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10 lat więzienia grozi trzem mężczyznom. Pierwszy z nich, diagnosta na stacji kontroli
pojazdów w Szczytnie miał pobierać pieniądze za nieprzeprowadzone badania
techniczne ciągników. Pozostali zostali zatrzymani za wręczenie kwoty za fikcyjny
przegląd.
Policjanci w Wydziału Kryminalnego w Szczytnie pracowali nad sprawą wręczania korzyści
majątkowych w zamian za zamieszczanie adnotacji w dowodach rejestracyjnych, pomimo tego,
że na miejscu badania nie było tych pojazdów i nie został sprawdzony ich stan techniczny.
Policjanci w trakcie zbierania materiału dowodowego ustalili, że na jednej ze stacji
diagnostycznych w Szczytnie, zatrudniony tam 54-letni diagnosta otrzymywał pieniądze za takie
właśnie badania. Kryminalni ustalili dwóch mężczyzn w wieku 34 i 28 lat, którzy wręczyli temu
pracownikowi pieniądze za przegląd techniczny ciągników.
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Prokurator postanowił o oddaniu tych mężczyzn pod dozór Policji i zastosował poręczenia
majątkowe. Kodeks Karny za to przestępstwo przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.
TopNews - sprawdź jakie materiały WP.PL są dzisiaj najgorętsze!
tagi: policja
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Pozostało znaków: 4000
[Pokaż regulamin]
Akceptuję regulamin zamieszczania opinii w serwisie i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wirtualną Polskę
S.A. moich danych osobowych dla celów związanych z zamieszczeniem mojej opinii w serwisie.
Wirtualna Polska S.A. w Gdańsku informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
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Nie no tylko dziesięć lat dożywocie rolnikom Ciągniki spalić ,a policjantom po 10 tys
nagrody ( na tylnym siedzeniu w radiowozie zostawić bo inaczej nie wezmą , takie
przyzwyczajenie ) kochana Polska
odpowiedz
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~elo [2012-05-03 00:17]
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No to Amerykę odkryli hahaha Szacun :))
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~Gość [2012-05-02 23:20]
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Że też o tym jeszcze nie mówili w dziennikach telewizyjnych !!! Taki sukces naszej policji.
Gdzie jest rzecznik komendanta głównego ? W CNN też o tym nie słyszałem. Coś
podobnego.
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odpowiedz
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przeciez te przeglady to i tak czysta fikcja,zdzieraja 100zl za piec minut roboty !
zlodziejstwo w bialy dzien
odpowiedz
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czuję sie bezpieczniej moge spokojnie wyjsc w nocy na ulice
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2002
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~PIs [2012-05-02 22:31]
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W tym kraju taki przekręt niemożliwe, ciekawe co dzieje sie w sejmie?
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~ziom [2012-05-02 22:05]
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KATALOG SAMOCHODÓW

Ja tam nie wiem co wy macie do tych przeglądów by je robić za tak zwaną 'flaszkę'. Mi
zależy na moim bezpieczeństwie i na bezpieczeństwie dzieci więc robię przeglądy co roku
tak jak powinienem. Auto 12 letnie i przechodzi je bez zająknięcia...
odpowiedz
~mol [2012-05-02 21:45]
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|

klient nie jest od kontrolowania fachowców. Premier odpowiedzialny jest za pracę rządu.
Chociaż Tusk żle kieruje rządem , żle dobiera ministrów , ale nie jestem za to
odpowiedzialny , bo nie mogę sprawować kontroli nad premierem . Tusk bierze pieniądze
za premierowanie. Sejm może go kontrolować poprzez organa kontrolne nie podlegające
rządowi i poprzez interpelacje . Diagnosta bierze pieniądze za diagnostykę i wystawienie
świadectwa . Klient nie może go kontrolować i dla przeciętnie rozgarniętęgo człowieka jest
to jasne.
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każdy człowiek dba w wystarczającym stopniu o swój samochód. Przeglądy coroczne są
zbędne. Obecnie są one swoistym podatkiem pobieranym od kierowców. Tacy ludzie jak
opisani tutaj, to jedyne wyjście przed terrorem stacji diagnostycznych.Trzeba ich zwolnić-to bohaterowie walki z reżimem.
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~marecki [2012-05-02 21:34]
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no i...? codzienność...litości
odpowiedz
~niezniszczalny [2012-05-02 19:55]
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Ciągniki rolnicze powinny mieć badania bezterminowo teraz jest na 2 lata przegląd , ale
ciągnika nie użytkuje się tak jak samochodu a każdy posiadacz ciągnika wie co trzeba
naprawić przy swoim pojeździe większość ciągników to konstrukcje z lat 80,90. w średnim
stanie a rolników po prostu nie stać na przywrócenie im stanu fabrycznego.. A co do tej
"afery" to rząd okrada nas na każdym kroku posłowie robią przekręty na miliony i jakoś
cicho policja siedzi ...
odpowiedz
pokaż 1 ukrytą odpowiedź
~takjest [2012-05-02 21:18]

+2 [4]

|

Za pobicie ze skutkiem śmiertelnym tez jest coś w okolicy 10 lat. Zycie ludzkie = stempel
w kwiecie dla przyczepy.
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Normalka że tak robią były mąż zabrał samochód 5 lat temu i robi przeglądy lewe ,papiery
książeczka od instalacji gazowej jest u mnie bez tych papierów nie powinien nikt zrobić
przeglądu a robią w Krakowie.
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up!

odpowiedz
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pokaż 1 ukrytą odpowiedź
~Alechandro Ortega [2012-05-02 20:42]
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tych funkcjonariuszy wydalić ze służby w trybie natychmiastowym, za ośmieszanie całej
polskiej policji.
odpowiedz
~Tom [2012-05-02 18:39]
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A ten pan, co pisał ten artykuł,to mieszkał kiedyś w Polsce ?
odpowiedz
pokaż 1 ukrytą odpowiedź
~cik [2012-05-02 19:40]
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Mała szkodliwość czynu. Politycy robią na większą skalę przekręty i nic im za to nie jest.
odpowiedz
~n,m [2012-05-02 19:10]
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Jak fikcyjne-wszystko legal w komputerze itd.
odpowiedz
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~Koper p-wa [2012-05-02 19:09]
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Normalka w każdym mieście jest przynajmniej jedna stacja.. Serial "Polskie realia" o.2012
pt. "kasa" : tym czasem na warsztacie.... Rysiek: to będziemy sprawdzać wie pan co ma..
podbijemy i już... Jan: ile place ? Rysiek: tak jak zawsze Jan: może coś taniej? Rysiek: wie
pan podwyżki paliwa szkodliwe w pracy stres.. ciężko jest Jan: dziękuję za dwa dni Jan ma
wypadek... Rysiek tańczy za 170zł
odpowiedz
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Ale aferę ujawnili. Tusk i reszta kombi... z PO to przy nich to przedszkolaki. No teraz
europa będzie nas POdziwiać jaką to mamy sprawną Policję i nieprzekupnych Prokuratorów.
Wykryć taką AFERĘ i ukarać tych szkodliwych dla Polski aferzystów i to bez Komisji
Śledczej - NO, NO - POdziwiam.
odpowiedz
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~znafca [2012-05-01 21:54]
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Policjant :Panie kierowco :prawo jazdy, ubezpieczenie, dowód rejestracyjny do kontroli.
Kierowca : Dowód jest na przeglądzie.....
odpowiedz
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