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DZIĘKI DOBREJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W
NIEMCZECH ZATRZYMANO SPRAWCÓW NAPADU NA
TAKSÓWKARZA
Data publikacji 17.08.2018

16 sierpnia br., w siedzibie Prezydenta Policji w Berlinie odbyło się uroczyste podpisanie umowy
pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie nadinsp. Jackiem Cegiełą a
Prezydentem Policji w Berlinie Panią Barbara Slowik dot. zwalczania przestępczości
transgranicznej. Dzięki m.in. takim działaniom zachodniopomorscy policjanci we współpracy z
niemieckimi służbami ustalili sprawców napadu na taksówkarza, do którego doszło kilka dni
temu.
Podpisana umowa pozwala na utworzenie wspólnych grup operacyjno- śledczych,
które dzięki bezpośredniej współpracy i wymianie informacji będą mogły skutecznie
zwalczać tzw. przestępczość trangraniczną. W celu umożliwienia województwom
przygranicznym skuteczniejszej i lepszej współpracy z policja niemiecką w
zwalczaniu przestępczości transgranicznej w roku 2014 weszła w życie umowa
pomiędzy rządami RP a RFN o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych.
Terminem przestępczości transgraniczna określa się przestępstwa, które zostały
popełnione w bezpośredniej bliskości granicy i związane były z przemieszczaniem
się sprawców czy mienia pochodzącego z przestępstwa przez granice. Są to mi. in.
kradzieże pojazdów, przemyt narkotyków, przemyt odpadów, kradzieże i włamania.
Dzięki m.in. takim działaniom zachodniopomorscy policjanci we współpracy z niemieckimi służbami ustalili sprawców
napadu na taksówkarza ze Świnoujścia, do którego doszło 14 sierpnia br. Do ustalenia sprawców napadu przyczyniła
się również opublikowana w mediach społecznościowych przez rodzinę poszkodowanego taksówkarza informacja o tym
zdarzeniu.
Nieustaleni wówczas sprawcy doprowadzając pokrzywdzonego do stanu bezbronności zrabowali jego pojazd. W jednej z
wersji zdarzenia założono, że sprawcy pochodzą z terenu Niemiec i natychmiastowo wyjechali za zachodnią granicę.
Wyspecjalizowana komórka ds. Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie od razu
podjęła współpracę z policją landu Meklemburgia Pomorze Przednie a po ustaleniu przypuszczalnego miejsca pobytu
sprawców na terenie Berlina z Policją berlińską.
Dzięki skutecznej i szybkiej wymianie informacji z Policją berlińską na terenie tego miasta zatrzymano sprawców
napadu oraz odzyskano skradziony pojazd.
Ta sprawa jest jednym z przykładów jak ważna jest dobrosąsiedzka, międzynarodowa współpraca dla dobra
mieszkańców regionów przygranicznych pomiędzy służbami policyjnymi obydwu krajów.
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