PROKURATURA APELACYJNA
w GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 13 października 2014 r.

WYDZIAŁ I ORGANIZACJI PRACY PROKURATUR
RZECZNIK PRASOWY
ul. Wały Jagiellońskie 38
80 – 853 Gdańsk

Komunikat Rzecznika Prasowego.
Akt oskarżenia AP V Ds 30/13, w sprawie
zorganizowanej grupy przestępczej, zmuszającej kobiety do
uprawiania prostytucji, czerpiącej korzyści z cudzego nierządu ,
zajmującej się obrotem narkotykami i popełnianiem
innych przestępstw.

W dniu 13 października 2014 roku, prokurator Wydziału V do Spraw Przestępczości
Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, skierował do Sądu Okręgowego
w Gdańsku akt oskarżenia w sprawie Ap V Ds 30/13, w którym zostali oskarżeni:
1.

Aleksander B. – lat 31, o pseudonimach: „Złoty”, „Mniejszy” i „Olo”,
o wykształceniu wyższym pedagogicznym, z zawodu pedagog, niepracujący, bez
legalnego dochodu, według oświadczenia pozostający na utrzymaniu ojca i teściowej,
w przeszłości niekarany, wobec którego od 16 września 2013 r., jest stosowane
tymczasowe aresztowanie,
o to, że:
I.

w okresie od czerwca 2009 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni i w
Sopocie, działając wspólnie i w porozumieniu z Pawłem B., Leszkiem B.,
Mateuszem W., Karolem T., Marcinem R., Mariuszem W., Aleksandrem T.,
Arturem R., Łukaszem U., Sebastianem K., Łukaszem Sz., Mateuszem S.-H.,
Mateuszem T., Michałem S., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F.,
Anną K. i Joanną K., kierował działaniami innych członków zorganizowanej
grupy przestępczej mającej na celu czerpanie korzyści majątkowych z
uprawiania prostytucji przez inne osoby, w ten sposób, że organizował i
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nadzorował funkcjonowanie miejsc świadczenia usług o charakterze
seksualnym,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 i 3 kk,
II.

w okresie od czerwca 2009 r. do dnia 16 września 2013 r. w Gdyni, działając
wspólnie i w porozumieniu z Pawłem B., Leszkiem B., Mateuszem W.,
Karolem T., Marcinem R., Mariuszem W., Aleksandrem T., Arturem R.,
Łukaszem

U.,

Sebastianem

K.,

Łukaszem

Sz.,

Mateuszem

S.-H.,

Mateuszem T., Michałem S., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F., w
ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie
przestępstw czerpał korzyści majątkowe w łącznej kwocie nie mniejszej niż
5 805 000,00 zł, z uprawienia prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 2 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,
III.

w okresie od 18 kwietnia 2012 r. do maja 2012 r. oraz od 23 lutego 2013 r. do
dnia 16 września 2013 r. w Gdyni, działając wspólnie i w porozumieniu z
Pawłem B., Leszkiem B., Mateuszem S.-H., Mateuszem T., Mateuszem W.,
Karolem T., Michałem S., Marcinem R., w ramach zorganizowanej grupy
mającej na celu popełnianie przestępstw, poprzez stosowanie przemocy w
postaci uderzania ręką w twarz i inne części ciała oraz groźby pobicia
doprowadził do uprawiania prostytucji cztery inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 203 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,

IV.

w okresie od 31 lipca 2012 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni, pomógł
w ukryciu samochodu osobowego marki BMW X5, o nr rej. (…), numer
VIN: (…) oraz samochodu osobowego marki BMW 525D, o nr rej. (…),
pochodzących z kradzieży z włamaniem na szkodę Mahura G. i
Aleksandra S.-B.,
- tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 kk,

V.

w okresie od 5 czerwca 2009 r. do dnia 9 września 2013 r., w Gdyni, działając
w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu, podjął
wobec środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa czerpania korzyści
majątkowych z prostytucji czynności mogące udaremnić lub znacznie
utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia,
ich wykrycia oraz zajęcia w ten sposób, że dokonywał wielokrotnych wpłat
gotówkowych na rachunki bankowe o numerze (…) oraz o numerze (…),
prowadzonych przez bank BZ WBK S.A. na nazwisko Lucyny B., w łącznej
kwocie 239 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 kk, w zw. z art. 12 kk,
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2.

Leszek B. – lat 26, o pseudonimach: „Gator”, „Większy” i „Boski”, o wykształceniu
średnim, bez zawodu, niepracujący, bez legalnego dochodu, w przeszłości niekarany,
wobec którego od 16 września 2013 r., jest stosowane tymczasowe aresztowanie,
o to, że:
VI.

w okresie od czerwca 2009 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni i Sopocie,
działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Pawłem B.,
Mateuszem W., Karolem T., Marcinem R., Mariuszem W., Aleksandrem T.,
Arturem R., Łukaszem U., Sebastianem K., Łukaszem Sz., Mateuszem S.-H.,
Mateuszem T., Michałem S., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F.,
Anną K. i Joanną K., brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej
mającej na celu czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji
przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,

VII.

w okresie od czerwca 2009 r. do dnia 16 września 2013 r. w Gdyni, działając
wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Pawłem B., Mateuszem W.,
Karolem T., Marcinem R., Mariuszem W., Aleksandrem T., Arturem R.,
Łukaszem

U.,

Sebastianem

K.,

Łukaszem

Sz.,

Mateuszem

S.-H.,

Mateuszem T., Michałem S., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F., w
ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie
przestępstw czerpał korzyści majątkowe w łącznej kwocie nie mniejszej niż
5 805 000,00 zł, z uprawienia prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 2 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,
VIII.

w okresie od dnia 23 lutego 2013 r. do dnia 9 września 2013 r. w Gdyni,
działając wspólnie i w porozumieniu z Pawłem B., Aleksandrem B.,
Mateuszem S.-H., Mateuszem T., Mateuszem W., Karolem T., Michałem S.,
Marcinem R., w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie
przestępstw, poprzez stosowanie przemocy w postaci uderzania ręką w twarz
i inne części ciała oraz groźby pobicia doprowadził do uprawiania prostytucji
trzy inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 203 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,

IX.

w okresie od dnia 5 kwietnia 2012 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni,
pomógł do ukrycia samochodu osobowego marki Toyota RAV 4 o nr rej.
(…), numer VIN: (…), pochodzącego z kradzieży z włamaniem na szkodę
Elke P.,
- tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 kk,
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X.

w dniu 16 września 2013 r., w Gdyni, wbrew przepisom ustawy z dnia 21
maja 1999 r. o broni i amunicji, posiadał bez wymaganego zezwolenia
czterdzieści trzy sztuki nabojów rewolwerowych, alarmowych o kal. 9 mm,
stanowiących amunicję do broni palnej,
- tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 kk,

3.

