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Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wymuszenia rozbójnicze odpowie Andrzej Z. ps.
Słowik i Leszek D. ps. Wańka. "Parasol" odpowiadać będzie za rozbój i pobicie. Takie zarzuty
usłyszeli byli członkowie tzw. gangu pruszkowskiego. Za kierowanie grupami odpowiadać będą
Artur S. i Sebastian W. W sumie policjanci CBŚP zatrzymali w ostatnich dniach 17 osób
związanych z dwoma grupami przestępczymi współpracującymi ze sobą przy popełnianiu
przestępstw.
Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, na której wniosek 16 osób zostało
tymczasowo aresztowanych, a jedna będzie dozorowana. Straty Skarbu Państwa z tytułu wyłudzonego podatku VAT
wynoszą 36 mln złotych.
Funkcjonariusze CBŚP prowadzą od października 2015 roku śledztwo dotyczące grup trudniących się wyłudzaniem
podatku VAT, ale również ich działalność obejmowała typową przestępczość kryminalną, tj. pobicia i wymuszenia
rozbójnicze. Policjanci ustalili, że w latach 2013-2016 w Polsce działały dwie współpracujące ze sobą grupy przestępcze,
zajmujące się na wielką skalę wyłudzeniami podatku VAT.
Liderem pierwszej był Artur S., drugiej zaś Sebastian W. Obie grupy dysponowały podmiotami gospodarczymi, które
wykorzystywane były do ﬁkcyjnego obrotu różnymi towarami (metale, artykuły spożywcze, meble). Towar miał traﬁać
również poza granice naszego kraju. Finalnie umożliwiało to występowanie o zwrot podatku VAT. Ochroną interesów
grupy Sebastiana W. zajmowały się osoby z tzw. grupy pruszkowskiej – m.in. Andrzej Z. ps. Słowik, Leszek D. ps.
Wańka i Janusz P. ps. Parasol. Jak ustalili policjanci grupa zajmowała się wymuszeniami rozbójniczymi i pobiciami.
Funkcjonariusze ustalili, że Słowik, Wańka i Parasol w grudniu 2014 roku zastraszyli bronią mężczyznę, który w
konsekwencji przekierował do magazynu dwa tiry z artykułami spożywczymi wartości ok. 700 tys. złotych. Na swoim
koncie mają pobicie przypadkowego mężczyzny, który jechał samochodem pozostającym w zainteresowaniu
przestępców.
Policjanci CBŚP we wtorek zatrzymali w sumie 14 osób. Dwa dni wcześniej w ręce funkcjonariuszy wpadły 3 osoby
związane z tym procederem. Funkcjonariusze szczecińskiego i warszawskiego CBŚP w Warszawie i okolicach zatrzymali
w sumie 7 osób. Pozostałe były zatrzymane w Świdnicy na Dolnym Śląsku.
Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, wszystkim przedstawiono zarzuty, w
zależności od ról pełnionych w obu grupach.
Zarzuty te dotyczą: brania udziału lub zakładania i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania pieniędzy,
wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami, poświadczania nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej, a także pobić, rozbojów i wymuszeń rozbójniczych. Kary za wymienione przestępstwa mają
rozpiętość od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, nadzorującej śledztwo, Sąd Rejonowy w Szczecinie wobec 16
zatrzymanych zastosował areszt tymczasowy, a jedna będzie podpisywać policyjny dozór.
W ramach tego śledztwa do tej pory zatrzymano 46 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 160 zarzutów. W
sumie zastosowano tymczasowy areszt wobec 33 osób. Zabezpieczono mienie o łącznej wartości ok. 3,5 mln zł.
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