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20-latka podejrzana o liczne kradzieże w sklepach na terenie województwa 

łódzkiego 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście nadzoruje postępowanie w 

którym 20-letnia mieszkanka Łodzi usłyszała zarzuty. dotyczące dokonania na 

terenie różnych miejsc na obszarze województwa łódzkiego licznych kradzieży w 

sklepach. Aktualnie przedstawione zarzuty dotyczą 10 kradzieży na łączną kwotę 

przekraczającą 2 500 tys złotych. Wszystko jednak wskazuje na to, że w okresie  

od listopada 2014 roku do stycznia 2015 roku okradła około 130 placówek 

handlowych. Podejrzanej grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. 

Po przesłuchaniu, prokurator zastosował dozór, zobowiązując ją do 

stawiennictwa dwa razy w tygodniu we właściwej jednostce policji. 

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzana dokonywała kradzieży w małych 

- najczęściej sieciowych - sklepach, głównie na terenie Łodzi, ale także w innych, 

pobliskich miastach i miejscowościach, m.in. w Rzgowie, Aleksandrowie Łódzkim, 

Andrzejowie, Andrespolu, Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie Mazowieckim. 

 Kradzieże dokonywane były według określonego schematu. 20-latka po wejściu 

do sklepu pakowała do koszka różnego rodzaju artykuły, a wśród nich takie, jakie 

zamierzała ukraść. Gdy dochodziła do kasy, część zakupów które zostały doliczane do 

rachunku, pakowała do reklamówek, a te, które zamierzała ukraść, do naramiennej 

torby. Dokonując kradzieży, zwracała się do obsługi sklepu o podanie dodatkowego 

produktu, czym skutecznie odwracała ich uwagę. Następnie, twierdziła, że zapomniała 

pieniędzy bądź karty płatniczej i wychodząc ze sklepu pozostawiała przy kasie 

zakupy, za wyjątkiem tych które wynosiła ze sklepu w naramiennej torbie.  

 Kradła przede wszystkim papierosy, ale także inne artykuły, m.in. alkohol i 

napoje energetyzujące. Towary te sprzedawała bez trudu poniżej wartości, zazwyczaj 

uzyskując za nie kilkadziesiąt złotych.  
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Podczas przesłuchania podejrzana, podobnie jak wcześniej przed funkcjonariuszem 

policji, przyznała się do dokonania łącznie około 130 kradzieży. Podała, że 

dokonywała ich, ponieważ potrzebowała pieniędzy. Po zatrzymaniu wskazała kilka 

placówek które okradła i zobowiązała się, że wskaże kolejne.  
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