Paweł B. – lat 34, o pseudonimach: „Trzeci”, „Gruby” i „Fotograf”, o
wykształceniu średnim, bez zawodu, przed zatrzymaniem prowadzący działalność
gospodarczą – gastronomiczną (klub nocny), w przeszłości niekarany, wobec którego
od 16 września 2013 r., jest stosowane tymczasowe aresztowanie,
o to, że:
XI.

w okresie od września 2011 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni i
Sopocie, działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B.,
Leszkiem B., Mateuszem W., Karolem T., Marcinem R., Mariuszem W.,
Łukaszem

U.,

Sebastianem

K.,

Łukaszem

Sz.,

Mateuszem

S.-H.,

Mateuszem T., Michałem S., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F.,
Anną K. i Joanną K., brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej
mającej na celu czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji
przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,
XII.

w okresie od września 2011 r. do dnia 16 września 2013 r. w Gdyni, działając
wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Mateuszem W.,
Karolem T., Marcinem R., Mariuszem W., Łukaszem U., Sebastianem K.,
Łukaszem Sz., Mateuszem S.-H., Mateuszem T., Michałem S., Dawidem G.,
Adrianem D., Adrianem F., Anną K. i Joanną K., w ramach zorganizowanej
grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw czerpał korzyści
majątkowe w łącznej kwocie nie mniejszej niż 2 715 000,00 zł, z uprawienia
prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 2 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,

XIII. w okresie od dnia 23 lutego 2013 r. do dnia 9 września 2013 r. w Gdyni,
działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B.,
Mateuszem S.-H., Mateuszem T., Mateuszem W., Karolem T., Michałem S.,
Marcinem R., w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie
przestępstw, poprzez stosowanie przemocy w postaci uderzania ręką w twarz
i inne części ciała oraz groźby pobicia doprowadził do uprawiania prostytucji
trzy inne osoby,
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- tj. o przestępstwo z art. 203 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,
4.

Mateusz W. – lat 25, o pseudonimie: „Pimpas”, o wykształceniu średnim, bez
zawodu, niepracujący, bez legalnego dochodu, według oświadczenia pozostający na
utrzymaniu matki, w przeszłości niekarany, wobec którego od 16 września 2013 r.,
jest stosowane tymczasowe aresztowanie,
o to, że:
XIV.

w okresie od września 2010 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni i
Sopocie, działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Pawłem B.,
Leszkiem B., Marcinem R., Karolem T., Aleksandrem T., Łukaszem U.,
Sebastianem K., Mariuszem W., Łukaszem Sz., Mateuszem S.-H.,
Mateuszem T., Michałem S., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F., Anną
K. oraz Joanną K., brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej
na celu czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne
osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,

XV.

w okresie od września 2010 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni i
Sopocie, działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Pawłem B.,
Leszkiem B., Marcinem R., Karolem T., Aleksandrem T., Łukaszem U.,
Sebastianem K., Mariuszem W., Łukaszem Sz., Mateuszem S.-H.,
Mateuszem T., Michałem S., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F.,
czerpał korzyści majątkowe w łącznej kwocie nie mniejszej niż
3 945.000,00 zł, z uprawienia prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 2 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,

XVI.

w okresie od 23 lutego 2013 r. do 9 września 2013 r., w Gdyni, działając
wspólnie i w porozumieniu z Pawłem B., Aleksandrem B., Leszkiem B.,
Mateuszem S.-H., Mateuszem T., Karolem T., Michałem S., w ramach
zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw, poprzez
stosowanie przemocy w postaci uderzania ręką w twarz i inne części ciała
oraz groźby pobicia doprowadził do uprawiania prostytucji trzy inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 203 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,

XVII. w okresie od 4 marca 2010 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni, pomógł
do ukrycia samochodu osobowego marki Seat Altea, o nr rej. (…), numer
VIN: (…), pochodzącego z kradzieży z włamaniem na szkodę Andrea L.,
- tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 kk,
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5.

Marcin R. – lat 25, o pseudonimach: „Marcel” i „Zamer”, o wykształceniu średnim,
z zawodu technik – mechanik pojazdów samochodowych, pełniący funkcję Prezesa
Zarządu T.(…) - Sp. z o.o., bez legalnego dochodu, według oświadczenia pozostający
na utrzymaniu rodziców, w przeszłości niekarany, wobec którego od 16 września
2013 r., jest stosowane tymczasowe aresztowanie,
o to, że:
XVIII. w okresie od czerwca 2009 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni i Sopocie,
działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Pawłem B.,
Leszkiem B., Mateuszem W., Karolem T., Aleksandrem T., Łukaszem U.,
Sebastianem K., Mariuszem W., Łukaszem Sz., Mateuszem S.-H., Mateuszem
T., Michałem S., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F., Anną K. oraz
Joanną K., brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu
czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,
XIX. w okresie od czerwca 2009 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni i Sopocie,
działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Pawłem B.,
Leszkiem B., Mateuszem W., Karolem T., Aleksandrem T., Łukaszem U.,
Sebastianem K., Mariuszem W., Łukaszem Sz., Mateuszem S.-H.,
Mateuszem T., Michałem S., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F.,
czerpał korzyści majątkowe w łącznej kwocie nie mniejszej niż 5 265 000 zł,
z uprawienia prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 2 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,
XX.

w okresie od kwietnia 2012 r. do maja 2012 r. oraz od czerwca 2013 r. do
dnia 9 września 2013 r., w Gdyni, działając wspólnie i w porozumieniu z
Pawłem B., Aleksandrem B., Leszkiem B., Mateuszem S.-H., Mateuszem T.,
Mateuszem W., Karolem T., Michałem S., w ramach zorganizowanej grupy
mającej na celu popełnianie przestępstw, poprzez stosowanie przemocy w
postaci uderzania ręką w twarz i inne części ciała oraz groźby pobicia
doprowadził do uprawiania prostytucji trzy inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 203 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,

XXI. w okresie od 11 października 2012 roku r. do dnia 16 września 2013 r., w
Gdyni, pomógł do ukrycia samochodu osobowego marki BMW 730D, o nr
rej. (…), numer VIN: (…), pochodzącego z kradzieży z włamaniem na
szkodę Hansa J.– H.,
- tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 kk,
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6.

