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 Stu dwudziestu oskarżonych w sprawie dotyczącej wyłudzeń 

odszkodowań komunikacyjnych. 

 

 
 Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi 

akt oskarżenia przeciwko 120 osobom, zarzucając im przede wszystkim oszustwa na 

szkodę firm ubezpieczeniowych, a stu siedemnastu z nich także udział w 

zorganizowanej grupie przestępczej. Jak wynika z dokonanych ustaleń, w latach 2000 

– 2006r. doszło do wyłudzenia, z dziesięciu towarzystw ubezpieczeniowych, 

odszkodowań komunikacyjnych na łączną kwotę przewyższającą 1 800 000 PLN. 

Kolejne 200 000 PLN usiłowano wyłudzić. 

 Z zebranych dowodów wynika, iż do oszustw dochodziło w następstwie 

upozorowania blisko stu kolizji drogowych, bądź na skutek zawyżania strat 

wynikających z rzeczywistych zdarzeń komunikacyjnych. Do pozorowania kolizji 

wykorzystywane były najczęściej samochody produkcji japońskiej. Zdarzało się, że 

poszczególne z nich służyły do wyłudzenia kilku odszkodowań. 

 Proceder możliwy był dzięki udziałowi w nim ówczesnych funkcjonariuszy 

Policji oraz likwidatorów firm ubezpieczeniowych. 

 Pierwsi z nich, w zamian za przyjmowane korzyści majątkowe, 

poświadczali nieprawdę w policyjnej dokumentacji, co faktów zaistnienia kolizji, ich 

przebiegu oraz skutków. Aktem oskarżenia objętych zostało dziesięciu ówczesnych 

funkcjonariuszy Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Pabianicach i Łasku. 

Jak wskazują ustalenia, w związku z poszczególnymi zdarzeniami, zazwyczaj 

przyjmowane były korzyści w kwotach 300 – 500 PLN. Trzem z ówczesnych 

policjantów zarzucono przyjęcie korzyści w kwotach łącznych nawet : 17 150 PLN,  

6 800 PLN, 4 250 PLN. 

 Wśród oskarżonych są również czterej likwidatorzy. Przedstawione im 

zarzuty łączą się z przyjmowaniem korzyści majątkowych w zamian za korzystne 

szacowanie szkód i zawyżanie kalkulacji. Jednemu z nich zarzucono przyjęcie 

korzyści w kwocie łącznej nawet 21 900 PLN.  

 Zarzuty sformułowane w odniesieniu do poszczególnych oskarżonych 

odzwierciedlają ustalenia, co do ich udziału w przestępczej działalności. 

 Wyłudzenia w największych kwotach zarzucono : - Mariuszowi W ( 474 

809 PLN ), Adamowi F.( 118 707 PLN ), Jackowi H. ( 108 000 PLN  ). 



  

 W sprawie zebrano bardzo obszerny materiał dowodowy, na który składają 

się przede wszystkim : wyjaśnienia oskarżonych, dokumentacja ubezpieczeniowa 

oraz liczne ekspertyzy mechanoskopijne. Akta sprawy składają się z ponad 130 

tomów, zaś akt oskarżenia liczy 691 stron. 

 Postępowanie prowadzone było przy udziale Wydziału ds. Walki z 

Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, a także Biura 

Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. 

 Przestępstwa zarzucone dużej części oskarżonych, zagrożone są karą 

pozbawienia wolności w wymiarze nawet do lat dziesięciu. Osiemdziesięciu pięciu z 

nich zgłosiło chęć dobrowolnego poddania się karze.  
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