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INFORMACJA PRASOWA

Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym procederu organizowania
nielegalnego przekraczania granicy Polski przez obywateli Ukrainy
Na polecenie Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście funkcjonariusze
z Placówki Straży Granicznej w Łodzi zatrzymali 28-letniego obywatela Ukrainy,
który usłyszał zarzuty, dotyczące przestępstw związanych z organizowaniem
nielegalnego przekraczania granicy Polski. Z ustaleń wynika, że w przestępczym
procederze odgrywał on kluczową rolę. Podejmowane przez niego działania
dotyczyły łącznie około 800 obywateli Ukrainy. Na wniosek śródmiejskiej
prokuratury został on tymczasowo aresztowany, podobnie jak czterech innych
podejrzanych w tej sprawie. Ponadto, na jednym z przejść granicznych
zatrzymany został obywatel Ukrainy, który usiłował przekroczyć granicę,
w oparciu o wizę uzyskaną po przedłożeniu oświadczenia, zarejestrowanego
w PUP w Łodzi, a wystawionego przez podejrzanych w śledztwie. Jest on szóstą
osobą,

która

usłyszała

zarzuty.

Dotyczą

one

usiłowania

nielegalnego

przekroczenia granicy RP – co zagrożone jest karą pozbawienia wolności
w wymiarze do lat trzech.
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. Jako pierwszy zatrzymany został 57-letni mieszkaniec
Łodzi. Jak ustalono, począwszy od stycznia 2015 r. podejmował on, współdziałając
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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
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.
28-letni obywatel Ukrainy odgrywał kluczową rolę w przestępczym procederze.
Do stycznia 2015 roku posiadał on kartę stałego pobytu na terytorium RP. Złożył
wniosek o zalegalizowanie dalszego pobytu na terenie Polski. Dokonane ustalenia
wskazują, że to do niego początkowo trafiały dane obywateli Ukrainy, którzy chcieli
uzyskać wizę uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy. Przekazywane
one były prawdopodobnie przez działające na terenie Ukrainy biura pośrednictwa.
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Po odesłaniu do poszczególnych biur zarejestrowanych w PUP oświadczeń, 28-latek
otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 20 dolarów za każde oświadczenie.
W oparciu o uzyskane dane, dotyczące osób, które ubiegały się o wizę,
na przejściu granicznym zatrzymany został obywatel Ukrainy, który próbował wjechać
do Polski. Jest on szóstym z podejrzanych. Prokurator przedstawił mu zarzut
usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy, co zagrożone jest kara pozbawienia
wolności w wymiarze do lat trzech. Zadeklarował chęć dobrowolnego poddania się
karze.
Aktualnie w śledztwie 28-letni obywatel Ukrainy i 57-letni mieszkaniec Łodzi
usłyszeli zarzuty organizowania przekraczania wbrew przepisom granicy RP. Trzem
innym mężczyznom – przedstawicielom firm wykorzystywanych do wystawiania
oświadczeń, prokurator zarzucił przestępstwa pomocnictwa do organizowania
nielegalnego przekraczania granicy. Wszystkim im grożą kary pozbawienia wolności
w wymiarze do lat ośmiu. Na wniosek śródmiejskiej prokuratury zostali tymczasowo
aresztowani.
Śledztwo pozostaje w toku. Prowadzone są czynności mające na celu określenie
faktycznej skali procederu i kręgu współdziałających osób.
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