Karol T. – lat 25, o pseudonimach: „Hardkorowy”, „Hulk” i „Karolek”, o
wykształceniu średnim, bez zawodu, utrzymujący się z prac dorywczych, bez
legalnego dochodu, w przeszłości karany za popełnienie przestępstwa z ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii, wobec którego od 16 września 2013 r., jest stosowane
tymczasowe aresztowanie,
o to, że:
XXII. w okresie od grudnia 2011 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni i w
Sopocie, działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Pawłem B.,
Leszkiem B., Mateuszem W., Marcinem R., Łukaszem U., Sebastianem K.,
Mariuszem W., Łukaszem Sz., Mateuszem S.-H., Mateuszem T., Michałem S.,
Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F., Joanną K., oraz Anną K., brał
udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu czerpanie
korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,
XXIII. w okresie od grudnia 2011 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni i Sopocie,
działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Pawłem B.,
Leszkiem B., Mateuszem W., Marcinem R., Łukaszem U., Sebastianem K.,
Mariuszem W., Łukaszem Sz., Mateuszem S.-H., Mateuszem T., Michałem S.,
Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F., w ramach zorganizowanej grupy
mającej na celu popełnianie przestępstw, czerpał korzyści majątkowe w
łącznej kwocie nie mniejszej niż 2 205 000 zł, z uprawiania prostytucji przez
inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 2 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,
XXIV. w okresie od 23 lutego 2013 r. do 9 września 2013 r., w Gdyni, działając
wspólnie i w porozumieniu z Pawłem B., Aleksandrem B., Leszkiem B.,
Mateuszem S.-H., Mateuszem T., Mateuszem W., Michałem S., w ramach
zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw, poprzez
stosowanie przemocy w postaci uderzania ręką w twarz i inne części ciała
oraz groźby pobicia doprowadził do uprawiania prostytucji trzy inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 203 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,

7.

Mateusz T. – lat 22, o pseudonimach: „Kurek”, „Młodszy Dzban” i „Lovelas”, o
wykształceniu zawodowym, z zawodu mechanik, niepracujący, bez legalnego
dochodu, w przeszłości karany za popełnienie przestępstwa zniszczenia mienia,
wobec którego od 16 września 2013 r., jest stosowane tymczasowe aresztowanie,
o to, że:
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XXV. w okresie od sierpnia 2012 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni, działając
wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem B.,
Mateuszem W., Karolem T., Marcinem R., Łukaszem U., Mariuszem W.,
Mateuszem S. - H., Michałem S., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F.,
Anną K. oraz Joanną K., brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej
mającej na celu czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji
przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,
XXVI. w okresie od sierpnia 2012 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni, działając
wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem B.,
Mateuszem W., Karolem T., Marcinem R., Łukaszem U., Mariuszem W.,
Mateuszem S. - H., Michałem S., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F.,
Anną K. oraz Joanną K., w ramach zorganizowanej grupy przestępczej
mającej na celu popełnianie przestępstw czerpał korzyści majątkowe w
łącznej kwocie nie mniejszej niż 1 545 000,00 zł, z uprawienia prostytucji
przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 2 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,
XXVII. w okresie od dnia 23 lutego 2013 r. do dnia 9 września 2013 r. w Gdyni,
działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B.,
Pawłem B., Mateuszem S. - H., Mateuszem W., Karolem T., Michałem S.,
Marcinem R., w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie
przestępstw, poprzez stosowanie przemocy w postaci uderzania ręką w twarz
i inne części ciała oraz groźby pobicia doprowadził do uprawiania prostytucji
trzy inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 203 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,
8.

Mateusz S. – lat 28, o pseudonimach: „Sas”, „Dzban” i „Pasek”, o wykształceniu
zawodowym, z zawodu mechanik, pracujący jako operator dźwigu, w przeszłości
niekarany, wobec którego w niniejszej sprawie stosowano tymczasowe aresztowanie,
zamienione na poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór Policji,
o to, że:
XXVIII. w okresie od sierpnia 2012 r. do dnia 26 lipca 2013 r., w Gdyni, działając
wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem B.,
Mateuszem W., Karolem T., Marcinem R., Łukaszem U., Mariuszem W.,
Mateuszem T., Michałem S., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F.,
Anną K. oraz Joanną K., brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej
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mającej na celu czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji
przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,
XXIX. w okresie od sierpnia 2012 r. do dnia 26 lipca 2013 r., w Gdyni, działając
wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem B.,
Mateuszem W., Karolem T., Marcinem R., Łukaszem U., Mariuszem W.,
Mateuszem T., Michałem S., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F.,
Anną K. oraz Joanną K., w ramach zorganizowanej grupy przestępczej
mającej na celu popełnianie przestępstw czerpał korzyści majątkowe w
łącznej kwocie nie mniejszej niż 1 320 000,00 zł, z uprawienia prostytucji
przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 2 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,
XXX. w okresie od dnia 23 lutego 2013 r. do dnia 26 lipca 2013 r. w Gdyni,
działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem
B., Mateuszem T., Mateuszem W., Karolem T., Michałem S., Marcinem R., w
ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw,
poprzez stosowanie przemocy w postaci uderzania ręką w twarz i inne części
ciała oraz groźby pobicia doprowadził do uprawiania prostytucji trzy inne
osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 203 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,
XXXI. w dniu 30 marca 2013 r. w Gdyni, wbrew przepisom ustawy z dnia
29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał środek odurzający w
postaci suszu roślinnego o łącznej masie 0,37 g zawierającego ziele konopi
innych niż włókniste,
- tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii,
9.

