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Oświadczenie prasowe
Na różnych bezpłatnych portalach krążą obecnie ogłoszenia reklamowe, w których
duże niemieckie firmy rzekomo szukają pracowników. Ogłoszenia te zawierają w
przybliżeniu taką treść:
„Firma DHL Berlin zatrudni 20 pracowników – praca w Niemczech na magazynie przy pakowaniu, skanowaniu
paczek na taśmie jako pakowacz. Ogłoszenie od zaraz dla pracownika magazynowego.
...
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z biurem DHL- Forckenbeckstraße 9-13 Berlin
www.Dhl.de +447448660319“

Podany jest (brytyjski) numer telefonu jako możliwość kontaktu. Po wybraniu numeru
przez osobę potencjalnie szukającą pracy, na linii zgłasza się osoba podająca się za
Janusza Galkę, która rzekomo jest adwokatem. Podane zostają również dane z mojej
strony internetowej. Następnie żąda się dokonania wpłat przez system płatności
Western Union za pośrednictwo pracy. Takie postępowanie jest jawnym oszustwem,
które ma na celu również przyczynić się do zniszczenia mojej reputacji.
Podobne fałszywe ogłoszenie rozpoznają Państwo po następujących cechach:
- podany jest brytyjski numer kierunkowy, załatwiane jest jednak miejsce pracy w Niemczech
- poważny niemiecki adwokat ma niemiecki numer stacjonarny (0049) i adres kancelarii
- przykładowo moja kancelaria znajduje się ponad 400 km od Berlina, miejsca pracy
- niemiecki adwokat posiada konto bankowe i na nie kieruje przelewy bankowe, nie poprzez
anonimowy system Western Union
- ważna cecha: zgodnie z niemieckim prawem, umowa pośrednictwa pracy musi być
sporządzona w formie pisemnej, dodatkowo pośrednik pracy może żądać zapłaty dopiero po
dojściu do skutku umowy o pracę, nie z góry!!!

Według moich poszukiwań, ta forma oszustwa istnieje już w internecie od miesięcy.
Podobne ogłoszenia jeszcze kilka tygodni temu wyglądały tak:
„Data opublikowania: 04-03-2013
Fabryka perfum z Düren (Niemcy) poszukuje od zaraz kobiet,mezczyzn do pracy na produkcji w Niemczech przy
pakowaniu produktów na linii produkcyjnej. Praca rozpoczyna się praktycznie od zaraz – 8-go marca 2013.
Deutschland Holding GmbH
Dane kontaktowe: Janusz Wachta Telefon: +447466471374”
Data opublikowania: 20-02-2013
Ogłoszenie – praca w Niemczech od zaraz na magazynie przy sortowaniu butelek bez znajomości języka.
Osoby zainteresowane ogłoszeniem prosimy o kontakt z biurem Coca-Cola GmbH,
Quartier 205, Friedrichstraße 68, 10117 Berlin, +447466523331
Dane kontaktowe:
Robert Miciak
Telefon: +447466523331”
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Po rozgłosie, który zdobył ten system, zacząłem działać przeciw, z mojego punktu
widzenia bezwzględnemu postępowaniu oszustów, którzy widocznie nie mają
szacunku nawet wobec adwokata. Ze względu na moje dobre kontakty z brytyjskimi
urzędami udało się zlokalizować miejsce pobytu osoby, która ostatnio korzystała z
numeru telefonu +447448660319.
Można przyjąć, że osoby odpowiedzialne wkrótce zostaną zatrzymane. Wspólnie z
kolegami adwokatami z kancelarii również wykorzystam wszystkie prawne możliwości,
aby uzyskać zadośćuczynienie poniesionych strat od osób winnych.
Szczegółowe informacje na temat stanu dochodzenia mogą Państwo uzyskać jako
osoba pokrzywdzona poprzez osobisty kontakt z kancelarią.
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