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PROKURATURA UMORZYŁA ŚLEDZTWO W SPRAWIE
RZEKOMYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W POLICJI
Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie domniemanego „związku
korupcyjnego” przy organizacji przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej
Policji konferencji międzynarodowej w Hotelu Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej, wobec braku
ustawowych znamion czynu zabronionego.
W związku z publikacjami prasowymi, sugerującymi istnienie nieprawidłowościami przy przetargach na organizację przez
Komendę Główną Policji spotkań i konferencji oraz użytkowania i zakupu przez funkcjonariuszy Policji, tj. Dyrektora Biura
Międzynarodowej Współpracy Policji KGP i Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji luksusowych samochodów,
Prokuratura Okręgowa w Warszawie przeprowadziła w tej sprawie śledztwo.
Postępowanie prokuratorskie prowadzone było w trzech wątkach, przy czym pierwszy dotyczył funkcjonariuszy Komendy
Głównej Policji, którzy mieli wejść w porozumienie z innymi osobami w związku z przetargiem publicznym na realizację
zamówienia przez Hotel Bukowina w ramach sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku”.
Drugi i trzeci wątek śledztwa dotyczył transakcji dokonywanych przez funkcjonariuszy Policji, tj. Dyrektora Biura
Międzynarodowej Współpracy Policji KGP i Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, tj. użytkowania, nabycia i
uzyskania boniﬁkaty przy zakupie samochodów od dealera samochodowego, ﬁrmy Autoremo.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie, w okresie: od 13 marca 2013 roku do 29 września 2014 przeprowadziła czynności
mających na celu zweryﬁkowanie doniesień dotyczących ewentualnego popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy
Policji. W efekcie, w dniu 29 września 2014 roku, wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego, Prokuratura
Okręgowa w Warszawie wydała Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie domniemanego „związku korupcyjnego” przy
organizacji przez KGP konferencji międzynarodowej w Hotelu Bukowina, uznając, iż wybór Hotelu Bukowina nastąpił w
sposób prawidłowy, rzetelny i zgodny z procedurami postępowania przetargowego. W toku śledztwa nie stwierdzono również
istnienia związku pomiędzy zamówieniami publicznymi KGP, a dokonaniem przez wspomnianych funkcjonariuszy Policji
zakupu pojazdów w ﬁrmie Autoremo.
Wyrażam nadzieję, iż w związku z licznymi publikacjami dotyczącymi wspomnianej sprawy, przedstawione powyżej fakty
uznają Państwo za istotnie ważne.
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