Michał S. – lat 27, o pseudonimie: „Skrabol”, o wykształceniu średnim, z zawodu
technik elektronik, pracujący jako elektryk, w przeszłości karany, za popełnienie
przestępstw zniszczenia mienia, wobec którego w niniejszej sprawie stosowano
tymczasowe aresztowanie, zamienione na poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania
kraju oraz dozór Policji,
o to, że:
XXXII. w okresie od 6 kwietnia 2013 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni,
działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem
B., Mateuszem W., Karolem T., Marcinem R., Mateuszem T., Mateuszem
9

S.-H., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F., Anną K. oraz Joanną K.,
brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu czerpanie
korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,
XXXIII. w okresie od 6 kwietnia 2013 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni, w
Gdyni, działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B.,
Pawłem B., Mateuszem W., Karolem T., Marcinem R., Mateuszem T.,
Mateuszem S.-H., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F., Anną K. oraz
Joanną K., w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu
popełnianie przestępstw czerpał korzyści majątkowe w łącznej kwocie nie
mniejszej niż 240.000,00 zł, z uprawienia prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 2 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,
XXXIV. w okresie od 6 kwietnia 2013 r. do dnia 16 września 2013 r. w Gdyni,
działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B.,
Pawłem B., Mateuszem T., Mateuszem W., Karolem T., Mateuszem S. - H.,
Marcinem R., w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie
przestępstw, poprzez stosowanie przemocy w postaci uderzania ręką w twarz
i inne części ciała oraz groźby pobicia doprowadził do uprawiania prostytucji
trzy inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 203 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,
10.

Mariusz W. – lat 25, o pseudonimie: „Mariola”, o wykształceniu średnim, bez
zawodu, niepracujący, bez legalnego dochodu, w przeszłości karany, za popełnienie
przestępstw znieważenia funkcjonariusza Policji oraz za spowodowanie wypadku
drogowego, w którym inna osoba doznała obrażeń ciała, wobec którego od 25 lutego
2014 r., jest stosowane tymczasowe aresztowanie,
o to, że:
XXXV. w okresie od czerwca 2009 r. do grudnia 2012 r., w Gdyni, działając wspólnie
i w porozumieniu z Aleksandrem B., Pawłem B., Leszkiem B.,
Mateuszem W., Karolem T., Marcinem R., Aleksandrem T., Arturem R.,
Łukaszem

U.,

Sebastianem

K.,

Łukaszem

Sz.,

Mateuszem

S.-H.,

Mateuszem T., brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na
celu czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne
osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,
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XXXVI. w okresie od czerwca 2009 r. do grudnia 2012 r., w Gdyni, działając wspólnie
i w porozumieniu, działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B.,
Pawłem B., Leszkiem B., Mateuszem W., Karolem T., Marcinem R.,
Aleksandrem T., Arturem R., Łukaszem U., Sebastianem K., Łukaszem Sz.,
Mateuszem S.-H., Mateuszem T., w ramach zorganizowanej grupy
przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw czerpał korzyści
majątkowe w łącznej kwocie nie mniejszej niż 4 740 000,00 zł, z uprawienia
prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 2 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,
11.

Aleksander T. – lat 27, o pseudonimie: „Beret”, o wykształceniu podstawowym, bez
zawodu, według oświadczenia utrzymujący się z prac dorywczych jako cieśla, w
przeszłości karany , za popełnienie przestępstwa paserstwa i prowadzenia pojazdu w
stanie nietrzeźwości, wobec którego w niniejszej sprawie stosowano tymczasowe
aresztowanie, zamienione na zakaz opuszczania kraju oraz dozór Policji,
o to, że:
XXXVII. w okresie od czerwca 2009 r. do października 2010 r., w Gdyni, działając
wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Mateuszem W.,
Łukaszem U., Marcinem R., Mariuszem W. oraz Arturem R., brał udział w
zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu czerpanie korzyści
majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,
XXXVIII. w okresie od czerwca 2009 r. do października 2010 r., w Gdyni, działając
wspólnie i w porozumieniu, działając wspólnie i w porozumieniu z
Aleksandrem B., Leszkiem B., Mateuszem W., Łukaszem U., Marcinem R.,
Mariuszem W. oraz Arturem R. w ramach zorganizowanej grupy przestępczej
mającej na celu popełnianie przestępstw czerpał korzyści majątkowe w
łącznej kwocie nie mniejszej niż 1 830 000,00 zł, z uprawienia prostytucji
przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 2 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,
XXXIX. w dniu 25 lutego 2014 r. w Gdyni bez wymaganego zezwolenia posiadał
substancję wybuchową w postaci trotylu, tetrylu i azotanu amonu zawartego
w

pocisku

artyleryjskim

kal.

76

mm,

która

mogła

sprowadzić

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich
rozmiarach,
- tj. o przestępstwo z art. 171 § 1 kk,
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12.

Łukasz U. – lat 27, o pseudonimach: „Łamas” i „Tarło”, o wykształceniu średnim,
bez zawodu, niepracujący, bez legalnego dochodu, według oświadczenia pozostający
na utrzymaniu babci, w przeszłości niekarany, wobec którego w niniejszej sprawie
stosowano tymczasowe aresztowanie, zamienione na poręczenie majątkowe,
o to, że:
XL.

w okresie od kwietnia 2010 r. do sierpnia 2012 r., w Gdyni, działając wspólnie
i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem B., Mateuszem
W., Marcinem R., Karolem T., Mariuszem W., Aleksandrem T., Arturem R.,
Sebastianem K., Łukaszem Sz., Mateuszem S.-H., Mateuszem T., brał udział
w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu czerpanie korzyści
majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,

XLI.

w okresie od kwietnia 2010 r. do sierpnia 2012 r., w Gdyni, działając wspólnie
i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem B.,
Mateuszem W., Marcinem R., Karolem T., Mariuszem W., Aleksandrem T.,
Arturem R., Sebastianem K., Łukaszem Sz., Mateuszem S.-H., Mateuszem T.,
w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie
przestępstw czerpał korzyści majątkowe w łącznej kwocie nie mniejszej niż
3 270 000 zł, z uprawienia prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 2 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,

13.

