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Rozpracowanie grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami luksusowych aut na terenie Polski
i Niemiec, rozpracowanie grupy przestępczej działającej na terenie Niemiec wyłudzającej
pieniądze z banków, ustalenie miejsca pobytu i zatrzymanie mężczyzny poszukiwanego m.in. ENA
- to tylko niektóre z efektów dotychczasowej, skutecznej współpracy Policji polskiej i niemieckiej.
24 lutego br. we Wrocławiu przedstawiciele kierownictwa Policji dolnośląskiej, saksońskiej oraz
czeskiej, regionów graniczących z Dolnym Śląskiem, uroczyście podpiszą Harmonogram
współpracy na rok 2010.
Obecny Harmonogram współpracy z Policją niemiecką oraz czeską, jak i poprzednie z Policją niemiecką, określają
realizację wspólnych przedsięwzięć, m.in. w zakresie wymiany informacji, doświadczeń i doskonalenia działań w zakresie
zwalczania przestępczości samochodowej oraz narkotykowej, prania pieniędzy, skimmingu, nielegalnego handlu dziełami
sztuki i dobrami kultury narodowej, wspólnych ćwiczeń służb operacyjnych i prewencyjnych w zakresie obserwacji i
pościgu transgranicznego oraz bezpośredniej współpracy przy realizacji poszczególnych spraw.
Tylko w 2009 roku funkcjonariusze z Zespołu ds. Międzynarodowej Współpracy Policji Wydziału Wywiadu Kryminalnego
dolnośląskiej komendy wojewódzkiej realizowali ponad 2 600 spraw, czyli o blisko 1000 więcej niż w roku 2008, co
świadczy o potrzebie kontynuacji wymiany informacji kryminalnych na poziomie międzynarodowym. Od lutego 2009
roku rozpoczął swoją działalność polsko -- czeski punkt kontaktowy w Kudowie Zdrój. Od momentu powstania
zrealizowano ponad 250 spraw przekazanych za pośrednictwem tego punktu.
Rozpracowanie grupy przestępczej, zajmującej się kradzieżami luksusowych aut na terenie Polski i Niemiec,
rozpracowanie grupy przestępczej działającej na terenie Niemiec, wyłudzającej pieniądze z banków poprzez
werbowanych do pracy Polaków (głównie mieszkańców Dolnego Śląska), ustalenie miejsca pobytu i zatrzymanie
mężczyzny poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez Sąd Okręgowy w Legnicy, Prokuraturę w
Hamburgu, Prokuraturę w Lubece, Prokuraturę w Braunschweig, to tylko niektóre z efektów dotychczasowej, skutecznej
współpracy Policji polskiej i niemieckiej. Działania dolnośląskich policjantów doprowadziły również do zlokalizowania i
zlikwidowania kilku dziupli samochodowych oraz odzyskania samochodów skradzionych m.in. z terenu Niemiec o łącznej
wartości około pół miliona euro.
W marcu 2004 roku, na dwa miesiące przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, zainicjowano pierwsze wspólne
polsko-niemieckie patrole na terenie Zgorzelca i Görlitz. Od 2008 roku realizowane są także patrole polsko-czeskie i
aktualnie odbywają się one na terenie powiatów: zgorzeleckiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego,
kamiennogórskiego i kłodzkiego. W 2009 roku zrealizowano łącznie 141 pieszych i zmotoryzowanych międzynarodowych
służb patrolowych. Wspólne służby to także działania realizowane przez policjantów ruchu drogowego na autostradzie
A-4.

Inną, znaczącą płaszczyzną współpracy dolnośląskiej Policji są realizowane projekty unijne. Dzięki środkom z nich
pozyskanym kupiono pojazdy służbowe i wyposażenie specjalistyczne dla Policji dolnośląskiej, czeskiej i saksońskiej.
Obecnie realizowane są wspólnie z Policją czeską projekty: "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko -- czeskim
po wejściu do Strefy Schengen" i "Czesko -- polskie pogranicze -- poprawa bezpieczeństwa. W tym roku realizowane
będą także projekty wspólnie z Policją saksońską: "Bezpieczeństwo transgranicznych szlaków komunikacyjnych",
"Transgraniczne procedury współdziałania" oraz "Transgraniczne procedury reagowania na zagrożenia terrorystyczne".
Ścisła współpraca Policji dolnośląskiej z Policjami krajów sąsiadujących przyczynia się do zwalczania przestępczości
transgranicznej i międzynarodowej oraz podniesienia poczucia bezpieczeństwa obywateli naszego regionu.
(źródło: KWP we Wrocławiu)

