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Straż Graniczna rozbiła międzynarodową grupę przestępczą

Anna Michalska
03.08.2020

Funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
zlikwidowali międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą,
zajmującą się nielegalną produkcją, dystrybucją oraz przemytem
wyrobów akcyzowych. W wyniku akcji zatrzymano 6 Polaków i
Ormianina. To kolejny etap realizacji tej sprawy.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału i kierowania grupą przestępczą. Wobec
pięciu z nich zastosowano tymczasowe areszty, a wobec pozostałych dwóch mężczyzn -
wolnościowe  środki  zapobiegawcze  w  postaci  zakazu  opuszczania  kraju,  dozoru
policyjnego  oraz  poręczeń  majątkowych  w  wysokości  5  tys.  i  50  tys.  złotych.

Mężczyźni  zostali  zatrzymani  w  minionym  tygodniu  (28.07.2020  r.)  na  terenie
województw: mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Funkcjonariusze Nadwiślańskiego
Oddziału SG działali przy wsparciu grup realizacyjnych z 5 oddziałów Straży Granicznej
(Morskiego, Nadbużańskiego, Karpackiego, Bieszczadzkiego i Podlaskiego Oddzału SG).
Podczas działań przeszukano 20 obiektów, ujawniono 13 sztuk broni palnej, nielegalną
krajankę  tytoniową,  znaczne  ilości  gotówki  oraz  kilkaset  srebrnych  i  złotych  monet
kolekcjonerskich.

Na  podstawie  zebranego  materiału  dowodowego  podejrzanym przedstawiono  zarzuty
udziału  w  zorganizowanej  grupie  przestępczej,  trudniącej  się  nielegalną  produkcją  i
obrotem wyrobami tytoniowymi.

W działaniach wzięli również udział przedstawiciele Europolu, którzy od samego początku
prowadzenia sprawy aktywnie wspierali funkcjonariuszy w zakresie analizy operacyjnej,
informatyki śledczej, a także przygotowywania raportów, co ułatwiło szybką koordynację i
wymianę informacji na szczeblu europejskim.

Zatrzymania  były  kontynuacją  wcześniejszych  działań  z  tego  roku.  Wtedy  to
funkcjonariusze  z  Nadwiślańskiego  Oddziału  Straży  Granicznej  ujawnili  dwie  prężnie

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



działające  fabryki  papierosów,  zabezpieczyli  nielegalne  wyroby  tytoniowe  o  łącznej
wartości  ponad 7,6 mln złotych oraz zatrzymali  21 osób, z  czego wobec sześciu sąd
zastosował tymczasowe areszty.  Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy
podatku VAT z działalności grupy szacuje się na kwotę ponad 12 mln złotych. Więcej o
zdarzeniu.

Łącznie w ramach podjętych w śledztwie działań oraz prowadzonych równolegle innych
postępowań  przygotowawczych,  funkcjonariusze  z  Nadwiślańskiego  Oddziału  SG
zatrzymali  35 podejrzanych,  a  szacowane uszczuplenia Skarbu Państwa wynikające z
należnych podatków mogą wynieść kilkadziesiąt milionów złotych.
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