Artur R. – lat 27, o pseudonimie: „Taca”, o wykształceniu średnim, bez zawodu,
pracujący jako ochroniarz, w przeszłości niekarany, wobec którego w niniejszej
sprawie zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór
Policji,
o to, że:
XLII. w okresie od czerwca do września 2010 r., w Gdyni, działając wspólnie i w
porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Mateuszem W., Łukaszem U.,
Marcinem R., Mariuszem W. oraz Aleksandrem T., brał udział w
zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu czerpanie korzyści
majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,
XLIII. w okresie od czerwca do września 2010 r. w Gdyni, działając wspólnie i w
porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Mateuszem W., Łukaszem U.,
Marcinem R., Mariuszem W. oraz Aleksandrem T., czerpał korzyści
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majątkowe w łącznej kwocie nie mniejszej niż 180 000 zł, z uprawienia
prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 2 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,
14.

Sebastian K. – lat 26, o pseudonimie: „Osa”, o wykształceniu średnim, z zawodu
monter rusztowań, pracujący jako kierowca lawety, w przeszłości niekarany, wobec
którego w niniejszej sprawie stosowano tymczasowe aresztowanie, zamienione na
dozór Policji,
o to, że:
XLIV. w okresie od marca 2011 r. do sierpnia 2012 r., w Gdyni, działając wspólnie i
w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem B., Mateuszem W.,
Karolem T., Marcinem R., Łukaszem U., Mariuszem W., Łukaszem Sz.,
Anną K. brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu
czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,
XLV. w okresie od marca 2011 r. do grudnia 2011 r. oraz od marca 2012 r. do
sierpnia 2012 r., w Gdyni, działając wspólnie i w porozumieniu z
Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem B., Mateuszem W., Karolem T.,
Marcinem R., Łukaszem U., Mariuszem W., Łukaszem Sz., Anną K. w
ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie
przestępstw czerpał korzyści majątkowe w łącznej kwocie nie mniejszej niż
1 860 000,00 zł, z uprawienia prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 2 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,

15.

Łukasz Sz. – lat 25, o pseudonimie: „Szabla”, o wykształceniu wyższym
zawodowym, z zawodu mechanik pojazdów samochodowych, pracujący jako
steward, w przeszłości niekarany, wobec którego w niniejszej sprawie stosowano
tymczasowe aresztowanie, zamienione na zakaz opuszczania kraju,
o to, że:
XLVI.

w okresie od maja 2012 r. do sierpnia 2012 r., w Gdyni, działając wspólnie i w
porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem B., Mateuszem W.,
Karolem T., Marcinem R., Łukaszem U., Mariuszem W., Anną K. brał udział
w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu czerpanie korzyści
majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,
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XLVII. w okresie od marca maja 2012 r. do sierpnia 2012 r., w Gdyni, działając
wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem B.,
Mateuszem W., Karolem T., Marcinem R., Łukaszem U., Mariuszem W.,
Anną K. w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu
popełnianie przestępstw czerpał korzyści majątkowe w łącznej kwocie nie
mniejszej niż 600.000,00 zł, z uprawienia prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 2 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,
16.

Dawid G. – lat 29, o pseudonimie: „Dave”, o wykształceniu średnim, bez zawodu,
przed zatrzymaniem w niniejszej sprawie – żołnierz zawodowy, w przeszłości
niekarany, wobec którego w niniejszej sprawie stosowano tymczasowe aresztowanie,
zamienione na poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór Policji,
o to, że:
XLVIII. w okresie od 09 lipca 2013 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni, działając
wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem B.,
Mateuszem W., Karolem T., Marcinem R., Mateuszem S.-H., Mateuszem T.,
Michałem S., Adrianem D., Adrianem F., Anną K. oraz Joanną K., brał
udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu czerpanie
korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,
XLIX. w okresie od 09 lipca 2013 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni, działając
wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem B.,
Mateuszem W., Karolem T., Marcinem R., Mateuszem S.-H., Mateuszem T.,
Michałem S., Adrianem D., Adrianem F., Anną K. oraz Joanną K., w ramach
zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw
czerpał korzyści majątkowe w łącznej kwocie nie mniejszej niż 300.000,00 zł,
z uprawienia prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 2 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,

17.

Adrian D. – lat 21, o pseudonimie: „Kabanos”, o wykształceniu średnim, bez
zawodu, bez legalnego dochodu, przed zatrzymaniem w niniejszej sprawie – student,
pozostający na utrzymaniu rodziców, w przeszłości karany za popełnienie
przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wobec którego w niniejszej
sprawie stosowano tymczasowe aresztowanie, zamienione na poręczenie majątkowe,
zakaz opuszczania kraju oraz dozór Policji,
o to, że:
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L.

w okresie od 23 czerwca 2013 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni,
działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem
B., Mateuszem W., Karolem T., Marcinem R., Mateuszem S.-H.,
Mateuszem T., Michałem S., Dawidem G., Adrianem F., Anną K. oraz
Joanną K., brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu
czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,

LI.

w okresie od 23 czerwca 2013 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni,
działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B.,
Pawłem B., Mateuszem W., Karolem T., Marcinem R., Mateuszem S.-H.,
Mateuszem T., Michałem S., Dawidem G., Adrianem F., Anną K. oraz
Joanną K., w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu
popełnianie przestępstw czerpał korzyści majątkowe w łącznej kwocie nie
mniejszej niż 300.000,00 zł, z uprawienia prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 2 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,

18.

Adrian F. – lat 28, o pseudonimie: „Adi”, o wykształceniu wyższym, z zawodu
ekonomista, niepracujący, bez legalnego dochodu, według oświadczenia pozostający
na utrzymaniu rodziców, w przeszłości niekarany, wobec którego w niniejszej
sprawie stosowano tymczasowe aresztowanie, zamienione na poręczenie majątkowe,
zakaz opuszczania kraju oraz dozór Policji,
o to, że:
LII.

w okresie od 10 sierpnia 2013 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni,
działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem
B., Mateuszem W., Karolem T., Marcinem R., Mateuszem T., Michałem S.,
Dawidem G., Adrianem D., Anną K. oraz Joanną K., brał udział w
zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu czerpanie korzyści
majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,

LIII.

w okresie od 10 sierpnia 2013 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni,
działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem
B., Mateuszem W., Karolem T., Marcinem R., Mateuszem T., Michałem S.,
Dawidem G., Adrianem D., Anną K. oraz Joanną K., w ramach
zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw
czerpał korzyści majątkowe w łącznej kwocie nie mniejszej niż 150.000,00 zł,
z uprawienia prostytucji przez inne osoby,
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- tj. o przestępstwo z art. 204 § 2 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,
19.

