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Śródmiejscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa mężczyznę podejrzanego o
usiłowanie oszustwa, udaremniając tym samym przekazanie fałszywemu policjantowi 50 tys. zł.
Rafał R. wpadł w chwili, kiedy przed bankiem oczekiwał na przekazanie gotówki przez 77-letnią
kobietę. 35-latek został już tymczasowo aresztowany. Za to przestępstwo grozi mu do 8 lat
pozbawienia wolności.

Jak w większości tego typu przestępstw metodą „na policjanta” i w tym przypadku wszystko zaczęło się od telefonu
osoby podającej się za krewnego pokrzywdzonej. Chwilę po tym, kiedy rozmowa została nagle przerwana, na ten sam
numer telefonu stacjonarnego kobiety zatelefonował mężczyzna podający się za policjanta. Rozmówca poinformował 77latkę, że może paść oﬁarą przestępstwa, bo pracownicy banku współpracują z przestępcami i zamierzają ukraść jej
pieniądze, przelewając je na inny rachunek.
Fałszywy policjant polecił kobiecie, aby ta udała się do banku, pobrała z konta 50 tys. zł i przekazała je policjantowi,

który będzie na nią czekał przed bankiem. Z relacji oszusta wynikało, że rzekoma akcja policji ma na celu
zdemaskowanie i zatrzymanie nieuczciwych pracowników banku, a po wszystkim gotówka zostanie natychmiast
zwrócona.
77-latka będąc przekonana, że bierze udział w policyjnej akcji udała się, do banku, aby zrobić to, co jej polecono. Jej
nerwowe zachowanie i decyzja o wypłacie tak dużej sumy pieniędzy wzbudziły podejrzenia jednego z pracowników
banku. Kobieta, tłumacząc 77-latce sposób postępowania przestępców działających metodą „na policjanta”, wypytała ją
o najważniejsze szczegóły, uzmysłowiając pokrzywdzonej, że najprawdopodobniej to właśnie ją ktoś próbuje oszukać w
ten sposób.
Powiadomieni o tym, co się stało policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu
natychmiast przybyli pod wskazany adres i zorganizowali zasadzkę, w którą wpadł 35-letni Rafał R. Mężczyzna czekał
przed bankiem na swoją oﬁarę i na pieniądze, które miała mu przekazać. Był zaskoczony widokiem prawdziwych
policjantów i takim obrotem sprawy.
Na wniosek śledczych sąd zdecydował już o tymczasowym aresztowaniu 35-letniego Rafała R. na 3 miesiące. Za
oszustwo kodeks karny przewiduje do 8 lat pozbawienia wolności.
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