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ROZBITA GRUPA PRZESTĘPCZA - OSZUKANYCH MOŻE BYĆ
NAWET 1800 OSÓB
Data publikacji 15.04.2019

Dolnośląscy policjanci rozbili grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o oszustwa na
dużą skalę. W wyniku przestępczego procederu pokrzywdzonych zostało blisko 1800 osób, które
poprzez zawarcie umów z działająca spółką zostały wprowadzone w błąd i doprowadzone do
niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości blisko 13 mln złotych. Zatrzymanych
w tej sprawie zostało już 17 osób, którym za popełnione przestępstwa może grozić kara nawet
do 15 lat pozbawienia wolności.
Funkcjonariusze Wydziałów do walki z Przestępczością Gospodarczą i Dochodzeniowo - Śledczego Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu prowadząc śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze rozbili
grupę przestępczą dokonującą oszustw na duża skalę. Policjanci zatrzymali na terenie województwa dolnośląskiego
kolejne dwie osoby pełniące funkcje kierownicze w spółce i powiązanych z nią podmiotach. Do chwili obecnej w tej
sprawie zatrzymanych zostało już 17 osób.
Jak ustalili prowadzący postępowanie policjanci, członkowie grupy w latach 2016/2017 oferowali swoim klientom
świadczenie różnego rodzaju usług. Były to usługi skierowane głównie do osób starszych tj. pomoc w czynnościach dnia
codziennego, pośrednictwo w uzyskaniu pomocy medycznej lub usługi remontowe. Pokrzywdzeni w trakcie rozmów byli
wprowadzani w błąd co do podpisywanych dokumentów i zawieranych umów. Zaciągnięte zobowiązania dotyczyły
okresu kilku lat, a miesięczne kwoty za usługi wynosiły nawet kilkaset złotych. Zebrany w tej sprawie materiał
dowodowy przez prowadzących postępowanie wskazuje, że poszkodowanych w wyniku oszustwa może być prawie 1800
osób z całego kraju. Jak ustalili śledczy łączna kwota zaciągniętych zobowiązań szacowana jest na kwotę blisko 13
milionów złotych.
Do chwili obecnej zarzuty popełnienia szeregu oszustw, a także udziału w grupie przestępczej usłyszało już 17 osób.
Wśród nich są m. in. właściciele spółki, kurierzy, telemarketerzy i osoby oferujące klientom produkty, które to
doprowadziły pokrzywdzonych do podpisanie niekorzystnych dla nich umów. Wobec 3 z zatrzymanych dotychczas osób
sąd podjął decyzję o tymczasowym areszcie na okres 3 miesięcy. a za popełnione przestępstwa grozić może im kara
nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
Policjanci i prokuratorzy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.
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