Anna K. – lat 23, o pseudonimie: „Kura”, o wykształceniu gimnazjalnym, bez
zawodu, niepracująca, bez legalnego dochodu, w przeszłości niekarana, wobec której
w niniejszej sprawie stosowano tymczasowe aresztowanie, zamienione na poręczenie
majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór Policji,
o to, że:
LIV.

w okresie od grudnia 2011 r. do 16 września 2013 r. w Gdyni, działając
wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem B.,
Mateuszem W., Marcinem R., Karolem T., Mariuszem W., Łukaszem U.,
Sebastianem K., Łukaszem Sz., Mateuszem S.-H., Mateuszem T.,
Michałem S., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F., oraz Joanną K., brała
udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu czerpanie
korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,

LV.

w okresie od grudnia 2011 r. do 16 września 2013 r. w Gdyni, działając
wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem B.,
Mateuszem W., Marcinem R., Karolem T., Mariuszem W., Łukaszem U.,
Sebastianem K., Łukaszem Sz., Mateuszem S.-H., Mateuszem T., Michałem
S., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F., oraz Joanną K., w ramach
zorganizowanej grupy mającej na celu popełnienie przestępstw, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej nakłaniała inne osoby do uprawiania
prostytucji oraz ułatwiała innym osobom uprawianie prostytucji,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 1 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,

LVI.

w nieustalonym okresie czasu, nie później niż do dnia 16 września 2013 r., w
Gdyni,

wbrew

przepisom

ustawy

o

przeciwdziałaniu

narkomanii,

uczestniczyła w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w
postaci: suszu ziela konopi innych niż włókniste, o łącznej masie 5937 g,
co stanowiło nie mniej niż 5937 porcji dilerskich, kokainy, o łącznej masie
netto 530,17 g, co stanowiło nie mniej niż 2650 porcji dilerskich, haszyszu, o
łącznej masie 99 g, co stanowiło nie mniej niż 990 porcji dilerskich oraz
znaczną ilością substancji psychotropowej: amfetaminy w postaci soli, o
łącznej masie netto 1213 g, co stanowiło nie mniej niż 10108 porcji
dilerskich,
- tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485),
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20.

Joanna K. – lat 20, o pseudonimie: „Ruda”, o wykształceniu zawodowym,
niepracująca, bez legalnego dochodu, według oświadczenia utrzymująca się z
udzielania korepetycji, w przeszłości karana za popełnienie przestępstw składania
fałszywych zeznań i usiłowania kradzieży z włamaniem, wobec której w niniejszej
sprawie zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór
Policji,
o to, że:
LVII. w okresie od czerwca 2013 r. do 16 września 2013 r. w Gdyni, działając
wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem B.,
Mateuszem W., Marcinem R., Karolem T., Mateuszem S.-H., Mateuszem T.,
Michałem S., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F., oraz Anną K. brała
udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu czerpanie
korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,
- tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,
LVIII. w okresie od czerwca 2013 r. do dnia 16 września 2013 r., w Gdyni, działając
wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem B., Leszkiem B., Pawłem B.,
Mateuszem W., Marcinem R., Karolem T., Mateuszem S.-H., Mateuszem T.,
Michałem S., Dawidem G., Adrianem D., Adrianem F., oraz Anną K. w
ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnienie przestępstw, w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej nakłaniała inne osoby do uprawiania
prostytucji oraz ułatwiała innym osobom uprawianie prostytucji,
- tj. o przestępstwo z art. 204 § 1 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk,

21.

Marta W. – lat 22, o pseudonimie: „Ola”, o wykształceniu średnim, bez zawodu,
utrzymująca się z pracy w charakterze hostessy, w przeszłości niekarana, wobec
której w niniejszej sprawie zastosowano dozór Policji,
o to, że:
LIX.

w dniu 16 września 2013 r. w Gdyni, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii posiadała środek odurzający w postaci
suszu ziela konopi innych niż włókniste, o łącznej masie 0,52 g,
- tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29
lipca 2005 r.,

