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INFORMACJA PRASOWA 
 

 

Prezes firmy, świadczącej usługi prawne oskarżony o przywłaszczenie na szkodę 

blisko tysiąca klientów pieniędzy w łącznej kwocie ponad 4,2 mln złotych 

 Prokuratura Okr ęgowa w Łodzi skierowała do Sądu Okr ęgowego w Łodzi 

akt oskarżenia przeciwko 40 –letniemu prezesowi spółki, świadczącej usługi 

prawne. Sformułowany co do niego zarzut dotyczy lat 2008-2013  

i przywłaszczenia na szkodę 988 osób pieniędzy w łącznej kwocie  

4 287 508 złotych. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do 

lat dziesięciu. 

 Działalność spółki zarządzanej przez podejrzanego polegało na świadczeniu 

pomocy prawnej i organizacyjnej w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od 

firm ubezpieczeniowych przez osoby poszkodowane w wyniku wypadków 

komunikacyjnych i innych zdarzeń, rodzących odpowiedzialność ubezpieczyciela. 

Sam oskarżony nie był prawnikiem, zatrudniał natomiast osoby z prawniczym 

wykształceniem. 

 Główna siedziba firmy znajdowała się w Łodzi, posiadała ona jednak 

przedstawicielstwa w innych miejscowościach na terenie Polski. Kancelaria zawierała 

umowy, na podstawie których stawała się pełnomocnikiem pokrzywdzonych w 

dochodzeniu roszczeń z tytułu ubezpieczenia. Wynagrodzeniem miało być  

15-30 procent sumy odszkodowania. Zgodnie z umowami, wypłacone odszkodowania 

oraz zadośćuczynienia przelewane były na konto kancelarii, skąd po potrąceniu 

wynagrodzenia miały trafiać do klientów. Spółka nie pobierała opłat wstępnych, co 

spowodowało duże zainteresowanie świadczonymi usługami. W początkowym okresie  

wywiązywała się z umów i uzyskane odszkodowania trafiały na konta klientów. 
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 Od września 2008 roku sytuacja zaczęła się zmieniać. Niektórzy z 

pokrzywdzonych nie otrzymali znacznych części, a nawet całości uzyskanych 

odszkodowań. Byli oni pod różnymi pretekstami zbywani, najczęściej powoływano się 

na opóźnienia i problemy techniczne. 

 Z całokształtu dokonanych ustaleń wynika, że do stycznia 2013 roku doszło do 

przywłaszczenia uzyskanych z tytułu odszkodowań środków na szkodę 988 klientów. 

Są wśród nich osoby, którym nie wypłacono kilkuset złotych, ale i takie, które straciły 

kilka, bądź kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na szkodę  jednej z pokrzywdzonych 

przywłaszczono większość wypłaconego odszkodowania tj. pieniądze w kwocie ponad 

228 tysięcy złotych. Wśród ofiar przestępczej działalności oskarżonego są m.in. osoby, 

które w wyniku zdarzeń powodujących wypłatę odszkodowania doznały bardzo 

poważnego uszczerbku na zdrowiu i bez wsparcia finansowego ich normalne 

funkcjonowanie jest bardzo utrudnione, a wręcz niemożliwe.  

 W styczniu 2013 roku prezes kancelarii został zatrzymany i usłyszał zarzuty. 

Wówczas trafił do aresztu, gdzie przebywał do końca października 2013 roku, kiedy to 

zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i zawieszenie prowadzonej 

działalności gospodarczej. W śledztwie przyznał się do stawianych zarzutów. Ustalono 

także, że jest właścicielem kilku nieruchomości, które objęto zabezpieczeniem 

majątkowym na poczet obowiązku naprawienia szkody. 
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