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Tylko w pierwszych dwóch miesiącach 2017 roku, dzięki współpracy poprzez sieć ENFAST
policjantów zajmujących się poszukiwaniem najniebezpieczniejszych przestępców, w ręce stróżów
prawa wpadło trzynastu najbardziej poszukiwanych przestępców Europy.

Zatrzymany w Szwecji Michał D.

Od kilku lat na terenie 28 krajów UE i sześciu krajów partnerskich funkcjonuje Europejska Sieć Zespołów Poszukiwań
Celowych tzw. ENFAST, która skupia w swoich szeregach wyspecjalizowanych policjantów zajmujących się
poszukiwaniem najniebezpieczniejszych przestępców poszukiwanych Europejskimi Nakazami Aresztowania. Sieć
współpracuje również z EUROPOL i INTERPOL. Polskie przedstawicielstwo ENFAST znajduje się w Wydziale Poszukiwań i
Identyﬁkacji Osób Biura Kryminalnego KGP. Dzięki ścisłej współpracy i szybkiemu przekazowi informacji poprzez sieć
ENFAST, tylko w pierwszych dwóch miesiącach 2017 roku, zatrzymanych zostało trzynastu najbardziej poszukiwanych
przestępców Europy. Oto niektórzy z wymienionej trzynastki:
Michał D. lat 29 – poszukiwany przez KPP w Wąbrzeźnie za napad na jedną z placówek bankowych w
Jabłonowie Pomorskim.
Do zdarzenia doszło 10 kwietnia 2012 r. Dwóch zamaskowanych sprawców wtargnęło wówczas do banku i grożąc
pracownikowi przedmiotem przypominającym broń, zmusiło go do wydania pieniędzy. Podejrzani uciekli w nieznanym
kierunku.
Śledztwo brodnickich policjantów pozwoliło na ustalenie tożsamości sprawców. Jeden z nich uciekł z kraju i ukrywał się
na terenie Szwecji. Działania poszukiwawcze prowadzone w ścisłej współpracy polskiej i szwedzkiej Policji w ramach
ENFAST, pozwoliły na ustalenie dokładnego miejsca ukrywania się poszukiwanego. 21 lutego 2017 r., około południa,
budynek został otoczony przez policję. Tuż po 13:00 specjalna grupa poszukiwawcza ENFAST Szwecja wtargnęła do
wnętrza mieszkania znajdującego się w południowej części Sztokholmu i zatrzymała poszukiwanego. Był zaskoczony
akcją szwedzkich policjantów.