Śledztwo w niniejszej sprawie prowadzili funkcjonariusze Zarządu w Gdańsku, Centralnego
Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji w
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Gdańsku, pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i
Korupcji, Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku.
W toku postępowania ujawniono, że w okresie od czerwca 2009 r., do dnia 16 września
2013 r., w Gdyni i w Sopocie, działała zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się
zmuszaniem kobiet do uprawiania prostytucji i czerpaniem korzyści majątkowych z tego
procederu.
Działalność grupy została zakończona zatrzymaniem 12 (dwunastu) osób, w dniu
16 września 2013 r., przez funkcjonariuszy KGP Zarząd CBŚ w Gdańsku. W kolejnych
miesiącach zatrzymano pozostałe 9 (dziewięć) osób.
Zakresem przedmiotowym śledztwa, z uwagi na łączność podmiotową, poza wyżej
wskazanymi przestępstwami zmuszania do uprawiania prostytucji i czerpania korzyści
majątkowych z tego tytułu, objęte zostały także czyny polegające na: uczestniczeniu w obrocie
znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, posiadaniu bez
wymaganego zezwolenia materiałów wybuchowych i amunicji do broni palnej, paserstwa
pojazdów i prania brudnych pieniędzy.
Ustalenia śledztwa wskazują, że kierującym działaniami zorganizowanej grupy przestępczej
był Aleksander B., z którym ściśle współdziałali jego bracia: Leszek B. i Paweł B. Łącznie
zorganizowana grupa przestępcza zarządzana przez braci B., zmuszając kobiety do uprawiania
prostytucji i czerpiąc z tego korzyści, zarobiła nie mniej niż 5.805.000,00 zł (pięć milionów
osiemset pięć tysięcy złotych). Pieniądze te były rozdzielane pomiędzy członków grupy, według
uznania braci B.
Grupa działała głównie na terenie Gdyni - Witomino, (gdzie zamieszkiwała większość
oskarżonych). Charakteryzował ją wysoki stopień zorganizowania, cechujący się:
 jasnym, niebudzącym wątpliwości, podziałem ról i zadań pomiędzy członków grupy, z
zachowaniem kilkupoziomowej hierarchii jej członków;
 wyodrębnieniem ścisłego kierownictwa – braci B., założycieli i zarządzających działalnością
grupy;
 wprowadzaniem, „żelaznej dyscypliny”, zarówno wśród członków grupy, jak i wśród kobiet
zmuszanych, bądź wykorzystywanych do uprawiania prostytucji; za nieposłuszeństwo i
niewykonywanie poleceń braci B., były nakładane kary, zarówno finansowe, jak i fizyczne;
 ustaleniem ścisłego reżimu czerpania korzyści majątkowych, z prostytucji kobiet
pozostających pod kontrolą grupy, przy zapewnieniu maksymalnych zysków braciom B.;
 przyjmowaniem do grupy wyłącznie osób zaufanych i z „rekomendacji” innych członków.
Wszyscy członkowie grupy mieszkali na terenie Gdyni, lub okolic i wszyscy byli
„kibolskimi fanatykami” jednego z gdyńskich klubów sportowych;
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 używaniem przez członków grupy, przemocy i siły fizycznej wobec kobiet zmuszonych do
prostytucji, lecz również wobec klientów, w celu wymuszenia oczekiwanego zachowania;
 nadzorowaniem działalności innych, konkurencyjnych agencji towarzyskich na terenie
Gdyni, zastraszaniem i pobieraniem tzw. „haraczu” od prostytutek, a w razie odmowy
zapłaty, niszczeniem mienia konkurencyjnych agencji towarzyskich;
 planami ekspansji grupy przestępczej, zmierzaniem do objęcia „ochroną” agencji
towarzyskich na terenie Malborka i Starogardu Gdańskiego, a także planowaniem objęciem
„ochroną” kobiet zajmujących się prostytucją przydrożną;
 używaniem zakonspirowanych określeń, na poszczególne, pozostające w dyspozycji grupy,
agencje towarzyskie; odpowiednio: agencja przy ul. Pańskiej – „Sauna”, przy
ul. Konwaliowej – „Solarium”, przy ul. Żeromskiego – „Basen”, przy ul. Starowiejskiej –
„Jacuzzi”.
Bracia B. zarządzali bezpośrednio czterema agencjami. W każdej z nich, jednorazowo
pracowało od 6 do 7 kobiet. W toku śledztwa przesłuchano 18 kobiet pracujących w charakterze
prostytutek w agencjach braci B. Na podstawie ich zeznań można oszacować, że w okresie
objętym zarzutami aktu oskarżenia (od czerwca 2009 r., do 16 września 2013 r.), przez te agencje
„przewinęło” się co najmniej 70 kobiet.
Poza prowadzeniem własnych agencji, grupa braci B., wyszukiwała również w ogłoszeniach
prasowych tzw. „domówki”, czyli prywatne, niezależne agencje towarzyskie. Po znalezieniu
ogłoszenia takiego lokalu, jeden z braci B., umawiał się na usługę seksualną, a następnie jeden z
„ochroniarzy” grupy proponował wykupienie „płatnej ochrony”, za cenę do 2000 zł miesięcznie,
za każdą kobietę zajmującą się prostytucją w tej agencji. W razie odmowy zapłaty, kobiety były
zmuszane do zakończenia działalności.
Głównym zarządzającym działaniami zorganizowanej grupy przestępczej,
Aleksander B., jednak ściśle współpracowali z nim jego bracia Leszek B. i Paweł B.

był

Bracia B., wydawali polecenia innym członkom grupy, ustalali skład kobiet pracujących w
określonym dniu w konkretnej agencji, rozdysponowywali telefony komórkowe, przypisane do
ogłoszeń towarzyskich na portalach erotycznych, to jest decydowali, które telefony mają
pozostawać w określonych agencjach towarzyskich, podejmowali decyzje w sprawie udzielenia
wolnego dnia dla poszczególnych kobiet, decydowali o możliwości ich wyjść do sklepów, do
fryzjera, czy kosmetyczki.
W gestii braci B. pozostawała także decyzja, w zakresie nałożenia kary na prostytutkę, czyli
niewypłacenia jej pieniędzy zarobionych za świadczenie usług seksualnych, na przykład z powodu
nieposłuszeństwa wobec członków grupy przestępczej, niewłaściwego zachowania się wobec
klienta, odmowy wykonania zamówionej usługi seksualnej, odmowy wyjazdu do klienta,
samowolnego zdecydowania o zakończeniu pracy danego dnia, wyjścia bez pozwolenia poza
agencję towarzyską.
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Kolejnymi w hierarchii grupy byli ochroniarze, z ich „przywódcą” Mateuszem W.,
ps. „Pimpas”. Byli oni odpowiedzialni za zabezpieczenie funkcjonowania agencji towarzyskich
oraz za dowożenie prostytutek do klientów. Wymaga jednak podkreślenia, że ochroniarze
niższego szczebla byli traktowani przez braci B., na równym poziomie z prostytutkami. Również
oni byli zastraszani, szantażowani, bici i karani finansowo, np. za spóźnienie lub za nieobecność
w pracy, za niewłaściwe zachowanie wobec klientów i za niewykonywanie innych obowiązków.
Jednym z takich obowiązków było między innymi utrzymywanie w odpowiednim stanie
(naładowanie baterii i doładowanie kart) niemal 200 (dwustu) (!) telefonów komórkowych, z
numerami telefonów podanymi w ogłoszeniach erotycznych. Niektórzy ochroniarze grupy
stwierdzili, że byli zmuszani przez braci B., do uczestniczenia w działalności przestępczej, a
odejście z grupy, nie było możliwe.
Wspomnieć również należy, o czerpaniu przez braci B., a także i przez niektórych innych
członków grupy, osobistych korzyści, przejawiających się w bezpłatnym uprawianiu seksu z
prostytutkami pracującymi w agencjach zarządzanych przez grupę przestępczą.
Na marginesie należy dodać, że bracia B. (określani także, jako „Braciaki”), nie tylko
zmuszali kobiety do uprawiania prostytucji i czerpali z tego korzyści, lecz nadto uzależniali je od
siebie i powodowali, że byli postrzegani, jako „panowie i władcy”. Przykładem tego są tatuaże
wykonane na ciele najbardziej wiernych i oddanych kobiet świadczących usługi seksualne.
Treść tatuaży na ciele, częstokroć wykonanych w miejscach intymnych: Własność Olka,
Własność Leszka, Własność Pawła, Organizacja owns Nawigacja1, Kocham Braciaków, Kocham Większego
Braciaka, Niewolnica Pana Leszka, Niewolnica Pana Olka, Wierna suka Leszka, Nihil Sine Ti Omnia
Tecum Paweł2, Kocham Organizację, Kocham Braciaków Jesteście Dla Mnie Wszystkim, w powiązaniu z
pozostałym materiałem dowodowym nie pozostawia wątpliwości, że prostytutki pracujące dla
braci B., zostały przez nich całkowicie zdominowane i podporządkowane.
Resumując, działalność grupy przestępczej kierowanej przez Aleksandra B., w pierwszej
kolejności jawi się, jako „przedsiębiorstwo”, „firma”, „organizacja”, jak określali to bracia B. i
osoby z nimi powiązane, służące do generowania znacznych, bo sięgających niemalże 6 milionów
złotych, korzyści majątkowych, z uprawiania prostytucji przez podporządkowane im kobiety, lecz
w drugiej kolejności, z uwagi na relacje intymne członków grupy przestępczej z podległymi im,
niemal całkowicie zniewolonymi kobietami, przedstawia się, jako ugrupowanie o cechach sekty.
Za zarzucane przestępstwa, oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności,
grzywna oraz przepadek korzyści majątkowych osiągniętych z popełnienia przestępstw.

