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ZABEZPIECZYLI NIELEGALNE AUTOMATY DO GIER I
BLISKO 400 TYS. ZŁOTYCH
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Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w
Bielsku-Białej dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Sprawcy zajmowali się m.in.
przestępczością skarbową, taką jak organizowanie nielegalnych gier hazardowych oraz
pranie brudnych pieniędzy. 12 czerwca, na polecenie Prokuratury, policjanci z komend
wojewódzkiej i bielskiej wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej ze
Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, weszli do siedzib kilkudziesięciu
podmiotów gospodarczych będących uczestnikami tej grupy. Stróże prawa zabezpieczyli
dokumentację, gotówkę oraz nielegalne automaty do gier hazardowych.
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji Katowicach
prowadzą śledztwo w sprawie założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Członkowie grupy
popełniali przestępstwa, w tym przestępstw skarbowe. Polegały one na urządzaniu gier losowych na
automatach wbrew przepisom oraz na uzyskiwaniu z tego tytułu znacznych środków pieniężnych.
Organizowane gry były nielegalne, a środki uzyskiwane z hazardu nie były zgłaszane właściwym urzędom
skarbowym. W ten sposób przestępcy uzyskiwali niejawne źródła dochodu. Śledztwo dotyczy również prania
brudnych pieniędzy, uzyskiwanych w wyniku nielegalnego hazardu.
12 czerwca 2019 roku policjanci z katowickiej komendy wojewódzkiej zajmujący się zwalczaniem
przestępczości gospodarczej wspólnie ze swoimi kolegami z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz z
funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, na terenie województwa śląskiego oraz w innych
częściach kraju dokonali realizacji postanowień o przeszukaniu i zatrzymaniu rzeczy wydanych przez
Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Mundurowi zrealizowali przeszukania w siedzibie
kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych będących uczestnikami grupy przestępczej. W trakcie przeszukań
stróże prawa ujawnili miejsca, gdzie znajdowały się pieniądze, gotówka w walucie polskiej oraz zagranicznej,
pochodzące z przestępczego procederu. Odnaleziono także dokumentację księgowo-rachunkową,
dokumentację ewidencjonującą dochód z punktów, gdzie były zainstalowane nielegalne automaty do gier
hazardowych oraz elektroniczne nośniki danych.
Łącznie zabezpieczono gotówkę w wysokości blisko 400 tysięcy złotych, dokumentację w setkach
segregatorów oraz sprzęt elektroniczny. Funkcjonariusze KAS zabezpieczyli nielegalne automaty do gier
hazardowych do postępowania karnego-skarbowego. Uzyskany w wyniku przeszukań materiał dowodowy w
postaci dokumentacji oraz danych z elektronicznych nośników poddany zostanie dalszym czynnościom
dowodowym. Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są kolejne realizacje.
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