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Kolejne zatrzymania w śledztwie przeciwko właścicielowi firmy 

transportowej i policjantom  

 

 

 Na polecenie Prokuratury Rejonowej w Pabianicach, funkcjonariusze 

Łódzkiego Wydziału BSW KGP zatrzymali siedmiu policjantów Wydziału Ruchu 

Drogowego KMP w Łodzi. Wszyscy oni usłyszeli zarzuty, dotyczące 

niedopełnienia obowiązków służbowych podczas kontroli samochodów  

i kierowców firm transportowych. Dwaj zatrzymani ponadto podejrzani są  

o przyjmowanie korzyści majątkowych. Wszystkim grożą kary pozbawienia 

wolności w wymiarze do lat 10. Co do pięciu zastosowano policyjny dozór  

i zawieszenie w czynnościach służbowych. Natomiast wobec dwóch prokurator 

skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie.    

To już kolejne zatrzymania w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę 

Rejonową w Pabianicach i Łódzki Wydział BSW KGP. Pierwsze miały miejsce  

|w ostatnich dniach stycznia br. Wówczas do aresztu trafił 44 – letni właściciel jednej 

|z firm transportowych, 41 – letni były już funkcjonariusz policji oraz 42 – letni 

policjant WRD KMP w Łodzi. Wszystkie zatrzymania pozostają w związku  

z ustaleniami wskazującymi na nieprawidłowości, których dopuszczali się policjanci 

podczas kontroli samochodów i kierowców firm transportowych.  

Jak wynika z dokonanych ustaleń, właściciel jednej z nich wręczał korzyści 

majątkowe, aby zyskać przychylność policjantów i by ci odstępowali od ukarania  
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w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, bądź też stosowali kary za wykroczenia 

łagodniejsze niż faktycznie stwierdzone. Przede wszystkim chodziło o to, aby uniknąć 

kar za przekroczenie nośności wykorzystywanych samochodów. Większy załadunek 

gwarantował bowiem  osiągnięcie większych zysków. Zdarzało się, że samochody 

kierowane były przez osoby nie posiadające stosownych zezwoleń, a stan techniczny 

pojazdów budził zastrzeżenie.  

Jak ponadto ustalono, jeden z podejrzanych przekazywał przedstawicielom 

firmy transportowej informacje co do miejsc gdzie w poszczególnych dniach 

planowane były kontrole. 
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