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INFORMACJA PRASOWA

18 osób oskarżonych o udział w grupach przestępczych i sutenerstwo
Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach skierowała do Sądu Okręgowego
w Łodzi akt oskarżenia przeciwko piętnastu mężczyznom w wieku od 22 do 50 lat
oraz trzem kobietom w wieku od 24 do 34 lat, zarzucając im udział
w zorganizowanej grupie przestępczej, sutenerstwo i stręczycielstwo. Dwóm
z oskarżonych grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10,
pozostałym do lat 5.
Aktem

oskarżenia

objęta

została

przestępcza

działalność

dwóch

zorganizowanych grup trudniących się nakłanianiem do uprawiania prostytucji
i czerpania z niej korzyści. Pierwsza z nich działała w latach 2010 – 2014, a kierował
nią 39-letni oskarżony. Od listopada 2013 r. współdziałający z nim 32-latek
zorganizował własną grupę przestępczą, która funkcjonowała do lutego 2015 r.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, oskarżeni zdołali zwerbować do uprawiania
prostytucji kilkanaście kobiet. W początkowym okresie świadczyły one usługi
seksualne w okolicach Skierniewic, Tomaszowa Mazowieckiego, Lubochni, Jeżowa,
Łowicza, Łasku, Świebodzina i w innych miejscowościach na terenie Polski – głównie
w pobliżu tras komunikacyjnych. Werbowano przeważnie młode kobiety, często
samotnie wychowujące dzieci i znajdujące się w ciężkiej sytuacji finansowej.
Zapewniano im mieszkania, ochronę, opiekę nad ich małoletnimi dziećmi
oraz transport do miejsc gdzie trudniły się prostytucją. W zamian za to, przekazywały
one swoim „opiekunom” pieniądze w kwocie od kilkudziesięciu do ponad stu złotych
dziennie. W późniejszym okresie, kobiety „pracowały” nie tylko w pobliżu dróg,
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ale również w wynajmowanych lokalach, gdzie spotkania organizowała jedna
z oskarżonych, otrzymując wynagrodzenie w kwocie 5 złotych za przyjęcie przez
kobietę świadczącą usługi seksualne jednego klienta. Poza tym 28-letnia żona
kierującego grupą przestępczą, umieszczała zdjęcia kobiet oraz oferty dotyczące ich
usług na jednym z portali erotycznych.
Śledztwo, które skutkowało wniesieniem aktu oskarżenia rozpoczęło się
w 2014 r., po zawiadomieniu złożonym przez jedną z wykorzystywanych kobiet.
W grudniu ubiegłego roku doszło do pierwszych zatrzymań. Z czasem okazało się,
że w różnych składach osobowych, w ramach zorganizowanych grup przestępczych,
procederem trudniło się 18 osób. Między poszczególnymi oskarżonymi istniał ściśle
określony podział ról. W śledztwie, jedynie niektórzy z nich przyznali się
do stawianych zarzutów.
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