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INFORMACJA PRASOWA
Trzech mężczyzn aresztowanych pod zarzutem udziału w zorganizowanej
grupie przestępczej i dokonanie szeregu oszustw metodą „na policjanta”
Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Łodzi, sąd aresztował trzech
mężczyzn w wieku 22, 27 i 36 lat, podejrzanych o udział w zorganizowanej
grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie oszustw metodą „na policjanta”.
Przedstawione zarzuty dotyczą wyłudzenia pieniędzy w kwocie co najmniej
65 000 złotych, a także wartościowych przedmiotów w postaci m.in. obrazu,
biżuterii oraz zegarków o łącznej wartości około 125 000 złotych. Natomiast
efektem działań grupy mogą być wyłudzenia na kwotę nawet 1,2 mln złotych.
Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, zorganizowana grupa przestępcza działała
w okresie od stycznia 2015 roku do stycznia 2016 roku. Specjalizowała się
w popełnianiu przestępstw oszustwa na szkodę głównie starszych osób metodą „na
policjanta”. Poszczególni członkowie grupy telefonowali do wytypowanych osób,
mówiąc, że są policjantami i potrzebują pomocy w zdemaskowaniu oraz ujęciu
sprawców przestępstw, którzy dopuszczali się wyłudzeń. Między innymi informowali,
że doszło do sprzeniewierzenia pieniędzy klientów banku, a w aferę rzekomo
zamieszani są także pracownicy placówek finansowych, dlatego też rozmówcy
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„funkcjonariuszom policji”. Tego typu działania doprowadziły do osiągnięcia łupów
w postaci dużych kwot pieniędzy, biżuterii, zegarków. W jednym z przypadków
pokrzywdzona przekazała obraz Kossaka o wartości 80 tys złotych i 40 tys w gotówce.
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Dowody wskazują, że nadzorującym proceder na terenie Polski był najstarszy
z zatrzymanych mężczyzn, a rola pozostałych sprowadzała się do odbierania od
pokrzywdzonych pieniędzy i innych wyłudzanych przedmiotów. Szacuje się, że
efektem działania grupy mogą być wyłudzenia na kwotę nawet 1,2 mln złotych.
W oparciu o aktualnie dokonane ustalenia, 22 – latek usłyszał zarzuty,
dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i 8 przestępstw związanych
z oszustwami, bądź ich próbą. Pozostałym dwóm podejrzanym przedstawiono zarzuty
5 czynów. Postępowanie ma charakter rozwojowy. Na wniosek prokuratora, sąd
aresztował podejrzanych na najbliższe trzy miesiące.
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