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Akt oskarżenia przeciwko organizatorom nielegalnej migracji
Wietnamczyków do Polski
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Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął akt oskarżenia przeciwko 9
osobom, które brały udział w zorganizowanej grupy przestępczej,
organizującej przekraczanie granicy Polski nielegalnym migrantom.

Śledztwo w tej sprawie było prowadzone przez funkcjonariuszy z Wydziału Operacyjno-
Śledczego  Nadbużańskiego  Oddziału  Straży  Granicznej  w  Chełmie  pod  nadzorem
Lubelskiego  Wydziału  Zamiejscowego  Departamentu  do  Spraw  Przestępczości
Zorganizowanej  i  Korupcji  Prokuratury  Krajowej.

Spośród  dziewięciu  oskarżonych  dwie  osoby  –  obywatel  Polski  i  obywatela  Rosji
narodowości  czeczeńskiej  –  usłyszały  zarzuty  kierowania  zorganizowaną  grupą
przestępczą  oraz  organizowania  nielegalnej  migracji  dla  obywateli  Wietnamu.  Wobec
pozostałych sześciu osób – dwóch obywateli Polski, dwóch obywateli Wietnamu i dwóch
obywateli  Rosji  narodowości  czeczeńskiej  –  zostały  przedstawione  zarzuty  udziału  w
zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania nielegalnej migracji dla obywateli
Wietnamu.  Jednej  osobie  –  obywatelce  Polski  –  zarzucono  organizowanie  nielegalnej
migracji dla obywateli Wietnamu.

Grupa działała w latach 2012 – 2016, głównie na terenie Warszawy oraz podwarszawskich
miejscowości, ale działalność przestępcza była prowadzona na terytorium Polski, Litwy,
Łotwy i Rosji. Oskarżeni zamieszkiwali w Warszawie i jej okolicach oraz w Łodzi i Kaliszu.

Łącznie członkowie grupy zorganizowali nielegalne przekroczenie granicy państwowej z
terenu  Litwy  i  Łotwy  do  Polski  za  pomocą  środków  transportu  drogowego  dla
kilkudziesięciu  obywateli  Wietnamu podczas  kilkunastu  „przerzutów”.   Migranci  byli
najpierw transportowani drogą lotniczą do Moskwy, a następnie przeprowadzani przez
„zieloną granicę” przez rosyjskojęzycznych przewodników narodowości czeczeńskiej na
terytorium Łotwy lub Litwy, skąd byli odbierani przez kierowców, którzy przewozili ich
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samochodami osobowymi w kierunku Warszawy.  W dalszej kolejności organizowano im
przewóz do  wybranego miejsca  docelowego na  terytorium Niemiec,  Francji,  Wielkiej
Brytanii  czy  innych  krajów  Europy  Zachodniej.  Jednorazowy  koszt  obejmujący
zorganizowanie nielegalnej migracji dla jednego obywatela Wietnamu wynosił 15 tysięcy
dolarów amerykańskich.

Wobec ośmiu oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego
aresztowania, a wobec jednej oskarżonej – dozór Policji, poręczenie majątkowe w kwocie
20 tysięcy złotych i zakaz opuszczania kraju.
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