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INFORMACJA PRASOWA

Wyrok 9 lat pozbawienia wolności, za oszustwa na kwotę ponad 9 mln. zł.
Dzisiaj, Sąd Okręgowy w Łodzi, wydał wyrok skazujący Marię S.
oskarżoną o 173 przestępstwa – w głównej mierze oszustwa na kwotę ponad
9 mln. zł., przy organizowaniu kursów językowych. Orzeczona kara to 9 lat
pozbawienia wolności. Akt oskarżenia w tej sprawie w październiku 2012r.
wniosła Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie. Wyrok nie jest prawomocny.
Jak wynikało z ustaleń poczynionych w śledztwie, oskarżona jako prezes
spółki, nazwanej instytutem, zajmowała się organizowaniem kursów języka
angielskiego. Jego siedzibą była Łódź, zaś działalność polegać miała na tworzeniu w
różnych miastach na terenie Polski grup językowych. Dochodziło do zawierania umów
o współpracę z osobami fizycznymi i firmami, które miały być partnerami w
projekcie. Ich rolą było organizowanie 10 – osobowych grup językowych
i organizowanie lokali. Byli zapewniani, że oskarżona dysponuje środkami
przyznanymi przez Departament Edukacji rządu USA. Każda grupa miała wpłacić na
konto instytutu kaucję w wysokości 28 tys. zł. Nauczanie miało być bezpłatne
i odbywać się w oparciu o autorską metodę opracowaną przez oskarżoną. Wpłacana
kaucja miała być zwracana po 45 dniach. Ponadto, partnerzy mieli otrzymywać
prowizję w kwocie 8,7 tys. zł. oraz wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2 tys. zł.
Kurs miał trwać trzy trzymiesięczne trymestry. Doszło do rozpoczęcia kursów,
jednakże nie były zwracane kaucje, jak i obiecywane prowizje i wynagrodzenia.
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W październiku 2011r. na wniosek prokuratury poleskiej Maria S. została
tymczasowo aresztowana. W dalszym ciągu przebywa w areszcie. Dzisiejszy wyrok,
co do kary jest zgodny z wnioskiem prokuratora. Oskarżona zobowiązana została
także do naprawienia szkody, na rzecz pokrzywdzonych, którzy się tego domagali.
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