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Zarzuty dla funkcjonariuszy ITD 
Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2012 14:55, autor: Marek Kantczak  

Zarzuty przekroczenia uprawnień postawiła 
prokuratura w Gorzowie pięciorgu 
funkcjonariuszom słubickiego oddziału 
Inspektoratu Transportu Drogowego. 
Przekroczenie uprawnień polegało na tym, 
że po stwierdzeniu usterek technicznych w 
pojazdach ciężarowych kierowali właścicieli 
lub kierowców tych pojazdów do 
konkretnego warsztatu samochodowego.  

 
Po usunięciu usterek kierowca wracał do funkcjonariuszy i odzyskiwał 
zatrzymany dowód rejestracyjny. – To było działanie niezgodne z przepisami – 
mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Dariusz Domarecki.  

 

Czyny funkcjonariuszy ITD zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do 
10 lat. Ustalono, że w 2011 roku miało miejsce kilkanaście takich przypadków. 
Po przesłuchaniu funkcjonariuszy prokurator wobec czworga zastosował 
wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych. Wobec 
piątego, który jest szefem słubickiego oddziału ITD, prokurator wystąpił do sądu 
o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Zatrzymania funkcjonariuszy 
dokonali policjanci Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie wraz z 
funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Czas pracy kierowców 2012 kierowcy.eu/Ewidencja_Czasu_
Przepisy, Komentarze, Porady Unikaj błędów. 
Raport w Prezencie! 

Ile na emeryturze ? www.TaxCare.pl
1500 zł czy 6000 zł. Sprawdź jak podwyższyć 
emeryturę ! 

Urzędnik służby cywilnej www.arslege.pl
Testy egzaminacyjne on-line! Pytania na urzędnika 
mianowanego 
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Chat Posłuchaj

Wtorek, 14 sierpnia 2012 Imieniny obchodzą: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

Teraz na antenie: 

09:00 - 14:00 Dzień na 95,6 FM

 

hm;-) pisze:

3 sierpnia 2012 o 16:47

Pan rzecznik nie ma racji, że za każdym razem jest potrzebne badanie techniczne 
pojazdu. Proszę poczytać dobrze i wnikliwie przepisy. Wiec jak nie ma dowodów na 
to że brali w łapę, to czemu wszyscy się rozpisują ze brali. coś tu nie halo. 

 

krokodyl pisze:

4 sierpnia 2012 o 08:33

A Rzecznik GITD milczy bo nie wie co na to Generał . 
Ciekawe co powiedzą posłowie jak zaczną płacić mandaty za prędkość? 
Już mu inspektorzy nie zrobią 1,2 mil z mandatów. 
Jak nie masz wyników to zamknij grupę ludzi , napóść jednych na drugich możę 
coś z tego wyjdzie Zielona Góra kontra Gorzów. skąd my to znamy ???? 
A kto cierpi inspektor ,policjant, urzędnik itp. a nie ten kto jest winien !!!! 
Tym ludziomjuż nikt nie zwróci honoru bonie ważne czy ty ukrdłeś czy tobie kradli 
ważne że ukradli. O to teraz żyjemy w Państwie totalitarnym . 

DODAJ KOMENTARZ  
Imię i nazwisko / nick 

16°C
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