POLICJA.PL
https://policja.pl/pol/aktualnosci/155530,Probowali-ratowac-sie-lapowka.html
2022-12-09, 20:32

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

PRÓBOWALI RATOWAĆ SIĘ ŁAPÓWKĄ
Data publikacji 28.02.2018

Policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierowców, którzy podczas kontroli zaproponowali
mundurowym łapówkę, aby ci odstąpili od swoich czynności. 42-letni mieszkaniec Otwocka,
usłyszał łącznie 3 zarzuty karne: jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości, złożenia obietnicy
wręczenia „łapówki” oraz znieważenia policjantów podczas czynności służbowych. Natomiast 48letni Bogdan D., który traﬁł w ręce funkcjonariuszy z Nasielska miał także orzeczony sądowy
zakaz kierowania pojazdami do maja 2020 roku.

Policjant z Otwocka z zatrzymanym
mężczyzną

Policjanci z zespołu wywiadowczo interwencyjnego na ulicy Reymonta w Otwocku zatrzymali do kontroli osobowe auto.
Mundurowi podejrzewali, że kierowca może kierować po alkoholu. Kontrolowanym okazał się 42-letni mieszkaniec
Otwocka. Badanie alkomatem potwierdziło podejrzenia patrolowców i wykazało, że był nietrzeźwy i miał ponad 2
promile alkoholu w organizmie.
Podczas kontroli 42-latek zachowywał się niekulturalnie i znieważył policjantów słowami wulgarnymi. Następnie złożył
kilkakrotnie propozycję wręczenia łapówki, proponując im pieniądze, aby ci zaniechali kontroli. Mundurowi zdecydowanie
odmówili i przewieźli zatrzymano do komendy, po czym osadzili go w policyjnym areszcie.
Podejrzany, kiedy już wytrzeźwiał, został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu trzy zarzuty karne:
jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości, znieważenia policjantów i złożenia obietnicy wręczenia korzyści majątkowej
w celu skłonienia policjantów do naruszenia przepisów prawa. 42-latek przyznał się i skorzystał z możliwości
dobrowolnego poddania się karze.
Natomiast w Starych Pieścirogach, policjanci z Nasielska zatrzymali do kontroli kierowcę hondy crv. Badanie alkomatem
wykazało, że 48 latek ma bez mała 3 promile alkoholu w organizmie. Szybko okazało się, że mężczyzna posiada

aktualny zakaz kierowania pojazdami do maja 2020 roku. 48-latek, pogrążył swoje położenie, gdy zaczął wręczać
funkcjonariuszom 800 złotych, w zamian za odstąpienie od wykonywanych czynności. Mężczyzna został zatrzymany i
traﬁł do aresztu.
Przypominamy, że zgodnie z kodeksem karnym za składanie propozycji korupcyjnych funkcjonariuszom publicznym,
grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
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