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38 – latek podejrzany w związku z licznymi napadami na placówki bankowe 

   

Na polecenie Prokuratury Rejonowej Łódź - Górna zatrzymano 38 – 

letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie 3 rozbojów z użyciem broni oraz 

usiłowania kradzieży z włamaniem. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia 

wolności w wymiarze do lat 15.  

W grudniu 2015 roku zatrzymano dwie osoby, które usłyszały, w związku  

z próbą napadu na bank, zarzuty usiłowania rozboju z użyciem broni. W dniu 22 

grudnia 2015 roku podejrzani przyjechali w pobliże miejsca przestępstwa, 

mercedesem jednego z nich, kilka minut wcześniej. Opuszczając samochód, zabrali ze 

sobą rewolwer, a następnie udali się w stronę banku. Nie udało im się jednak 

zrealizować przestępczych planów. Przed wejściem do placówki, zostali 

obezwładnieni i zatrzymani przez funkcjonariuszy policji. Podczas przeszukania 

zaparkowanego nieopodal mercedesa znaleziono kolejny egzemplarz broni, zaś trzeci 

zabezpieczono  w miejscu zamieszkania jednego z zatrzymanych.  

Okazało się, że przynajmniej jeden ze sprawców wraz z innymi osobami ma na 

swoim koncie co najmniej 12 napadów na placówki bankowe. Prawdopodobnie 

współdziałał z nim  także 38 – latek, który na polecenie prokuratury został 

zatrzymany. Mężczyźni zawsze byli zamaskowani, zazwyczaj przy użyciu kominiarek 

bądź poprzez założenie czapeczek z daszkiem, kapturów i chust na twarze. Działali 

przy użyciu groźby, z bronią palną typu rewolwer, czasami dodatkowo używali gazu 

łzawiącego, rozpylając go nad głowami pracowników banku. Dwukrotnie została 

użyta też przemoc w stosunku do pracowników banku w postaci uderzeń pięścią, 
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ciągnięcia za ramię po ziemi.  Oprócz rozbojów w placówkach bankowych 

przedmiotem sprawy jest również usiłowanie kradzieży z włamaniem do bankomatu 

poprzez wysadzenie go od wewnątrz w powietrze, przy użyciu butli gazowej. 

Szacowana obecnie łączna wartość szkody w związku z przestępstwami rozbojów  

w placówkach bankowych to 295 000 złotych, w tym najwyższa z cząstkowych szkód 

to 74 000 zł, a najniższa to 2600 zł. 

W toku postępowania przesłuchano świadków, zabezpieczono zapisy  

z monitoringu placówek bankowych, na których widać postacie podejrzanych, ich 

ubiór oraz broń. Zgromadzone dowody dały podstawę do przedstawienia zarzutów 38 

– letniemu mężczyźnie. Dotyczą one okresu od listopada 2012 roku do czerwca 2013 

roku. Ze względu na grożącą podejrzanemu surową karę i uzasadnioną obawę 

matactwa, prokurator wystąpił do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd podzielił 

te argumenty i dzisiaj aresztował mężczyznę na okres trzech miesięcy.    

Obecnie planowana jest analiza kolejnych spraw, w której podejrzani typowani 

są jako sprawcy. Postępowanie ma charakter rozwojowy. Prawdopodobne jest, że  

zarzuty ulegną poszerzeniu.   
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