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Akt oskarżenia przeciwko 25 członkom zorganizowanej grupy przestępczej
Prokuratura Rejonowa w Pabianicach skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi
akt oskarżenia przeciwko 36 oskarżonym, 25 z nich zarzucając udział w zorganizowanej
grupie przestępczej, mającej na celu dokonywanie przestępstw wymuszenia rozbójniczego,
pobicia, oszustwa, poplecznictwa, korupcji oraz skarbowych. Wśród oskarżonych jest
sześciu funkcjonariuszy, w tym trzech z Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Łodzi
oraz jeden funkcjonariusz służby więziennej. Śledztwo prowadzone było przy dużym
zaangażowaniu specjalnej grupy powołanej przez Komendanta Głównego Policji, w skład
której wchodzili funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych oraz CBŚ KGP
Kierowanie grupą przestępczą, działającą w okresie styczeń 2005r. – luty 2009r.
zarzucono 35 – letniemu Sławomirowi F. oraz 34 – letniemu Przemysławowi G., do czasu
zatrzymania zatrudnionemu w SPAP KWP w Łodzi. Obaj są tymczasowo aresztowani.
Jak wynika z dokonanych w śledztwie ustaleń, wyżej wymienieni pod pozorem
legalnie działających agencji ochrony osób i mienia przejmowali ochronę największych
lokali rozrywkowych w województwie łódzkim oraz, w pierwszej fazie działalności, agencji
towarzyskich. Oferując ochronę wskazywali na rzekome dobre układy w Policji, a czasem
wręcz wprost informowali, że w oferują usługi „dorabiających” po pracy funkcjonariuszy.
Przed złożeniem oferty w lokalach często miało dochodzić do wzrostu agresji, celem
wykazania nieskuteczności dotychczasowych firm ochroniarskich. W tym celu obaj główni
oskarżeni wykorzystywali kontakty w łódzkim świecie przestępczym, a także w środowisku
przestępców stadionowych. Następnie w lokalach pojawiali się przedstawiciele firm,
powiązanych z oskarżonymi, oferując usługi. W ten sposób doszło do nawiązania
współpracy z co najmniej 9 właścicielami i zarządcami lokali gastronomicznych
zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego – co łączyło się z ochroną kilkunastu
palcówek. Przez oskarżonych byli oni przy tym wprowadzani w błąd, co do zatrudniania
osób posiadających uprawnienia do ochrony imprez masowych bądź odpowiednio
przeszkolonych oraz dysponowania tzw. grupą interwencyjną podczas, gdy faktycznie
zatrudniali osoby, które nie posiadały powyższych uprawnień, a dla których pozyskiwano
fałszywe zaświadczenia o posiadaniu takowych oraz nieformalnie kilku funkcjonariuszy
Policji, głównie SPAP KWP. Ci ostatni za ochronę imprez po godzinach pracy otrzymywali
jednorazowo kwoty 100 – 200 PLN.
Niejednokrotnie dochodziło do pobić uczestników zabezpieczanych imprez przez
pracowników ochrony. Wówczas podejmowane były liczne kroki zmierzające do ukrycia
tego typu zdarzeń, ich przebiegu oraz uniemożliwiania pociągnięcia do odpowiedzialności
karnej sprawców. W tym celu wywierano naciski na pokrzywdzonych, by zaniechali
ujawniania tego typu zdarzeń, niszczono lub fałszowano zapisy monitoringu, podawano
błędne listy ochroniarzy zabezpieczających poszczególne imprezy – by uniemożliwić

identyfikację, choćby podczas okazań, właściwych napastników, składano fałszywe
zeznania oraz podejmowano działania zmierzające do pozyskania wiedzy, jaką o
poszczególnych zdarzeniach mają organy ścigania oraz o ich zamierzeniach.
Dwóm głównym oskarżonym, oprócz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej
zarzucono przestępstwa : poplecznictwa ( utrudniania kilku postępowań karnych ), płatnej
protekcji, łapownictwa, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, oszustwa, prania brudnych
pieniędzy, usiłowania wymuszenia rozbójniczego i rozboju.
Czterech kolejnych funkcjonariuszy Policji oskarżono o udział w zorganizowanej
grupie przestępczej. Ponadto trzech z nich o niedopełnienie obowiązków i poplecznictwo, a
nadto jednego o niedopełnienie obowiązków, w celu osiągnięcia korzyści osobistej oraz
ujawnienie tajemnicy służbowej ( ujawnienie Sławomirowi F. okoliczności związanych ze
złożonym zawiadomieniem, w zamian za możliwość nieodpłatnego wstępu na imprezę do
jednego z ochranianych klubów ). Dwóm z nich zarzucono nadto usiłowanie wymuszenia
rozbójniczego, polegające na kierowaniu gróźb zamachu na mienie i bezpieczeństwo
klientów, w celu zmuszenia właściciela jednego z łódzkich lokali do zawarcia umowy o
ochronę lokalu przez firmę powiązaną z organizatorami procederu.
Ostatni z Policjantów oskarżony został o ujawnienie tajemnicy służbowej.
Natomiast funkcjonariusza służby więziennej (zatrudnionego w jednym z
łódzkich zakładów karnych) oskarżono o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a
ponadto również o ujawnienie tajemnicy służbowej.
Pozostałym oskarżonym zarzucono różne przestępstwa - adekwatnie do
dokonanych ustaleń. Dużą grupę stanowią osoby, którym zarzucono utrudniane postępowań
karnych ( poplecznictwo ), przestępstwa pobicia oraz posługiwania się fałszywymi
zaświadczeniami w zakresie posiadanych uprawnień, co przede wszystkim dotyczy
zatrudnianych przez organizatorów ochroniarzy.
Wśród oskarżonych są także osoby, na których dane zarejestrowano jedną z firm
ochrony, wykorzystywanych faktycznie w działalności przestępczej przez głównych
oskarżonych – zarzucono im udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie
brudnych pieniędzy.
Kolejną grupę oskarżonych stanowią pracownicy części ochranianych lokali.
Będą odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie oraz poplecznictwo.
Co do dwóch innych osób, oprócz udziału z zorganizowanej grupie przestępczej,
sformułowano zarzuty dotyczące poświadczenia nieprawdy w zaświadczeniach „członka
służb porządkowych na imprezach masowych” oraz „kierownika do spraw
bezpieczeństwa”.
Głównym oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15.
Zagrożenie w przypadku pozostałych jest różne i jego górne granice oscylują w granicach 3
– 15 lat pozbawienia wolności
Materiały dowodowe co do siedmiu podejrzanych, którzy pozostają między
innymi pod zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poplecznictwa,
łapownictwa oraz przestępstw skarbowych, wyłączono do odrębnego postępowania sprawę w dalszym ciągu bada prokuratura pabianicka.
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