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CBŚ WSPÓLNIE Z NIEMIECKĄ POLICJĄ ZWALCZA
PRZESTĘPCZOŚĆ MIĘDZYNARODOWĄ
Data publikacji 13.02.2012

Wiosną 2011 roku policjanci CBŚ KGP w ramach współpracy z policją niemiecką z
Neubrandenburga, weryﬁkując posiadane materiały stwierdzili, że na terenie Niemiec dochodzi
do zwiększonej liczby kradzieży samochodów ciężarowych, a zwłaszcza zestawów, na których
znajdowały się maszyny budowlane. Jednocześnie na terenie Polski stwierdzono zwiększoną
aktywność grup przestępczych oferujących do sprzedaży sprzęt tego typu. Współpraca policji
polskiej i niemieckiej przyniosła oczekiwane efekty.
Na podstawie dokonanych ustaleń wytypowano grupy osób trudniących się tym procederem na terenie Polski i Niemiec
- objęto je stosownym zainteresowaniem. Bieżąca wymiana informacji pomiędzy policją polską i niemiecką bardzo
szybko przyniosła efekty w postaci ustalenia wszystkich członków grupy przestępczej dokonującej kradzieży, ich miejsc
zamieszkania, pojazdów jakimi się poruszają, a przede wszystkim pozwoliła rozpoznać metody działania, sposoby
kradzieży oraz transportu i przechowywania przywłaszczonego mienia.
We wrześniu 2011 roku, w wyniku skoordynowanych działań po obu stronach granicy, w bezpośrednim pościgu na
terenie Niemiec, zatrzymano trzech sprawców kradzieży zestawu ciężarowego przewożącego maszyny budowlane.
Trzej zatrzymani sprawcy w wieku od 20 do 40 lat, dwaj mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego i jeden
łódzkiego, zostali tymczasowo aresztowani przez sąd w Neubrandenburgu.
W ramach dalszych działań policji polskiej i niemieckiej ustalono, że aresztowani dokonali przestępstw kradzieży
zestawów ciężarowych w trzech landach: Meklemburgi, Brandenburgii i Saksonii, a łączna wartość skradzionego mienia
wynosi około 800 tys. euro. W zainteresowaniu sprawców znalazły się między innymi profesjonalne urządzenia
geodezyjne, maszyny do kładzenia asfaltu, koparki oraz całe zestawy samochodowe.
W lutym 2012 roku w ramach dalszej współpracy CBŚ i Policji w Neubrandenburgu, podczas wspólnych działań
realizowanych w drodze międzynarodowego wniosku o pomoc prawną, na terenie Polski dokonano przeszukań miejsc
zamieszkania, aresztowanych wcześniej sprawców i w toku tych czynności zabezpieczono szereg dowodów
jednoznacznie wskazujących na dokonanie około kilkudziesięciu kradzieży mienia znacznej wartości. Sprawa ma
charakter rozwojowy. Przewidywane są dalsze wspólne działania policji niemieckiej i CBŚ.
Powyższa sprawa jest jednym z wielu przykładów wzorowej współpracy CBŚ i niemieckiej policji przygranicznych landów
w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości kryminalnej.
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