
 
 
 

Łódź ,  dn ia 13 grudnia 2013 r .  

 

R Z E C Z P O S P O L I T A  P O L S K A  

PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI 
RZE CZNIK PRASOWY  

ul. Kili ńskiego 152 

90-322 Łódź 

tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607 

e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMACJA PRASOWA 
 

 

22-latka oskarżona o kilkadziesiąt oszustw na łączną kwotę ponad 264 tys. zł  

oraz fałszowanie dokumentów 

 

 

 

 Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach skierowała do miejscowego sądu 

akt oskarżenia przeciwko 22-letniej mieszkance tego miasta, zarzucając jej 

kilkadziesiąt oszustw m. in. na szkodę operatorów sieci komórkowych i osób 

fizycznych oraz podrobienie dużej ilości dokumentów. Łączna wartość 

wyłudzonego mienia przekracza 264 tys. zł. Kobiecie grozi kara pozbawienia 

wolności w wymiarze do lat 12. Aktem oskarżenia objęci zostali także dwaj 

kurierzy jednej z firm kurierskich, oskar żeni o posługiwanie się podrobionymi 

dokumentami. Mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 

5.  

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, oskarżona w okresie od marca 2012 do 

marca 2013 podrobiła kilkadziesiąt umów z operatorami telefonii komórkowej, w 

oparciu o które wyłudziła drogie telefony komórkowe i usługi telekomunikacyjne.  

 Najczęściej drogą internetową składała zamówienie na zawarcie umów o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych. Posługiwała się przy tym podstępnie 

uzyskanymi kserokopiami dowodów osobistych. Przekazywała operatorom 

podrobione dokumenty świadczące o dokonaniu na ich rzecz płatności.  

 W obecności kurierów podrabiała podpisy osób, które rzekomo zawierały 

umowę.  
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 Wykorzystywała kopie dokumentów członków rodziny, znajomych i osób, 

które jej zaufały. Podawała przy tym, że pracuje w firmie zajmującej się 

odzyskiwaniem odszkodowań i oferowała pomoc. Części z osób przekazywała 

informacje, że reprezentuje fundację, która pomaga najbiedniejszym i aby tę pomoc 

uzyskać konieczne jest przekazanie kopii dowodu osobistego.  

 Aby się uwiarygodnić, rzekomo w imieniu fundacji, przekazywała drobne 

upominki. Starała się również mieć wpływ na osoby, których dane wykorzystała  już 

po popełnieniu przestępstw. Ustalone zostały przypadki, w których powziąwszy 

informację o prowadzonych postępowaniach, przekazywała do tych właśnie osób 

podrobione pisma, w których operator rzekomo wyjaśniał pomyłkę. Podając się za 

policjantkę „odwołała” termin przesłuchania. 

 Na jednym z portali internetowych umieszczała także ogłoszenia, dotyczące 

sprzedaży cennych telefonów komórkowych. Oszukiwała w ten sposób osoby 

zainteresowane. Mimo otrzymania pieniędzy nie wysyłała oferowanych do sprzedaży 

rzeczy. Drogą internetową oszukała także przy zawieraniu umowy wynajmu 

samochodu. 

 Jak ustalono, podrobiła także dokumenty rzekomo wystawione przez 

komornika, a dotyczące zawieszenia i umorzenia egzekucji komorniczej, prowadzonej 

z wynagrodzenia jej męża. 

 Na majątku oskarżonej, poprzez obciążenie hipoteką przymusową stanowiącej 

jej własność nieruchomości dokonano zabezpieczenia majątkowego na poczet kary 

grzywny oraz obowiązku naprawienia szkody. 

 

 

 
 
 

                     Rzecznik Prasowy 
                Prokuratury  Okręgowej 

     w Łodzi 
 

       Krzysztof Kopania 


