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STRAŻ GRANICZNA I EUROPOL ROZBIJAJĄ
ZORGANIZOWANĄ GRUPĘ PRZESTĘPCZĄ
Ścisła współpraca polskiej Straży Granicznej z Europolem pozwoliła na rozbicie w Polsce
zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się na co dzień ułatwianiem nielegalnego przerzutu
ludzi do państw strefy Schengen. Przestępcy mieli w sumie ułatwić nielegalne przekroczenie granic
przez co najmniej 13 019 obywateli spoza UE. Zatrzymana grupa miała na tym procederze zarobić
ponad 2,3 miliona euro. Podstawą działania było umożliwienie wjazdu obywateli spoza UE do Polski z
wizami opartymi na fałszywej dokumentacji zatrudnienia.
18 listopada 2019 r. polscy strażnicy graniczni, reprezentujący Nadbużański Oddział SG, pod
nadzorem prokuratury okręgowej i wspierani przez Europol, uderzyli w zorganizowaną grupę
przestępczą. Miała ona zajmować się od 2012 r. nielegalnym ułatwianiem przekraczania granicy
zewnętrznej Strefy Schengen. Umożliwiano to w głównej mierze obywatelom państw z Europy
Wschodniej, ale także z państw leżących w Azji i Afryce. Jak podkreślono w komunikacie Straży
Granicznej, chodziło przede wszystkim o obywateli Ukrainy, Rosji, Turcji, Iranu i Libanu.
Osoby ściągane do Polski przez przestępców miały być ﬁkcyjnie zatrudniane, tak aby umożliwić im
następnie swobodne poruszanie się po całej UE. Przestępcy mieli również pomagać w nielegalnym
przemieszczaniu się osób do Stanów Zjednoczonych.
Czytaj też: Służby udaremniły przemyt 11 kg heroiny na lotnisku Chopina [WIDEO]
W trakcie działań polscy funkcjonariusze zatrzymali i aresztowali w sumie 17 podejrzanych członków
wspomnianej grupy przestępczej. Z czego, uważa się, iż czterech zatrzymanych miało pełnić role
kierownicze. Podczas całej operacji skonﬁskowano urządzenia elektroniczne, w tym telefony
komórkowe, komputery, jak również papierowe wersje dokumentów zarejestrowanych ﬁrm, które
maskowały nielegalny proceder sprowadzania ludzi spoza Strefy Schengen.
Czytaj też: Kamery termowizyjne za ponad 10 mln złotych. SG doposaża wschodnią granicę
Należy przy tym podkreślić, że rozbita zorganizowana grupa współpracowała z przestępcami z
różnych państw, głównie z Rosji, Turcji i Ukrainy. Wszystko po to, aby ułatwić wjazd obywateli spoza
UE do Polski z wizami opartymi na fałszywej dokumentacji zatrudnienia. Będąc już w UE, mogli oni
swobodnie się przemieszczać i pracować nielegalnie w innych krajach UE, głównie w Niemczech,
Holandii i Szwecji.
Europol wsparł dochodzenie m.in. analitycznie i operacyjnie. Podczas całej operacji oddelegował na
miejsce eksperta do kontroli informacji operacyjnych w czasie rzeczywistym w swoich bazach danych i

zapewnił wiedzę techniczną do analizy zajętych urządzeń.
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