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POZNAŃ - POLICJANCI WYJAŚNILI SPRAWĘ FIKCYJNEGO
NAPADU
Policjanci z Poznania wspólnie z Prokuraturą Poznań Grunwald wyjaśnili sprawę napadu na
pracownika poczty i kradzieży znacznej sumy pieniędzy. Do zdarzenia doszło na początku lutego
2016 roku. Okazało się, że napad był fikcyjny, a konwojent współpracował z napastnikiem. W sumie
do tej sprawy zatrzymano 5 osób. Za kradzież mienia znacznej wartości kodeks karny przewiduje do
10 lat pozbawienia wolności.
26 czerwca br. policjanci z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Poznaniu zatrzymali 5 osób z Gniezna
i pow. gnieźnieńskiego, w związku z napadem na konwojenta Poczty Polskiej. Do zdarzenia doszło na początku lutego 2016
roku. Wtedy to, na parkingu centrum handlowego przy ul. Bukowskiej został zaatakowany pracownik poczty przez
nieznanego sprawcę, który zabrał torbę z utargiem z placówek handlowych. Policjanci na miejscu przeprowadzili szereg
czynności mających na celu ustalenie tożsamości sprawcy. Jednak brakowało bezpośrednich świadków zdarzenia jak również
ewentualnego monitoringu, mogącego pomóc w rozwiązaniu sprawy.
Policjanci rozpoczęli żmudną pracę operacyjną. Sprawdzany był każdy ślad, a przede wszystkim szczegółowo analizowano
zeznania napadniętego konwojenta. Im dłużej policjanci przeglądali zebrany materiał, tym więcej pojawiało się znaków
zapytania. W pewnym momencie było już jasne, że napad i rabunek został sfingowany, a poturbowany w wyniku napadu
mężczyzna, tak naprawdę współpracował z napastnikiem. Dalsze czynności doprowadziły do systematycznego ustalenia
kolejnych osób, które brały udział w tej kradzieży. Rozpoczęła się wielomiesięczna obserwacja wytypowanych osób, które
dopiero po 9 miesiącach zaczęły wydawać skradzione pieniądze na dom, samochód sprowadzony z USA czy mieszkanie.
Efektem tej pracy było zidentyfikowanie i potwierdzenie udziału w fikcyjnym napadzie 4 osób, które zostały zatrzymane 26
czerwca br. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutu kradzieży mienia znacznej wartości za co
grozi kara do 10 lat więzienia. Trzech podejrzanych zostało objętych policyjnym dozorem, natomiast wobec czwartego z nich,
sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald zastosował 3-miesięczny areszt.
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