
Tagi: Samochody, Policja, Śląsk, Korupcja

Fot. policja.pl

Autor: Katarzyna Nylec

Źródło: Onet

Komentarze (31)
popularne|najnowsze|wątki|moje

~m. do jergaj: no widzisz misiu kolorowy - jak naprawiam samochód wtedy, kiedy samochód tego 
wymaga, a nie wtedy, kiedy zbliża się badanie techniczne. ogumienie i oświetlenie też kontroluję co 
jakiś czas, nie tylko podczas badania technicznego. ciśnienie w oponach sprawdzam co najmniej raz 
w miesiącu i przed ... rozwiń całość

wczoraj, 12:58 | ocena: 100% odpowiedzoceń: 

~m. do ~scigacz:dlaczego uważasz, że wiesz lepiej czym jeżdżę i w jakim stanie jest mój 
samochód?

232 zarzuty dla diagnostów 
samochodowych

Trzech nieuczciwych diagnostów samochodowych wpadło w ręce śląskich policjantów. Cała trójka 
usłyszała 232 zarzuty popełnienia przestępstw korupcyjnych. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu 
wodzisławskiego.

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 
pracowników Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Żorach. - Śledczy 
ustalili, że kierownik stacji umówił się z właścicielem firmy transportowej, że 
będzie poświadczał nieprawdę o przeprowadzeniu badań technicznych 
samochodów ciężarowych - informuje zespół prasowy śląskiej policji.

Za każde przymknięcie oka miał otrzymywać 30 euro. W przestępczym 
procederze brali udział również dwaj inni pracownicy stacji.

Funkcjonariusze ustalili, że w momencie wystawiania fikcyjnych 
zaświadczeń, pojazdy znajdowały się poza granicami naszego kraju. "Lewe" 
zaświadczenia wystawiono na ciągniki siodłowe, przeznaczone do przewozu 
materiałów niebezpiecznych. Diagności poświadczali nieprawdę o 
przeprowadzeniu badań technicznych również innych pojazdów: 
motorowerów, samochodów osobowych, traktorów, a nawet przyczep.

Diagności usłyszeli 232 zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym. Prokuratura objęła 
dwóch pracowników policyjnym dozorem oraz zakazem wykonywania zawodu diagnosty. Natomiast wobec 
kierownika sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
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