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MOGLI OSZUKAĆ NAWET KILKA TYSIĘCY INTERNAUTÓW
Data publikacji 28.04.2014

Pabianiccy policjanci w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w
Pabianicach rozbili grupę przestępczą dokonującą szeregu oszustw na terenie całego kraju.
Szajka za pośrednictwem portali internetowych oferowała do sprzedaży markowe kosmetyki.
Towar jednak nigdy nie traﬁał do rąk zamawiających. Śledczy szacują, że sprawcy swoją
przestępczą działalnością oszukali kilka tysięcy osób prywatnych oraz kilkadziesiąt ﬁrm z całej
Polski. Główny pomysłodawca ,,gospodarczego przekrętu” oraz jego wspólnicy traﬁli za kraty
aresztu śledczego.
W grudniu 2013 roku do policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości
gospodarczej zaczęły napływać sygnały od pokrzywdzonych o nieuczciwej ﬁrmie
dokonującej oszustw internetowych. Firma za pośrednictwem sklepu internetowego
oraz innych portali oferowała do sprzedaży markowe kosmetyki, które po
zamówieniu i wpłaceniu gotówki nigdy nie traﬁały do rąk odbiorców. Ponadto
wyłudzała od innych podmiotów gospodarczych na terenie całego kraju różnoraki
towar, taki jak chociażby znicze, artykuły spożywcze, perfumy, nie płacąc za
zamówiony towar lub wpłacając jedynie kilkuprocentowe zaliczki. Anonimowość
przestępcom zapewniał kontakt telefoniczny i internetowy z klientami.
Pabianiccy policjanci zaczęli bardzo dokładnie przyglądać się działalności
podejrzanej ﬁrmy, tym bardziej, że w okresie poprzedzającym ubiegłoroczne święta
bożonarodzeniowe ﬁrma przestała istnieć. Jak się później okazało, przeniosła swoją
nielegalną działalność na teren innego województwa. Wzmożone i czasochłonne
działania operacyjne doprowadziły początkowo do zatrzymania w grudniu 2013 roku
26-letniej łodzianki, na którą została zarejestrowana perfumeria. Wówczas kobieta
decyzją pabianickiego sądu została tymczasowo aresztowana. Kolejne miesiące
wzmożonej pracy policjantów zajmujących się tą sprawą zaowocowały ustaleniem
personaliów i miejsca przebywania kolejnych podejrzanych.
16 kwietnia 2014 roku pabianiccy policjanci na terenie województwa świętokrzyskiego zatrzymali dwóch mężczyzn w
wieku 28 i 31 lat, w tym głównego inicjatora przestępczego procederu. Jak się okazało, tym razem grupa przestępcza
pod przykrywką legalnej działalności sprzedawała na tamtejszych targowiskach wyłudzony wcześniej od wielu ﬁrm
towar. Funkcjonariusze dotarli również do kilku wynajmowanych przez szajkę magazynów, w których przechowywano
towar pochodzący z przestępstwa. Magazyny wypełnione były po brzegi między innymi zniczami, perfumami, artykułami
spożywczymi i innymi towarami o znacznej wartości.
Śledczy szacują, że poniesione straty w wyniku przestępczej działalności oszustów sięgają kilkuset tysięcy złotych, a
poszkodowanych zastało kilkadziesiąt ﬁrm oraz kilka tysięcy osób prywatnych na terenie całego kraju. 31-letni inicjator
gospodarczego przekrętu notowany był wcześniej w policyjnych kartotekach za różnego rodzaju oszustwa i poszukiwany

do odbycia kary pozbawienia wolności. Zarówno on, jak i jego 28-letni wspólnik, decyzją pabianickiego sądu, zostali
tymczasowo aresztowani. Za oszustwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. W przypadku wyłudzenia mienia
znacznej wartości nawet do lat 10.
Bezpieczne zakupy w sieci
Polacy coraz chętniej kupują w Internecie. To wygodne, gdyż, nie ruszając się sprzed monitora, można zamówić
dowolny produkt z dostawą do domu. W sieci nie ma kolejek, godzin spędzonych na chodzeniu między półkami.
Niestety, tak jak w realnym świecie, tak i w wirtualnym możemy paść oﬁarą oszusta lub złodzieja. Policja radzi, co
zrobić, by dokonanie zakupu było możliwie bezpieczne.
Oto kilka zasad, jak bezpiecznie kupować w sieci:
Przede wszystkim pamiętajmy, by zawsze kierować się ograniczonym zaufaniem do sprzedającego,
Nigdy nie kupujmy w sieci korzystając z komputera stojącego w kafejce internetowej. Tam najłatwiej o utratę
poufnych danych. Używajmy tylko komputera domowego i zachowujmy całą korespondencję ze sprzedawcą. Jeśli
nas oszuka, pozwoli to policji szybko go ująć,
Korzystajmy tylko ze znanych i sprawdzonych portali internetowych,
Przed zakupem w wirtualnym sklepie zasięgnijmy opinii o nim i sprawdźmy jego rzetelność. Można to zrobić u
znajomych lub na forach internetowych. Zwracajmy też uwagę, czy sklep podaje swój adres i numer telefonu.
Wtedy, w razie jakichkolwiek wątpliwości, możemy tam zadzwonić,
Przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane
przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. Na dole strony powinien pojawić się
symbol zamkniętej kłódki, a na końcu adresu – literki "https". Zazwyczaj można też zamówić towar z opcją
płatności przy odbiorze,
Gdy kupujemy na aukcji internetowej, przeczytajmy komentarze o sprzedającym. Brak komentarzy pozytywnych
lub ich niewielka liczba powinny wzbudzić naszą szczególną czujność,
Otrzymując ofertę e-mailem nie korzystajmy z linków, na stronę sklepu wejdźmy wpisując adres w oknie
przeglądarki, unikniemy w ten sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy,
Zamawiając sprzęt zapytajmy, czy sprzedawca dołącza oryginalne oprogramowanie na płytach i instrukcję
obsługi,
Kupując telefon komórkowy zapytajmy o ładowarkę i dowód zakupu, telefony kradzione sprzedawane są bez
ładowarki i "dokumentacji",
Jeśli, mimo zachowania zasad ostrożności, dostaniemy zamiast zamówionego produktu puste pudełko,
natychmiast zadzwońmy na Policję. Wtedy zapisana korespondencja i przesłana przez oszusta paczka będą
stanowiły dowód przestępstwa.
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