Ad. 1 zorganizowana grupa przestępcza braci B. bywała określana przez nich, jako „Organizacja”. Tatuaż
wykonany na ciele kobiety używającej pseudonimu „Nawigacja”.
Ad. 2 tłum: Nic bez Ciebie, wszystko z Tobą, Pawle.
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Rèsumè
 21 osób oskarżono o popełnienie 59 przestępstw,
 20 osób odpowiada za działania w ramach zorganizowanej grupie przestępczej,
 8 oskarżonych przebywa w areszcie, wobec 13 pozostałych, są obecnie stosowane
wolnościowe środki zapobiegawcze,
 w okresie od czerwca 2009 r., do września 2013 r., zorganizowana grupa przestępcza
braci B., z uprawienia prostytucji przez inne osoby osiągnęła korzyść majątkową, w
łącznej kwocie nie mniejszej niż 5.805.000,00 zł (pięć milionów osiemset pięć tysięcy
złotych),
 Aleksander B., kierujący zorganizowaną grupą przestępczą, został oskarżony o pranie
brudnych pieniędzy (pochodzących z przestępczej prostytucji), poprzez wielokrotne wpłaty
pieniędzy, w łącznej kwocie 239.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy
złotych), na rachunki bankowe innej osoby,
 zabezpieczono, pochodzący z kradzieży popełnionej 31.07.-01.08.2012 r., w Wiedniu,
samochód marki BMW X5, o wartości 218.400,00 zł (52.000,00 Euro). Samochód
wydano przedstawicielowi ubezpieczyciela,
 zabezpieczono, pochodzący z kradzieży popełnionej 13-14.06.2013 r., w Hamburgu,
samochód marki BMW 525D, o wartości ok. 75.600,00 zł (18.000,00 Euro). Samochód
wydano przedstawicielowi ubezpieczyciela,
 zabezpieczono, pochodzący z kradzieży popełnionej 11-12.10.2012 r., w Berlinie,
samochód marki BMW 730D, o wartości 67.200,00 zł (16.000,00 Euro). Samochód
wydano przedstawicielowi ubezpieczyciela,
 zabezpieczono, pochodzący z kradzieży popełnionej 05.04.2012 r., w Bonn, samochód
marki Toyota RAV 4, o wartości 60.942,00 zł (14.510,00 Euro). Samochód wydano
przedstawicielowi ubezpieczyciela,
 zabezpieczono, pochodzący z kradzieży popełnionej w 04.03.2010 r., w Bochum,
samochód marki Seat Altea, o wartości 25.200,00 zł (6.000,00 Euro). Samochód wydano
przedstawicielowi ubezpieczyciela,
 zabezpieczono 5.937 gramów suszu ziela konopi innych niż włókniste (tzw. marihuany),
zdaniem biegłych stanowiących nie mniej niż 5.937 porcji dilerskich, 1.213 gramów
amfetaminy, stanowiących nie mniej niż 10.108 porcji dilerskich, 530 gramów kokainy,
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stanowiących nie mniej niż 2.650 porcji dilerskich i 99 gramów haszyszu, stanowiących
nie mniej niż 990 porcji dilerskich,
 zabezpieczono pocisk artyleryjski, z zawartością trotylu, tetrylu i azotanu amonu, co
zdaniem biegłych mogło posłużyć do sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub
zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach,
 zabezpieczono 43 sztuki amunicji rewolwerowej,
 zabezpieczono centrum logistyczne grupy, to jest komputery z kompletnymi bazami
danych, a także niemalże 200 (dwieście) (!) telefonów komórkowych, służących do
obsługi klientów, dzwoniących na numery podawane w „ogłoszeniach towarzyskich”,
 na poczet grożących kar grzywny, ewentualnych nawiązek i roszczeń odszkodowawczych,
zabezpieczono majątek oskarżonych, o łącznej wartości niemalże 500.000,00 złotych oraz
5.800,00 Euro, 400,00 funtów brytyjskich, 760,00 franków szwajcarskich i 500,00 dolarów
amerykańskich,
 ustanowiono także hipotekę przymusową, do kwoty 400.000,00 zł (czterysta tysięcy), na
lokalu mieszkalnym stanowiącym własność jednego z oskarżonych, w którym była
prowadzona „agencja towarzyska”.
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