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Pośrednik finansowo-ubezpieczeniowy, oskarżony o wyłudzenie ponad 4 mln 

złotych 

 

 

Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście skierowała do sądu akt 

oskarżenia przeciwko 46-letniemu mężczyźnie, prowadzącemu działalność 

gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego, oskarżając 

go o popełnienie przestępstw oszustwa na szkodę 54 osób. Zarzuty dotyczą okresu 

sierpień 2008 r. – marzec 2013 r. Łupem podejrzanego padły pieniądze w kwocie 

łącznej przekraczającej 4 mln złotych. Grozi mu kara pozbawienia wolności 

w wymiarze do lat 15.  

Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzany od 2008 roku prowadził 

w centrum Łodzi działalność gospodarczą, polegającą na pośrednictwie w sprzedaży 

produktów ubezpieczeniowych i finansowych.  

Podstawą były umowy zawarte z agentem jednej ze znaczących grup 

kapitałowych. Wykorzystując prowadzoną działalność gospodarczą i kontakty 

z licznymi klientami, wykraczając przy tym poza zakres pełnomocnictw, nakłonił dużą 

część z nich do powierzenia mu środków finansowych poprzez założenie rzekomych 

lokat.  

Proponowane przez niego produkty mogły być korzystnie oprocentowane, a do 

ich zakładania wykorzystywał druki towarzystwa ubezpieczeniowego, w imieniu 

którego działał – co potwierdzało jego wiarygodność i powodowało przekonanie, 

że pieniędzmi dysponować będzie uprawniony, wykwalifikowany podmiot.  
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W rzeczywistości trafiały one na konto bankowe, z którego wypłacał 

je podejrzany, przeznaczając następnie na własne cele, w dużej części na spłatę swoich 

długów.  

Przyjmowanymi „lokatami” niejednokrotnie spłacał klientów, którzy powierzyli 

mu środki we wcześniejszym terminie. Z czasem jednak do towarzystwa 

ubezpieczeniowego zaczęli zgłaszać się niezadowoleni klienci, żądając zwrotu 

zainwestowanych pieniędzy. Niebawem podejrzany zaprzestał prowadzenia 

działalności gospodarczej i ślad po nim zaginął.  

W kwietniu ubiegłego roku, po wpłynięciu pierwszych zawiadomień 

o możliwości popełnienia przestępstwa (w tym ze strony towarzystwa 

ubezpieczeniowego), prokuratura śródmiejska wszczęła śledztwo. Wydano 

postanowienie o przedstawieniu zarzutów i rozpoczęto poszukiwania podejrzanego. 

Jak wskazują dowody, wśród pokrzywdzonych są osoby oszukane na kwoty 

4 tys. złotych, ale i takie, które utraciły nawet 400 tys. złotych.  

Podczas przesłuchania mężczyzna częściowo przyznał się do zarzucanych mu 

czynów, negując przy tym wysokość szkody. Od września 2013 roku jest tymczasowo 

aresztowany. 

 

 

                     Rzecznik Prasowy 

                Prokuratury  Okręgowej 

     w Łodzi 

 

       Krzysztof Kopania 