Paweł W. lat 26 – poszukiwany przez KWP w Szczecinie za zabójstwo niepełnosprawnego 19–latka, do którego
doszło 29 grudnia 2016 r. w Świnoujściu.
Ze zgromadzonych materiałów policyjnych wynikało, że oﬁara została zwabiona do jednego z mieszkań w Świnoujściu.
Na miejscu chłopiec był więziony i maltretowany przez czterech sprawców, co doprowadziło do jego zgonu. Jeden z
nich – Paweł W. - po zdarzeniu zbiegł z kraju. W wyniku podjętych działań poszukiwawczych ustalono, że poszukiwany
przebywa na terytorium Holandii. Z uwagi na to Zespół ENFAST Polska podjął natychmiastową współpracę z ENFAST
Holandia, której efektem było zatrzymanie 11 stycznia 2017 r. poszukiwanego w godzinach przedpołudniowych w
miejscowości Helmond w Holandii.
Marian D. 69-latek poszukiwany przez KMP w Grudziądzu za brutalne zgwałcenia nastolatek. Metodą jego
działania było zwabianie nastoletnich dziewczyn najczęściej z tzw. trudnych środowisk do swojego domu, pod
pretekstem zarobienia pieniędzy za posprzątanie mieszkania. Gdy dziewczyna była już w mieszkaniu, gwałcił,
groził i odurzał. Skazany został na 10 lat pozbawienia wolności.
Czynności wykonane przez polską Policję pozwoliły ustalić, że poszukiwany ukrywa się na terenie Wielkiej Brytanii. W
tym celu funkcjonariusze ENFAST Polska nawiązali współpracę z brytyjskim ENFAST. W sprawę zaangażowało się
również Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP i Oﬁcer Łącznikowy Polskiej Policji w Londynie. Zakrojone na
szeroką skalę działania Policji pozwoliły na ustalenie, że poszukiwany znajduje się na promie płynącym do miejscowości
Heysham w Anglii. Brytyjscy funkcjonariusze zorganizowali zasadzkę, w którą 01 lutego 2017 r., ok. godz. 13:30, wpadł
poszukiwany, gdy opuszczał pokład promu. Nie stawiał oporu, zachowywał się spokojnie
Piotr T. lat 52 – poszukiwany przez KWP we Wrocławiu za zgwałcenie i zabójstwo młodej kobiety, którego
dopuścił się 26 lat temu. Od tamtej pory ukrywał się poza granicami kraju.
Mimo upływu lat wrocławska Policja nadal go poszukiwała, a po pojawieniu się nowych okoliczności, w sprawę
natychmiast zaangażowano grupę funkcjonariuszy ENFAST z KGP, którzy niezwłocznie rozpoczęli współpracę ze swoimi
włoskimi odpowiednikami. W sprawę zaangażowane było także Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Włoski
Wydział Carabinieri podjął natychmiastowe czynności, w wyniku których, tego samego dnia tj. 01 lutego 2017 r., w
godzinach wieczornych, w okolicy miejsca zamieszkania poszukiwanego, tj. w miejscowości Zocca, poszukiwany został
zatrzymany. Jak się okazało, mężczyzna przez wiele lat wiódł życie pod zmienioną tożsamością. Był kompletnie
zaskoczony widokiem Policji.
Rafał R. lat 43 – poszukiwany przez KWP w Poznaniu za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą
zajmującą się kradzieżą luksusowych samochodów m.in. z Niemiec. Pojazdy po przerobieniu numerów VIN i
sfałszowaniu dokumentów sprzedawane były na terytorium Polski.
Dzięki profesjonalnym działaniom poszukiwawczym poznańskich policjantów i szybkiej wymianie informacji za
pośrednictwem grupy ENFAST z KGP, 31 stycznia 2017 r. niemieccy funkcjonariusze wykorzystali element zaskoczenia i
zatrzymali poszukiwanego w miejscowości Gütersloh na zachodzie Niemiec, w pojeździe, którym się przemieszczał.
Rudiger K. lat 59 – obywatel Niemiec, poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania przez
stronę niemiecką za szereg oszustw dotyczących mienia znacznej wartości.
Po uzyskaniu informacji dotyczących możliwości pobytu poszukiwanego na terenie Polski funkcjonariusze ENFAST
Niemcy nawiązali kontakt z ENFAST Polska w KGP. Wstępne działania policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyﬁkacji
Osób Biura Kryminalnego KGP pozwoliły ustalić, że poszukiwany może przebywać na terenie Wrocławia. Wówczas,
celem szybkiego działania w sprawę natychmiast zaangażowano funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KWP we
Wrocławiu, którzy ustalili dokładne miejsce ukrywania się poszukiwanego i 17 lutego 2017 r., w godzinach
przedpołudniowych, zatrzymali go w jednym z mieszkań w centrum Wrocławia.
Pozostali poszukiwani m.in. za uprowadzenie, rozboje i kradzieże, zatrzymani zostali dzięki bardzo dobrej współpracy
policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyﬁkacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji kanałem ENFAST z
innymi krajami należącymi do tej sieci. Do zatrzymań doszło m.in. w Belgii i w Norwegii.
(Wydział Poszukiwań i Identyﬁkacji Osób Biura Kryminalnego KGP / mw)

