w poszczególnych zdarzeniach.  

 Znaczną część zarzutów, o które oskarżenia zostali funkcjonariusze Policji 

dotyczy przestępstw korupcyjnych, a wśród nich przyjmowania korzyści 

majątkowych, głównie pieniędzy,a w jednym przypadku nawet skrzynki czereśni, 

zwłaszcza : 

- przy okazji przeprowadzanych kontroli drogowych, w zamian za odstąpienie  od  

pociągnięcia do odpowiedzialności za popełniane wykroczenia  ( co najmniej 117 

przypadków, łaczących się z przyjęciem korzyści majątkowych w kwocie łacznej 28 

850 PLN), 

- w zamian za zwrot zabezpieczonych papierosów i alkoholu bez akcyzy, bądź 

odstąpienie od ich zabezpieczenia oraz za zaniechanie podejmowania działań 

zmierzających do pociągnięcia do odpowiedzialności  nielegalnie handlujących tego 

typu artykułami ( dziewięć przypadków, związanych z przyjmowaniem korzyści w 

kwocie łacznej 44 500 PLN ). 

 Ponadto policjantom zarzucono przestępstwa : przekroczenia uprawnień, 

poświadczania nieprawdy w dokumentach, poplecznictwa, składania fałszywych 

zeznań, kradzieży - również podczas podejmowanych interwencji, ograbienia zwłok, 

kradzieży z włamaniem, paserstwa, wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych. 

 Dużej części oskarżonych grożą kary nawet do dziesięciu lat pozbawienia 

wolności. Większość z nich, w śledztwie, przyznała się do stawianych zarzutów. 

 Postępowanie w niejszej sprawie rozpoczęło się w listopadzie 2008r., kiedy 



to doszło do zatrzymania podejrzanych, którym zarzucono przestępstwo kradzieży z 

włamaniem, na szkodę właściciela jednej z łódzkich hurtowni, zajmujących się 

sprzedażą narzędzi budowlanych. Zarzuty związne z tym zdarzeniem usłyszał między 

innymi  funkcjonariusz Policji -  Piotr K. W miarę postępów śledztwa, lista 

zarzutów i podejrzanych wydłużała się. Jego szybkie zakończenie możliwe było 

dzięki dużemu zaangażowaniu w wyjaśnienie sprawy ze strony Biura Spraw 

Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, a także Komendy Miejskiej Policji w 

Łodzi. 
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