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Rozbito cztery grupy kieszonkowców 

Rozbicie czterech grup przestępczych okradających warszawskich podróżnych to jeden z wyników 
wspólnej akcji Kolei Mazowieckich i Komendy Stołecznej Policji "Nie daj się złowić w sezonie", 

podsumowanej dzisiaj.  

W czasie wakacyjnej kampanii spo łecznej "Nie daj się złowić w sezonie" nieumundurowani policjanci 

patrolowali środki transportu publicznego, szpitale, placówki gastronomiczne i biura, czyli miejsca, gdzie 
naj łatwiej można stać się ofiarą kieszonkowców. Celem akcji było nie tylko zatrzymywanie z łodziei, ale i 

edukowanie ludzi, jak dzięki zwyczajnej przezorności można uchronić się przed kradzieżą. 

Podczas akcji rozbito cztery grupy kieszonkowców, wołomińską, radomską i dwie sk ładające się z 
obywateli Rumunii, które działały na terenach warszawskich dworców i bazarów. W kampanii wzięło 

udzia ł 2887 policjantów, przeprowadzono 5425 interwencji oraz zatrzymano 198 przestępców, w tym nie 
tylko kieszonkowców, ale i osoby zajmujące się przestępczością narkotykową. Policjanci przyznali 1482 

mandaty karne na łączną sumę prawie 240 tys. z ł. 

Naczelnik Wydzia łu Wywiadowczo–Patrolowego Komendy Sto łecznej Policji Bogdan Krzyszczak, 

poinformowa ł na piątkowej konferencji, iż dzięki tej i innym akcjom policja od 1 stycznia 2011 r. do 15 

września odnotowa ła spadek liczby kradzieży kieszonkowych o 10 proc. w stosunku do tego samego 

okresu ubieg łego roku. 

Na potrzeby akcji opracowano także bankowy system "Dokumenty Zastrzeżone", dzięki któremu osoby, 
którym skradziono paszport, dowód czy prawo jazdy, mogą łatwo dowiedzieć się, gdzie i jak szybko i 

skutecznie zastrzec swoje dokumenty tożsamości. W przypadku kradzieży nie wystarczy powiadomienie 

policji, dokumenty zastrzec można tylko w bankach, a na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl 

znajduje się m.in. wykaz placówek, które przyjmują takie zg łoszenia nawet od osób, które nie posiadają 
konta bankowego. 

- Chodzi ło nam o to, żeby ludzie nauczyli się zachowywać ostrożność nie tylko w środkach transportu, 

ale we wszystkich miejscach publicznych, w których złodzieje łatwo mogą wywo łać sztuczny t łok i np. 

poprzez kradzież kart kredytowych pozbawić kogoś oszczędności całego życia - doda ł Adam Struzik, 

Marsza łek Województwa Mazowieckiego, który objął patronat nad akcją. 

Partnerami trwającej od 15 lipca do 30 września akcji były Miejskie Zak łady Autobusowe, Tramwaje 

Warszawskie i Związek Banków Polskich.  

Tagi: Kradzieże, Policja, akcje ratunkowe, kampania 
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Zobacz wszystkich

 

Rozbito cztery grupy kieszonkowców 

Rozbicie czterech grup przestępczych okradających warszawskich podróżnych to jeden z wyników 
wspólnej akcji Kolei Mazowieckich i Komendy Stołecznej Policji "Nie daj się złowić w sezonie", 

podsumowanej dzisiaj.  

W czasie wakacyjnej kampanii spo łecznej "Nie daj się złowić w sezonie" nieumundurowani policjanci 

patrolowali środki transportu publicznego, szpitale, placówki gastronomiczne i biura, czyli miejsca, gdzie 
naj łatwiej można stać się ofiarą kieszonkowców. Celem akcji było nie tylko zatrzymywanie z łodziei, ale i 

edukowanie ludzi, jak dzięki zwyczajnej przezorności można uchronić się przed kradzieżą. 

Podczas akcji rozbito cztery grupy kieszonkowców, wołomińską, radomską i dwie sk ładające się z 
obywateli Rumunii, które działały na terenach warszawskich dworców i bazarów. W kampanii wzięło 

udzia ł 2887 policjantów, przeprowadzono 5425 interwencji oraz zatrzymano 198 przestępców, w tym nie 
tylko kieszonkowców, ale i osoby zajmujące się przestępczością narkotykową. Policjanci przyznali 1482 

mandaty karne na łączną sumę prawie 240 tys. z ł. 

Naczelnik Wydzia łu Wywiadowczo–Patrolowego Komendy Sto łecznej Policji Bogdan Krzyszczak, 

poinformowa ł na piątkowej konferencji, iż dzięki tej i innym akcjom policja od 1 stycznia 2011 r. do 15 

września odnotowa ła spadek liczby kradzieży kieszonkowych o 10 proc. w stosunku do tego samego 

okresu ubieg łego roku. 

Na potrzeby akcji opracowano także bankowy system "Dokumenty Zastrzeżone", dzięki któremu osoby, 
którym skradziono paszport, dowód czy prawo jazdy, mogą łatwo dowiedzieć się, gdzie i jak szybko i 

skutecznie zastrzec swoje dokumenty tożsamości. W przypadku kradzieży nie wystarczy powiadomienie 

policji, dokumenty zastrzec można tylko w bankach, a na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl 

znajduje się m.in. wykaz placówek, które przyjmują takie zg łoszenia nawet od osób, które nie posiadają 
konta bankowego. 

- Chodzi ło nam o to, żeby ludzie nauczyli się zachowywać ostrożność nie tylko w środkach transportu, 

ale we wszystkich miejscach publicznych, w których złodzieje łatwo mogą wywo łać sztuczny t łok i np. 

poprzez kradzież kart kredytowych pozbawić kogoś oszczędności całego życia - doda ł Adam Struzik, 

Marsza łek Województwa Mazowieckiego, który objął patronat nad akcją. 

Partnerami trwającej od 15 lipca do 30 września akcji były Miejskie Zak łady Autobusowe, Tramwaje 

Warszawskie i Związek Banków Polskich.  

Tagi: Kradzieże, Policja, akcje ratunkowe, kampania 
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