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POLICJANCI ROZBILI ZORGANIZOWANĄ GRUPĘ
PRZESTĘPCZĄ ZAJMUJĄCĄ SIĘ OSZUSTWAMI
INTERNETOWYMI
Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się oszustwami internetowymi.
Jej członkowie oferowali do sprzedaży różne przedmioty, których w rzeczywistości nie posiadali. W ten
sposób oszukali aż 160 osób i wyłudzili od pokrzywdzonych ponad 50 000 zł. Policjanci przedstawili
zarzuty szefowi grupy oraz 4 jej członkom i 5 osobom, które pomagały im w popełnianiu przestępstw.
Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała już do tamtejszego Sądu Okręgowego akt oskarżenia.
Ełccy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępstw internetowych zakończyli półtoraroczne
śledztwo w sprawie oszustw internetowych. Rozwiązywanie tego typu spraw jest szczególnie trudne,
wymagające skrupulatnej, żmudnej i czasochłonnej pracy.
Tym razem cała historia rozpoczęła się w czerwcu 2017 roku, kiedy do policjantów zaczęły napływać
zgłoszenia od osób, które zostały oszukane przy kupnie basenów, trampolin, mebli ogrodowych i
telefonów komórkowych. Policjanci wszczęli w tej sprawie śledztwo, które prowadzone było pod
nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.
Czytaj też: Polska policja łapie przestępców za Torem [WYWIAD]
Śledczy od początku podejrzewali, że mają do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, która
działała nie tylko na terenie Ełku, ale na terenie całego kraju. Drobiazgowo, krok po kroku sprawdzali
internetowe transakcje kupna – sprzedaży. Szczegółowo przesłuchali 180 świadków i ustalili 160
pokrzywdzonych.
W sprawie zgromadzono aż 34 tomy akt, które były na bieżąco analizowane. Materiał dowodowy
pozwolił na przedstawienie zarzutów oszustwa szefowi grupy przestępczej oraz czterem jej członkom.
Pięć innych osób odpowie za pomoc członkom grupy w popełnieniu przestępstw, poprzez otwieranie
kont, na które pokrzywdzeni przesyłali pieniądze.
We wszystkich oszustwach sposób działania sprawców był bardzo podobny. Mężczyźni na jednym z
portali oferowali do sprzedaży różnego rodzaju przedmioty, często wykorzystywane okresowo, na
które akurat był popyt np. trampoliny, meble i baseny ogrodowe, w rzeczywistości nie posiadając ich.
Po otrzymaniu pieniędzy, na któreś z licznych kont, zrywali kontakt z kupującym i zmieniali numer
telefonu. W ten sposób grupa wyłudziła ponad 50 000 zł. Wobec szefa grup sąd zastosował
tymczasowe aresztowanie, a wobec pozostałych członków grupy dozór policyjny.
Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała już do Sądu Okręgowego w Suwałkach akt oskarżenia.

Źródło: Policja.pl

