RZECZPOSPOLITA POLSKA
PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI

Łódź, dnia 1 czerwca 2015 r.

RZE CZNIK P RASOWY
ul. Kilińskiego 152
90-322 Łódź
tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607
e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl

INFORMACJA PRASOWA

Podejrzani o oszustwo przy sprzedaży jednodolarówek, jako złotych monet
Prokuratura Rejonowa w Zgierzu zarzuciła trzem mężczyznom w wieku
43, 57 i 60 lat przestępstwo oszustwa przy sprzedaży funkcjonujących
w normalnym obiegu jednodolarówek, jako wartościowych złotych monet.
Mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8.
Aktualnie przedstawione zarzuty dotyczą oszustwa do jakiego doszło
pod koniec ubiegłego roku w Zgierzu. Do wychodzącej z jednego z banków kobiety
podszedł mężczyzna, który zaproponował do sprzedaży rzekomo złote monety
o nominale jednego dolara. Niebawem dołączył do nich inny mężczyzna, który
wykazywał zainteresowanie zakupem jednodolarówek. Powiedział, że jest lekarzem.
Jak wynika z ustaleń, był to 57-letni podejrzany, który podejmował działania mające
uwiarygodnić proponowaną przez wspólnika transakcję. Twierdził także, że chciałby
sprawdzić autentyczność monet i rzekomo w tym celu, oddalił się z jedną z nich,
mówiąc że idzie do jubilera. Po pewnym czasie wrócił z informacją, że złotnik jest
w stanie kupić dużą ilość tego typu monet, płacąc za każdą z nich po 2 500 złotych.
Następnie, połączył się telefonicznie z mężczyzną, który podając się za jubilera,
potwierdził gotowość zakupu złotych jednodolarówek. Słyszane zapewnienia skłoniły
kobietę do zawarcia transakcji. Kupiła od oszustów 10 monet za 15 000 złotych.
Niebawem dowiedziała się, że wartość każdej z nich odpowiada zaledwie cenie
1 dolara amerykańskiego. Pokrzywdzona złożyła zawiadomienie o przestępstwie,
co spowodowało że policjanci KPP w Zgierzu i KWP w Łodzi podjęli działania
mające na celu ustalenie sprawców.

2

Okazało się, że na terenie Polski, taką samą metodą oszukano także inne
osoby. W ten sposób w Ciechanowie pokrzywdzony stracił 52 500 złotych,
w Częstochowie 35 000 złotych i w Grodzisku Mazowieckim także 15 000 złotych.
W dniu 28 maja br. w jednym z hoteli na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego zatrzymanych zostało trzech mężczyzn w wieku 43, 57 i 60
lat. Usłyszeli oni zarzuty dotyczące oszustwa, do jakiego doszło w Zgierzu.
Prawdopodobne jest jednakże, że ulegną one poszerzeniu o przestępstwa popełnione
w innych częściach kraju. W procederze mogły brać udział także inne osoby.
Podczas zatrzymania podejrzanych zabezpieczono przy nich 88 monet
o nominale jednego dolara, a także kilka telefonów komórkowych oraz pieczątki
z napisem „JUBILER SKUP-SPRZEDAŻ ZŁOTA” – prawdopodobnie służące
do popełniania przestępstw. Mieli również przy sobie 57 000 złotych.
Na wniosek zgierskiej prokuratury, karany wcześniej 57-latek został
tymczasowo aresztowany. Co do pozostałych podejrzanych prokurator zastosował
policyjne dozory i poręczenia majątkowe.
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