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INFORMACJA PRASOWA

Dwaj policjanci podejrzani o przekroczenie uprawnień i przyjmowanie korzyści
majątkowych

Na polecenie Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, funkcjonariusze Biura
Spraw Wewnętrznych KGP Wydział w Łodzi, zatrzymali dwóch policjantów
KMP w Skierniewicach w wieku 33 i 34 lat. Prokurator zarzucił im przestępstwa
polegające

na

przekroczeniu

uprawnień,

poświadczaniu

nieprawdy

w

dokumentach oraz przyjmowaniu korzyści majątkowych. Podejrzanym grozi
kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.
Przedstawione w tej sprawie zarzuty, to efekt ustaleń poczynionych przez Biuro
Spraw Wewnętrznych KGP Wydział w Łodzi i prokuraturę łowicką. Każdy z
funkcjonariuszy usłyszał zarzuty, dotyczące popełnienia 7 przestępstw. W przypadku
33 – latka dotyczą one okresu: wrzesień – grudzień 2012 roku, a w przypadku
drugiego z podejrzanych przedziału: listopad – grudzień 2012 roku. Pierwszy z nich
pozostaje pod zarzutem przyjęcia pieniędzy w łącznej kwocie co najmniej 180 złotych,
w zamian za odstąpienie od ukarania za wykroczenia, polegające w szczególności na
przekroczeniu prędkości oraz limitu pracy kierowców ciężarówek. Zarzucane mu
natomiast przestępstwa przekroczenia uprawnień i poświadczania nieprawdy, dotyczą
sytuacji, w których wystawiano mandaty karne za wykroczenia inne, niż faktycznie
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popełnione, co łączyło się z poświadczaniem nieprawdy zarówno w samym mandacie,
jak i notatniku służbowym. Wskazywana podstawa ukarania, dotyczyła wykroczeń
łagodniejszych np. w sytuacji, gdy doszło do przekroczenia prędkości, dochodziło do
ukarania za wykroczenie, polegające na nieposiadaniu przez kierującego przy sobie
wymaganych dokumentów. Wystawiano wówczas mandat na niższą kwotę i
odstępowano od nałożenia punktów karnych.
Podobne zarzuty usłyszał 34 – latek, z tym że w jego przypadku wysokość
korzyści majątkowej to kwota co najmniej 130 złotych.
Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Po
przesłuchaniach prokurator zastosował wobec nich zawieszenie w czynnościach
służbowych, dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
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