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INFORMACJA PRASOWA
Czterech mężczyzn zatrzymanych w związku z procederem organizowania
nielegalnego przekraczania granicy Polski przez obywateli Ukrainy
Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście prowadzi śledztwo, dotyczące
organizowania obywatelom Ukrainy przekraczania granicy Rzeczpospolitej
Polskiej, wbrew przepisom ustawy. W sprawie tej funkcjonariusze z Placówki
Straży Granicznej w Łodzi zatrzymali wczoraj czterech mężczyzn w wieku
od 41 do 62 lat. Następnie, prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące
przestępstw związanych z organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy
Polski. Z ustaleń wynika, że podejmowane przez podejrzanych działania
dotyczyły łącznie około 800 obywateli Ukrainy. Mężczyznom grożą kary
pozbawienia wolności w wymiarze do 8 lat. Dotychczas co do trzech z nich
prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
Śledztwo prowadzone w tej sprawie to efekt ustaleń poczynionych
przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Łodzi, po uzyskaniu informacji
z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, wskazujących na to, że może dochodzić
do procederu organizowania nielegalnego przekraczania granicy Polski. Uzyskane
informacje potwierdziły się. Zatrzymany został 57-letni mieszkaniec Łodzi. Jak
ustalono, począwszy od stycznia 2015 r. podejmował on, współdziałając z innymi
osobami, działania mające na celu uzyskanie wiz uprawniających do wielokrotnego
przekraczania granicy przez ponad 800 osób. Jego rola sprowadzała się
do rejestrowania w PUP oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy
obywatelom Ukrainy. W tym celu, wykorzystywał on firmę pod którą prowadził
działalność gospodarczą, firmę swoich znajomych, a także podmioty gospodarcze
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zarejestrowane na osoby „podstawione”, które faktycznie nie prowadziły żadnej
działalności, a ich rolą miało być jedynie zgłaszanie w Urzędach Pracy oświadczeń.
Tak potwierdzone dokumenty, zawierające dane osobowe konkretnych osób, miały
być następnie podstawą do uzyskania w Konsulatach RP wiz uprawniających
do wielokrotnego przekraczania granicy Polski. Faktycznie jednak zakładano, że
po wjeździe obywateli Ukrainy do strefy Schengen nigdy nie podejmą oni pracy
w podmiotach, które zobowiązały się ich zatrudnić. Firmy te zresztą nie miały
faktycznych możliwości zatrudnienia deklarowanej liczby osób, czy wręcz
zatrudniania kogokolwiek. Niejednokrotnie pod adresami pod którymi miały działać,
nie prowadzono żadnej działalności. Po zgłoszeniu oświadczeń w PUP, zarówno
57-latek, jak i współdziałające z nim osoby, miały otrzymywać korzyści w różnych
kwotach. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że oprócz firmy zarejestrowanej
na swoje dane, 57-latek wykorzystywał działalność co najmniej sześciu innych
podmiotów zarejestrowanych na inne osoby. Z zebranych obecnie dowodów wynika,
że doszło do zgłoszenia ponad 700 oświadczeń w PUP w Łodzi. Kolejne kilkadziesiąt
usiłowano zarejestrować w Urzędzie Pracy poza Łodzią. Jak dotychczas, w oparciu
o wizy, wystawione na bazie zgłoszonych przez podejrzanych oświadczeń, granice
Polski przekroczyło prawdopodobnie około 100 osób.
57-latek usłyszał zarzut organizowania przekraczania wbrew przepisom granicy
RP.
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przez niego firm. Prokurator zarzucił im przestępstwa pomocnictwa do organizowania
nielegalnego przekraczania granicy. Mężczyznom grożą kary pozbawienia wolności
w wymiarze do lat 8. Co do trzech z nich dzisiaj prokurator wystąpił z wnioskami
o tymczasowe aresztowanie. Czwarty pozostaje zatrzymany do dyspozycji
śródmiejskiej prokuratury.
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