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BLISKO 920 TYSIĘCY EURO MOGLI ZAROBIĆ PODEJRZANI ZA
UŁATWIANIE NIELEGALNEGO POBYTU CUDZOZIEMCOM W
POLSCE
Funkcjonariusze CBŚP i SG przeprowadzili kolejne uderzenie w grupę, której członkowie ułatwiali
legalizację pobytu cudzoziemcom na terenie Polski, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Tym
razem zatrzymano 4 osoby, z czego 3 tymczasowo aresztowano. W sprawie występuje już 28
podejrzanych, którym łącznie przedstawiono 248 zarzutów. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono
mienie warte blisko 2 mln zł.
Śledztwo prowadzone jest od wielu miesięcy przez policjantów z Centralnego Biura
Śledczego Policji z Zarządu w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami z Placówki Straży
Granicznej w Bydgoszczy, a nadzorowane jest przez Podlaski Wydział Zamiejscowy
Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej
w Białymstoku.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej
ułatwiali cudzoziemcom pobyt na terenie naszego kraju, m.in. poprzez organizowanie
dokumentów pozwalających na ubieganie się o udzielenie przez właściwego wojewodę
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Osoby te również reprezentowały cudzoziemców
w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. Według śledczych, dzięki
działaniom grupy ponad 600 cudzoziemców m.in.: obywateli Pakistanu, Syrii, Algierii,
Iraku, Egiptu, Libii, Iranu czy Indii, mogło przebywać na terenie naszego kraju wbrew
przepisom. Wstępne wyliczenia wskazują, że członkowie grupy mogli zarobić blisko 920
tysięcy euro.
W ostatnich dniach w Warszawie oraz jej najbliższej okolicy, ale także na północy Mazowsza policjanci CBŚP wspólnie ze
Strażą Graniczną przeprowadzili działania, podczas których zatrzymano cztery osoby podejrzane m.in. o udział w
zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie ułatwiali legalizację pobytu cudzoziemcom na terenie Polski. To już
kolejne uderzenie w tę grupę. Pierwsze działania przeprowadzono w marcu br., kiedy to zatrzymano 16 osób, w tym 13
Polaków i 3 obywateli Ukrainy (realizacja opisana w art.: Akcja CBŚP i SG. Rozbity gang ułatwiający nielegalny pobyt
cudzoziemcom w Polsce).
W kwietniu i maju przeprowadzono następne działania zatrzymując podejrzanych i zabezpieczając materiał dowodowy. W
sprawie występuje już 28 podejrzanych, którym łącznie przedstawiono 248 zarzutów. Wynikiem prowadzonego śledztwa jest
także ustalenie i zabezpieczenie majątku należącego do podejrzanych w wysokości blisko 2 mln zł, w postaci m.in. pieniędzy

w różnej walucie, samochodów i nieruchomości.
Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Ładowanie odtwarzacza...
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