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ROZBILI GRUPĘ PRZESTĘPCZĄ WYŁUDZAJĄCĄ PIENIĄDZE
Data publikacji 17.11.2017

Zorganizowana grupa przestępcza na terenie województwa świętokrzyskiego i lubelskiego od
około roku wyłudzała pieniądze, wciągając ludzi w tzw. spiralę kredytową. Najczęściej oﬁarami
ich nielegalnej działalności padały osoby starsze, nieporadne życiowo i zadłużone. W środowe
popołudnie nielegalny proceder przerwali im funkcjonariusze z Wydziału do walki z
Przestępczością Gospodarczą kieleckiej komendy. Policjanci zatrzymali 36- letniego kielczanina
oraz współpracujące z nim dwie kobiety. Wczoraj w ręce policjantów wpadł czwarty członek
grupy, 46- latek. Śledczy ustalili, że w przestępczym procederze oszukali kilkadziesiąt osób,
wyłudzając w ten sposób około 600 tysięcy złotych.
Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Kielcach uzyskali
informację, że jedna z ﬁrm, należąca do 46- i 36-latka może zajmować się nielegalnym procederem. Stróże prawa w
trakcie badania tej sprawy ustalili, że mężczyźni, wspólnie z dwoma kobietami w wieku 37 i 59 lat prowadząc punkty
ﬁnansowe na terenie województwa świętokrzyskiego i lubelskiego oferowali klientom pożyczki bez zaświadczenia o
zatrudnieniu oraz bez zdolności kredytowej. Zazwyczaj zgłaszały się do nich osoby starsze, nieporadne życiowo oraz
posiadające już wysokie zadłużenia, najczęściej prosząc o pomoc w spłaceniu dotychczasowych zobowiązań. Jak wynika
z policyjnych materiałów interesanci przy zawarciu umów otrzymywali „stos” dokumentów do podpisu, wśród nich
weksle in blanco oraz ﬁkcyjne umowy o zatrudnieniu, w ten sposób otrzymując możliwość zawarcia umowy. Ponadto
jak ustalili stróże prawa, członkowie grupy przestępczej, jako możliwość rozwiązania kłopotów ﬁnansowych proponowali
udziały w spółkach ﬁnansowych, obiecując zyski. Potencjalni klienci, aby wyjść z długów i wejść do udziału w spółkach,
zgłaszali się po kolejne pożyczki, wpadając w ten sposób w spirale zadłużenia.
W środowe popołudnie, w kilku miejscach na terenie województwa świętokrzyskiego i lubelskiego, kieleccy policjanci
zwalczający przestępczość gospodarczą wykonali czynności, w trakcie których zatrzymali 36- letniego kielczanina oraz
współpracujące z nim dwie kobiety. Wczoraj został zatrzymany także 46-latek pochodzący z województwa lubelskiego.
Funkcjonariusze w wyniku tych czynności zabezpieczyli broń, maczetę, ponad dwa tysiące stron dokumentów, a w nich
m.in. dane około 300 osób, pieczęcie różnych podmiotów, gotówkę w wysokości ponad 5 tysięcy złotych, laptopy,
telefony komórkowe, nośniki pamięci. Dodatkowo zablokowano 30 rachunków bankowych, które mogły posłużyć to
transferu środków pochodzących z przestępstwa. Mundurowi szacują, że łącznie grupa mogła oszukać kilkadziesiąt
osób, a ich łupem padło ponad 600 tysięcy złotych . Według funkcjonariuszy cały proceder mógł trwać od roku.
Śledczy z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą kieleckiej komendy nadal pracują nad przedmiotową
sprawą, która ma charakter rozwojowy. Nie są wykluczone kolejne zatrzymania. Do tej pory policjanci przedstawili
zatrzymanym łącznie 76 zarzutów dotyczących m. in. oszustwa, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz
prania „brudnych” pieniędzy. Grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
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